
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/29/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেম্বের প্রিম বেশু ও পবরিাম্বরর জর্ে বর্ম্বিবেত অোসার্টনভ কবমউবর্র্ট 

র্িটম্বমন্ট র্টম্বমর জর্ে 21 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ত বিল হ াষণা করম্বলর্  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের প্রিম হেট ব ম্বসম্বি গতারু্গবতক বিবকৎসায় ভাম্বলা ফল র্া পাওয়া 

ঝুুঁ বকম্বত িাকা কমিয়সীম্বের স ায়তা করার জর্ে উদ্ভাির্ী কম নসূবি িেি ার কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ 15টি ইয়ুি অ্যাসাটিনভ ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট (Assertive 

Community Treatment, ACT) টিকির জর্য 21 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার ত থিল হ াষণা 

ক্করকের্। থর্উ ইয়ক্ন হেকের প্রিি হেি থ কসকি ইয়ুি অ্যাসাটিনভ ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট টিি 

(Youth Assertive Community Treatment Teams) প্রণয়র্ ক্রকি, যারা 10 হিকক্ 21 িের িয়সী 

থেশু ও তাকের পথরিারকক্ হসিাোর্ ক্রকি, িাথি ও সম্প্রোকয়র হসটিিংকয় হসিা ও সিি নর্ প্রোর্ 

ক্রকি। টিিগুথল আিাথসক্ িা ইর্কপকেন্ট িার্থসক্ থিথক্ৎসার জর্য ভথতন  ওয়ার ঝুুঁ থক্কত িাক্া 

ক্িিয়সীকের তাকের পথরিার এিিং সম্প্রোকয়র সাকি হিকক্ থিথক্ৎসা গ্র কণর সুকযাগ প্রোর্ 

ক্কর।  

  

"যখর্ ঝুুঁ থক্কত িাক্া ক্িিয়সীরা ক্টির্ সিকয়র িকযয থেকয় যাকে, তখর্ পথরিাকরর এক্কে িাক্া 

আিেযক্,," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হক্াথভড-19 ি ািারীর পরিতীকত, থর্উ ইয়ক্ন েুি নল 

িযক্তিকের আিরণগত স্বাস্থ্যকসিা প্রোকর্র জর্য র্তুর্ ও উদ্ভাির্ী পন্থা থিক্াকের হেকে হর্তৃত্ব 

থেকে। র্তুর্ এই ক্ি নসূথির সা াকযয, হেিিযাপী থেশুকের ক্াকে থর্কজকের পথরিাকরর সাকি 

হিকক্ই তাকের প্রকয়াজর্ীয় হসিা গ্র কণর সুকযাগ িাক্কি।"  

  

মার্বসক স্বাস্থ্ে অবফম্বসর (Office of Mental Health, OMH) কবমের্ার ডাাঃ অোর্ 

সাবলভার্ িম্বলর্, "OMH-এ আিরা অ্তযন্ত গথি নত হয আিরা হেকের প্রিি হেি একজক্তি 

থ কসকি সফল প্রাপ্তিয়স্ককের ACT টিি িকডল থক্েুিা পথরিতনর্ ক্কর তা ক্িিয়সী ও তাকের 

িার্ুষ পথরিারকক্ হসিাোকর্র জর্য িযি ার ক্রথে। আিরা হয পিপ্রেে নর্ক্ারী টিকির অ্ি নায়র্ ও 

থিক্াে ক্রথে তারা ঝুুঁ থক্কত িাক্া ক্িিয়সী িার্ুষকের যখর্ এিিং হযখাকর্ সি নাথযক্ প্রকয়াজর্ 

হসখাকর্ই হসিাোর্ ক্রকি, এিিং তাকের সু্ককল টিকক্ িাক্কত এিিং সফল ও স্বাযীর্ জীির্যাপকর্ 

প্রকয়াজর্ীয় েেতা থিক্াে ক্রকত সা াযয ক্রকি।"  

  

প্রবতবর্বি ইম্বভট ক্লাকন িম্বলর্, "যখর্ আিাকের ক্িিয়সী িার্ুকষরা িার্থসক্ স্বাস্থ্য সিসযায় 

ভুগকে এিিং তাকের প্রকয়াজর্ীয় সিি নর্ ও থিথক্ৎসা পাওয়ার হেকে অ্থতথরি প্রথতিন্ধক্তার 



সম্মুখীর্  কে, তখর্ তাকের থর্ি নাথিত ক্ি নক্তনা থ কসকি, তাকের এইসি সিসযা ক্াটিকয় উিকত 

সটিক্ সিাযার্ থর্ক্তিত ক্রার োথয়ত্ব আিাকেরই। এর্াক্তজন এিিং ক্িাস ন ক্থিটিকত (Energy and 

Commerce Committee) যখর্ আথি এক্জর্ থসথর্য়র সেসয থ কসকি েয লাির্ইয়া থরভস থিডি 

অ্যাক্ট (The Latonya Reeves Freedom Act) উপস্থ্াপকর্ সা াযয ক্থর, যা থেকলা েী নকিয়াথে হসিা 

ও সিি নকর্র (Long Term Services and Supports, LTSS) প্রকয়াজর্ িাক্া অ্েিতাস  িার্ুষকের 

থিরুকে বিষিযিূলক্ অ্র্ুেীলর্ থর্থষেক্ারী এক্টি অ্থত গুরুত্বপূণ ন থিথযিালা, হসই ক্াকজর 

িকতাই আিাকেরকক্ এক্কে ক্াজ ক্কর থিেযিার্ আইর্কক্ থিথযিে ক্রকত  কি এিিং িার্থসক্ 

স্বাস্থ্য িযাথযস  হযকক্ার্ও অ্েিতাযুি ক্িিয়সী থর্উ ইয়ক্নিাসীকের অ্থযক্ার হজারোর ক্রকত 

 কি, এির্ এক্টি িযিস্থ্ায় যা তাকের পয নাপ্ত থিথক্ৎসা হসিা এিিং থর্রািয়কক্ সিি নর্ ক্কর। থর্উ 

ইয়ক্ন হেকির িার্থসক্ স্বাস্থ্য অ্থফস এিিং আিাকের ক্িিয়সী িার্ুষ ও তাকের পথরিাকরর জর্য 

সটিক্ িার্থসক্ স্বাস্থ্য থিথক্ৎসা পাওয়ার সিসযা সিাযার্ ক্রকত গভর্ নর হ াক্কলর প্রথতশ্রুথতর 

ক্লযাকণ, হসই োথয়ত্বটি পূরণ ক্রা  কে। আজকক্র ত থিকলর হ াষণা, হযটিকক্ আথি 

সমূ্পণ নভাকি সিি নর্ ক্থর, আিাকের হেকির বিপ্লথিক্ ইয়ুি অ্যাসাটিনভ ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট 

টিিসিূ কক্ আিাকের থেশুকেরকক্ থর্কজকের িাথি ও সম্প্রোকয় সুস্থ্ রাখকত প্রকয়াজর্ীয় সিংস্থ্ার্ 

থেকয় সা াযয ক্রকি।"  

  

প্রবতবর্বি পল টম্বকা িম্বলর্, "ি ািারী অ্গথণত িার্ুকষর িার্থসক্ স্বাকস্থ্য র্ক্তজরথি ীর্ িাপ সৃটি 

ক্করকে, এিিং আিাকের থেশুকের হিকক্ হিথে িাপ খুি ক্ি িার্ুষকক্ই থর্কত  কয়কে। এই 

সঙ্ককির এক্েি সূির্ালগ্ন হিকক্ই আথি আিাকের থেশু, ক্িিয়সী প্রাপ্তিয়স্ক এিিং সক্ল 

আকিথরক্ার্কের সিি নর্ ক্রা থর্ক্তিত ক্রার িযাপাকর হজার প্রোর্ ক্করথে, এিিং আথি স ায়তা 

প্রোকর্র জর্য ক্থিউথর্টি িার্থসক্ স্বাস্থ্য হসিা (Community Mental Health Services,CMHS) 

ব্লক্ অ্র্ুোর্ এিিং হফডাকরল হিথডকক্ল স ায়তা পাকস নকন্টজ (Federal Medical Assistance 

Percentage, FMAP) ক্ি নসূথির অ্তযািেযক্ীয় ত থিল থর্ক্তিত ক্রকত সা াযয ক্রকত হপকর 

গথি নত। আথি গভর্ নর হ াক্লকক্ এই সঙ্ককির লুক্াকর্া খরি উপলথি ও সিাযাকর্ তার থর্কিেকর্র 

জর্য এিিং আিাকের সম্প্রোয়সিূ কক্ সিি নর্ প্রোকর্র জর্য যর্যিাে জার্াক্তে।"  

  

প্রবতবর্বি কোিবলর্ রাইস িম্বলর্, "এই ইয়ুি অ্যাসাটিনভ ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট টিিগুথলর 

ঝুুঁ থক্কত িাক্া ক্িিয়সীকের জর্য এক্টি গুরুত্বপূণ ন থিক্ল্প সিি নর্ িযিস্থ্া  কয় উিার সম্ভাির্া 

আকে। আথি গথি নত হয থর্উ ইয়ক্ন থেশু ও পথরিাকরর জর্য এযরকর্র উদ্ভাির্ী যকে থিথর্কয়াগ 

ক্রকে, এিিং আিরা হেিিযাপী িার্থসক্ স্বাস্থ্য হসিার উপলভযতা সম্প্রসারণ ক্রা অ্িযা ত 

হরকখথে।"  

  

প্রবতবর্বি আবিয়াম্বর্া এস্পিয়াত িম্বলর্, "আথি ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট টিকির জর্য 21 থিথলয়র্ 

িাথক্নর্ ডলার িরাদ্দ ক্কর গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্র হ াষণার প্রেিংসা ক্রথে যা থেশু ও তাকের 

পথরিাকরর িার্থসক্ স্বাস্থ্য সিাযাকর্ আিাকের প্রকিিাকক্ আকরা অ্গ্রসর ক্রকি। িার্থসক্ স্বাস্থ্য 

সিংস্থ্াকর্র সম্প্রসাথরত উপলভযতা ও হসিার জর্য আিাকের প্রকিিার এক্টি অ্তযািেযক্ীয় 

উপাোর্ ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট টিিসিূ , এিিং এইসি ইয়ুি অ্যাসাটিনভ ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট 

প্রোর্ক্ারীকের থিক্াে থেশু ও তাকের পথরিাকরর জর্য প্রথতথের্ প্রকয়াজর্িত অ্থত জরুথর 

সিি নর্ পাওয়ার জর্য থর্থিি ও স্বতন্ত্র হসিার সাথি নক্ উপলভযতা িৃক্তে ক্রকত সা াযয ক্রকি।"  

  



অোলিাবর্ কাউবন্ট বর্ি না ী ডোবর্ম্বয়ল বপ. মোকয় িম্বলর্, "আথি েী নথের্ যকরই িহু িাথসন্দা 

প্রথতথের্ হযই িার্থসক্ স্বাস্থ্য সিসযার সম্মুখীর্  য় তা সিাযাকর্ প্রথতশ্রুথতিে থেলাি, থক্ন্তু 

হক্াথভড এক্টি র্তুর্ িার্থসক্ স্বাস্থ্য সঙ্কি বতথর ক্করকে, থিকেষ ক্কর আিাকের থেশুকের জর্য 

যারা এক্টি িুখয থিক্ােিূলক্ পয নাকয় থিক্তেন্ন হিকক্কে। আিরা হয হসিা প্রোর্ ক্থর, অ্যাসাটিনভ 

ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট েলসিূ  তার এক্টি গুরুত্বপূণ ন উপাোর্, এিিং আিাকের ক্িিয়সীকের 

জর্য এটি সম্প্রসারণ ক্রা এক্টি থিোল থিজয়। আিাকেরকক্ অ্িেযই সিসিয় জীির্যাপকর্র 

িার্ উন্নত ক্রার র্তুর্ সুকযাগ খুুঁজকত িাক্কত  কি, এিিং আথি আিাকের সিকয়র োথি এই 

উকেযাকগ হেকের প্রিি থ কসকি হর্তৃত্ব থেকত পারার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রেিংসা ক্রথে।"  

  

ব্রুম কাউবন্ট বর্ি না ী হজসর্ গার্ নার িম্বলর্, "আিাকের সম্প্রোকয়র জর্য িার্থসক্ স্বাস্থ্য হসিা 

সম্প্রসারণ ক্রা ব্রুি ক্াউথন্ট এিিং স্থ্ার্ীয় হসিাোর্ক্ারীকের জর্য এক্টি িলিার্ অ্গ্রাথযক্ার। 

এই ইয়ুি ACT টিিগুথল এির্ সিকয় আসকে যখর্ আিাকের িাথসন্দাকের উপর ি ািারীর 

প্রভাকির ফকল এই িাথ ো র্তুর্ভাকি জরুথর  কয় উকিকে। থিলকেি হ াি (Children's Home) 

এই প্রকিিায় এক্টি োরুণ অ্িংেীোর, এিিং আথি র্তুর্ ও উদ্ভাির্ী উপাকয় িার্থসক্ স্বাস্থ্য প্রোর্ 

ক্রকত আিাকেরকক্ সা াযয ক্রার হেকে তার প্রথতশ্রুথতর জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

অম্বর্ান্ডাগা কাউবন্ট বর্ি না ী রায়ার্ মোকমো র্ িম্বলর্, "আিাকের ক্িিয়সী িার্ুষকের জর্য 

িার্থসক্ স্বাস্থ্য হসিায় থিথর্কয়াগ ক্রা অ্র্য হযকক্ার্ও সিকয়র হিকক্ এখর্ হিথে গুরুত্বপূণ ন 

হযক তু আিরা হক্াথভড-19 ি ািারী হিকক্ পুর্রুোকর ক্াজ ক্রথে। র্তুর্ ক্কর পাওয়া এই 

ত থিল প্রকিিাটিকক্ অ্কর্ক্েরূ এথগকয় থর্কয় যাকি। অ্কর্ান্ডাগা ক্াউথন্ট এটিকক্ এক্টি েীষ ন 

অ্গ্রাথযক্ার ক্করকে এিিং আিরা অ্তযন্ত খুথে হয আিাকের হেকির অ্িংেীোররাও তাই ক্রকে। 

এই গুরুত্বপূণ ন িযাপাকর তার প্রথতশ্রুথতর জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ যর্যিাে।"  

  

অম্বরঞ্জ কাউবন্ট বর্ি না ী বেম্বভর্ এম. বর্উ াস িম্বলর্, "িার্থসক্ স্বাস্থ্য সিসযাস  িার্ুকষরা 

প্রায়েই থর্কজকক্ থিক্তেন্ন ও এক্া িকর্ ক্কর। তাকের জার্া প্রকয়াজর্ হয অ্কর্ক্ যরকর্র থভন্ন থভন্ন 

সিংস্থ্ার্ উপলভয আকে এিিং গুরুত্বপূণ ন এই ত থিলটি জীির্ িা ুঁিাকত সা াযয ক্রকত পাকর। 

িার্থসক্ স্বাস্থ্য এক্টি গুরুত্বপূণ ন স্বাস্থ্যকসিা সিসযা এিিং সকিতর্তা ও ACT-র িকতা ক্ি নসূথি 

যাকের স ায়তা প্রকয়াজর্ তাকের এিিং তাকের পথরিাকরর জর্য লাভজর্ক্  কি।"  

  

মর্ম্বরা কাউবন্টর বর্ি না ী অোডাম হিম্বলা িম্বলর্, "এই ইয়ুি অ্যাসাটিনভ ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট 

টিিসিূ  হযসক্ল থেশু ও পথরিাকরর এইসি অ্তযািেযক্ীয় হসিার প্রকয়াজর্ আকে তাকেরকক্ 

হসিার ক্াোক্াথে থর্কয় আসকি এিিং এটি থর্ক্তিত ক্রকত সা াযয ক্রকি যাকত আকরা হিথে 

ঝুুঁ থক্কত িাক্া ক্িিয়সী িার্ুষ যাকত থিথক্ৎসা, হপোোর এিিং সিংস্থ্াকর্র সুকযাগ পায় যা তাকের 

সঙ্কি হিাক্াকিলায়, থর্রাপে স্থ্ার্ বতথরকত এিিং ফলাফল উন্নত ক্রকত প্রকয়াজর্। আথি ির্করা 

ক্াউথন্টর পথরিারসিূ কক্ এই গুরুত্বপূণ ন আিরণগত স্বাস্থ্যকসিা প্রোকর্র জর্য থ লসাইড 

ফযাথিথল অ্ফ একজক্তিসকক্ (Hillside Family of Agencies) যর্যিাে জার্াই এিিং এই উদ্ভাির্ী 

ক্ি নসূথিকত তার থিথর্কয়াকগর জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ যর্যিাে জার্াই।"  

  

ওবর্ডা কাউবন্ট বর্ি না ী অোন্থবর্ বপম্বকম্বন্ট িম্বলর্, "ওথর্ডা ক্াউথন্ট থর্উ ইয়ক্ন হেি এিিং 

ইথন্টকগ্রকিড ক্থিউথর্টি অ্ল্টাকর্ নটিভস হর্িওয়াকক্নর (Integrated Community Alternatives 



Network, ICAN) সাকি এই অ্িংেীোথরকত্বর অ্িংে  কত হপকর আর্ক্তন্দত। আিাকের থেশুকের ঝকর 

পিা হিকক্ সুরো ক্রকত ক্ি নসূথিটি এক্টি প্রকয়াজর্ীয় হসফটি হর্ি। যর্যিাে গভর্ নর হ াক্ল, 

এই জরুথর ও গুরুত্বপূণ ন িযাপাকর আপর্ার হর্তৃকত্বর জর্য।"  

  

সাম্বফাক কাউবন্টর বর্ি না ী বেভ হিম্বলার্ িম্বলর্, "সাকফাক্ ক্াউথন্ট থর্উ ইয়ক্ন হেকির প্রিি 

ইয়ুি অ্যাসাটিনভ ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট টিিকক্ স্বাগত জার্াকত হপকর আর্ক্তন্দত। যখর্ আিরা 

আিাকের িাথসন্দাকের জর্য আিরণগত স্বাস্থ্য হসিা প্রোর্ ও এর উপলভযতা উন্নত ক্রকত হিিা 

ক্রথে, তখর্ আিরা র্তুর্ সুকযাগকক্ িরণ ক্কর থর্ক্তে এিিং ক্রার িাযযকি হর্তৃত্ব থেকত িাই। 

ACT টিকির অ্র্র্য ক্ািাকিা ক্িিয়সী এিিং তাকের পথরিাকরর জর্য এক্টি 

সম্প্রোয়/িাথিথভথিক্ িকডল দ্বারা িার্থসক্ স্বাস্থ্য হসিা আর্কত এক্টি িাথল্টথডথসথপ্লর্াথর টিি 

পেথত অ্িলম্বর্ ক্রকি।"  

  

ওম্বয়েম্বিোর কাউবন্ট বর্ি না ী জজন লোর্টমার িম্বলর্, "আিাকের ক্িিয়সীরা হক্াথভড-19 

ি ািারীর ক্ারকণ অ্থিশ্বাসয িাোর ক্াটিকর্যর সম্মুখীর্  কয়কে, এটি তাকেরকক্ তাকের অ্িস্থ্ার্ 

খুুঁকজ থর্কত সা াযয ক্রার, তাকের সু্ককল টিকক্ িাক্ার জর্য এিিং উৎপাের্েীল ও সফল প্রাপ্তিয়স্ক 

জীির্যাপকর্ সা াযয ক্রার জর্য আকরক্টি িযিস্থ্া। আথি ঝুুঁ থক্কত িাক্া ক্িিয়সীকের 

আিরণগত স্বাস্থ্যকসিার সুকযাগ হপকত সা াযয ক্রার জর্য উদ্ভাির্ী পন্থা প্রোকর্ গভর্ নর 

হ াক্কলর হর্তৃকত্বর প্রেিংসা ক্রথে। আজকক্র হ াথষত ডলার ওকয়েকিোর ক্াউথন্ট এিিং পুকরা 

থর্উ ইয়ক্ন হেকির থেশু ও পথরিারকক্ ভীষণভাকি লাভিার্ ক্রকি।"  

  

হেম্বর্কম্বটবড কাউবন্ট আইর্সভার (Schenectady County Legislature) হিয়ারমোর্ 

অোন্থবর্ জাম্বসর্বে িম্বলর্, "হস্ককর্ক্কিথড ক্াউথন্ট আিাকের ক্াউথন্টর সি নাকপো েুি নল 

ক্িিয়সীকের এই উদ্ভাির্ী হসিাোর্ ক্রকত হপকর কৃ্তজ্ঞ। ইয়ুি ACT টিি, র্েনার্ ন থরভাকস নর 

(Northern Rivers) সাকি এক্কে, ইর্কপকেন্ট  াসপাতাকল ভথতন িাক্া িা থিথক্ৎসা হক্ন্দ্র হিকক্ 

িুক্তি পাওয়া, িা এযরকর্র ফযাথসথলটিকত ভথতন  ওয়ার ঝুুঁ থক্কত িাক্া ক্িিয়সীকের থর্থিি 

থিথর্ক্যাল হসিা প্রোর্ ক্রকি। আিাকের সম্প্রোকয়র স্বাকি নই আিাকের ক্িিয়সীকের িাথিকত, 

সু্ককল এিিং সম্প্রোকয় থর্রাপে রাখকত  কি। আিরা হস্ককর্ক্কিথড ক্াউথন্টকত এই িূলযিার্ হসিা 

পাওয়ার জর্য উনু্মখ।"  

  

র্ায়াগ্রা কাউবন্ট আইর্সভার (Niagara County Legislature) হিয়ারওমোর্ হরম্বিকা 

ওয়াইবডে িম্বলর্, "ক্িিয়সীকের িার্থসক্ স্বাস্থ্য িাথ ো হিিাকর্া ক্টির্ সিসযা  কত পাকর। 

আথি এই প্রকয়াজর্ হিিাকত ইয়ুি ACT টিি িযি াকরর হিিা ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেকির 

প্রেিংসা ক্রথে। আথি েৃঢ় থিশ্বাসী হয থিথক্ৎসা পাওয়ার সিয় ক্িিয়সীকের তাকের এক্েি হির্া 

পথরকিকে রাখা সাফকলযর হসরা সম্ভাির্া প্রোর্ ক্কর।"  

  

ত থিকলর প্রায় 15 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার িাথষ নক্ এিিং এটি হেি-এইড এিিং হিথডকক্ইড 

প্রথতোকর্র িাযযকি প্রোর্ ক্রা  কি, এিিং 6 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার  কলা ক্থিউথর্টি িার্থসক্ 

স্বাস্থ্য হসিা ব্লক্ অ্র্ুোর্ এিিং হফডাকরল হিথডকক্ল স ায়তা পাকস নকন্টজ ক্ি নসূথির সীথিত 

সিকয়র সম্প্রসারকণর িাযযকি হফডাকরল সরক্ার প্রেি এক্ক্ালীর্ োিনআপ ত থিল। 

ক্ি নসূথিগুথলর অ্থতথরি ত থিল ক্করার্াভাইরাস সািাোর্ ও োণ সমূ্পরক্ প্রকযাজর্া আইর্ 



(Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act) এিিং আকিথরক্ার্ 

উোর পথরক্ল্পর্া আইকর্র (American Rescue Plan Act) অ্যীকর্ িরাদ্দ ক্রা  কয়কে।  

  

ইয়ুি অ্যাসাটিনভ ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট টিকির হসিাোর্ক্ারীরা অ্লাভজর্ক্ একজক্তি যাকের 

িারাত্মক্ আকিগসিংক্রান্ত িযা াতস  িার্ুষকক্ িার্থসক্ স্বাস্থ্য হসিা প্রোকর্র অ্থভজ্ঞতা আকে। 

তারা ACT টিি বতথর ও তত্ত্বািযার্ ক্রকি, হযগুথল হপোোর িকর্াকরাগ থিকেষজ্ঞ, অ্র্ুেীলর্ক্ারী 

র্াস ন, িার্থসক্ স্বাস্থ্য থিথর্থেয়ার্, এিিং সিক্ে অ্যাডকভাকক্িকের থর্কয় িাথল্টথডথসথপ্লর্াথর েল 

 কি।  

  

জজউইে হিাডন অফ ফোবমবল অোন্ড সাবভনম্বসম্বসর (Jewish Board of Family & 

Children's Services) প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা ডাাঃ হজফবর হের্ার িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন 

হেকির িার্থসক্ স্বাস্থ্য ক্থি নিাথ র্ীকত থিথর্কয়াগ ক্রা হেিজকুি সক্ল সম্প্রোকয়র ক্িিয়সী 

এিিং পথরিারসিূ কক্ সসু্থ্ রাখার জর্য অ্থত গুরুত্বপূণ ন। ক্তজউইে হিাডন ইয়ুি অ্যাসাটিনভ 

ক্থিউথর্টি টিকির প্রথত গভর্ নর হ াক্কলর সিি নকর্র প্রেিংসা ক্রকে, এটি আিাকেরকক্ হযসক্ল 

ক্িিয়সী গতার্ুগথতক্ িার্থসক্ স্বাস্থ্য থিথক্ৎসায় সািাোর্ ক্কর র্া তাকেরকক্ উদ্ভাির্ী, 

প্রিাণথভথিক্ হসিা প্রোর্ ক্রকত সা াযয ক্রকি। সম্প্রোকয়র ক্িিয়সী ও তাকের পথরিারকক্ 

তারা হযখাকর্ িাস ক্রকে হসখাকর্ই থর্থিি, সিথিত হসিাোর্ ক্রা হসকর উিার এক্টি 

থস্থ্থতস্থ্াপক্ ও েক্তিোলী পি প্রোর্ ক্কর।"  

  

ব লসাইম্বডর হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা মাবরয়া জিোবল িম্বলর্, "ইয়ুি ACT 

ক্ি নসূথিটি ক্িিয়সী ও তাকের পথরিারসিূ কক্ তাকের জীিকর্র থিকেষ হক্ার্ও অ্স ায় সিকয় 

তারা হয অ্র্র্য সিসযার সম্মুখীর্  য় তার সিাযাকর্র থিকেষ উকদ্দেয থর্কয় গির্ ক্রা  কয়কে। 

এটি পথরিার ও িাথিথভথিক্ স ায়তায় যিাযি িকর্াকযাগ প্রোর্ ক্কর, যা সিসিয়ই আেে ন। 

থ লসাইড উদ্ভাির্ী এই হসিা যা হযখাকর্ এিিং যখর্ সি নাথযক্ প্রকয়াজর্ হসখাকর্ স ায়তা ও 

সিি নর্ োর্ ক্রকি, হসটিকত আিাকের স ক্িী, ক্াউথন্ট এিিং হেকির অ্িংেীোরকের সাকি ক্াজ 

ক্রকত হপকর গথি নত।"  

  

সারম্বকয়াম্বরর (Circare) বর্ি না ী পবরিালক েট এির্ার িম্বলর্, "সারকক্য়ার অ্কর্ান্ডাগা 

ক্াউথন্টকত এক্টি ইয়ুি ACT টিকির ত থিল হপকয় সম্মাথর্ত। ACT িকডলটি জটিল িাথ ো সম্পন্ন 

পথরিারগুথলর সম্প্রোকয় সফল  ওয়ার জর্য এিিং প্রথতষ্ঠাকর্ ভথতন  কয় যে হর্ওয়া এিাকর্ার 

িাযযকি পথরিাকরর স্বাকস্থ্য আকরা থিঘ্ন প্রথতকরায ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ীয় স্বাস্থ্যকসিা অ্িযা ত 

রাখার জর্য এক্টি প্রকয়াজর্ীয় সিংকযাজর্। হসিার জর্য সম্প্রোকয়র িযিস্থ্ায় এক্টি েলগত পন্থা 

স্থ্াপর্ ক্রা থিথভন্ন হপ্রোপি ও অ্থভজ্ঞতাসম্পন্ন পথরিারসিূ কক্ আকরা ভাকলাভাকি থর্যুি 

ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ীয়। ইয়ুি ACT আিাকের সম্প্রোয়কক্ আকরা িজিুত ক্রকি এিিং 

আিরণগত স্বাস্থ্য সিসযায় ভুগকত িাক্া ক্িিয়সী ও পথরিারগুথলকক্ আকরা ভাকলা সিি নর্ ক্রকত 

পারকি।"  

  

হ াপ ফর ইয়মু্বির (Hope For Youth) বর্ি না ী পবরিালক ডাাঃ হডবভড হ গার্টন িম্বলর্, 

"আিরা এই সপ্তাক  থিলকেি অ্যাসাটিনভ ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট টিি শুরু ক্রকত হপকর অ্থতেয় 

আর্ক্তন্দত। ি ািারী অ্কর্ক্ থেশু ও পথরিাকরর জর্য সাথি নক্ িার্থসক্ স্বাস্থ্য হসিার উপলভযতা 



ক্টির্ ক্কর থেকয়কে এিিং আিাকের ACT টিি িাকপ িাক্া পথরিারগুথলর িাথিকতই হসিা থর্কয় 

যাকি।"  

  

র্েনার্ ন বরভাস ন ফোবমবল অফ সাবভনম্বসম্বসর (Northern Rivers Family of Services) প্রিার্ 

বর্ি না ী কম নকতনা উইবলয়াম র্ট. হগটমোর্ িম্বলর্, "আিরা হেিিযাপী থেশু ও পথরিাকরর 

জীিকর্ সথতযক্াকরর পথরিতনর্ আর্কি এিিং প্রভািোলী, ক্ায নক্র ক্ি নসূথির পি বতথর ক্কর 

হেওয়ার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর থভের্ এিিং হর্তৃকত্বর জর্য তাকক্ সালাি জার্াক্তে। 

প্রাপ্তিয়স্ককের ACT প্রাপ্তিয়স্ককের িার্থসক্ স্বাস্থ্য সিসযা থর্কয় সফলভাকি জীির্যাপর্ ক্রকত 

থেথখকয়কে এিিং আিরা এর িাস্তিায়কর্র অ্িংে  কত হপকর গথি নত; এখর্ ইয়ুি ACT ক্যাথপিাল 

থরক্তজয়কর্ এিিং তার িাইকরও এক্ই যরকর্র সিসযাস  থেশুকের থর্কজকের িাথি ও সম্প্রোকয় 

থর্কজকের পথরিার, িনু্ধ ও সিি নক্ িযিস্থ্ার সাকি থর্রাপকে হিকক্ই সাফলয অ্জনকর্ সা াযয 

ক্রকি।"  

  

CN গাইম্বডন্স অোন্ড কাউম্বন্সবলিং সাবভনম্বসম্বসর (CN Guidance and Counseling Services) 

প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা হজবি বিডমোর্ িম্বলর্, "অ্থত গুরুত্বপূণ ন এই ত থিল থর্ক্তিত 

ক্রকি যাকত থেশু ও পথরিাকরর ক্াকে অ্তযািেযক্ীয় িার্থসক্ স্বাস্থ্য থিথক্ৎসার এিিং সঙ্কি 

সািাোর্ হসিার উপলভযতা িাকক্, এির্ এক্টি সিকয় যখর্ আিাকের সম্প্রোয় ি ািারীর 

িার্থসক্ িাকপ জজনথরত  কয় আকে। গভর্ নর অ্থফকস োথয়ত্ব গ্র কণর সিয় হিকক্ই থর্উ ইয়ক্ন 

হেকির িার্থসক্ স্বাস্থ্য হসিাকক্ অ্গ্রাথযক্ার প্রোর্ ক্করকের্। আিরা আিাকের সম্প্রোকয়র 

সি নাথযক্ েুুঃস্থ্ থেশুস  সক্ল থেশুর আকিগসিংক্রান্ত সুস্থ্তায় গভর্ নর হ াক্কলর প্রথতশ্রুথতর জর্য 

তার প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

বিলম্বেন্স হ াম ওয়াওবমিং কর্ফাম্বরম্বন্সর (Children's Home Wyoming Conference) 

প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা জজন ডারম্বমাবড িম্বলর্, "থিলকেি হ াি থেশু ও পথরিারকক্ স্বল্পিূকলয 

উচ্চিাকর্র িার্থসক্ স্বাস্থ্য থিথক্ৎসা প্রোর্ ক্রার এই ঐথত াথসক্ পেকেকপর অ্িংে  কত হপকর 

গথি নত। ইয়ুি ACT েলসিূ  পথরিার ও সম্প্রোকয়র সাকি ক্াজ ক্রকি এটি থর্ক্তিত ক্রার জর্য 

যাকত থেশুকের িার্থসক্ স্বাস্থ্য িাথ ো পূরণ ক্রা যায় এিিং ক্িিয়সীকের ক্াকে যাকত সুখী ও সুস্থ্ 

পথরপূণ ন জীির্যাপকর্র জর্য প্রকয়াজর্ীয় েেতা িাকক্। আিরা থেশুকের সিি নকর্ গভর্ নর 

হ াক্কলর সা সী পেকেকপর প্রেিংসা ক্রথে এিিং জাথর্ হয ব্রুি ক্াউথন্টর পথরিারসিূ  এর দ্বারা 

লাভিার্  কি।"  

  

িাইল্ড অোন্ড ফোবমবল সাবভনম্বসম্বসর (Child & Family Services, C&FS) হপ্রবসম্বডন্ট এিিং 

প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা এবলজাম্বিি মোকপাটনলোন্ড িম্বলর্, "িাইল্ড অ্যান্ড ফযাথিথল 

সাথভনকসস ইথর এিিং র্ায়াগ্রা ক্াউথন্টর সাকি অ্িংেীোথরকত্ব থেশু ও তাকের পথরিাকরর জর্য এই 

জীির্ রোক্ারী হসিাোর্ ক্রকত ক্াজ ক্রকত আর্ক্তন্দত। আিরা থেশুকের িার্থসক্ স্বাস্থ্য 

থস্থ্থতেীল ক্রার অ্থত গুরুত্বপূণ ন প্রকয়াজর্ িুক্তঝ যাকত ক্কর তারা তাকের িাথি ও সু্ককল উন্নথত 

ক্রকত পাকর, এিিং উচ্চ পয নাকয়র থিথক্ৎসা ও হক্ার্ও হক্কন্দ্র ভথতন িাক্া ক্িাকত পাকর। 150 িের 

যকর, C&FS পথরিারসিূ কক্ িজিুত ক্রকত ক্াজ ক্করকে, এিিং আিরা ইয়ুি ACT-র িকতা 

যুগান্তক্ারী ক্ি নসূথির িাযযকি তা ক্রা অ্িযা ত রাখকিা।"  

  



ICAN-র প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা/বর্ি না ী পবরিালক বেম্বভর্ িালগার িম্বলর্, "র্ক্তজরথি ীর্ 

সিকয় র্ক্তজরথি ীর্ সিাযার্ প্রকয়াজর্। ICAN-এ আিরা থর্উ ইয়ক্ন হেকির প্রেিংসা ক্রথে, 

আিাকের হেকির সি নাথযক্ িূলযিার্ সিংস্থ্ার্, আিাকের থেশুকের প্রথত থিথর্কয়াগ ক্রার জর্য। 

থেশু এিিং তাকের পথরিাকররা আজকক্র থেকর্ এির্ সিসযার সম্মুখীর্  য় যা সিাযার্ ক্রার জর্য 

গতার্ুগথতক্ হসিা যকিি র্য়। উদ্ভাির্ী থেশুকের অ্যাসাটিনভ ক্থিউথর্টি টিিকিন্ট িকডলটি 

সটিক্ সিকয় সটিক্ পেকেপ এিিং এটি সি নাথযক্ েুুঃস্থ্ থেশুকের সাফলয থর্ক্তিত ক্রকি।"  

  

িাইল্ড অোন্ড ফোবমবল সাবভনম্বসম্বসর হপ্রবসম্বডন্ট এিিং প্রিার্ বর্ি না ী কম নকতনা এবলজাম্বিি 

মোকপাটনলোন্ড িম্বলর্, "িাইল্ড অ্যান্ড ফযাথিথল সাথভনকসস ইথর এিিং র্ায়াগ্রা ক্াউথন্টর সাকি 

অ্িংেীোথরকত্ব থেশু ও তাকের পথরিাকরর জর্য এই জীির্ রোক্ারী হসিাোর্ ক্রকত ক্াজ ক্রকত 

আর্ক্তন্দত। আিরা থেশুকের িার্থসক্ স্বাস্থ্য থস্থ্থতেীল ক্রার অ্থত গুরুত্বপূণ ন প্রকয়াজর্ িুক্তঝ যাকত 

ক্কর তারা তাকের িাথি ও সু্ককল উন্নথত ক্রকত পাকর, এিিং উচ্চ পয নাকয়র থিথক্ৎসা ও হক্ার্ও 

হক্কন্দ্র ভথতন িাক্া ক্িাকত পাকর। 150 িের যকর, C&FS পথরিারসিূ কক্ িজিুত ক্রকত ক্াজ 

ক্করকে, এিিং আিরা ইয়ুি ACT-র িকতা যুগান্তক্ারী ক্ি নসূথির িাযযকি তা ক্রা অ্িযা ত 

রাখকিা।"  

  

এক্টি েলগত পন্থা িযি ার ক্রার িাযযকি, ইয়ুি ACT েলগুথল থর্থিি, উচ্চ পয নাকয়র সিথিত, 

স্বতন্ত্র হসিা এিিং েে হিরাথপউটিক্ থিথক্ৎসা ক্রকত পারকি যা থর্ক্তিত ক্রকি হয থেশু ও 

পথরিাকরর ক্াকে তাকের হসকর উিার জর্য প্রকয়াজর্ীয় িাোর থিথক্ৎসা ও হসিা রকয়কে। তারা 

অ্তযন্ত দ্রুত সািাোর্ ক্কর এিিং প্রথত থেশু ও পথরিাকরর স্বতন্ত্র ক্টির্ সিসযা সিাযাকর্ 

থস্থ্থতস্থ্াপক্, এিিং তারা সপ্তাক  7 থের্, থেকর্ 24  ণ্টা হসিাোর্ ক্কর।  

  

ইয়ুি ACT-র থিক্াে িার্থসক্ স্বাস্থ্য সিসযাস  থেশু ও তাকের পথরিারকক্ তাকের িাথি ও 

সম্প্রোকয় হসিাোকর্র সুকযাগ িৃক্তের জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেকির িার্থসক্ স্বাস্থ্য অ্থফকসর 

প্রথতশ্রুথতর প্রথতথর্থযত্ব ক্কর। যখর্ টিিগুথল িাকয়ন্টকের থিথক্ৎসা োর্ শুরু ক্রকি, তখর্ OMH 

তাকের ক্ায নক্াথরতা িূলযায়র্ ক্রকি, এিিং তারা গকিষক্, থিথর্থেয়ার্, এিিং পথরিার ও ক্িিয়সী 

অ্িংেীোরকের থর্কয় িূলযায়কর্র থর্কেনের্া োর্ ও িকডলটি উন্নত ক্রার জর্য এক্টি পথরিালর্া 

ক্থিটি গির্ ক্করকে।  

  

অ্ঞ্চল অ্র্ুযায়ী ইয়ুি ACT টিকির িকযয রকয়কে:  

  

কোবপটাল বরজজয়র্:  

পাস নি িাইল্ড অ্যান্ড ফযাথিথল হসন্টাস ন (Parson's Child and Family Centers), অ্যালিাথর্ এিিং 

হস্ককর্ক্কিথড ক্াউথন্টকত হসিাোর্ ক্রকে, 36টি স্লি টিি  

  

হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন:  

অ্কর্ান্ডাগা হক্স িযাকর্জকিন্ট (Onondaga Case Management), অ্কর্ান্ডাগা ক্াউথন্টকত 

হসিাোর্ ক্রকে, 48টি স্লি টিি  

থ লসাইড, হের্াকগা এিিং ক্িনলযান্ড ক্াউথন্টকত হসিাোর্ ক্রকে, 36টি স্লি টিি  

  



বফঙ্গার হলকস:  

থ লসাইড, ির্করা ক্াউথন্টকত হসিাোর্ ক্রকে, 48টি স্লি টিি  

  

লিং আইলোন্ড:  

হসন্ট্রাল র্াসাউ (Central Nassau), র্াসাউ ক্াউথন্টকত হসিাোর্ ক্রকে, 48টি স্লি টিি  

হ াপ ফর ইয়ুি, সাকফাক্ ক্াউথন্টকত হসিাোর্ ক্রকে, 36টি স্লি টিি  

  

বমড- াডসর্াঃ  

হিন্টাল হ লি অ্যাকসাথসকয়ের্ (Mental Health Association, MHA) ওকয়েকিোর, 

ওকয়েকিোর ক্াউথন্টকত হসিাোর্ ক্রকে, 48টি স্লি টিি  

  

বর্উ ইয়কন বসর্ট:  

িাইল্ড হক্য়ার অ্ফ থর্উ ইয়ক্ন (Child Center of NY), িযার্ ািকর্ হসিাোর্ ক্রকে, 48টি স্লি টিি  

ক্তজউইে হিাডন অ্ফ ফযাথিথল অ্যান্ড থিলকেি সাথভনকসস, েযাকির্ আইলযাকন্ড হসিাোর্ ক্রকে, 

36টি স্লি টিি  

ক্তজউইে হিাডন অ্ফ ফযাথিথল অ্যান্ড থিলকেি সাথভনকসস, কু্ইকি হসিাোর্ ক্রকে, 36টি স্লি টিি  

ক্তজউইে হিাডন অ্ফ ফযাথিথল অ্যান্ড থিলকেি সাথভনকসস, ব্রঙ্ককস হসিাোর্ ক্রকে, 36টি স্লি টিি  

ক্তজউইে িাইল্ড হক্য়ার অ্যাকসাথসকয়ের্ (Jewish Child Care Association, JCCA), ব্রুক্থলকর্ 

হসিাোর্ ক্রকে, 48টি স্লি টিি  

  

সাউোর্ ন র্টয়ার:  

থিলকেি হ াি অ্ফ ওয়াওথিিং (Children's Home of Wyoming), ব্রুি ক্াউথন্টকত হসিাোর্ 

ক্রকে, 48টি স্লি টিি  

  

পজিম বর্উ ইয়কন:  

িাইল্ড অ্যান্ড ফযাথিথল সাথভনকসস, ইথর এিিং র্ায়াগ্রা ক্াউথন্টকত হসিাোর্ ক্রকে, 48টি স্লি টিি  

  

হমা ক ভোবল:  

ইথন্টকগ্রকিড ক্থিউথর্টি অ্ল্টাকর্ নটিভস হর্িওয়াক্ন, ওথর্ডা ক্াউথন্টকত হসিাোর্ ক্রকে, 48টি স্লি 

টিি  

  

OMH েীঘ্রই আকরা পাুঁিটি টিি গিকর্র জর্য প্রস্তাির্ার অ্র্ুকরায (Request for Proposal) জাথর 

ক্রকি যারা থর্ম্নথলথখত ক্াউথন্টকত থেশু ও পথরিারকক্ হসিাোর্ ক্রকি:  

  

কোবপটাল বরজজয়র্:  

ওয়াকরর্, ওয়াথেিংির্ এিিং সারাকিাগা ক্াউথন্টর হসিায় এক্টি েল  

  

বমড- াডসর্াঃ  

অ্করঞ্জ ক্াউথন্টর হসিায় এক্টি েল  

  



হমা ক ভোবল:  

ফুলির্ ও িন্টকগািাথর ক্াউথন্টর হসিায় এক্টি েল  

  

বফঙ্গার হলকস:  

অ্ন্টাথরও, ওকয়র্, হসকর্ক্া এিিং ইকয়িস ক্াউথন্টর হসিায় এক্টি েল  

  

সাোর্ ন র্টয়ার  

স্িুকির্ এিিং হেিাঙ ক্াউথন্টর হসিায় এক্টি েল  

  

###  
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