
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/10/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেম্বে আসক্তি হসিার উপলভেতা সম্প্রসারণ করম্বত 5 

বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে প্রদাম্বর্র হ াষণা করম্বলর্  

  

4 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে ত বিল িার্ুষম্বক আসক্তি বিবকৎসা ও অর্োর্ে 

সংস্থাম্বর্র কাম্বে হেম্বত সা ােে করার জর্ে পবরি র্ হসিা সম্প্রসারণ করম্বি  

  

1 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে হেবলম্ব লি হসিা সম্প্রসারণ করম্বত 

হসিাদার্কারীম্বদরম্বক প্রদার্ করা  ম্বি  

  

 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেকে আসক্তি হসবা সম্প্রসারণ 

ক্রার দইুটে উকদযাকগর জর্য এবং োকদর প্রকয়াজর্ তাকদর থিথক্ৎসা ও সমি নকর্র ক্াকে োওয়ার 

আকরা ভাকলা সুকোগ প্রদার্ ক্রকত 5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হবথি প্রদার্ ক্রা  কব। আঞ্চথলক্ 

হর্েওয়াক্নসমূক র হসবাদার্ক্ারীকদর পথরব র্ স ায়তা প্রদার্ ক্রার জর্য এবং আসক্তির হসবা 

সন্ধার্ী মার্ুকষর হসবার সমন্বয় ক্রার জর্য 4 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হবথি প্রদার্ ক্রা  কব 

এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকের প্রথতটে অঞ্চকল হেথলক লি হসবা সম্প্রসারণ সমি নর্ ক্রকত সা ােয 

ক্রার জর্য 1 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হবথি প্রদার্ ক্রা  কব।  

 

"আমার প্রিাসর্ আসক্তি ও ওভারকডাজ সঙ্কে সমাধাকর্ এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর স্বাকযযর 

সমি নকর্ দৃঢ় পদকেপ গ্র ণ ক্কর োকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "েখর্ আমরা পুকরা হদকি 

হরক্ডন সংখযক্ ওভারকডাকজর সংখযা হদখথে, তখর্ থর্উ ইয়ক্ন প্রভাথবতকদর প্রকয়াজর্ীয় সমি নর্ 

ও সংযার্ প্রদার্ ক্রকত এবং তাকদর হসকর উঠার পকি অগ্রগথতর জর্য তাকদর সা ােয ক্রকত 

প্রথতশ্রুথতবদ্ধ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে আসক্তি হসিা ও সিি নর্ অবিম্বসর (New York State Office of 

Addiction Services and Supports, NYS OASAS) কবিের্ার বের্াম্বজা কাবর্ং োি 

িম্বলর্, "থবস্তৃত হেথলক লি হসবা এবং বথধ নত পথরব র্ সুকোগ হসই সক্ল প্রথতবন্ধক্তা দরূ 

ক্রকত অতযাবিযক্ীয় ো অকর্ক্কক্ হসবা হর্ওয়া হিকক্ থবরত রাখকে। এই ত থবলটে মার্ুষ 

হেখাকর্ই আকে হসখাকর্ই তাকদর ক্াকে হপ ৌঁকে োওয়া এবং তাকদর িাথ দার সাকি সবকিকক্ 

মার্ার্সই উপাকয় আসক্তির জর্য অতযাবিযক্ীয় সা ােয পাওয়ার এক্টে সুকোগ প্রদার্ ক্রার 

আমাকদর িলমার্ থমির্কক্ সা ােয ক্রকব।"  

  



থর্উ ইয়ক্ন হেেকক্ উভয় উকদযাকগর ত থবল প্রদার্ ক্করকে হেডাকরল মাদক্ অপবযব ার 

প্রথতকরাধ ও থিথক্ৎসা ব্লক্ অর্ুদার্ সম্পূরক্ (Federal Substance Abuse Prevention & 

Treatment Block Grant Supplemental) অি নদার্ দ্বারা এবং এটে পথরিালর্া ক্রকে NYS 

OASAS।  

  

উভয় উকদযাকগর থবস্তাথরত, হমাে ত থবল এবং ক্ারা তা পাকব থর্কি হদওয়া  কলা:  

  

পবরি র্ ও হসিা সিন্বয় - 4,036,084 িাবকনর্ ডলার  

  

হি ক্তিিটে হসবাদার্ক্ারী এই ত থবল পাকব োকত তারা থিথক্ৎসার প্রথত এক্াথধক্ ও জটেল 

প্রথতবন্ধক্তাস  বযক্তিকদর জর্য পথরব র্ স ায়তা ও হসবার সমন্বকয় সা ােয ক্রকত পাকর। এর 

মকধয রকয়কে এমর্ এলাক্া হেখাকর্ গণপথরব র্  য়কতা সীথমত এবং অর্যার্য পথরব র্  য়কতা 

উপলভয র্য় বা স জলভয র্য়। একদর অকর্ক্ হসবাদার্ক্ারী ক্লাকয়ন্টকদর থিথক্ৎসা, হমথডকক্ল 

অযাপকয়ন্টকমন্ট, বা অর্যার্য প্রকয়াজর্ীয় ক্তজথর্কসর ক্াকে হপ ৌঁকে থদকত োর্বা র্ ক্রয় ক্রকব 

এবং অর্যরা পথরব র্ প্রদার্ক্ারীকদর সাকি িুক্তি ক্রকব।  

  

ক্ারা অি ন পাকব হস তাথলক্া হদখকত এই থলঙ্কটেকত োর্।  

  

হেবলম্ব লি ত বিল - 1,070,717 িাবকনর্ ডলার  

  

হক্াথভড-19 ম ামারী থর্উ ইয়ক্ন হেে বযাপী হেথলক লি পথরকষবা গ্র ণ ক্রার গথতকক্ দ্রততর 

ক্কর থদকয়কে, ো হলাক্জকর্র জর্য হক্াকর্া ডািাকরর অথেকস োওয়া োড়াই তাকদর প্রকয়াজর্ীয় 

হসবা অযাকেস ক্রাকক্ স জতর ক্কর থদকয়কে। এই থবষয়টে আসক্তি সংক্রান্ত থিথক্ৎসার হেকি 

থবকিষ গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্করকে, হেটের জর্য প্রায় হেকিই থর্রথবক্তেন্ন, অবাধ হসবা 

প্রদার্ আবিযক্  য়।  

  

এই ত থবল দ্বারা, হসবাদার্ক্ারীরা তাকদর হেথলক লি সেমতা সম্প্রসারণ ও উন্নত ক্রার জর্য 

সরঞ্জাম ক্রয় ও  ালর্াগাদ ক্রকত পাকর।  

  

িথিিটে হসবাদার্ক্ারী এই উকদযাকগর মাধযকম ত থবল পাকব। পুরসৃ্কতকদর পূণ ন তাথলক্া এই 

থলঙ্কটেকত পাওয়া োকব।  

  

বসম্বর্ের বপে  ারখ্োি িম্বলর্, "মাদক্ আসক্তির সমসযাস  অকর্ক্ বাথসন্দার জর্যই দরূত্ব, 

খরি এবং পথরব র্ সংক্রান্ত লক্তজথেকক্র ক্ারকণ সিরীকর থগকয় থিথক্ৎসা গ্র কণর হক্ার্ও স জ 

উপায় হর্ই। গভর্ নর হ াক্ল জাকর্র্ হে এইসব থর্য়ন্ত্রক্ প্রথতবন্ধক্তা থবদযমার্, এবং এই হ াথষত 

ত থবল থদকয় আমরা পথরব র্ ও হেথলক লি হসবা বধ নকর্র মাধযকম থিথক্ৎসা পাওয়ার সুকোগ 

বথধ নত ক্রকবা। এটে এক্টে ভাকলা থবথর্কয়াগ ো পুকরা হেকে জীবর্ রো ক্রকব।"  

  

অোম্বসেবল সদসে বিল হেক িম্বলর্, "হেডাকরল ত থবল েুি  ওয়ার েকল আমরা এমর্ 

থবথভন্ন ক্ম নসূথিকক্ লেয ক্করথে োরা মাদক্ বযব ার সমসযার থিথক্ৎসার হেকি প্রথতবন্ধক্তা দরূ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftransportion-coordination-awardees-list&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sSW8VAjbNvOMQZW4eNBlpJRDS94QJdPZMOUoNAE6qNs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftelehealth-awardees-list&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xo46oYj5wAbtA7TuNhVxInVnfqeBWaZCqZse0RXGVzw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftelehealth-awardees-list&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xo46oYj5wAbtA7TuNhVxInVnfqeBWaZCqZse0RXGVzw%3D&reserved=0


ক্কর।এই থিথক্ৎসার হেকি পথরব র্ বা হেথলক লকির সুকোগ পাওয়া অথত গুরুত্বপূণ ন। হরাগীকদর 

িলািকল সমসযা িাক্কত পাকর,  য়কতা তাকদর গাথড় হর্ই বা তারা গণপথরব কর্র ক্াকে িাকক্ র্া, 

অিবা থিথক্ৎসার সীথমত সুকোগস  এক্টে গ্রামীণ এলাক্ায় বাস ক্কর। এই হসিকর্ আথম 

থবথধমালা পাি ক্করথে ো এক্টে থিথক্ৎসা পথরব র্ ক্ম নসূথির জর্য অি নদার্ ক্কর; এমর্ ক্ম নসূথি 

এবং হেথলক লি থর্ক্তিত ক্কর হে হরাগীরা োকত তাকদর থিথক্ৎসা পথরক্ল্পর্ার বযাপাকর 

হখা োঁজখবর রাখকত পাকর এবং এর দ্বারা সেলতার সুকোগ বকৃ্তদ্ধ ক্রকত পাকর।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেে ওভারকডাজ ম ামারী সমাধার্ ক্রার জর্য এক্টে আগ্রাসী, বহুমাক্তিক্ পি হবকে 

থর্কয়কে এবং পূণ ন প্রথতকরাধ, থিথক্ৎসা, ও থর্রাময় হসবা এবং েথত ক্মাকর্া স  আসক্তি পথরিে নার 

জর্য হদকির এক্টে িীষ নযার্ীয় থিথক্ৎসার ধারাবাথ ক্তা ততথর ক্করকে। আমরা প্রিাগত হসবার 

প্রাপযতা সম্প্রসাথরত ক্করথে, োর মকধয রকয়কে সঙ্কেক্ালীর্ হসবা, ইর্কপকিন্ট, আউেকপকিন্ট, 

এবং আবাথসক্ থিথক্ৎসা ক্ম নসূিী, এবং তার সাকি আসক্তির থিথক্ৎসা এবং ভ্রামযমার্ থিথক্ৎসা, 

এবং পথরব র্ হসবাসমূ ।  

  

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেে হ করাইর্ অযান্ড অথপওকয়ড োস্ক হোস ন (NYS Heroin and 

Opioid Task Force) এর সদসয থেকলর্ ো 2016 সাকল র্তুর্, প্রিাগত র্য় এমর্ পথরকষবার 

সুপাথরি ক্কর, োর মকধয থেল থর্রাময় হক্ন্দ্র, তরুণকদর ক্লাব াউস, সম্প্রসাথরত থপয়ার পথরকষবা, 

থিথক্ৎসা উদ্ভাবর্ী হক্ন্দ্র, মাদক্ বযব ারক্ারীর স্বায এবং 24/7 হখালা িাকক্ এমর্ হক্ন্দ্র, ো 

তাৎেথণক্ মূলযায়র্ এবং হসবাপ্রাথির হরোকরল প্রদার্ ক্কর। পরবতীকত এই হসবাগুথল হেকের 

বহু ক্থমউথর্টেকত যাপর্ ক্রা  কয়কে এবং মার্ষুকক্ তাকদর আবাসযকলর ক্াকেই প্রকয়াজর্ীয় 

হসবা হপকত স ায়তা ক্করকে।  

  

থর্কজ বা থর্কজর হক্াকর্া থপ্রয়জর্ আসক্তিকত ভুগকে এমর্ পথরথযথতকত থর্উ ইয়কক্নর বাথসন্দারা 

সা ােয ও আিা খুোঁকজ হপকত পাকরর্ হেকের হোলমুি হ াপ লাইর্ 1-877-8-HOPENY (1-877-

846-7369) -এ হোর্ ক্কর বা HOPENY (সংথেি হক্াড 467369) হেেে পাটঠকয়, লাইর্টে 

সিাক  7 থদর্ এবং থদর্-রাত 24  ণ্টা হখালা িাক্কব। 

 

আসক্তি সংক্রান্ত উপলভয থিথক্ৎসা, হেমর্ ক্রাইথসস/থডেে, ইর্-হপকিন্ট, আবাথসক্ বা 

বথ থব নভাকগর হরাগীকদর হসবা, ইতযাথদ NYS OASAS থিথক্ৎসার উপলব্ধতা সংক্রান্ত ডযািকবাডন 

বযব ার ক্কর খুোঁকজ হর্ওয়া োকব ো FindAddictionTreatment.ny.gov এ অিবা NYS OASAS 

ওকয়বসাইকের মাধযকম পাওয়া োকব।  

  

আপথর্, অিবা আপর্ার থপ্রয়জর্, েথদ থিথক্ৎসা সংক্রান্ত বীমা বাধার সম্মুখীর্  র্ অিবা এক্টে 

অস্বীকৃ্ত দাথবর জর্য আকবদর্ দাথখল ক্রার জর্য সা াকেযর প্রকয়াজর্  য়, তা কল 888-614-

5400 র্ম্বকর CHAMP হ ল্পলাইকর্র সাকি হোকর্ হোগাকোগ ক্রুর্ অিবা 

ombuds@oasas.ny.gov টঠক্ার্ায় ইকমইল ক্রুর্।  

  

  

###  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QgwULahcQZxBolyaES%2BYQmpu7Xlmpha2cG4K6UsgLsk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m%2Blr6f22Sg%2BoHQIxhy0Ab7v5z0qIssRSHySqv2YZaAk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m%2Blr6f22Sg%2BoHQIxhy0Ab7v5z0qIssRSHySqv2YZaAk%3D&reserved=0
mailto:ombuds@oasas.ny.gov
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