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গভর্রন কোবি হ াচুল

আবিম-জাতীয় ওষুম্বের সংকম্বের বিরুম্বে লড়াইম্বয় আসক্তি সংক্রান্ত পবরম্বষিাগুম্বলার
উন্নবতর জর্ে 2 বমবলয়র্ ডলার লভে রম্বয়ম্বে িম্বল গভর্রন হ াকম্বলর হ াষণা

হসিা প্রদার্কারীরা আসক্তি সম্পবকনত ওষুে পবরম্বষিা প্রদাম্বর্র উম্বেম্বেে হমািাইল
হমবডম্বকের্ ইউবর্ে স্থাপম্বর্র জর্ে 200,000 ডলার পর্ন্ত
ন অর্ুদার্ হপম্বত পাম্বরর্
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে আসক্তি সংক্রান্ত পথররষবা প্রদার্ক্ারীরদর
আথিম-জাতীয় (অথপওরয়ড) ওষুরের সংক্রের থবরুরে লড়াইরয় সা ােয ক্রার উরেরযয
মাদক্দ্ররবযর অপবযব ার প্রথতররাে ও থিথক্ৎসা সংক্রান্ত ব্লক্ গ্র্যান্ট ক্মসূন থির মােযরম থর্উ
ইয়ক্ন হেে 2 থমথলয়র্ ডলাররর হিডাররল ত থবল সংগ্র্ ক্রররে। হমিারডার্ ও বুরপ্রর্রথির্
স মাদক্দ্রবয বযব ার সংক্রান্ত সমসযার থিথক্ৎসার জর্য ওষুে থবতরণ ক্ররত হমাবাইল
হমথডরক্যর্ ইউথর্ে (Mobile Medication Unit, MMU) স্থাপর্ ক্রার জর্য এই ত থবল বযবহৃত
রব। থবদযমার্ অথপওরয়ড থিথক্ৎসা ক্মসূন থির (OTP) হসবা প্রদার্ক্ারীরদর দ্বারা এসব ইউথর্ে
পথরিালর্ার অর্ুমথত থদরয় হিডাররল DEA-এর ইসুয ক্রা থবোরর্র পরর এটে েরত োরে।
এগুরলা রব থর্উ ইয়ক্ন হেরের প্রিম MMU।
"অথপওরয়ড সংক্রের থবরুরে লড়াই ক্রা আমার জর্য এক্টে বযক্তিগত লড়াই, এবং আমরা
আসক্তির সরে সংগ্র্াম ক্রর োওয়া বযক্তিরদর জর্য সংস্থার্ ও পথররষবাগুরলা উন্নত ক্ররত
আমারদর সােযমরতা সবথক্েু ক্রা অবযা ত রাখরবা," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল। "থর্উ ইয়ক্ন
হেরে প্রিমবাররর মরতা এেররর্র হমাবাইল হমথডরক্যর্ ইউথর্েগুরলা এই গুরুত্বপূণ ন
পথররষবারক্ সরাসথর প্ররয়াজর্ িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর ক্ারে থর্রয় আসরব এবং হসরর উঠার
োত্রায় তারদররক্ স ায়তা ক্রার জর্য গুরুত্বপূণ পথররষবাগুরলা
ন
পাওয়ার সুরোগ ক্রর থদরব।"
বতনমারর্ OASAS-সাটেন িাইড OTP ক্মসূন থি পথরিালর্া ক্ররে এমর্ হসবা প্রদার্ক্ারীরা ত থবল
পাওয়ার উপেুি রব এবং MMU ক্রয় ও সংস্কাররর জর্য সরবাচ্চ
ন 200,000 ডলার পেন্ত
ন
অর্ুদার্ পারব। এসব হমাবাইল ইউথর্ে ভথতন সংক্রান্ত মূলযায়র্ ও ওষুে ইর্ডাক্যর্, ওষুে প্ররয়াগ
ও পেরবক্ষণ,
ন
থবষক্তক্রয় পরীক্ষা, এবং অর্যার্য হমথডরক্ল পথররষবা প্রদার্ ক্ররব।
এসব হমাবাইল ইউথর্ে OTP িযাথসথলটেগুরলা হিরক্ হভৌরগাথলক্ নর্ক্েয ও পথরব র্ সমসযা স
থিথক্ৎসার হক্ষরত্র অর্যার্য প্রথতবন্ধক্তার সম্মুখীর্ ওয়া হলাক্জর্রক্ সা ােয ক্ররব, এবং
আসক্তির জর্য ওষুরের স ায়তায় থিথক্ৎসার লভযতা বৃক্তে ক্ররব। এগুরলা থর্উ ইয়ক্ন হেেবযাপী
OASAS-সাটেন িাইড হসবা প্রদার্ক্ারীরদর প্রদার্ ক্রা ইরতামরেয থবদযমার্ হমাবাইল পথররষবা,

হেমর্ মূলযায়র্, ক্াউরেথলং, আসক্তির থিথক্ৎসার জর্য হমিারডার্ বযতীত অর্য ওষুে প্রদার্,
হেথলপ্রযাথিস, ও পথরব র্ পথররষবা, ইতযাথদর সম্পূরক্ থ রসরব ক্াজ ক্ররব।
থর্উ ইয়ক্ন হেরের অথিস অব অযাথডক্যর্ সাথভনরসস এন্ড সারপােন স (Office of Addiction
Services and Supports, OASAS) ক্তৃক্
ন পথরিাথলত এক্টে RFA প্রক্তক্রয়ার মােযরম এই ত থবল
প্রদার্ ক্রা রব। এই RFA এখারর্ হদখা োরব।
আরবদরর্র হযষ সময় 6 থডরসম্বর।
হেে বসম্বর্ের বপে ারখাম িম্বলর্, "আমরা জাথর্ হে মাদক্দ্রবয বযব ার সংক্রান্ত সমসযায়
আক্রান্ত হলাক্জর্, থবরযষ ক্রর থর্উ ইয়রক্নর গ্র্ামীণ এলাক্ার বাথসন্দারা সবসময় অথপওরয়ড
থিথক্ৎসা প্রদার্ক্ারীরদর ক্ারে ভ্রমণ ক্রর োওয়ার মরতা পথরব র্ মােযম বা অরিরন অযারেস
পার্ র্া। হেরের প্রিম হমাবাইল হমথডরক্যর্ ইউথর্েগুরলার জর্য গভর্রন হ াক্রলর
প্ররয়াজর্ীয় ত থবল অজনর্ ক্রার মেয থদরয়, আমরা হেেবযাপী হেসব জায়গায় প্ররয়াজর্ িাক্া
হলাক্জর্ বসবাস ক্ররের্ হসসব জায়গায় হসরর উঠার মােযমগুরলারক্ থর্রয় হেরত পাররবা এবং এর িলস্বরূপ জীবর্ রক্ষা ক্ররত পাররবা।"
অোম্বসেবল সদসে বিল হেক িম্বলর্, "আমরা আর্ক্তন্দত হে OASAS থর্উইয়রক্ন অথপওরয়ড
আসক্তির জর্য ওষুরের স ায়তায় থিথক্ৎসারক্ আররা হবথয অযারেসরোগয ক্ররে। হ ররাইরর্র
আসক্তির সারি লড়াই ক্রার জর্য দী থদর্
ন
েরর বযবহৃত রয় আসা এক্টে থবজ্ঞার্সম্মত পেথত
রলা হমিারডার্। এই ম ামারীর থবরুরে লড়াই ক্রাো হেে সরক্াররর সরবাচ্চ
ন অগ্র্াথেক্ার
ওয়া উথিত। MMU-গুরলা এই জরুথর প্ররয়াজর্ হমোরর্ার জর্য এক্টে গুরুত্বপূণ প্ররিষ্টা।"
ন
গত ক্রয়ক্ বেরর, থর্উ ইয়ক্ন হেে অথপওরয়ড দ্ররবযর ম ামারী সমাোর্ ক্রার জর্য এক্টে
আগ্র্াসী, বহুমাক্তত্রক্ পি হবরে থর্রয়রে এবং পূণ প্রথতররাে,
ন
থিথক্ৎসা, ও থর্রাময় হসবা স
আসক্তি পথরিোর
ন জর্য হদরযর মরেয যীষস্থার্ীয়
ন
অবস্থার্ থর্রয়রে। এই ম ামারীর সারি লড়াই
ক্রার জর্য, হেে প্রিাগত হসবা প্রাপযতা সম্প্রসাথরত ক্রররে, োর মরেয ররয়রে সঙ্কেক্ালীর্
হসবা, ইর্রপরযন্ট, আউেরপরযন্ট, আবাথসক্ থিথক্ৎসা প্রক্রের পাযাপাথয ঔষরের স ায়তায়
থিথক্ৎসা হসবা, হমাবাইল থিথক্ৎসা এবং পথরব র্ হসবাসমূ ।
গভর্রন হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেে হ ররাইর্ অযান্ড অথপওরয়ড োস্ক হিাস (NYS
ন
Heroin and
Opioid Task Force) এর সদসয থেরলর্ ো 2016 সারল র্তু র্, প্রিাগত র্য় এমর্ পথররষবার
সুপাথরয ক্রর, োর মরেয থেল থর্রাময় হক্ন্দ্র, তরুণরদর ক্লাব াউস, সম্প্রসাথরত থপয়ার পথররষবা,
থিথক্ৎসা উদ্ভাবর্ী হক্ন্দ্র, মাদক্ বযব ারক্ারীর স্বাস্থয এবং 24/7 হখালা িারক্ এমর্ হক্ন্দ্র, ো
তাৎক্ষথণক্ মূলযায়র্ এবং হসবাপ্রাথির হরিাররল প্রদার্ ক্রর। হসসময় হিরক্ এসব পথররষবা
হেেজুরড় অসংখয ক্থমউথর্টেরত প্রথতটিত রয়রে, এবং অভাবী মার্ুষরদর তারদর বসবারসর
এলাক্ার তু লর্ামূলক্ ক্াোক্াথে জায়গায় হসবা অযারেস ক্ররত সা ােয ক্রররে।
আসক্তির সমসযায় আক্রান্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীরা, অিবা োরদর থপ্রয়জর্ সমসযায় ভুগরের্ তারা
হেরের হোল-থি, থদরর্-24- ণ্টা সিার -7-থদর্ হখালা িাক্া হ াপলাইরর্ 1-877-8-HOPENY

(1-877-846-7369) র্ম্বরর হিার্ ক্রর অিবা HOPENY (যেন হক্াড 467369) থলরখ হেেে
পাটঠরয় সা ােয ও আযা খুরুঁ জ থর্রত পাররর্।
আসক্তি সংক্রান্ত লভয থিথক্ৎসা, হেমর্ ক্রাইথসস/থডেে, াসপাতারল ভথতন ওয়া,
হরথসরডর্থযয়াল, বা বথ থবভারগর
ন
হরাগীরদর হসবা, ইতযাথদ NYS OASAS থিথক্ৎসার লভযতা
সংক্রান্ত ডযাযরবাডন বযব ার ক্রর খুরুঁ জ হর্য়া োরব ো FindAddictionTreatment.ny.gov
ওরয়বসাইরে থগরয় অিবা NYS OASAS ওরয়বসাইরের মােযরম পাওয়া োরব।
আপথর্, অিবা আপর্ার থপ্রয়জর্, েথদ থিথক্ৎসা সংক্রান্ত বীমা বাোর সম্মুখীর্ র্ অিবা এক্টে
অস্বীক্ৃত দাথবর জর্য আরবদর্ দাথখল ক্রার জর্য সা ারেযর প্ররয়াজর্ য়, তা রল 888-6145400 র্ম্বরর হিারর্ হোগারোগ ক্রুর্ অিবা ombuds@oasas.ny.gov টঠক্ার্ায় ইরমইল ক্রুর্।
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