
 

অবফলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/2/2022  গবন নর কোবথ হহাকল 

 

 

গবন নর হহাকল আচরণগত স্বাস্থ্ে সঙ্কট বস্থ্বতেীলকরণ হকম্বের জনে 100 বভবলয়ন 

ভাবকনন ডলার হঘাষণা করম্বলন  

  

100 বভবলয়ন ভাবকনন ডলার বদম্বয় াাঁচ ফছম্বর 12টট হকে ততবর হম্বফ  

  

পোবসবলটটগুবল সঙ্কম্বট থাকা ভানুষম্বক তাৎক্ষবণক সহায়তা প্রদান করম্বফ  

  

গবন নয ক্যাথথ হাক্র আজকক্ হঘালণা ক্যকরন হম আগাভী াাঁচ ফছকয হেটফযাী 12টট নতুন 

থনথফ ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্র (Intensive Crisis Stabilization Centers) থনভ নাকণ 100 

থভথরষন ভাথক্নন ডরাকযয হফথ তথফর উরবয থাক্কফ, হক্ন্দ্রগুথর আচযণগত স্বািয ঙ্ককট 

থাক্া ভানলুকক্ তাৎক্ষথণক্ হফা প্রদান ক্যকফ। হভন্টার হরথ অথপ (Office of Mental Health, 

OMH) এফং অযাথডক্ন াথবনক ও াকাটন অথপ (Office of Addiction Services and 

Supports, OASAS) হক্ন্দ্রগুথরয থনভ নাণ অথ নাথষত ক্যকত এক্টট হমথ প্রস্তাফনায অনুকযাধ 

(Request for Proposals, RFP) ইুয ক্কযকছ।  

  

"প্রকতযক্ থনউ ইষক্নফাীয ভানম্পন্ন স্বািয হফায ুকমাগ াওষায ভম নাদায অথধক্াযী, থফকল 

ক্কয এক্টট জনস্বািয ঙ্ককটয ভষ," গবন নর হহাকল ফম্বলন। "এই আচযণগত স্বািয হক্ন্দ্রগুথর 

ঙ্ককট থাক্া ভানুকলয অফিা আকযা খাযা ওষায ূকফ ন তাকদয তাৎক্ষথণক্ াষতা প্রদান 

ক্যকফ। থনউ ইষক্ন স্বািযকফা হক্ষকে অভতা দযূ ক্যকত এফং হমক্র থনউ ইষক্নফাীয 

প্রকষাজন আকছ তাকদয ক্করয জনয আচযণগত স্বািয থযকলফা উরবয ক্যা থনশ্চিত ক্যকত 

াাময ক্যায জনয জরুথয থফথনকষাগ ক্যায হক্ষকে থনউ ইষক্ন হনতৃত্ব থদকষ মাকফ।"  

  

OMH কবভেনার ডাাঃ অোন সাবলবান ফম্বলন, "ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্রগুথর জরুথয 

থযথিথতকত অথত দ্রুত াাদান প্রকষাজন এভন প্রাপ্তফষস্ক, থশু এফং থযফাযকক্ থযকলফা 

প্রদান ক্যকফ। হক্ন্দ্রগুথর ফছকযয প্রথতথদন াযাথদন হখারা থাক্কফ এফং মখন ফকথকক্ হফথ এয 

প্রকষাজন তখন াাময প্রদান ক্যকফ। গবন নয হাক্করয থনকদননা ও হনতৃকত্বয ক্রযাকণ, 

আভাকদয এইফ প্রভাথণত ও ক্াম নক্য ম্প্রদাষ-থবথিক্ থযকলফা অথ নাষন ক্যায ুকমাগ 

কষকছ।"  

  

OASAS কবভেনার ডাাঃ বেনাম্বজা কাবনিংহোভ ফম্বলন, "মাযা স্বাবাথফক্ ক্ভ ন ঘণ্টাষ 

অযারকক্ার ফা ভাদক্ ফযফায হযাকগয থচথক্ৎা থনকত াকয না, তাকদয আশ্চি ভাধাকন ঙ্কট 

থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্রগুথর 24/7 হখারা থাক্কফ। গত ক্কষক্ ফছকয হফ ক্কষক্টট এধযকনয াইট 



ভথ নন ক্যায য, OASAS অফককল ুকযা থনউ ইষক্ন হেকট এই ভকডর িাকনয প্রচাযণা ক্যকত 

হকয গথফ নত।এখন, আকযা হফথ ম্প্রদাকষয ভানুকলয ক্াকছ এইফ অথত জরুথয হফা াওষায 

ুকমাগ থাক্কফ মা তাকদয স্বািয উন্নত ক্যকত াাময ক্যায জনয অথত জরুথয।"  

  

RFP-য ভাধযকভ হেট প্রদি চুশ্চি াাঁচ ফছয ধকয 12টট ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্কন্দ্রয জনয 100 

থভথরষন ভাথক্নন ডরাকযয হফথ প্রদান ক্যকফ, মায ভকধয থাক্কফ োটন-আ খযচ থককফ 20 

থভথরষন ভাথক্নন ডরায এফং ক্ভ নক্াণ্ড থযচারনা ক্যায জনয 80 থভথরষন ভাথক্নন ডরায তথফর।  

  

ক্র ঙ্কট হফা প্রদান ক্যা কফ এক্টট থনযাদ, স্বাগত, এফং হথযাথউটটক্ থযকফক। 

প্রাপ্তফষস্ক, থশু, থক্কায, এফং থযফায ক্র ফযশ্চিয জনয হক্কন্দ্র আকরই হফা াওষায 

ফযফিা থাক্কফ। হক্ন্দ্রগুথর ফছকয 365 থদন, 24/7 হখারা থাক্কফ এফং প্রাকক্যা চশ্চি ঘটনা 

ম নন্ত থযকলফা হকত াযকফ।  

  

হক্ন্দ্রগুথর ভানথক্ স্বািয এফং/অথফা ভাদক্ ফযফায ঙ্ককট বুগকত থাক্া ফযশ্চিকদয হফা, 

ম নকফক্ষণ এফং জরুথয থচথক্ৎা প্রদান ক্যকফ। হফাগুথর টিক্ ম্প্রদাকষই প্রদান ক্যা কফ এফং 

ভানুলকদয অপ্রকষাজনীষ ইভাকজনশ্চি রুকভ মাওষা হিক্াকফ। হক্ন্দ্রগুথর ভক্ক্ষ ফযশ্চি এফং 

ুনরুদ্ধায-হক্শ্চন্দ্রক্ ভথ নন থযকলফা প্রদান ক্যকফ, াাাথ হযপাকযর এফং পকরা-আ 

থযকলফা প্রদান ক্যকফ মাকত এটট থনশ্চিত ক্যা মাষ হম ভানুকলযা থডচাজন ওষায কযও 

প্রকষাজনীষ ভথ নন হকত াকয।  

  

ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্রগুথর করা এক্টট াথফ নক্ ঙ্কট াাদান ফযফিায অং হমখাকন 

যকষকছ হভাফাইর ঙ্কট দর (Mobile Crisis Teams), ঙ্কট আফাথক্ ক্ভ নূথচ, এফং অনযানয 

ম্প্রদাষ থযকলফা ও ভথ নন।  

  

RFP থনউ ইষক্ন থটটকত থতনটট এফং ফাথক্ হেকট নষটট ঙ্ক্ট থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্র থনভ নাকণয 

জনয আহ্বান ক্যকছ। হক্ন্দ্রগুথর OMH এফং OASAS দ্বাযা হমথবাকফ নদপ্রাপ্ত কফ এফং এটট 

থনথভ নত কফ হমই ম্প্রদাকষ হফা প্রদান ক্যা কফ তাকদয কমাথগতাষ, হমভন িানীষ ভানথক্ 

াইশ্চজন থযচারক্ (Local Mental Hygiene Directors), সু্কর, ম্প্রদাষ প্রদানক্াযী, আইন 

প্রকষাগক্াযী একজশ্চি এফং অনযানয নািকৃ্ত ক্ভ নূথচ মাকত ক্কয হযপাকযর ও পকরাআকয 

জনয এক্টট াথফ নক্ অফযাত হফা প্রদান ক্যা মাষ।  

  

বনউ ইয়কন বসটটর হভয়র এবরক অোডাভস ফম্বলন, "থনউ ইষক্ন থটটয ভানথক্ স্বািয ঙ্কট 

ভাধান ক্যা করা এক্টট দৃশ ুনরুদ্ধায গিকনয জনয অথত গুরুত্বূণ ন এফং এয জনয যক্াকযয 

ক্র ম নাকষয এক্কে ক্াজ ক্যা প্রকষাজন। এইফ আচযণগত ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্র 

(Behavioral Crisis Stabilization Centers) থনউ ইষক্নফাীকক্ 24/7 হফাদান ক্যকফ এফং তাকদয 

তাৎক্ষথণক্ ভথ নন ও ংিান প্রদান ক্যকফ। আথভ এই ফযাাকয গবন নয হাক্করয অংীদাথযকত্বয 

জনয কৃ্তজ্ঞ এফং ুকযা থনউ ইষকক্ন এইফ প্রভাথণত ও ক্াম নক্যী ক্ভ নূথচ ম্প্রাযকণ তায 

ক্াকজয প্রংা ক্যথছ।"  

  



বসম্বনটর সাভরা হরাক ফম্বলন, "থকনকটয ভানথক্ স্বািয ক্থভটটয (Senate Committee on 

Mental Health) প্রধান থককফ, আথভ থনউ ইষক্ন হেকটয আকযা হফথ ম্প্রদাকষ ঙ্কট 

থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্র ফাস্তফাষন ক্যা ম্প্রাযকণ থনযরবাকফ ক্াজ ক্কযথছ, এফং আথভ খুথ হম 

এইফ জরুথয থযকলফা ম্প্রাযণ ক্যায জনয এক্টট প্রস্তাফনায অনুকযাধ ইুয ক্যা কষকছ। এই 

থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্রগুথর থনউ ইষক্ন হেকট আভাকদয ভানথক্ স্বািয অফক্ািাকভায জনয অথত 

জরুথয কষ উিকফ, এফং আভযা মাকত ফরপ্রকষাগ না ক্কয মত্ন ও ানুবূথত থদকষ ভানথক্ স্বািয 

ঙ্ককট াাদান ক্থয তা থনশ্চিত ক্যায জনয অতযাফযক্ীষ।"  

  

বসম্বনটর বট হারখাভ ফম্বলন, "ঙ্ককট থাক্া ফাথন্দাকদয থদকন 24 ঘণ্টা প্রভাণ-থবথিক্ হফা 

াওষায অথধক্ায যকষকছ। হেটফযাী এক্ ডজন নতুন ঙ্কট হক্কন্দ্রয জনয গবন নয হাক্করয 

হঘাথলত নতুন তথফকরয থবথি করা অকনক্ থযথিথতকত তাৎক্ষথণক্ হফা াওষায গুরুত্ব ক্তটা 

হ ফযাাকয তায উরথি। এটট আভাকদয ম্প্রদাষভূকয জনয রাবজনক্ কফ, এফং 

ফাথন্দাকদয অথত জরুথয হফায াকথ ংমুি ক্যকফ ও জীফন যক্ষা ক্যকফ।"  

  

অোম্বসেবল সদসে আইবলন এভ. গান্থার ফম্বলন, "ভানথক্ স্বািয হফা আভাকদয ফ 

ম্প্রদাকষয জনয অথত জরুথয। অযাকম্বথরকত থাক্াক্ারীন আথভ থনকজয হচাকখ হদকখথছ ম নাপ্ত 

হফা প্রদাকনয ক্াটিনয ক্ীরূ। আথভ থনউ ইষক্ন হেকট 12টট নতুন ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্কন্দ্রয 

ংকমাজকনয জনয গবন নয হাক্করয প্রংা ক্যথছ। হক্ন্দ্রগুথর হমক্র ভানুলকদয ভানথক্ 

স্বািয ভযা আকছ ফকর জানা আকছ ফা কন্দ আকছ তাকদয জনয। এক্জন না ন ও 

অযাকম্বথরওভযান থককফ, আথভ ফ নদা আভায এরাক্ায ভানুকলয ক্রযাকণ রাই ক্কযথছ, এফং 

আথভ গবন নয হাক্করয াকথ ক্াজ ক্যকত উনু্মখ।"  

  

বনউ ইয়কন সাইবকয়াটিক বরহোবফবলম্বটেন সাববনম্বসস অোম্বসাবসম্বয়েম্বনর (New York 

Association of Psychiatric Rehabilitation Services, NYAPRS) প্রধান বনফ নাহী কভ নকতনা 

হাববন হরাম্বজনথাল ফম্বলন, "এইফ উদ্ভাফনী নতুন ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্কন্দ্রয জনয 

আজকক্য প্রথতশ্রুথত ও থফথনকষাকগয ভাধযকভ গবন নয হাক্র তীব্র হযাকগ আক্রান্ত ভানুকলয ঙ্ককট 

থনউ ইষকক্নয াাদান অফযাত যাখায এক্টট অতযাফযক্ীষ উাদান ংকমাজন ক্কযকছন। 

হক্ন্দ্রগুথর এক্টট হস্বচ্ছাকফাভূরক্ এক্ই িাকন াথফ নক্ জরুথয হফাদাকনয ফযফিা ততথয ক্যকফ 

হমখাকন অকনক্ ধযকনয ভানথক্ স্বািয ও আশ্চি ুনরুদ্ধায এফং থচথক্ৎাকফা প্রদান ক্যা 

কফ, এভন এক্টট ভকষ মখন এয ফকথকক্ হফথ প্রকষাজন যকষকছ। থনউ ইষক্ন থটট ও থনউ 

ইষক্ন হেকট আভযা হমই ভানথক্ স্বািয ও ুথযথচত ঙ্ককটয ম্মুখীন শ্চচ্ছ, তা ভাধাকন দ্রুত 

দকক্ষ হনওষায জনয গবন নয হাক্রকক্ অকনক্ ধনযফাদ।"  

  

বনউ ইয়কন হেম্বটর হভন্টাল হহলথ অোম্বসাবসম্বয়েন, ইনকম্ব নাম্বরম্বটম্বডর (Mental Health 

Association in New York State, Inc., MHANYS) প্রধান বনফ নাহী কভ নকতনা হেন বলফভোন 

ফম্বলন, "আভযা গবন নয হাক্র এফং ক্থভনায াথরবান ও ক্াথনংযাভকক্ ঙ্কট থিথতীরক্যণ 

হক্কন্দ্রয তথফর প্রদাকনয হক্ষকে তাকদয হনতৃকত্বয জনয ধনযফাদ জানাশ্চচ্ছ। থিথতীরক্যণ 

হক্ন্দ্রগুথর ভানথক্ স্বািয ও আশ্চি ঙ্ককট বুগকত থাক্া ভানুকলয জনয 'জরুথয হফা' থককফ 

ক্াজ ক্যকফ। তাযা আইন প্রকষাগক্াযীকদয জথত ওষায প্রকষাজন এফং ইভাকজনশ্চি রুকভ 

মাওষায প্রকষাজন প্রথভত ক্যকফ। ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্রগুথরয শ্চম্মথরত ধাযণক্ষভতায 



াকথ 988 ংিান ও হভাফাইর ঙ্কট দকরয দৃশ প্রথতশ্রুথত এক্শ্চেত কষ ভানথক্ স্বািয ও 

আশ্চি ঙ্কট হদখা হগকর ফযশ্চি ও তাকদয থযফাকযয প্রকষাজন হভটাকনায জনয এক্টট শ্চিারী 

াাদান ফযফিা ততথয ক্যকফ।"  

  

RFPটট OMH ওকষফাইকট হপ্রাথক্উযকভন্ট অচুনথনটটকজয অধীকন 

https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/ এফং OASAS ওকষফাইকট হপ্রাথক্উযকভকন্টয অধীকন 

https://oasas.ny.gov/procurementউবষ িাকন াওষা মাকফ।  

  

ক্র আগ্রী ফযশ্চিয জনয উনু্মি এক্টট থনরাভ ক্নপাকযি অনুটিত কফ 28 হপব্রুষাথয, 2022, 

ক্ার 9:00টা হথকক্ 10:30 ম নন্ত।ক্নপাকযকিয ফযাাকয আকযা তকথযয জনয RFP হদখুন।  

  

RFP এয াাদাকনয ভষ 5/19/2022।  
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