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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল বর্উ ইয়কন হেম্বে ওবিওম্বয়ড বিবকৎসা কর্সূ
ন িীর িবরম্বেিাগুবল
প্রসাবরত করার জর্ে 1 বর্বলয়র্ ডলার ির্ন্ত
ন উিলব্ধ িম্বল হ ােণা কম্বরম্বের্

তাম্বের প্রধার্ সুবিধার িাইম্বর অবতবরক্ত অিস্থার্ প্রবতষ্ঠা করার জর্ে বিেের্ার্
ওবিওম্বয়ড বিবকৎসার কর্সূ
ন িী প্রোর্কারীম্বের 1 বর্বলয়র্ ডলার ির্ন্ত
ন প্রোর্ করা ম্বি

গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ ওথিওড ট্রিটমেন্ট হরাগ্রাে রদার্ক্ারীমদর জর্য তামদর বতনোর্
হেথিথলট্রটর বাইমর অথতথরক্ত অবস্থার্ স্থািমর্র জর্য 1 থেথলয়র্ ডলার ির্ন্ত
ন ত থবল উিলব্ধ
বমল হ াষণা ক্মরমের্। এই উমদযাগট্রট এই িথরমষবাগুথলমক্ বতনোমর্ অর্ুন্নত স্থামর্ থর্ময়
আিমত এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট জুম়ে ওথিওময়ড ট্রিটমেন্ট হরাগ্রাে (Opioid Treatment
Program, OTP) িথরমষবাগুথলর ক্রেবর্োর্
ন
রময়াজর্ীয়তার হোক্ামবলা ক্রমত ি ায়তা ক্রার
জর্য রস্তুত ক্রা ময়মে৷
"আিক্তক্ত এবং ওভারমডামজর িংক্ট আোর এবং আোর িথরবামরর জর্য এক্ট্রট বযক্তক্তগত
থবষময়। থর্উ ইয়ক্নবািী র্ারা আিক্তক্তর িামি ল়োই ক্রমের্ তামদর জর্য থিথক্ৎিা িবদা
ন
অযামেিমর্াগয ওয়া উথিত," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "আোর রশাির্ থিথক্ৎিা িথরমষবাগুথল
রিাথরত এবং উন্নত ক্রমত িা ার্য ক্রার জর্য এবং রমতযমক্ র্ারা তামদর থর্মজর হক্ামর্া হদাষ
ো়োই িদাি নবযব ামরর এক্ট্রট দুষ্ট িমক্রর েমর্য আটমক্ আমের্, বথিত এলাক্াগুথল ি , তারা
তামদর রময়াজর্ এবং রািয ি ায়তা হিমত িক্ষে র্ তা থর্ক্তিত ক্রমত হর্ িম্পূণরূমি
ন
রথতশ্রুথতবদ্ধ৷"
অবিস অি অোবডকের্ সাবভনম্বসস অোন্ড সাম্বিােন ম্বসর (Office of Addiction Services
And Supports) কবর্ের্ার বির্াম্বজা কাবর্িং ার্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেমট ওথিওময়ড
থিথক্ৎিা ক্েিূন িীর দ্বারা রদত্ত থিথক্ৎিা এবং অর্যার্য িংস্থার্ িলোর্ ওভারমডাজ িংক্মটর
হোক্ামবলা এবং জীবর্ বাাঁিামর্ার জর্য গুরুত্বিূণ।ন থিথক্ৎিা থর্রািদ, ক্ার্ক্র
ন এবং জীবর্রক্ষাক্ারী, এবং এই ত থবমলর িা ামর্য আেরা রাজয জুম়ে আমরা হবথশ োর্ুষমদর তামদর
রময়াজর্ীয় িথরির্ান অযামেি ক্রমত ি ায়তা ক্রথে।"
বতনোমর্ িথরিাথলত OTP রদার্ক্ারীমদর িাাঁি জর্ ির্ন্ত
ন অথতথরক্ত OTP অবস্থার্ স্থািমর্র জর্য
এক্ক্ালীর্ 200,000 ডলার ির্ন্ত
ন িামবর্। এই িুথবর্াগুথল এক্ট্রট থবদযোর্ OASAS-রতযথয়ত
OTP-র অংশ থ িামব রথতট্রিত ময়মে থক্ন্তু এগুথল এক্ই স্থামর্ র্য় এবং এগুথলর েূল হক্ার্

OTP হিমক্ র্ূযর্তে বা িমবাচ্চ
ন দূরমত্বর আবশযক্তা হর্ই। রদত্ত ত থবল ভবর্ হেরােত এবং
রক্ষণামবক্ষমণর জর্য বযব ার ক্রা হর্মত িামর, র্ার েমর্য রময়মে িংস্কার, থিথক্ৎিা িংক্রান্ত
ক্তজথর্িিত্র এবং িরঞ্জাে এবং আিবাবিত্র।
হেডামরল িদাি নঅিবযব ার রথতমরার্ এবং থিথক্ৎিার ব্লক্ অর্ুদার্ িথরিূরক্ (Federal
Substance Abuse Prevention & Treatment Block Grant Supplemental) িুরস্কামরর োর্যমে
ত থবল িরবরা ক্রা মে এবং NYS অথেি অে অযাথডক্শর্ িাথভনমিি অযান্ড িামিামটন র
(Office of Addiction Services and Supports) োর্যমে িথরিাথলত মে। এই রক্মের RFA
থরমিাটন এবং অর্যার্য তিয এখামর্ উিলব্ধ।
রাম্বজের বসম্বর্ের বিটে াকন োর্ িম্বলর্, "আোমদর উথিত িদাি অিবযব
ন
ামরর বযাথর্র
থিথক্ৎিা রিাথরত ক্রমত িাক্া এবং বাথিন্দামদর, থবমশষ ক্মর র্ারা আশঙ্কাজর্ক্ ওথিওময়ড
ওভারমডামজর ার ি বক্তিত এলাক্াগুথলমত বাি ক্মরর্, তামদর থর্রািত্তার রথত বাাঁর্াগুথল
অিিারণ ক্রমত িাক্া। এই বথর্তন অিায়র্
ন
এক্ট্রট িািক্য
ন থর্ময় আিা শুরু ক্রমব, এবং এই
ৃ
থবষময় আথে গভর্রন হ াক্মলর অটল হর্তত্ব এবং ি ায়তার ক্দর ক্থর।"
থর্উ ইয়ক্ন হেট ওভারমডাজ ে াোরী িোর্ার্ ক্রার জর্য এক্ট্রট আগ্রািী, বহুোক্তত্রক্ িি
হবমে থর্ময়মে এবং িূণ নরথতমরার্, থিথক্ৎিা, ও থর্রােয় হিবা ি আিক্তক্ত িথরির্ার
ন জর্য
হদমশর এক্ট্রট শীষস্থার্ীয়
ন
থিথক্ৎিার র্ারাবাথ ক্তা ততথর ক্মরমে। আেরা রিাগত হিবার
রািযতা িম্প্রিাথরত ক্মরথে, র্ার েমর্য রময়মে িঙ্কটক্ালীর্ হিবা, ইর্মিমশন্ট, আউটমিমশন্ট,
এবং আবাথিক্ থিথক্ৎিা ক্েিূন িী, এবং তার িামি আিক্তক্তর থিথক্ৎিা এবং ভ্রােযোর্ থিথক্ৎিা,
এবং িথরব র্ হিবািেূ ।
গভর্রন হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট হ মরাইর্ অযান্ড অথিওময়ড টাস্ক হোি ন(NYS Heroin and
Opioid Task Force) এর িদিয থেমলর্ র্া 2016 িামল র্তু র্, রিাগত র্য় এের্ িথরমষবার
িুিাথরশ ক্মর, র্ার েমর্য থেল থর্রােয় হক্ন্দ্র, তরুণমদর ক্লাব াউি, িম্প্রিাথরত থিয়ার িথরমষবা,
থিথক্ৎিা উদ্ভাবর্ী হক্ন্দ্র, োদক্ বযব ারক্ারীর স্বাস্থ এবং 24/7 হখালা িামক্ এের্ হক্ন্দ্র, র্া
তাৎক্ষথণক্ েূলযায়র্ এবং হিবারাথির হরোমরল রদার্ ক্মর। িরবতীমত এই হিবাগুথল হেমটর
বহু ক্থেউথর্ট্রটমত স্থাির্ ক্রা ময়মে এবং োর্ুষমক্ তামদর আবািস্থমলর ক্ামেই রময়াজর্ীয়
হিবা হিমত ি ায়তা ক্মরমে।
আিক্তক্তর িেিযায় আক্রান্ত থর্উ ইয়ক্নবািীরা, অিবা র্ামদর থরয়জর্ িেিযায় ভুগমের্ তারা
হেমটর হটাল-থি, থদমর্-24- ণ্টা িিাম -7-থদর্ হখালা িাক্া হ ািলাইমর্ 1-877-8-HOPENY
(1-877-846-7369) র্ম্বমর হোর্ ক্মর অিবা HOPENY (শটন হক্াড 467369) থলমখ হটেট
িাট্রিময় িা ার্য ও আশা খুমাঁ জ থর্মত িামরর্।
ক্রাইথিি/থডটে, ইর্মিমশন্ট, হরথিমডর্থশয়াল, বা বথ থবভামগর
ন
হরাগীমদর হিবা ি আিক্তক্ত
িংক্রান্ত উিলব্ধ থিথক্ৎিা NYS OASAS থিথক্ৎিার উিলব্ধতার ডযাশমবাডন বযব ার ক্মর খুমাঁ জ
হর্ওয়া র্ামব FindAddictionTreatment.ny.gov অিবা NYS OASAS ওময়বিাইমট।

র্থদ আিথর্, অিবা আির্ার হক্ামর্া থরয়জর্ থিথক্ৎিার জর্য থবো িংক্রান্ত রথতবিক্তার
িম্মুখীর্ র্ অিবা হক্ামর্া রতযাখযাত দাথবর জর্য আথিল জো হদয়ার হক্ষমত্র িা ামর্যর
রময়াজর্ য়, তা মল 888-614-5400 র্ম্বমর হোর্ ক্মর অিবা ombuds@oasas.ny.gov
ট্রিক্ার্ায় ইমেইল ক্মর CHAMP টলাইমর্ হর্াগামর্াগ ক্রুর্।
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