অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/7/2022

গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াচুল উচ্চ-চাব দা সম্পন্ন সম্প্রদায়গুবলম্বে আসক্তি প্রবেম্বরাম্বের প্রম্বচষ্টাগুবলর
উন্নবের জর্ে ে বিল ব সাম্বি 4.5 বিবলয়র্ ডলার উপলব্ধ িম্বল হ াষণা কম্বরম্বের্

িাদকদ্রিের অপিেি ার প্রবেম্বরাে এিং বচবকৎসার ব্লক অর্ুদাম্বর্র অেীম্বর্ হেডাম্বরল
ে বিলগুবল িাদকদ্রিে িেি ার এিং প্রবেম্বরাম্বের হকায়াবলেম্বর্র জর্ে িেি ার করা
ম্বি
হকায়াবলের্গুবল পবরিেনর্ প্রবেম্বরাম্বের হকৌেলগুবল বিকাে এিং প্রম্বয়াগ করম্বে দুিল,
ন
সুবিোিক্তিে সম্প্রদায়গুবলম্বক জবিে করম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল থর্উ ইয়ক্ন হেটের সুথিধািঞ্চিত এলাক্াগুথলটত মাদক্দ্রিয িযি ার এিং
অপিযি ার প্রথতটরাটধর হক্ায়াথলশর্ গট়ে হতালার জর্য সািটেন্স এথিউজ থপ্রটভর্শর্ অযান্ড
ট্রিেটমন্ট ব্লক্ গ্রান্ট (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant, SABG)
হপ্রাগ্রাটমর অধীটর্ হেডাটরল ত থিল িািদ 4.5 থমথলয়র্ ডলার পর্ন্ত
ন উপলব্ধ িটল হ াষণা
ক্টরটের্। এই হক্ায়াথলশর্গুথল পথরটিশগত পথরিতনর্ প্রথতটরাটধর হক্ৌশলগুথল থিক্াশ এিং
িাস্তিায়র্ ক্রটত দুিলন এিং থিঞ্চিন্ন সম্প্রদায়গুথলটক্ আরও ভাটলাভাটি জথ়েত ক্রার জর্য
প্রস্তুত ক্রা টয়টে। থর্উ ইয়ক্ন হেটের অথেস অে অযাথডক্শর্ সাথভনটসস এন্ড সাটপােন স
(Office of Addiction Services and Supports, OASAS) ক্ততক্
ন পথরচাথলত এক্ট্রে থরটক্াটয়ে
অে অযাথিটক্শন্স (Request for Applications, RFA) প্রঞ্চিয়ার মাধযটম এই ত থিল পুরস্কতত
ক্রা টি।
"আসঞ্চি হর্ হক্াটর্া পথরিারটক্ ঠাৎ এিং ক্টঠারভাটি প্রভাথিত ক্রটত পাটর। ওথপওড
সংক্টের সাটি ল়োই ক্রা আমার ক্াটে এক্ট্রে িযঞ্চিগত র্ুদ্ধ, এিং আথম হসই সক্ল থর্উ
ইয়ক্নিাসীটদর জার্াটত চাই, র্ারা আসঞ্চির সাটি ল়োই ক্টরর্, হর্ আমরা আপর্ার জর্য
আথে," গভর্রন হ াচুল িম্বলম্বের্। "থচথক্ৎসাগত পথরটষিাগুথল প্রটতযটক্র ক্াটে অযাটেসটর্াগয
ওয়া উথচত, এিং এই র্তু র্ অিায়র্ট্র
ন
ে এট্রে থর্ঞ্চিত ক্রটত খুি সেল টি র্াটত সুথিধািঞ্চিত
সম্প্রদাটয়র থর্উ ইয়ক্নিাসীটদর আসঞ্চির হমাক্াটিলা ক্রটত এিং পুর্রুদ্ধাটরর থদটক্ অগ্রসর
ওয়ার জর্য প্রটয়াজর্ীয় সংস্থার্ উপলব্ধ িাটক্।"
ত থিল প্রাপ্ত হক্ায়াথলশর্গুথল হক্ৌশলগত প্রথতটরাটধর হেমওয়াক্ন িযি ার ক্রটি র্ুদ্ধ-প্রিীণ,
LGBTQ র্ুিক্, লযাট্রের্এে, 50 িেটরর হিথশ িয়সী মার্ুষ, প্রথতিন্ধী িযঞ্চি, গ্রামীণ সম্প্রদায় এিং
অথভিাসী সম্প্রদায় স সুথিধািঞ্চিত সম্প্রদায়গুথল এিং জর্সংখযার জর্য সাংস্কতথতক্ভাটি

উপর্ুি এিং উপটর্াগী প্রথতটরাধ গট়ে হতালার উটেটশয। এই পদ্ধথতর মটধয স্থার্ীয় হডোর
উৎসগুথল িযি ার ক্রা জথ়েত র্া সাংস্কতথতক্ভাটি থর্থদনষ্ট মাদক্দ্রটিযর িযি ার এিং
অপিযি াটরর সমসযাগুথল সর্াি ক্রটত পাটর র্া অল্প িয়সীটদর জর্য মাদক্দ্রটিযর িযি ার
ক্মাটত এিং উচ্চ-ঝুুঁ থক্পূণ সম্প্রদায়গুথলর
ন
জর্য স্থায়ী ইথতিাচক্ পথরিতনর্গুথল স্থাপর্ ক্রটত
থর্থদনষ্ট প্রথতটরাটধর হক্ৌশলগুথলটক্ উৎসাথ ত ক্রটত স ায়তা ক্টর।
থর্উ ইয়ক্ন হেটের 10ট্রে অিনর্থতক্
ন
উন্নয়টর্র অিলগুথলর প্রথতট্রেটত 3 িেটরর জর্য এক্ট্রে
হক্ায়াথলশর্টক্ িাথষক্
ন 150,000 ডলার পর্ন্ত
ন প্রদার্ ক্রা টি। এই উটদযাটগর জর্য RFA হদখা
হর্টত পাটর এখাটর্।
OASAS কবিের্ার বচর্াম্বজা কাবর্ং াি িম্বলম্বের্, "হর্ পথরথস্থথতগুথল মাদটক্র িযি ার এিং
আসঞ্চির থদটক্ পথরচাথলত ক্টর তা সট্রঠক্ভাটি হমাক্াটিলা ক্রার জর্য এক্ট্রে সম্প্রদায়থভথিক্ পদ্ধথতর প্রটয়াজর্, এই স্বীক্তথতর সাটি হর্ থিথভন্ন সম্প্রদায় এিং জর্সংখযার জর্য
থিথভন্ন পথরটষিার প্রটয়াজর্ য়৷ এট্রে আমাটদর হর্খাটর্ সি হচটয় হিথশ প্রটয়াজর্ হসখাটর্
আমাটদর পথরটষিাগুথলটক্ লক্ষ্যথস্থত ক্রটত হদয় এিং এই র্তু র্ হক্ায়াথলশর্গুথলর মাধযটম
আমরা এই গুরুত্বপূণ প্রথতটরাধ
ন
পথরটষিাগুথলটক্ অটর্ক্গুথল উচ্চ-চাথ দা সম্পন্ন সম্প্রদায়
এিং জর্সংখযার ক্াটে থর্টয় হর্টত সক্ষ্ম ি।"
রাজে বসম্বর্টর বপট ারক োি িম্বলর্, "আমাটদর থর্উ ইয়টক্নর প্রথতট্রে সম্প্রদাটয়র ক্াটে
ওথপওটয়ড ওভারটডাজ সংক্টের থিরুটদ্ধ ল়োইটক্ থর্টয় র্াওয়া দরক্ার। সম্প্রদায়-থভথিক্
হক্ায়াথলশর্গুথলর প্রথতষ্ঠা ক্রার জর্য র্তু র্ হেডাটরল অর্ুদার্ ত থিল র্া অর্ুন্নত এলাক্ায়
মাদটক্র িযি ার প্রথতটরাধ ক্মসূন থচটক্ িতঞ্চদ্ধ ক্রটি, তা িাথসন্দাটদর িযাপক্ভাটি উপক্তত
ক্রটি। সাংস্কতথতক্ভাটি প্রাসথিক্ তিয র্া থিটশষভাটি থিথভন্ন হগাষ্ঠীটক্ তার লক্ষ্য ক্টর, এই
প্রথতটরাধ ক্মসূন চীগুথল হর্খাটর্ প্রটয়াজর্ হসখাটর্ আশার সম্ভাির্া প্রদার্ ক্রটি এিং
প্রটয়াজর্ীয় ত থিল প্রাথপ্তর জর্য আথম গভর্রন হ াচুটলর ক্াটে ক্ততজ্ঞ।"
সংসদ সদসে বেল হেক িম্বলর্, "আথম অতযন্ত আর্ঞ্চন্দত হর্ OASAS আমাটদর রাটজযর
অর্ুন্নত এলাক্ায় মাদটক্র িযি ার এিং অপিযি ার প্রথতটরাধ হক্ায়াথলশর্ থিক্াটশর জর্য
হেডাটরল ব্লক্ অর্ুদার্ ত থিল িযি ার ক্রটে৷ থচথক্ৎসা এিং প্রথতটরাটধর অযাটেস অিশযই
আথিক্
ন অর্ুিটমর সাটি সংর্ুি, র্থদও মাদক্ িযি ার িযাথধ হক্ার্ বিষময ক্টর র্া। এই
ডলারগুথলটক্ হর্খাটর্ সি হচটয় হিথশ প্রটয়াজর্ হসখার্ক্ার হক্ায়াথলশর্গুথলটত িযি ার ক্রার
জর্য এই অিলগুথলটত িসিাসক্ারীটদর জর্য আরও ভাটলা স্বাটস্থযর েলােল থর্ঞ্চিত ক্রটি।"
গত ক্টয়ক্ িেটর, থর্উ ইয়ক্ন হেে অথপওটয়ড দ্রটিযর ম ামারী সমাধার্ ক্রার জর্য এক্ট্রে
আগ্রাসী, িহুমাঞ্চিক্ পি হিটে থর্টয়টে এিং পূণ প্রথতটরাধ,
ন
থচথক্ৎসা, ও থর্রাময় হসিা স
আসঞ্চি পথরচর্ার
ন জর্য হদটশর মটধয শীষস্থার্ীয়
ন
অিস্থার্ থর্টয়টে। এই ম ামারীর সাটি ল়োই
ক্রার জর্য, হেে প্রিাগত হসিা প্রাপযতা সম্প্রসাথরত ক্টরটে, র্ার মটধয রটয়টে সঙ্কেক্ালীর্
হসিা, ইর্টপটশন্ট, আউেটপটশন্ট, আিাথসক্ থচথক্ৎসা প্রক্টল্পর পাশাপাথশ ঔষটধর স ায়তায়
থচথক্ৎসা হসিা, হমািাইল থচথক্ৎসা এিং পথরি র্ হসিাসমূ ।

গভর্রন হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেে হ টরাইর্ অযান্ড অথপওটয়ড োস্ক হোস (NYS
ন
Heroin and
Opioid Task Force) এর সদসয থেটলর্ র্া 2016 সাটল র্তু র্, প্রিাগত র্য় এমর্ পথরটষিার
সুপাথরশ ক্টর, র্ার মটধয থেল থর্রাময় হক্ন্দ্র, তরুণটদর ক্লাি াউস, সম্প্রসাথরত থপয়ার পথরটষিা,
থচথক্ৎসা উদ্ভাির্ী হক্ন্দ্র, মাদক্ িযি ারক্ারীর স্বাস্থয এিং 24/7 হখালা িাটক্ এমর্ হক্ন্দ্র, র্া
তাৎক্ষ্থণক্ মূলযায়র্ এিং হসিাপ্রাথপ্তর হরোটরল প্রদার্ ক্টর। পরিতীটত এই হসিাগুথল হেটের
িহু ক্থমউথর্ট্রেটত স্থাপর্ ক্রা টয়টে এিং মার্ুষটক্ তাটদর আিাসস্থটলর ক্াটেই প্রটয়াজর্ীয়
হসিা হপটত স ায়তা ক্টরটে।
আসঞ্চির সমসযায় আিান্ত থর্উ ইয়ক্নিাসীরা, অিিা র্াটদর থপ্রয়জর্ সমসযায় ভুগটের্ তারা
হেটের হোল-থে, থদটর্-24- ণ্টা সপ্তাট -7-থদর্ হখালা িাক্া হ াপলাইটর্ 1-877-8-HOPENY
(1-877-846-7369) র্ম্বটর হোর্ ক্টর অিিা HOPENY (শেন হক্াড 467369) থলটখ হেেে
পাট্রঠটয় সা ার্য ও আশা খুটুঁ জ থর্টত পাটরর্।
আসঞ্চি সংিান্ত উপলব্ধ থচথক্ৎসা, হর্মর্ িাইথসস/থডেে, ইর্-হপটশন্ট, আিাথসক্ িা
িথ থিভাটগর
ন
হরাগীটদর হসিা, ইতযাথদ NYS OASAS থচথক্ৎসার উপলব্ধতা সংিান্ত ডযাশটিাডন
িযি ার ক্টর খুটুঁ জ হর্ওয়া র্াটি র্া FindAddictionTreatment.ny.gov এ অিিা NYS OASAS
ওটয়িসাইটের মাধযটম পাওয়া র্াটি।
আপথর্, অিিা আপর্ার থপ্রয়জর্, র্থদ থচথক্ৎসা সংিান্ত িীমা িাধার সম্মুখীর্ র্ অিিা এক্ট্রে
অস্বীক্তত দাথির জর্য আটিদর্ দাথখল ক্রার জর্য সা াটর্যর প্রটয়াজর্ য়, তা টল 888-6145400 র্ম্বটর হোটর্ হর্াগাটর্াগ ক্রুর্ অিিা ombuds@oasas.ny.gov ট্রঠক্ার্ায় ইটমইল ক্রুর্।
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