
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/25/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

আসক্তি সংক্রান্ত বিবকৎসার জর্ে বিবকৎসা পবরম্বেিা প্রসাবরত করম্বত 3.5 বিবলয়র্ 

ডলার পর্ নন্ত বর্উ ইয়কন হেম্বে উপলব্ধ আম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকল হ ােণা কম্বরম্বের্  

  

প্রদার্কারীম্বদর অি নায়র্ প্রদার্ করা  ম্বি একীভূত িব বি নভাগ বিবকৎসা কি নসূিী প্রবতষ্ঠা 

করার জর্ে  

  

 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে প্রদার্ক্ারীরদর জর্য ক্ম্প্রির র্থিভ 

ইথিরেরেড আউেরেরেি ট্রিেরেি হপ্রাোেিেূর র উরেরেয 3.5 থেথলয়র্ ডলার উেলব্ধ। এই 

হপ্রাোেগুথল থর্উ ইয়ক্নবািীরদর জর্য এক্ট্রে েদাি ন বযব াররর বযাথির জর্য থিথক্ৎিার উরেরেয 

এক্ জায়গায় এক্াথিক্ েথররষবা অ্যারেি ক্রা ি জ ক্রর তুলরব এবং থর্উ ইয়ক্ন হেরে বযােক্ 

থিথক্ৎিার িলোর্ আবেযক্তার হোক্াথবলা ক্ররব।  

 

োরা েদাি ন বযব ার বযাথির িারি লডাই ক্ররে তারদর িা ােয ক্রার জর্য "থর্উ ইয়ক্ন হেে 

প্ররয়াজর্ীয় িংস্থার্ প্রদার্ ক্ররত িমূ্পণ নরূরে প্রথতশ্রুথতবদ্ধ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "বহু থর্উ 

ইয়ক্নবািীর েরতা, আোর েথরবার আিক্তির িারি লডাই ক্রর এক্জর্ থপ্রয়জর্রক্  াথররয়রে। 

থিথক্ৎিা হক্ন্দ্র এবং  স্তরেে ক্ে নিূথিগুথলর জর্য েে নাপ্ত ত থবল এবং োরা ি ায়তা িাইরের্ 

তারদর জর্য িংস্থার্িেূর র প্রথতবন্ধক্তাগুথল হভরে হদওয়া  ল আোরদর এই িংক্ে ক্াট্রেরয় 

ওঠার উোয়, এবং এই অ্ি নায়র্ রাজয জরুড থর্উ ইয়ক্নবািীরদর তারদর প্ররয়াজর্ীয় েথরিে না 

অ্যারেি ক্ররত ি ায়তা ক্ররব।"  

  

15 জর্ েে নন্ত আিক্তি েথররষবা এবং ি ায়তার অ্থিরির (Office of Addiction Services and 

Supports, OASAS) লাইরিন্সপ্রাপ্ত প্রদার্ক্ারীরক্ িেথিত বথ থব নভারগর হরাগীরদর থিথক্ৎিা 

হপ্রাোেিেূ  ততথর ক্রার জর্য ত থবল প্রদার্ ক্রা  রব, োর েরিয আরে থবদযোর্ বথ থব নভারগর 

হরাগীরদর হপ্রাোে এবং ওথেওরয়ড থিথক্ৎিার হপ্রাোেগুথলরক্ এক্ীভূত ক্রা, বথ রাগত 

হরাগীরদর েথররষবাগুথলর িারি এক্ীভূত ক্রার জর্য র্তুর্ OTP ততথর ক্রা এবং োর্ুষরদর 

েথররষবা প্রদারর্র জর্য বথ রাগত হরাগীরদর OTP-গুথলরত অ্যারেি প্রিাথরত ক্রা তারদর জর্য 

োরা আিক্তির জর্য ওষুি োরের্ র্া।  

  

আসক্তি পবরম্বেিা এিং স ায়তার অবিম্বসর কবিের্ার বির্াম্বজা কাবর্ং াি অবিস 

িম্বলম্বের্, "হের তু ওভাররডাজ িংক্ে রাজয জরুড বযক্তি, েথরবার এবং িিদায়গুথলরক্ 

প্রভাথবত ক্রর িরলরে, তাই এই জীবর্ রোক্ারী েথররষবাগুথলর প্রােযতা বাডারর্ার জর্য 



আোরদর েদরেে হর্ওয়া অ্তযন্ত গুরুত্বেূণ ন৷ এই উরদযাগট্রে োর্ুষরদর আিক্তির থিথক্ৎিার 

জর্য ওষুি, হিই িারি তারদর আররাগযলারভ ি ায়তা ক্রার জর্য অ্র্যার্য গুরুত্বেূণ ন িা ােয 

এবং িংস্থার্গুথলরক্ অ্যাক্রিি ক্ররত িা ােয ক্ররব।"  

  

এই উরদযারগর োিযরে হোে 3.5 থেথলয়র্ ডলার োওয়া োয়, ো ভবর্ িংস্কার, র্তুর্ িরঞ্জাে, 

প্রথেেণ এবং ক্েীরদর হবতর্ ি  থবথভন্ন উরেরেয বযব ার ক্রা হেরত োরর। অ্ি নায়র্ হিডাররল 

িাবিরেন্স অ্যাথবউজ থপ্ররভর্ের্ অ্যান্ড ট্রিেরেি ব্লক্ োি িাথিরেিাল েুরস্কাররর (Federal 

Substance Abuse Prevention & Treatment Block Grant Supplemental award) োিযরে 

প্রদার্ ক্রা  রব এবং এট্রে OASAS এর োিযরে েথরিাথলত  রে। হোগযতা এবং অ্র্যার্য তরিযর 

আরও থবেদ থববরণ ি  RFA উেলব্ধ এখারর্।  

  

প্রবতবর্বি ইম্বভে ক্লাকন িম্বলম্বের্, "আোরদর িিদায়গুথলরক্ রো ক্ররত এবং োদক্ দ্রবযর 

অ্েবযব াররর থিথক্ত্িার জর্য অ্রর্ক্ থর্উ ইয়ক্নবািীরা হে িযারলঞ্জগুথলর েুরখােুথখ  র্ তার 

হোক্ারবলা ক্রার জর্য আেরা িংক্রের েু তূ ন েে নন্ত অ্রেো ক্ররত োথর র্া৷ থবি্তৃত িেথিত 

বথ থব নভারগর হরাগীরদর থিথক্ৎিার ক্াে নক্রে প্রথতষ্ঠার জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্রলর েদরেে 

আোরদর র্াগথরক্রদর আিক্তির থিথক্ৎিা এবং অ্র্যার্য িম্পথক্নত েথররষবার প্ররয়াজরর্ 

উরেখরোগযভারব িা ােয ক্ররব। আোরদর িিদায়গুথলরত এই দী নস্থায়ী ে াোরীট্রের 

অ্ি নেূণ নভারব ক্ারে োওয়ার িট্রঠক্ েরি এট্রে এক্ট্রে গুরুত্বেূণ ন েদরেে ো অ্প্ররয়াজর্ীয় 

দুুঃখজর্ক্  ের্ার থদরক্ থর্রয় হগরে। দুুঃখজর্ক্ভারব, আোরদর ে রর হক্াথভড-19 ে াোরীর 

িেয় োদক্ দ্ররবযর বযব ার এবং অ্েবযব াররর হেরে র্ােক্ীয়ভারব বৃক্তদ্ধ হেরয়রে, থবরেষ ক্রর 

তরুণরদর েরিয। আোরদর অ্বেযই থবি্তৃত থিথক্ৎিা েথররষবার প্ররয়াজর্ীয়তা স্বীক্ার ক্রার 

জর্য  ারত  াত থেথলরয় ক্াজ িাথলরয় হেরত  রব এবং োরা আিক্তির িারি লডাই ক্ররের্ 

তারদর েে নাপ্তভারব িা ােয ক্ররত  রব। এই জর্স্বাস্থযর িংক্ে হোক্ারবলায় গভর্ নর হ াক্রলর 

প্ররিষ্টা হক্বল প্রেংির্ীয় র্য় বরং এট্রে ক্রা িট্রঠক্ ক্তজথর্ি এবং আথে এই হেরে তার হর্তৃত্বরক্ 

িািুবাদ জার্াই।"  

  

প্রবতবর্বি পল ের্ম্বকা িম্বলম্বের্, "আোরদর রাজয এবং হদে জরুড লে লে আরেথরক্ার্রা 

আিক্তির হরারগর িারি লডাই ক্ররের্ ো এের্ এক্ট্রে িংক্ে ো এই ে াোরী িলাক্ালীর্ আরও 

ভয়াব   রয় উরঠরে। বেররর ের বের িরর, আথে ক্ংরেরি এের্ হপ্রাোেগুথলরক্ িেি নর্ ক্রার 

জর্য িাে থদরয়থে ো এই ক্রেবি নোর্ িংক্ে িম্পরক্ন ক্িা বরল এবং আোরদর িিদায়গুথলর 

ক্ারে প্ররয়াজর্ীয় িংস্থার্ িরবরা  ক্রর োর েরিয ররয়রে আোরদর আরেথরক্ার্ হরিথক্উ 

িযারর্র (American Rescue Plan) োিযরে হিডাররল িাবেযান্স অ্যাথবউি থপ্ররভর্ের্ অ্যান্ড 

ট্রিেরেি ব্লক্ অ্র্ুদার্ ক্ে নিূথিরত (Federal Substance Abuse Prevention and Treatment 

Block Grant program) িিলভারব ত থবল িরবরা  ক্রা। আথে গভর্ নর হ াক্ল এবং OASAS-

এর ক্ারে কৃ্তজ্ঞ তারদর অ্েল ক্ারজর জর্য ো আোরদর হিই প্রথতরবেী এবং থপ্রয়জর্রদর 

জর্য আো এবং েি এথগরয় থর্রয় আিরত োরদর এট্রে িব হিরয় হবথে প্ররয়াজর্।"  

  

প্রবতবর্বি কোিবলর্ রাইস িম্বলর্, "োদক্ দ্রবয বযব াররর বযাথি এক্ট্রে ভয়ঙ্কর হরাগ এবং 

েুর্রুদ্ধারক্ারী বযক্তিরা আোরদর ি ায়তার হোগয, আোরদর রায় র্য়। আথে আোর 

ক্যাথরয়াররর হবথেরভাগ িেয় আিক্তি িংক্রান্ত ক্লরঙ্কর অ্বিার্  োরত এবং োরদর প্ররয়াজর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fcomprehensive-integrated-treatment-programs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3b5096af42c94804d5e808da0e88c7b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637838277892839047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mQuxkeOYHqyxMO%2BzjDW7M%2FQYOOLlRXAQskgSLcz4eWQ%3D&reserved=0


আরে তারদর জর্য িংস্থার্ বাডারত লডাইরয় বযয় ক্ররথে। এই ত থবল েুর্রুদ্ধারক্ারী থর্উ 

ইয়ক্নবািীরদর এবং তারদর েথরবাররদর জীবর্ রোক্ারী থিথক্ৎিা এবং ি ায়তা প্রদার্ ক্ররব।"  

  

হেে বসম্বর্ের বপে  াকন োি িম্বলম্বের্, "ওভাররডারজর িংক্রের থবরুরদ্ধ লডাই অ্ি ন-

েথরোে থদরয় জয় ক্রা োয় র্া হে ক্াররণ োদক্ দ্রবয বযব াররর বযাথির জর্য বথ রাগত 

হরাগীরদর থিথক্ৎিা আররা ি রজ উেলব্ধ ক্রার জর্য আোরদর প্ররিষ্টা বাডারর্া এত গুরুত্বেূণ ন। 

থিথক্ৎিা প্রদার্ক্ারীরদর জর্য এই র্তুর্ ত থবল প্রোণ-থভথিক্ িেথিত েথরিে না প্রদার্ ক্ররত 

তারদর প্ররিষ্টারক্ প্রিাথরত ক্ররব ো োর্ুষরক্ জথডত ক্ররব এবং জীবর্ বা াঁিারত োররব এবং 

আথে এই উরদযাগরক্ দৃঢ়ভারব িেি নর্ ক্রার জর্য গভর্ নররক্ ির্যবাদ জার্াই।"  

  

অোম্বসেবলর সদসে বিল হেক িম্বলম্বের্, "অ্যারিম্বথল ক্থেট্রে অ্ি অ্যালরক্া থলজে অ্যান্ড 

ড্রাগ অ্যাথবউরজর (Assembly Committee on Alcoholism and Drug Abuse) িভােথত থ িারব 

আোর লেযগুথলর েরিয এক্ট্রে  ল োদক্ দ্ররবযর বযব াররর বযাথিরত আক্রান্ত বযক্তিরদর জর্য 

ওষুি ি  থবজ্ঞার্-থভথিক্ হেথডক্যাল থিথক্ৎিার অ্যারেি প্রিাথরত ক্রা। থিথক্ৎিা িুথবিার 

বতনোর্ েেতার োো বৃক্তদ্ধ ক্রর এবং অ্থতথরি হপ্রাোথেং হোগ ক্রার োিযরে, আেরা েদাি ন 

বযব াররর িক্র হিরক্ আরও হবথে োর্ুষরক্ বার ক্রর আর্রত িেে  ব। বতনোর্ হিডাররল 

প্রোির্ রাজযগুথলর জর্য উরেখরোগযভারব ত থবল বৃক্তদ্ধ ক্রর এই লরেযর তারদর 

অ্ঙ্গীক্ারবদ্ধতা হদথখরয়রে, আেরা োর অ্তযন্ত ক্দর ক্থর।"  

  

গত ক্রয়ক্ বেরর, থর্উ ইয়ক্ন হেে ওভাররডাজ ে াোরী িোিার্ ক্রার জর্য এক্ট্রে আোিী, 

বহুোক্তেক্ েি হবরে থর্রয়রে এবং েূণ ন প্রথতররাি, থিথক্ৎিা, ও থর্রােয় হিবা ি  আিক্তি 

েথরিে নার জর্য হদরের েরিয েীষ নস্থার্ীয় অ্বস্থার্ থর্রয়রে। থর্উ ইয়ক্ন ঐথত যবা ী 

েথররষবাগুথলরত অ্যারেি প্রিাথরত ক্রার জর্য ক্াজ ক্রররে, োর েরিয ররয়রে ক্রাইথিি 

িাথভনি, ইর্রেরেি, বথ থব নভারগর হরাগী এবং আবাথিক্ থিথক্ৎিা ক্াে নক্রে, হিই িারি আিক্তির 

থিথক্ৎিার জর্য ওষুি, এবং ভ্রােযোর্ থিথক্ৎিা ও েথরব র্ েথররষবা।  

  

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেে হ ররাইর্ অ্যান্ড অ্থেওরয়ড োস্ক হিাি ন (NYS Heroin and 

Opioid Task Force) এর িদিয থেরলর্ ো 2016 িারল র্তুর্, প্রিাগত র্য় এের্ েথররষবার 

িুোথরে ক্রর, োর েরিয থেল থর্রােয় হক্ন্দ্র, তরুণরদর ক্লাব াউি, প্রিাথরত থেয়ার েথররষবা, 

হখালা অ্যাক্রিি হক্ন্দ্র, ো তাৎেথণক্ েূলযায়র্ এবং হিবাপ্রাথপ্তর হরিাররল প্রদার্ ক্রর। 

েরবতীরত এই হিবাগুথল হেরের বহু ক্থেউথর্ট্রেরত স্থাের্ ক্রা  রয়রে এবং োর্ুষরক্ তারদর 

আবািস্থরলর ক্ারেই প্ররয়াজর্ীয় হিবা হেরত ি ায়তা ক্রররে।  

  

আিক্তির িেিযায় আক্রান্ত থর্উ ইয়ক্নবািীরা, অ্িবা োরদর থপ্রয়জর্রা িেিযায় ভুগরের্ তারা 

হেরের হোল-থি, থদরর্-24- ণ্টা িপ্তার -7-থদর্ হখালা িাক্া হ ােলাইরর্ 1-877-8-HOPENY (1-

877-846-7369) র্ম্বরর হিার্ ক্রর অ্িবা HOPENY (েেন হক্াড 467369) থলরখ হেেে োট্রঠরয় 

িা ােয ও আো খুাঁরজ থর্রত োররর্। 

 

আিক্তি িংক্রান্ত উেলব্ধ থিথক্ৎিা, হেের্ ক্রাইথিি/থডেে,  ািোতারল ভথতন  ওয়া, 

হরথিরডর্থেয়াল, বা বথ থব নভারগর হরাগীরদর হিবা, ইতযাথদ NYS OASAS থিথক্ৎিার উেলব্ধতা 



িংক্রান্ত ডযােরবাডন বযব ার ক্রর খুাঁরজ হর্য়া োরব ো FindAddictionTreatment.ny.gov বযব ার 

ক্রর অ্িবা NYS OASAS ওরয়বিাইরের োিযরে োওয়া োরব।  

  

আেথর্, অ্িবা আের্ার থপ্রয়জর্, েথদ থিথক্ৎিা িংক্রান্ত বীো বািার িম্মুখীর্  র্ অ্িবা এক্ট্রে 

অ্স্বীকৃ্ত দাথবর জর্য আরবদর্ দাথখল ক্রার উরেরেয িা ারেযর প্ররয়াজর্  য়, তা রল 888-614-

5400 র্ম্বরর হিার্ ক্রর CHAMP এর হ ল্পলাইরর্ হোগারোগ ক্রুর্ অ্িবা 

ombuds@oasas.ny.gov ট্রঠক্ার্ায় ইরেইল ক্রুর্।  

  

###  
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