
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/6/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

প্রিম সাড়াদার্কারীম্বদর জর্ে আসক্তি ও মার্বসক স্বাস্থ্ে পবরম্বেিা বিেয়ক প্রবেক্ষণ 

প্রদাম্বর্র জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর আইর্ স্বাক্ষর  

  

আইর্টি (S.07144/A.07686) আসক্তি ও মার্বসক স্বাস্থ্ে পবরম্বেিা বিেয়ক প্রবেক্ষণ 

প্রদার্ করম্বি, যার মম্বযে সংকিকালীর্  স্তম্বক্ষপ সংক্রান্ত দলগত প্রবেক্ষণ, মার্বসক 

স্বাম্বস্থ্ের প্রািবমক বিবকৎসা, অন্তবর্ নব ত প্রিণতা সংক্রান্ত প্রবেক্ষণ ও র্াম্বলাম্বসার্ 

প্রবেক্ষণ অন্তভভ নি রম্বয়ম্বে  

  

   

যেসব অঞ্চলে সংকটকােীন অবস্থা স্থস্থস্থিশীেকরণ যকন্দ্র রলেলে যসখালন দমকে কমী ও জরুস্থর 

যমস্থিলকে পস্থরলেবা কমীলদর জনয আসক্তি ও মানস্থসক স্বাস্থয পস্থরলেবা স্থবেেক প্রস্থশক্ষণ, যেমন 

সংকটকােীন হস্তলক্ষপ সংক্রান্ত দেগি প্রস্থশক্ষণ, মানস্থসক স্বালস্থযর প্রাথস্থমক স্থিস্থকৎসা, 

অন্তস্থন িস্থহি প্রবণিা সংক্রান্ত প্রস্থশক্ষণ ও নালোলসান প্রস্থশক্ষণ প্রদান করার জনয গভন ির কযাস্থথ 

যহাকে আজ S.07144/A.07686 আইলন স্বাক্ষর কলরলেন।  

   

"এই আইলন স্বাক্ষর করলি যপলর আস্থম গস্থব িি ো আমালদর সাহসী প্রথম সাড়াদানকারীলদর জনয 

মানস্থসক স্বাস্থয ও আসক্তি স্থনলে সংগ্রালমর সম্মুখীন হওো স্থনউ ইেকিবাসীলদর সহােিা করার 

জনয প্রলোজনীে সরঞ্জাম সরবরাহ করলব," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই মহামারী স্থনউ 

ইেকিবাসীলদর জনয পস্থরস্থস্থস্থি আলরা কঠিন কলর িুলেলে, এবং আমালদর সড়ক ও সাবওলেগুলো 

স্থনরাপদ রাখলি সাহােয করার জনয আমালদর প্রথম সাড়াদানকারীলদর ও জরুস্থর পস্থরলেবা 

কমীলদর েথােথ প্রস্থশক্ষণ, সরঞ্জাম ও সংস্থানসমূহ থাকা অিযন্ত গুরুত্বপূণ ি।"   

এই স্থবে েলথাপেুি জরুস্থর পস্থরলেবা কমীলদর আসক্তি ও মানস্থসক স্বাস্থয সংক্রান্ত স্থবেেগুলো 

সম্পস্থকিি সবলিলে হােনাগাদ প্রস্থশক্ষণ সম্পন্ন করার স্থবেেঠট স্থনক্তিি করলব। ক্রমবর্ িমান 

মানস্থসক স্বাস্থয সংকট যমাকালবোে এই প্রস্থশক্ষলণর প্রলোজন রলেলে, এবং স্থবলশে কলর 

সংকটকােীন অবস্থা স্থস্থস্থিশীেকরণ যকন্দ্রগুলোর আওিাভুি এোকাগুলোলি এঠট অপস্থরহাে ি 

হলব।  

   

আিরণগি স্বাস্থয স্থবেেক জািীে কাউক্তিে (National Council for Behavioral Health)-এর 

িথযমলি ওেুলর্র ওভারলিাজ ও আত্মহিযা 25 যথলক 44 বের বেসী আলমস্থরকানলদর মলর্য 

মিুৃযর দুইঠট প্রর্ান কারণ স্থহলসলব সড়ক দুর্ িটনালক োস্থড়লে যগলে। আলমস্থরকান ফাউলেশন ফর 

সুইসাইি স্থপ্রলভনশন (American Foundation for Suicide Prevention) আলরা জাস্থনলেলে যে 

আত্মহিযা স্থনউ ইেলকি মিুৃযর 12িম শীে ি কারণ। 2020 সালে, প্রস্থি 100,000 স্থনউ ইেকিবাসীর 



মলর্য আনুমাস্থনক আটজন বযক্তি আত্মহিযার মার্যলম প্রাণ হাস্থরলেলেন; এঠট 10 বের যথলক 34 

বের বেসী বযক্তিলদর মলর্য মিুৃযর স্থিিীে শীে ি কারণ; এবং 35 বের যথলক 54 বের বেসী 

বযক্তিলদর মলর্য আত্মহিযা হলো মৃিুযর িিুথ ি শীে ি কারণ।  

   

গি কলেক বেলর, স্থনউ ইেকি যেট একঠট সমস্থিি মানস্থসক স্বাস্থয সংকট যমাকালবো বযবস্থা 

প্রস্থিষ্ঠা কলরলে, োর মলর্য স্বল্প-যমোদী সংকটকােীন আবাসন, সংকটকােীন অবকাশ পস্থরলেবা, 

সমস্থিি সাইস্থকোঠিক জরুস্থর কম িসূস্থিসমূহ (CPEP), যমাবাইে ক্রাইস্থসস ঠটম, এবং সংকটকােীন 

হস্তলক্ষপ সংক্রান্ত প্রস্থশক্ষণ অন্তভুিি রলেলে। গি বেলরর যেট বালজলট মানস্থসক স্বাস্থয 

সংকলটর সম্মুখীন হওো অথবা সম্মখুীন হওোর ঝুুঁ স্থকলি থাকা বযক্তিলদর হাসপািালে ভস্থিি হওো 

যথলক স্থভন্নমুখী করলি, যেমন আইন প্রলোগকারী সংস্থা ও জরুস্থর যমস্থিলকে পস্থরলেবাগুলোর 

িারা উি বযক্তিলদর জনয যস্বচ্ছামূেক পস্থরবহলনর বযবস্থা করার মার্যলম, সংকটকােীন অবস্থা 

স্থস্থস্থিশীেকরণ যকন্দ্রগুলো স্থাপন করার অনুলমাদন প্রদান করা হলেলে। সংকটকােীন অবস্থা 

স্থস্থস্থিশীেকরণ যকন্দ্রগুলো পুলরাপুস্থরভালব কালজ োগালনা স্থনক্তিি করার জনয এই স্থবলের 

আবশযক প্রস্থশক্ষণ একঠট অস্থি গুরুত্বপূণ ি হাস্থিোর স্থহলসলব ভূস্থমকা রাখলব।  

  

এোড়াও, 2020 সালে কংলগ্রস জািীে আত্মহিযা প্রস্থিলরার্ হটোইন উন্নেন আইন (National 

Suicide Prevention Hotline Improvement Act) প্রণেন কলরলে, ো 9-8-8-যক জািীে 

আত্মহিযা প্রস্থিলরার্ োইফোইলনর জনয সব িজনীন িাোস্থেং যকাি স্থহলসলব প্রস্থিঠষ্ঠি কলরলে। 

এই নিুন হটোইন 2022 সালের জেুাই মালসর মলর্য স্থনউ ইেলকি বাস্তবাস্থেি হলব বলে প্রিযাশা 

করা হলচ্ছ এবং এঠট আত্মহিযা ও মানস্থসক স্বাস্থয সংক্রান্ত সমসযার জনয সমস্থিি সংকটকােীন 

সাড়াদান বযবস্থার একঠট অস্থি গুরুত্বপূণ ি উপাদান হলে উিলব, ো যমস্থিলকে, অস্থিকাণ্ড ও জন 

স্থনরাপত্তা স্থবেেক জরুস্থর অবস্থার জনয বযবহৃি "9-1-1" এর সমিুেয হলব। স্থনউ ইেকি যেটবযাপী 

কে যসন্টালরর সক্ষমিা উলেখলোগযভালব সম্প্রসারণ করলি গভন ির যহাকে 2022-23 

অথ িবেলরর জনয 35 স্থমস্থেেন িোর বরালের বযবস্থা কলরলেন, োর ফলে সম্পূণ ি বেলরর জনয 

বরালের পস্থরমাণ 60 স্থমস্থেেন িোলর উন্নীি হলেলে। যসইসালথ, এই রূপান্তলর সহােিা করার 

জনয স্থনউ ইেকি সম্প্রস্থি েুিরালের স্বাস্থয ও মানব পস্থরলেবা স্থবভালগর (Department of Health 

and Human Services) মার্যলম মাদকদ্রলবযর অপবযবহার ও মানস্থসক স্বাস্থয পস্থরলেবা প্রশাসলনর 

জনয 7.2 স্থমস্থেেন িোর বরাে প্রদান কলরলে।  

   

হেি বসম্বর্ির হজমস সোন্ডাস ন জুবর্য়র িম্বলর্, "সংকটকােীন সমলে স্থনউ ইেকিবাসীলদর 

জরুস্থর সহােিা প্রদান করার জনয প্রথম সাড়াদানকারীরা অপস্থরহাে ি ভূস্থমকা পােন কলর থালকন, 

িাই যোকজনলক আসক্তি ও মানস্থসক স্বাস্থয সংক্রান্ত সমসযাগুলোর বযাপালর সহােিা করার 

জনয িালদরলক প্রস্থশক্ষণ প্রদান করার স্থবেেঠট একঠট সার্ারণ স্থবলবিনালবালর্র বযাপার। িালদর 

নামই স্থনলদিশ করলে যে, প্রথম সাড়াদানকারীরাই প্রথলম সমে সংলবদনশীে পস্থরস্থস্থস্থিগুলোর 

সম্মুখীন হন যেখালন জীবন বা ুঁিালনার জনয দ্রুি পদলক্ষপ গ্রহলণর প্রলোজন হে। মানস্থসক স্বাস্থয 

সংকট স্থবেেক পস্থরলেবার ক্রমবর্ িমান িাস্থহদার স্থভস্থত্তলি জরুস্থর যসবাদানকারী কমীলদর েথােথ 

প্রস্থশক্ষণ থাকার স্থবেেঠট স্থনক্তিি করা অপস্থরহাে ি োলি িারা যকালনা মানস্থসক স্বাস্থয সংকলট 

কাে িকরভালব সাড়া স্থদলি পালরন। এই সাহসী বীরলদর জনয জীবন বা ুঁিালনার জনয প্রলোজনীে 

আলরা যবস্থশ সরঞ্জাম সরবরাহ করাে আস্থম গভন িলরর প্রশংসা কস্থর।"  

   



অোম্বসেবল সদসে মোবিম্বে ফ্রর্িাস িম্বলর্, "মহামারী শুরু হওোর পর যথলক জরুস্থর 

সাড়াদানকারী কমীরা মানস্থসক স্বাস্থয সমসযা সম্পস্থকিি কে বযাপকভালব বকৃ্তি যপলি যদখলেন। 

যকালনা মানস্থসক স্বাস্থয সংকলটর প্রস্থি সাড়াদান করার পূলব ি EMS কমীলদর সংকটকােীন 

হস্তলক্ষপ স্থবেেক েথােথ প্রস্থশক্ষণ থাকার স্থবেেঠট এখন আলগর যেলকালনা সমলের যিলে অলনক 

যবস্থশ গুরুত্বপূণ ি। এই আইন স্থনউ ইেকিবাসীলদর প্রলোজলনর সমলে িালদরলক আলরা ভালোভালব 

সহােিা করার জনয আমালদর প্রথম সাড়াদানকারীলদর প্রলোজনীে প্রস্থশক্ষণ ও দক্ষিা থাকার 

স্থবেেঠট স্থনক্তিি করলি সাহােয করলব। এই আইলনর প্রলোজন উপেস্থি করাে এবং এঠটলক 

স্বাক্ষর কলর আইলন পস্থরণি করাে আস্থম গভন ির যহাকলের প্রস্থি কৃিজ্ঞ।"  

  

###  
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