
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/16/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

ওবিওম্বেড ম ামারীর হমাকাবিলাকরার জর্ে প্রম্বেষ্টা সম্পম্বকন বর্উ ইেকনিাসীম্বের 

 ালর্াগাে কম্বরর্ গভর্ নর হ াকল   

   

অি ন ির্ ন 2023 এর প্রণীত িাম্বজট প্রবতম্বরাধ, বেবকৎসা এিং িুর্রুদ্ধার িবরম্বর্িার জর্ে 

ঐবত াবসক অি নাের্ প্রোর্ কম্বর   

   

ওবিওম্বেড হসম্বটলম্বমন্ট অোডভাইজবর হিাডন সেসেম্বের বর্ম্বোগ করা  ম্বেম্বে এিং 

তাম্বের সাক্ষাম্বতর সমে বর্ধ নারর্ করা  ম্বেম্বে   

   

   

আজ ওপিওয়েড মহামারীর মমাকাপিলাকরার জন্য প্রয়েষ্টা সম্পয়কে পন্উ ইেকেিাসীয়ের 

হালন্াগাে কয়রন্ গভন্ ের মহাকল। মাপকেন্ মসন্টার ফর পডজজজ কয়রাল অ্যান্ড পপ্রয়ভন্শন্ (U.S. 

Centers for Disease Control and Prevention) মেয়ক প্রকাপশত ন্তুন্ তয়েযর প্রপতজিোে, 

মেখায়ন্ পন্য়েেশ করা হয়েয়ে মে গত িের 107,000 জয়ন্রও মিপশ আয়মপরকান্ ওভারয়ডায়জর 

কারয়ে মারা মগয়েন্, গভন্ ের েলমান্ পিপন্য়োগগুপল এিং এই গুরুত্বিূে ে সমসযাটি মমাকায়িলা 

করার জন্য তার অ্িযাহত প্রপতশ্রুপত িপলষ্ঠ করয়েন্।   

   

"CDC দ্বারা প্রকাপশত িপরসংখযান্গুপল পিস্মেকর, ো মেখাে মে অ্পিওয়েড মহামারীর ফয়ল 

মূলযিান্ জীিন্ ন্াশ অ্িযাহত রয়েয়ে, ো িপরিার এিং সম্প্রোেগুপলয়ক পিিে েস্ত করয়ে পন্উ 

ইেকে মেি এিং তার িাইয়রও," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "মকান্ ভুল করয়িন্ ন্া: আমার প্রশাসন্ 

পন্উ ইেকেিাসীয়ের জীিন্ রক্ষাকারী সংস্থান্, িপরয়েিা এিং িপরেে োর আরও অ্যায়েস প্রোন্ 

করার জন্য প্রপতপেন্ লডাই করয়ি৷ পন্উ ইেকেিাসীয়ের এই জন্স্বাস্থয সংকি মেয়ক পন্য়জয়ের 

এিং তায়ের পপ্রেজন্য়ক রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন্ীে তেয পেয়ে ক্ষমতােয়ন্র জন্য আমরা 

েোসাধ্য করি।"   

   

োপেত্ব মন্ওোর িয়র গভন্ েয়রর প্রেম িেয়ক্ষিগুপলর ময়ধ্য একটি পেল আসজি িপরয়েিা এিং 

সহােতা অ্পফয়সর (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) একজন্ ন্তুন্ 

কপমশন্ার পন্য়োগ করা। তার পন্য়োয়গর ির মেয়ক, ড: পেন্ায়জা কাপন্ংহাম, একজন্ পেপকৎসক 

এিং িোে ে িযিহায়রর িযাপধ্র পেপকৎসাে পিয়শেজ্ঞ, রায়জযর আসজি িপরয়েিা িযিস্থায়ক প্রসাপরত 

ও উন্নত করার জন্য কাজ করয়েন্৷   

   



আসক্তি িবরম্বর্িা এিং স ােতা অবিম্বসর কবমের্ার ড. বের্াম্বজা কাবর্ং াম 

িম্বলম্বের্, "পন্উ ইেকে মেয়ি প্রপতয়রাধ্, পেপকৎসা, িুন্রুদ্ধার এিং ক্ষপত হ্রায়সর একটি িযািক 

িযিস্থা পন্জিত করার একটি কম েসূেী িাস্তিােয়ন্ সহােতা করার জন্য গভন্ ের মহাকল দ্বারা পন্েুি 

হয়ে আপম গপি েত৷ আরও জীিন্ িা াঁোয়ত এিং আরও িপরিারয়ের সমে েন্ করার জন্য আমায়ের 

এই গুরুত্বিূে ে িপরয়েিাগুপলয়ত ন্যােসঙ্গত অ্যায়েস পন্জিত করা অ্িপরহাে ে।"   

   

OASAS জাপতর িৃহত্তম মােক িযিহার িযাপধ্র িপরেে োর পসয়েয়মর তত্ত্বািধ্ান্ কয়র ো 

আন্ুমাপন্ক 1,700-টি প্রপতয়রাধ্, পেপকৎসা, ক্ষপতর হ্রায়সর মপ্রাগ্রাম িপরোলন্া কয়র ো প্রপত িের 

680,000 জয়ন্রও মিপশ িযজিয়ক িপরয়েিা প্রোন্ কয়র। OASAS হল রাষ্ট্রীে সংস্থা োয়ক আসজি 

িপরয়েিার মক্ষয়ে রাজয-মফডায়রল সম্পয়কের সমন্বে প্রোয়ন্র জন্য ময়ন্ান্ীত করা হয়েয়ে; 

রাষ্ট্রীে ওপিওয়েড পেপকৎসার কতৃেিক্ষ; এিং সংস্থাটি ওপিওয়েড পন্ষ্পপত্ত তহপিয়লর িযিহার 

পন্রীক্ষে এিং িায়জয়ি িরাদ্দকৃত তহপিলগুপল তায়ের ময়ন্ান্ীত উয়দ্দয়শয িযে করা হয়েয়ে তা 

পন্জিত করার জন্য োপেত্ব প্রাপ্ত।   

  

কপমশন্ার ডাাঃ মমপর টি. িযায়সি এিং রায়জযর স্বাস্থয পিভাগ (Department of Health) রাজযিযািী 

ওপিওয়েড অ্িিযিহায়রর মিাঝা এিং পন্ভেরতা কমায়ত পিপভন্ন ধ্রয়ন্র ক্ষপত প্রসমন্ উয়েযাগ 

অ্গ্রসর কয়র েয়লয়ে। এয়ত অ্ন্তভুেি তেয সংগ্রহ এিং পরয়িাটিেং িাশািাপশ সহান্ুভূপতশীল 

িপরেে োর জন্য সম্প্রোয়ের পভপত্তয়ত গয়ড মতালার জন্য রায়জযর সমস্ত মকায়ে অ্ংশীোরয়ের 

কাজয়ক সমে েন্ করা।  

   

রাজে স্বাস্থ্ে কবমের্ার ডাাঃ হমবর টট. িাম্বসট িম্বলম্বের্, "পিভাগটি মােক িযিহায়রর সায়ে 

লডাই করা পন্উ ইেকেিাসীয়ের জন্য প্রমাে-পভপত্তক পেপকৎসা এিং িপরেে োর অ্যায়েস প্রোন্ 

এিং সম্প্রসারয়ের গুরুত্বিূে ে কাজ োপলয়ে োয়ে। গভন্ ের মহাকয়লর মন্তৃয়ত্ব, তহপিল িৃজদ্ধ এিং 

একটি বিপেেযমে, অ্পভজ্ঞ উিয়েষ্টা মিায়ডের প্রপতষ্ঠা আমায়ের এই প্রয়েষ্টাগুপলয়ক আরও এপগয়ে 

পন্য়ে মেয়ত এিং জীিন্ িা াঁোয়ত সাহােয করয়ি।"  

  

রাজে বসম্বর্টর বিটার  ারক োম িম্বলম্বের্, "রাজযিযািী ওভারয়ডাজ সংকি িন্ধ করয়ত এিং 

জীিন্ িা াঁোয়ত গভন্ ের মহাকল এিং রাজয আইন্সভার অ্িযাহত সমে েয়ন্র জন্য আপম আন্জিত। 

পশক্ষা, প্রপতয়রাধ্, পেপকৎসা, িুন্রুদ্ধার এিং ক্ষপত কমায়ন্ার পিেয়ে প্রমাে-পভপত্তক কম েসূপের পেয়ক 

িপধ্ েত সংস্থান্ উৎসগ ে করার মাধ্যয়ম, আমরা িাপসিায়ের এমন্ভায়ি সাহােয করি ো আমায়ের 

সম্প্রোয়ের উিয়রও ইপতিােক প্রভাি মফলয়ি।"  

  

বিধার্সভার সেসে বিল হেক িম্বলম্বের্, "গত িের, অ্যালয়কাহপলজম এিং ড্রাগ 

অ্িিযিহার সম্পপকেত অ্যায়সম্বপল কপমটি (Assembly committee on Alcoholism and Drug 

Abuse) ঐপতহাপসক আইন্ প্রিতেন্ কয়রয়ে ো ওপিওয়েড মসয়িলয়মন্ট ফান্ড বতপর কয়র ো 

পকভায়ি ওপিওয়েড মসয়িলয়মন্ট তহপিলগুপল িযে করা মেয়ত িায়র তা পন্ধ্ োরন্ কয়র, তহপিয়লর 

প্রয়োজন্ NYS তহপিয়লর িতেমান্ স্তর প্রপতস্থািন্ ন্া করা আিশযক কয়র, এিং ওপিওয়েড 

মসয়িলয়মন্ট উিয়েষ্টা মিাডে (Opioid Settlement Advisory Board) বতপর কয়র। মেোর পহসায়ি, 

আপম আইন্টি প্রিতেন্ করয়ত সক্ষম হয়েপেলাম ো পিয়শেভায়ি পন্জিত কয়র মে এই মিায়ডে 

িোে ে িযিহায়রর িযাপধ্, ক্ষপত হ্রাস, মফৌজোপর পিোর, এিং মােক সংিান্ত ন্ীপতর পিয়শেজ্ঞ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-04-04_qtr_opioid_report.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cdcbb5ca3e5fc4aead4f608da37722d50%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883260906498976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RaTY0eSqtvMIPWZucLzlR9NxfiJ0nKeJj12lQVwOPjs%3D&reserved=0


িযজিয়ের অ্ন্তভুেি করা হে, িোে ে িযিহায়রর িযাপধ্ এিং এক সায়ে ঘিমান্ মান্পসক অ্সুস্থতার 

সায়ে িযজিগত িা মিশাগত অ্পভজ্ঞতা রয়েয়ে এমন্ িযজিয়ের অ্ন্তভুেি করা োডাও। অ্পতপরি 

তহপিয়লর এই স্তরটি ওপিওয়েড মহামারীর মক্ষয়ে মে উয়েখয়োগয প্রভাি মফলয়ত িায়র তা 

পিয়িেন্া কয়র, এমন্ একটি মিাডে স্থািন্ করা গুরুত্বিূে ে পেল ো মশখা অ্পভজ্ঞতার েৃটষ্টয়কাে 

মেয়ক সুিাপরশ করয়ত িায়র। আপম এই মিায়ডের অ্য়ন্ক পন্য়োগকৃতয়ের সায়ে সরাসপর কাজ 

কয়রপে এিং এই গুরুত্বিূে ে তহপিল িপরোলন্া করার পিেয়ে তায়ের উির আমার িূে ে আস্থা 

আয়ে।"   

   

OASAS এিং রায়জযর স্বাস্থয পিভাগয়ক এই গুরুত্বিূে ে কাজটি োলায়ন্ার জন্য প্রয়োজন্ীে 

সহােতা প্রোয়ন্র জন্য, গভন্ েয়রর প্রেম রাজয িায়জয়ি কমীিাপহন্ী এিং প্রোন্কারী িযিস্থায়ক 

সমে েন্ করার জন্য এিং রাজয জয়ুড জীিন্ রক্ষাকারী িপরয়েিাগুপলয়ত ন্যােসঙ্গত অ্যায়েস 

পন্জিত করার জন্য ঐপতহাপসক পিপন্য়োগ অ্ন্তভুেি করা হয়েয়ে। পিয়শেত, এই িেয়রর িায়জি 

মমািাইল মমোয়ডান্ িপরয়েিাগুপলর মাধ্যয়ম ওেুয়ধ্র অ্যায়েস প্রসাপরত করয়ত সহােতা করয়ে, 

োর ময়ধ্য রয়েয়ে োন্িাহন্ এিং মিপলয়হলে সরঞ্জাম মোগ করা, এিং িপরয়েিাগুপলয়ত আরও 

মান্ুে পন্েুি করার জন্য ক্ষপত-হ্রাস িপরয়েিা এিং প্রমাে-পভপত্তক সম্প্রোয়ের হস্তয়ক্ষিেগুপল 

বতপর করা৷   

   

FY 2023 এর প্রেীত িায়জি ওপিওয়েড মহামারী মমাকায়িলার জন্য ওপিওয়েড মসয়িলয়মন্ট 

ফায়ন্ডর 184.5 পমপলেন্ ডলার পিপন্য়োগ কয়রয়ে পিপভন্ন উয়েযায়গ। এই উয়েযাগগুপল রাজয জয়ুড 

পেপকৎসা িপরয়েিাগুপলয়ত অ্যায়েস প্রসাপরত কয়র পসয়েয়মর ক্ষমতা প্রসাপরত কয়র এিং 

িযজিয়ের পেপকৎসাে প্রয়িয়শর িে উন্নত কয়র। িায়জি ক্ষপত হ্রাস, সম্প্রোে-পভপত্তক প্রপতয়রাধ্ 

এিং িুন্রুদ্ধার কম েসূপেয়তও গুরুত্বিূে ে পিপন্য়োগ করয়ি।  

   

উিরন্তু, িায়জি জন্স্বাস্থয িদ্ধপত িযিহার কয়র ওপিওয়েড মহামারীর পিরুয়দ্ধ লডাই করার জন্য 

ওপিওয়েড স্িুোডেপশি ফান্ড মেয়ক িাাঁে িের ধ্য়র 200 পমপলেন্ ডলার পিপন্য়োগ কয়র। এই 

আন্তাঃ-এয়জজি প্রয়েষ্টাটি OASAS এিং DOH দ্বারা সমপন্বত হয়ি এিং ওভারয়ডায়জর সয়ি োচ্চ 

ঝুাঁ পকয়ত োকা িযজিয়ের িপরয়েিা মেওোর জন্য প্রস্তুত করা ক্ষপত কমায়ন্ার মপ্রাগ্রামগুপলয়ত 

ন্জর মকন্দ্রীভূত করয়ি, মসই সায়ে পিমাহীন্ পন্উ ইেকেিাসীয়ের ওপিওয়েড পেপকৎসার খরে িহন্ 

করয়ত সহােতা করার উয়েযাগগুপলর উিয়রও ন্জর মেয়ি।   

   

গভন্ েয়রর মন্তৃয়ত্ব, কপমশন্ার কাপন্ংহাম প্রোন্কারী পসয়েয়ম মফডায়রল তহপিল প্রোন্গুপল 

উিলব্ধ করার প্রয়েষ্টায়ক উয়েখয়োগযভায়ি িাপডয়ে তুয়লয়েন্। আজ অ্িপধ্, মফডায়রল সমূ্পরক 

SAPT ব্লক অ্ন্ুোন্ তহপিয়ল 78 পমপলেন্ ডলায়ররও মিপশ অ্ন্ুোন্ প্রোন্ করা হয়েয়ে আসজি 

কমীিাপহন্ীয়ক শজিশালী করা, প্রোন্কারী পসয়েময়ক পস্থপতশীল করা, একটি প্রপতয়রাধ্ 

িপরকাঠায়মা বতপর করা, ওপিওয়েড িযিহায়রর িযাপধ্র িপরয়েিাগুপলর জন্য ওেুয়ধ্র অ্যায়েস 

সম্প্রসারে করা, িুন্রুদ্ধার মপ্রাগ্রাপমং উন্নত করা, অ্ন্তি েতীকালীন্ হাউজজং ইউপন্ি বতপর করা 

এিং আরও িযািক, মরাগী-মকজন্দ্রক িপরেে ো প্রোয়ন্র জন্য আঞ্চপলক সহয়োপগতার প্রোর করার 

জন্য।   

   



রাজয ওপিওয়েড মরসিি অ্ন্ুোয়ন্র পদ্বতীে রাউয়ন্ডর পদ্বতীে িেয়র রয়েয়ে। মে সম্প্রোেগুপলয়ত 

প্রয়োজন্ মিপশ, মসগুপলয়ত প্রমাে-পভপত্তক প্রপতয়রাধ্ িপরয়েিা সম্প্রসারয়ের জন্য; োরা িতেমায়ন্ 

পেপকৎসা পন্য়েন্ ন্া তায়ের পন্েুি করার উয়দ্দয়শয রাস্তার আউিপরে িপরয়েিা প্রোন্ করার 

জন্য; প্রােপমক এিং আেরেগত স্বাস্থয িপরয়েিাগুপলর একটি সম্ভায়র অ্যায়েস প্রোয়ন্র উয়দ্দয়শয 

স্বাস্থয হািগুপলয়ক সমে েন্ করার জন্য; জন্সয়েতন্তামূলক প্রোরো পিকাশ করার জন্য; এিং 

স্বাস্থযকর জীিন্োিয়ন্র জন্য িযজিয়ের তায়ের প্রয়েষ্টাে সহােতা করার উয়দ্দয়শয পরকভাপর 

কপমউপন্টি আউিপরে মসন্টারয়ক অ্ে োেন্ করার জন্য মমাি 56 পমপলেন্ ডলার উিলব্ধ করা 

হয়েয়ে।   

   

রাজযিযািী ওপিওয়েড িযিহার এিং পন্ভেরতার মিাঝা কমায়ত, স্বাস্থয পিভাগ কাউপন্ট-স্তয়রর মডিা 

সংগ্রহ কয়র এিং প্রকাশ কয়র স্থান্ীে োপহোগুপল সন্াি করার এিং সাডা মেওোর জন্য, তার 

বেমাপসক পরয়িাটিেং এর মাধ্যয়ম প্রাপ্ত তেয সহ। স্বাস্থয পিভাগ িহু অ্ংশীোর এিং সংস্থায়কও 

সমে েন্ কয়র োরা মান্সম্পন্ন পেপকৎসা, প্রপশক্ষে এিং িপরেে ো প্রোন্ করয়ে। এর ময়ধ্য রয়েয়ে 

পন্উ ইেকে মযািারস, স্থান্ীে পেপকৎসা এিং ক্ষপত কমায়ন্ার িপরয়েিাগুপলর সায়ে ওপিওয়েড 

িযিহার িযাপধ্ সহ িযজিয়ের সংেুি করার জন্য একটি ইয়লকট্রপন্ক মরফায়রল পসয়েম, স্থান্ীে 

স্বাস্থয পিভাগ উয়েযাগ, ো পন্উ ইেকে পসটির িাইয়র সি োপধ্ক ওভারয়ডায়জর হার সহ 24-টি কাউপন্ট 

স্বাস্থয পিভায়গর জন্য তহপিল সরিরাহ কয়র, এিং 900-টিরও মিপশ পন্িপন্ধত ওপিওয়েড 

ওভারয়ডাজ প্রপতয়রাধ্ মপ্রাগ্রাম, ো পেপকৎসা মিশার সায়ে েুি ন্ন্ এমন্ িযজিয়ের জন্য 

ওপিওয়েড ওভারয়ডাজ মেন্ার এিং 911 ন্ম্বয়র কল কয়র এিং পিন্া খরয়ে ন্ালয়োন্ প্রোন্ কয়র 

েোেেভায়ি প্রপতজিো জান্ায়ত প্রপশক্ষয়ের আয়োজন্ কয়র। পডিািেয়ময়ন্টর ন্ালয়োন্ মকা-

মিয়মন্ট অ্যাপসেযাি মপ্রাগ্রায়মর (Naloxone Co-payment Assistance Program, N-CAP) 

মাধ্যয়ম, মপ্রসজিিশন্ ড্রাগ কভায়রজ সহ অ্ংশগ্রহেকারীয়ের তায়ের স্বাস্থয িীমার অ্ংশ পহসায়ি 

40 ডলার িে েন্ত মকা-মিয়মন্ট রয়েয়ে, োর ফয়ল মকান্ িয়কি মেয়ক করা খরে হে ন্া িা কম 

হে। মে পন্উ ইেকেিাসীরা মােক িযিহার কয়রন্ এিং অ্পতপরি মাোে ঝুাঁ পকিূে ে পন্উ 

ইেকেিাসীয়ের ন্যায়লায়োন্ পিতরয়ে মন্তৃত্ব মেে তায়ের োপহো িূরে করার জন্য উদ্ভািয়ন্র 

অ্গ্রভায়গ মেয়ক, রাজয রাজযিযািী 81টিরও মিপশ সাইয়ির সায়ে 25টি পসপরঞ্জ এেয়েঞ্জ মপ্রাগ্রাম 

(Syringe Exchange Programs, SEPs) প্রপতষ্ঠার জন্য কাজ কয়রয়ে। এই মকন্দ্রগুপল 

িুয়প্রন্রপফয়ন্র সহজ প্রয়িশাপধ্কার প্রোন্ কয়র, সুরক্ষা িপরকল্পন্া বতপর কয়র এিং 

অ্ংশগ্রহেকারীয়ের ন্যায়লায়োন্ প্রোন্ করার মাধ্যয়ম ওভারয়ডাজ কমায়ন্ার পেয়ক ময়ন্াপন্য়িশ 

কয়র।  

   

ওপিওয়েড মহামারীর মমাকায়িলার লয়ক্ষয গভন্ েয়রর সি েয়শে প্রয়েষ্টার ময়ধ্য রয়েয়ে মঘােো করা 

মে ওপিওয়েড মসয়িলয়মন্ট উিয়েষ্টা মিাডে গঠন্ করা হয়েয়ে এিং সেসযয়ের পন্ি োেন্ করা 

হয়েয়ে। উিয়েষ্টা মিায়ডের প্রেম সভা 14 এিং 28 জনু্ আলয়িপন্য়ত হয়ি িয়ল পন্ধ্ োপরত হয়েয়ে। 

পকভায়ি ওপিওয়েড মসয়িলয়মন্ট ফান্ড িরাদ্দ করা উপেত মস সম্পয়কে সুিাপরশ প্রোয়ন্র জন্য 

উিয়েষ্টা মিাডে শীঘ্রই বিঠক করয়ি। এই সভাগুপল িািপলক পমটিং আইন্ (Public Meetings 

Law) অ্ন্ুসায়র জন্সাধ্ারয়ের জন্য উিলব্ধ হয়ি৷ 21-সেয়সযর উিয়েষ্টা মিায়ডে OASAS, মান্পসক 

স্বাস্থয অ্পফস (Office of Mental Health), রায়জযর স্বাস্থয পিভাগ, িায়জি পিভাগ (Division of 

Budget) এিং 17 জন্ সম্প্রোয়ের সেসযয়ের প্রপতপন্পধ্ত্ব অ্ন্তভুেি রয়েয়ে। সম্প্রোয়ের 

সেসযয়ের ময়ধ্য রয়েয়েন্:   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fstatistics%2Fopioid%2Fdata%2Fpdf%2Fnys_apr22.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cdcbb5ca3e5fc4aead4f608da37722d50%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883260906498976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OSPhydMo4DHNLCnbK%2F2Pw6xdTUl0eXjzp0yX3QRLMqY%3D&reserved=0


   

লয়রি এস. ব্রাউন্, MD     

অ্যান্ কন্েযাপন্টয়ন্া     

পেয়ফন্ জজেরোয়ন্া, PhD   

আপভ ইজরায়েল   

সুজান্ জজ. লযাভাইন্        

অ্যাশপল পলপভংয়োন্     

েশুো মজ. পলঞ্চ   

মেফাপন্ মাকুেইজায়ন্া   

মশপরল মুর   

মডিরা িযাপন্টন্   

কারয়মন্ পরয়ভরা   

জয়েস পরয়ভরা   

টিশা এম. জস্মে, EdD        

ড: অ্পিন্ ভাসান্     

জাপেন্ ওোল্ডমযান্, MD       

মকপভন্ ওোিপকি       

   

একটি অ্পতপরি অ্যািয়েন্টয়মন্ট মুলতুপি আয়ে এিং অ্েরূ ভপিেযয়ত মঘােো করা হয়ি।   

   

আসজির সমসযাে আিান্ত পন্উ ইেকেিাসীরা, অ্েিা োয়ের পপ্রেজন্ সমসযাে ভুগয়েন্ তারা 

মেয়ির মিাল-পি, পেয়ন্-24-ঘণ্টা সপ্তায়হ-7-পেন্ মখালা োকা মহািলাইয়ন্ 1-877-8-HOPENY (1-

877-846-7369) ন্ম্বয়র মফান্ কয়র অ্েিা HOPENY (শিে মকাড 467369) পলয়খ মিেি িাটঠয়ে 

সাহােয ও আশা খুাঁয়জ পন্য়ত িায়রন্।   

   

FindAddictionTreatment.ny.gov এ পন্উ ইেকে মেয়ির অ্যালয়কাহপলজম ও মােকদ্রিয 

অ্িিযিহার সাপভেয়সস (New York State Office of Addiction Services and Supports, NYS 

OASAS) এর পেপকৎসা উিলব্ধতার ডযাশয়িাডে িযিহার কয়র অ্েিা NYS OASAS এর 

ওয়েিসাইয়ির মাধ্যয়ম সঙ্কি/পডিে, ইন্য়িয়শন্ট, আিাপসক, অ্েিা আউিয়িয়শয়ন্টর িপরেে ো 

সহ আসজির পেপকৎসা িাওো োয়ি।   

   

পন্উ ইেকেিাসীরা ওপিওয়েড মহামারীর পিরুয়দ্ধ লডাইয়ের সাম্প্রপতকতম প্রয়েষ্টাগুপল সম্পয়কে 

আয়রা জান্য়ত এিং কাউপন্ট-স্তয়রর মডিা িে োয়লােন্া করয়ত িারয়িন্ এখায়ন্ এই িৃষ্ঠাে। োয়ের 

প্রশ্ন আয়ে িা আয়রা তয়েযর জন্য অ্ন্ুয়রাধ্ করয়ত োন্ তায়ের 

opioidprevention@health.ny.gov এ মোগায়োগ করা উপেত।  

   

আিপন্, অ্েিা আিন্ার পপ্রেজন্, েপে পেপকৎসা সংিান্ত িীমা সম্পপকেত িাধ্ার সম্মুখীন্ হন্ 

অ্েিা একটি অ্স্বীকৃত োপির জন্য আয়িেন্ োপখল করার জন্য সাহায়েযর প্রয়োজন্ হে, তাহয়ল 

888-614-5400 ন্ম্বয়র CHAMP মহল্পলাইয়ন্ মোগায়োগ করুন্ অ্েিা ombuds@oasas.ny.gov 

টঠকান্াে ইয়মইল করুন্।   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-04-04_qtr_opioid_report.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cdcbb5ca3e5fc4aead4f608da37722d50%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883260906498976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RaTY0eSqtvMIPWZucLzlR9NxfiJ0nKeJj12lQVwOPjs%3D&reserved=0
mailto:opioidprevention@health.ny.gov.
mailto:ombuds@oasas.ny.gov
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