
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/25/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন বিটিম্বে মাদক িেি ার িংক্রান্ত হরাম্বগর বিবকৎিার জর্ে 

হমািাইল হমবিম্বকের্ িম্প্রিারণ করম্বে ে বিল উপলভে  ওয়ার হ াষণা বদম্বলর্  

  

প্রদার্কারীরা মাদক িেি ার িংক্রান্ত হরাম্বগর বিবকৎিা হিিা প্রদাম্বর্ হমািাইল 

হমবিম্বকের্ ইউবর্ি স্থাপর্ করার জর্ে 200,000 মাবকনর্ িলার পর্ নন্ত হপম্বে পারম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে মাদক্ ব্যব্ ার সংক্রান্ত হরাকগর থিথক্ৎসা 

ক্রার জর্য, থমিাক ার্ ও থব্উকের্রথির্স  হমাব্াইল হমথ কক্শর্ ইউথর্ট (Mobile 

Medication Units, MMU) স্থাপর্ ক্রার জর্য 1 থমথলয়র্ মাথক্নর্  লার পে নন্ত উপলভয িাক্কব্। 

হমাব্াইল হমথ কক্শর্ ইউথর্টগুথলর থর্ম নাণ সম্ভব্  কব্ ড্রাগ এর্কিাস নকমন্ট অ্যা থমথর্কেশকর্র 

(Drug Enforcement Administration, DEA) এক্টট থর্য়ম পথরব্র্নর্ ক্রার মাধ্যকম, োর িকল 

ইউথর্টগুথল থব্দযমার্ আথিম থিথক্ৎসা ক্ম নসূথি (Opioid Treatment Program) েদার্ক্ারীকদর 

দ্বারা পথরিাথলর্  কর্ পারকব্। হি াকরল হেট আথিম সাড়াদার্ অ্র্ুদাকর্র (State Opioid 

Response grant) মাধ্যকম হি াকরল র্ থব্ল েদার্ ক্রা  কে এব্ং এটট থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 

অ্যাথ ক্শর্ সাথভনকসস এব্ং সাকপাটনস অ্থিস (New York State Office of Addiction Services 

and Supports, OASAS) ও হমন্টাল  াইজজর্ থরসািন িাউকেশর্ (Research Foundation for 

Mental Hygiene) পথরিাথলর্ এক্টট আকব্দকর্র অ্র্ুকরাকধ্র (Request for Application, RFA) 

দ্বারা েদার্ ক্রা  কে।  

 

"েখর্ পুকরা হদকশ আসজি এব্ং ওভারক াজ সঙ্কট এক্টট থব্ধ্বংসী পকি অ্ব্যা র্ রকয়কে, র্খর্ 

আমরা সংস্থার্ ব্ৃজি ও এর দ্বারা েভাথব্র্ থর্উ ইয়ক্নব্াসী ও র্াকদর পথরব্ারকক্ সা ােয ক্রার 

জর্য েথর্শ্রুথর্ব্ি আথে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমরা অ্র্ীকর্ হমাব্াইল থিথক্ৎসা 

উকদযাকগর সািলয হদকখথে, এব্ং র্রু্র্ এই র্ থব্ল থদকয় আমরা আমাকদর হমাব্াইল পথরকষব্া 

আকরা সম্প্রসাথরর্ ক্রকব্া োকর্ ক্কর হেসক্ল থর্উ ইয়ক্নব্াসী েকয়াজর্ িাক্কলও এইসব্ অ্থর্ 

সুকোগ পাকে র্া র্াকদর ক্াকে হপ ৌঁোকর্া োয়, আমরা এক্টট আকরা থর্রাপদ, স্বাস্থযক্র থর্উ 

ইয়ক্ন হেট গঠকর্র ক্াকজ অ্ব্যা র্ রকয়থে।"  

  

এই উকদযাকগর লক্ষ্য  কে থর্উ ইয়ক্ন থসটটর পাাঁিটট ব্করার েথর্টটকর্ এক্জর্ েদার্ক্ারীকক্ 

200,000 মাথক্নর্  লার পে নন্ত েদার্ ক্রা, র্কব্ গৃ ীর্ আকব্দর্পকের উপর থভথি ক্কর OASAS 

েথর্ ব্করাকর্ এক্টটর হব্থশ অ্র্ুদার্ েদার্ ক্রকর্ পাকর। হমাব্াইল ইউথর্টগুথল হে হসব্া েদার্ 

ক্রকব্ র্ার মকধ্য িাক্কব্ ভথর্নর জর্য োিাইক্রণ এব্ং হমথ কক্শর্ েদার্ শুরু ক্রা, 

হমথ কক্শর্ পথরিালর্া ও পে নকব্ক্ষ্ণ, টজিক্কলাজজ পরীক্ষ্া, এব্ং অ্র্যার্য থিথক্ৎসা হসব্া।  



  

উকদযাকগর সাকি সম্পথক্নর্ RFA এব্ং অ্র্যার্য র্িয হদখা োকব্ এখাকর্।  

  

হমাব্াইল ইউথর্টগুথল থিথক্ৎসায় েথর্ব্ন্ধক্র্া পাওয়া মার্ুষকক্ সা ােয ক্রকর্ পারকব্, োর 

মকধ্য রকয়কে OTP িযাথসথলটটসমূক র হভ গথলক্ নর্ক্টয ও পথরব্ র্ সমসযা, এব্ং আথিম 

ব্যব্ ার সংক্রান্ত হরাকগর থিথক্ৎসার হমথ কক্শকর্র উপলভযর্া ব্ৃজি ক্রকব্। এগুথল ইথর্মকধ্য 

থব্দযমার্, OASAS সর্দোপ্ত হসব্াদার্ক্ারী পথরিাথলর্ হমাব্াইল পথরকষব্ার সমূ্পরক্  কব্, োর 

মকধ্য িাকক্ োিাই, ক্াউকেথলং, আথিম ব্যব্ ার সংক্রান্ত হরাকগর থিথক্ৎসায় থমিাক ার্ োড়া 

অ্র্য হমথ কক্শর্ ব্যব্ ার, হটথলেযাক্টটস, এব্ং পথরব্ র্ পথরকষব্া।  

  

OASAS কবমের্ার বের্াম্বজা কাবর্ং োম িম্বলর্, "থমিাক ার্ ও থব্উকের্রথিকর্র মকর্া 

হমথ কক্শর্ ব্যব্ ার ক্কর আসজির থিথক্ৎসা ক্রা হে জীব্র্ রক্ষ্া ক্কর এব্ং আসজিকর্ 

আক্রান্ত মার্ুকষর স্বাকস্থযর অ্ব্স্থায় উকেখকোগয উন্নথর্ আকর্ র্া েমাথণর্  কয়কে। র্রু্র্ 

হমাব্াইল ইউথর্টগুথল আমাকদরকক্ এমর্ ব্যজি পে নন্ত হপ ৌঁোকর্ থদকব্ োকদর েকয়াজর্ রকয়কে 

থক্ন্তু হমথ কক্শর্ হপকর্ এক্টট ভব্কর্র ক্ম নসূথিকর্ োওয়া র্াকদর জর্য ক্টঠর্। এটট এক্টট 

গুরুত্বপূণ ন পথরকষব্া ো মার্ুষকক্ র্াকদর স্থাকর্ থগকয় হসব্া থদকব্ এব্ং এটট পুকরা থর্উ ইয়ক্ন 

থসটটকর্ মার্ুষকক্ অ্কর্ক্ উপকৃ্র্ ক্রকব্।"  

  

বর্উ ইয়কন বিটির হময়র এবরক অোিামি িম্বলর্, "আথিম সঙ্কট অ্গথণর্ পথরব্ার ও 

সম্প্রদায়কক্ থব্দীণ ন ক্করকে, এব্ং শর্ শর্ মৃরু্য ও লাখ লাখ আসজির ক্ারণ  কয়কে। সময় 

একসকে হে আমাকদর সরক্াকরর সক্ল পে নাকয়র সাকি ক্াজ ক্কর থর্উ ইয়ক্নব্াসীকক্ র্াকদর 

েকয়াজর্ীয় ও োপয সমি নর্ েদার্ ক্কর অ্ব্কশকষ এই ম ামারীকক্ সামকর্ হিকক্ হমাক্াকব্লা 

ক্রার জর্য। আথম থমশকর্র জর্য অ্থর্ গুরুত্বপূণ ন ক্াজ ক্কর জীব্র্ রক্ষ্াক্ারী েদার্ক্ারীকদর 

জর্য সংস্থার্ সম্প্রসারণ ক্রায় গভর্ নর হ াক্কলর েশংসা ক্রথে।"  

  

বর্উ ইয়কন বিটির কাউন্সিল িদিে বলন্ডা বল িম্বলর্, "আমাকদরকক্ অ্ব্শযই িলমার্ আসজি 

সঙ্ককটর সমাধ্ার্ ক্রকর্  কব্ এব্ং মাদক্ ব্যব্ ার সংক্রান্ত হরাকগ ভুগকর্ িাক্া থর্উ 

ইয়ক্নব্াসীকক্ সা ােয ক্রকর্ র্াকদর ক্াকে হপ ৌঁোকর্ার েিােি সংস্থাকর্র ব্যব্স্থা ক্রকর্  কব্। 

হেকট হমাব্াইল হমথ কক্শর্ ইউথর্ট সম্প্রসারকণর জর্য গভর্ নর ক্রৃ্নক্ েদি র্ থব্ল থর্উ 

ইয়ক্নজকুড় এইসব্ হসব্ার থর্দারুণ িাথ দা িাক্া পথরব্ারগুথলকক্ আকরা ভাকলা স ায়র্া েদার্ 

ক্রকব্।"  

গর্ ক্কয়ক্ ব্েকর, থর্উ ইয়ক্ন হেট ওভারক াজ ম ামারী সমাধ্ার্ ক্রার জর্য এক্টট আগ্রাসী, 

ব্হুমাজেক্ পি হব্কে থর্কয়কে এব্ং পূণ ন েথর্করাধ্, থিথক্ৎসা, ও থর্রাময় হসব্া স  আসজি 

পথরিে নার জর্য হদকশর মকধ্য শীষ নস্থার্ীয় অ্ব্স্থার্ থর্কয়কে। এই ম ামারীর সাকি লড়াই ক্রার 

জর্য, হেট েিাগর্ হসব্ার োপযর্া সম্প্রসাথরর্ ক্করকে, োর মকধ্য রকয়কে সঙ্কটক্াথলর্ হসব্া, 

ইর্কপকশন্ট, আউটকপকশন্ট, এব্ং আব্াথসক্ থিথক্ৎসা েক্কের পাশাপাথশ ওষুধ্ েকয়াগ-

স কোগী থিথক্ৎসা, হমাব্াইল থিথক্ৎসা এব্ং পথরব্ র্ হসব্াসমূ ।  

  

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট হ করাইর্ অ্যাে অ্থপওকয়  টাস্ক হিাস ন (NYS Heroin and 

Opioid Task Force) এর সদসয থেকলর্ ো 2016 সাকল র্রু্র্, েিাগর্ র্য় এমর্ পথরকষব্ার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ffunding%2Frfa-medication-units-nyc&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KKGkbUMfHYKFd4BQQn9M%2Fo%2BJJuxlGCq5WsxrTc%2Fh2vU%3D&reserved=0


সুপাথরশ ক্কর, োর মকধ্য থেল থর্রাময় হক্ন্দ্র, র্রুণকদর ক্লাব্ াউস, সম্প্রসাথরর্ থপয়ার পথরকষব্া, 

থিথক্ৎসা উদ্ভাব্র্ী হক্ন্দ্র, মাদক্ ব্যব্ ারক্ারীর স্বাস্থ এব্ং 24/7 হখালা িাকক্ এমর্ হক্ন্দ্র, ো 

র্াৎক্ষ্থণক্ মূলযায়র্ এব্ং হসব্াোথপ্তর হরিাকরল েদার্ ক্কর। পরব্র্ীকর্ এই হসব্াগুথল হেকটর 

ব্হু ক্থমউথর্টটকর্ স্থাপর্ ক্রা  কয়কে এব্ং মার্ুষকক্ র্াকদর আব্াসস্থকলর ক্াকেই েকয়াজর্ীয় 

হসব্া হপকর্ স ায়র্া ক্করকে।  

  

থর্কজ ব্া থর্কজর হক্ার্ও থেয়জর্ আসজিকর্ ভুগকে এমর্ পথরথস্থথর্কর্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা 

সা ােয ও আশা খুাঁকজ হপকর্ পাকর হেকটর হটালমুি হ াপলাইর্ 1-877-846-7369-এ হিার্ 

ক্কর ব্া  1-877-8-HOPENY (সংথক্ষ্প্ত হক্া  467369) থলকখ হটিট পাটঠকয়, লাইর্টট সপ্তাক  7 

থদর্ এব্ং থদর্রার্ 24  ণ্টা হখালা িাক্কব্।  

 

আসজি সংক্রান্ত উপলভয থিথক্ৎসা, হেমর্ ক্রাইথসস/থ টি, ইর্-হপকশন্ট, আব্াথসক্ ব্া 

ব্থ থব্ নভাকগর হরাগীকদর হসব্া, ইর্যাথদ NYS OASAS থিথক্ৎসার উপলব্ধর্া সংক্রান্ত  যাশকব্া ন 

ব্যব্ ার ক্কর খুাঁকজ হর্ওয়া োকব্ ো FindAddictionTreatment.ny.gov এ অ্িব্া NYS OASAS 

ওকয়ব্সাইকটর মাধ্যকম পাওয়া োকব্।  

  

আপথর্, অ্িব্া আপর্ার থেয়জর্, েথদ থিথক্ৎসা সংক্রান্ত ব্ীমা ব্াধ্ার সম্মুখীর্  র্ অ্িব্া এক্টট 

অ্স্বীকৃ্র্ দাথব্র জর্য আকব্দর্ দাথখল ক্রার জর্য সা াকেযর েকয়াজর্  য়, র্া কল 888-614-

5400 র্ম্বকর CHAMP হ েলাইকর্র সাকি হিাকর্ হোগাকোগ ক্রুর্ অ্িব্া 

ombuds@oasas.ny.gov টঠক্ার্ায় ইকমইল ক্রুর্।  

  

  

###  
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