
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/21/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সমবিত আউটম্বেম্বেন্ট বিবকৎসা কম নসূবি বিকাম্বে প্রায় 3.5 বমবলয়র্ 

মাবকনর্ ডলার প্রদার্ করম্বলর্  

  

ত বিলটট প্রদার্কারীম্বদর আসক্তির জর্ে সাবি নক বিবকৎসা প্রদার্ করম্বত আবিম 

বিবকৎসা কম নসূবি হসিা এিং আউটম্বেম্বেন্ট কম নসূবির সমিয় করম্বত বদম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেটজকুে 14টট আসক্তি থিথক্ৎসা 

প্রদার্ক্ারীকদর 3,446,865 মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রা  কে সাথে নক্ সমথিত আউটকেকেন্ট 

থিথক্ৎসা ক্ম নসূথি (Comprehensive Integrated Outpatient Treatment Programs, OTP) ততথর 

ক্রকত োকর।  ক্ম নসূথিগুথল মাদক্ েযে ার হরাকগর থিথক্ৎসাসন্ধার্ী থর্উ ইয়ক্নোসীর জর্য এক্ই 

স্থাকর্ এক্াথিক্ হসো োওয়া স জতর ক্রকে।  

 

"আসক্তির জর্য প্রকয়াজর্ীয় থিথক্ৎসার সুকোগ িাক্া আমার প্রোসকর্র এক্টট গুরুত্বেূণ ন, 

িলমার্ লক্ষ্য," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আসক্তি এক্টট হরাগ ো হে ক্াউকক্, তাকদর েথরথস্থথত 

থর্থে নকেকষ আক্রান্ত ক্রকত োকর। হেসক্ল থর্উ ইয়ক্নোসী ও োকদর েথরোকরর এর সেকিকক্ 

হেথে প্রকয়াজর্ রকয়কে তাকদর জর্য হসো ও সংস্থাকর্র সুকোগ েৃক্তিক্ারী সাথে নক্ ক্ম নসূথিগুথলকক্ 

সমি নর্ ক্রকত আমাকদর ক্াজ িাথলকয় োওয়া অতযােেযক্ীয়।"  

  

সাথে নক্ সমথিত আউটকেকেন্ট থিথক্ৎসা ক্ম নসূথিগুথল থর্উ ইয়ক্ন হেকট সাথে নক্ থিথক্ৎসার 

িলমার্ িাথ দা েূরকণর জর্য র্ক্ো ক্রা এক্টট র্তুর্ উকদযাগ। হসোদার্ক্ারীকদর জর্য ত থেল 

উেলভয ক্রা  কয়কে থেদযমার্ OTP এেং আউটকেকেন্ট ক্ম নসূথি সমথিত ক্রার জর্য ো 

সমথিত হসোদাকর্র জর্য র্তুর্ ক্ম নসূথি ততথর ক্রার জর্য।  

  

আসক্তি হসিা ও সমি নর্ অবিম্বসর (Office of Addiction Services and Supports, 

OASAS) কবমের্ার বের্াম্বজা কাবর্ং োম িম্বলর্, "র্তুর্ ফ্যাথসথলটটগুথলর প্রদত্ত সাথে নক্ েন্থা 

এমর্ থক্েু প্রথতেন্ধক্তা সমািাকর্ সা ােয ক্রকে োর মুকিামুথি  থিথক্ৎসাসন্ধার্ী েযক্তিরা  কত 

োরকতা। এই ক্ম নসূথিগুথল গুরুত্বেূণ ন, জীের্ রক্ষ্াক্ারী আসক্তির থিথক্ৎসা োওয়ার সুকোগ েৃক্তি 

ক্রকে এেং মারু্ষকক্ তাকদর প্রকয়াজর্ীয় সমি নর্ ও সংস্থাকর্র সাকি আকরা ভাকলাভাকে সংেুি 

ক্রকত সা ােয ক্রার জর্য এক্ই োকদর থর্কি এক্াথিক্ হসো থর্কয় আসকে।"  

  



হসোদার্ক্ারীরা থেথভন্ন উকেকেয এই ত থেল েযে ার ক্রকত োরকে,হেমর্ ভের্ সংস্কার, র্তুর্ 

সরঞ্জাম, সমথিত হসো সমি নকর্ প্রথেক্ষ্ণ এেং ক্মীকদর হেতর্। ত থেলটট প্রদার্ ক্রা  কয়কে 

হফ্ডাকরল মাদক্ অেেযে ার প্রথতকরাি ও থিথক্ৎসা ব্লক্ অরু্দার্ সমূ্পরক্ অযাওয়াকডনর 

(Federal Substance Abuse Prevention & Treatment Block Grant Supplemental Award) 

মািযকম এেং এর েথরিালর্া ক্রকে OASAS।  

  

থর্কের হসোদার্ক্ারীরা তাকদর থেদযমার্ OTP এেং আউটকেকেন্ট ক্ম নসূথি সমথিত ক্রকত 

ত থেল োকে:  

  

কোবেটাল বডবিক্ট  

• PROMESA অযালোথর্ (PROMESA Albany)- 250,000 মাথক্নর্ ডলার  

  

হসন্ট্রাল NY  

• ফ্ার্ ন যাম, ইর্ক্কে নাকরের্ (Farnham, Inc.)- 250,000 মাথক্নর্ ডলার  

  

বর্উ ইয়কন বসটট  

• ক্ম্প্রিক ক্তিভ হ লি প্রযাক্টটস হসন্টার, ইর্ক্কে নাকরের্ ( Center for 

Comprehensive Health Practice, Inc.) - 250,000 মাথক্নর্ ডলার  

  

সাউদার্ ন টটয়ার  

• ইিাক্া আলফ্া  াউজ ( Ithaca Alpha House), ক্াইয়ুগা অযাথডক্ের্ থরক্ভাথর 

সাথভনস (Cayuga Addiction Recovery Services) - 240,880 মাথক্নর্ ডলার  

  

ওম্বয়স্টার্ ন NY  

• PROMESA োকফ্কলা (PROMESA Buffalo) - 250,000 মাথক্নর্ ডলার  

  

থর্কের হসোদার্ক্ারীরা র্তুর্ OTP স্থাের্ ক্রকত এেং থেদযমার্ আউটকেকেন্ট ক্ম নসূথির সাকি 

তার সমিয় ক্রকত ত থেল োকে:  

  

কোবেটাল বডবিক্ট  

• থর্উ িকয়কজস ফ্র থরক্ভাথর (New Choices for Recovery) - 250,000 মাথক্নর্ 

ডলার  

  

বিঙ্গার হলকস  

• থফ্ঙ্গার হলক্স এথরয়া ক্াউকিথলং এেং থরক্ভাথর হসন্টার, ইর্ক্কে নাকরের্ 

(Finger Lakes Area Counseling & Recovery Center, Inc, FLACRA) - 

250,000 মাথক্নর্ ডলার  

• হজকর্থস অযালকক্া থলজম এেং মাদক্ েযে ার ক্াউক্তিল ( Genesee Council on 

Alcoholism & Substance Abuse, GCASA)- 250,000 মাথক্নর্ ডলার  

  



লং আইলোন্ড  

• আউটথরি হডকভলেকমন্ট ক্কে নাকরের্ ( Outreach Development Corp) - 

206,000 মাথক্নর্ ডলার  

• সামাথরটার্ হডটে থভকলজ (Samaritan Daytop Village) - 249,985 মাথক্নর্ 

ডলার  

  

বর্উ ইয়কন বসটট  

• হসন্টার ফ্র ক্থমউথর্টট অল্টারকর্টটভস ( Center for Community Alternatives) 

- 250,000 মাথক্নর্ ডলার  

  

North Country  

• হসইন্ট লকরি ক্াউথন্ট আসক্তি হসো ( St. Lawrence County Addiction 

Services) - 250,000 মাথক্নর্ ডলার  

  

সাউদার্ ন টটয়ার  

• CASA-টিথর্টট, ইর্ক্কে নাকরের্ ( CASA-Trinity, Inc.) - 250,000 মাথক্নর্ ডলার  

  

ওম্বয়স্টার্ ন NY  

• CASA-টিথর্টট, ইর্ক্কে নাকরের্ - 250,000 মাথক্নর্ ডলার  

  

বসম্বর্টর িাক শুমার িম্বলর্, "আথম অযালোথর্ হিকক্ লং আইলযান্ড েে নন্ত আথফ্ম আসক্তির 

থিথক্ৎসা থেকেষজ্ঞকদর োকে দা াঁথেকয়থে, এেং হেই োতনাটট আথম োর োর শুথর্ তা  কলা থর্উ 

ইয়ক্ন ফ্রন্টলাইকর্ রকয়কে এেং এর আকরা সা ােয প্রকয়াজর্। এই ত থেলটট আসকে মাদক্ 

অেেযে ার এেং মার্থসক্ স্বাস্থয হসো প্রোসকর্র (Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration, SAMHSA) জর্য 2021 সমূ্পরক্ হক্াথভড ত্রাণ ত থেল হিকক্ ো োে 

ক্রকত আথম থসকর্কট হর্তৃত্ব থদকয়থে, এেং এটট হেোদার আসক্তি থিথক্ৎসাকক্ েলীয়ার্ ক্রকে 

োকত ক্কর এটট থর্ক্তিত ক্রা োয় হে মারু্ষকক্ মাদক্ অেেযে াকরর থেরুকি এক্া লোই ক্রকত 

র্া  য় এেং েুর্রায় থর্কজর োকয় দা াঁোকত তাকদর প্রকয়াজর্ীয় সংস্থার্ োকত তাকদর ক্াকে িাকক্," 

থসকর্টর শুমার েকলর্। মাত্রই আমরা িারাোথ ক্ েেকর হরক্ডন সংিযক্ হফ্ন্টার্াল সৃষ্ট আথফ্ম 

ওভারকডাকজর  টর্া হদকিথে এেং জীের্ রক্ষ্া ক্রকত এির্ই েযেস্থা থর্কত  কে। হসইজর্য আথম 

এইসে হফ্ডাকরল ক্ম নসূথিকত ঐথত াথসক্ 3.2 থেথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার েৃক্তির জর্য িাে থদক্তি 

োকত থর্উ ইয়কক্নর প্রথতকরাি, থিথক্ৎসা, এেং েুর্রুিার প্রকিষ্টাকক্ সুোরিাজন ক্রা োয়, এেং 

আথম আথফ্ম ম ামারীর সাকি লোইকয় আমাকদর স্থার্ীয় অংেীদারকদরকক্ তাকদর প্রকয়াজর্ীয় 

সংস্থার্ থদকত লোই িাথলকয় োকো।"  

  

বসম্বর্টর বকম্বস্টনর্ ক্তজবলব্র্োন্ড িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন ও হদকে ওভারকডাকজর মৃতুযর সংিযা োোর 

সমু্মিীর্  ক্তি, তাই আমাকদরকক্ েযক্তি এেং মাদক্ েযে ার হরাকগ ভুগকত িাক্া মারু্কষর 

েথরোরকক্ সাথে নক্ সমি নর্ প্রদার্ ক্রার জর্য আকরা ক্াজ ক্রকত  কে। আথম আসক্তি দ্বারা 

প্রভাথেত েথরোরকক্ সমি নকর্র প্রকিষ্টায় হর্তৃত্ব থদকত হেকর গথে নত এেং এই ত থেল োকত 

হেটেযােী র্তুর্ থিথক্ৎসা ক্ম নসূথি শুরু ক্কর তা হদিার জর্য উৎসা ী। আথম আসক্তির সাকি 



লোই ক্রকত িাক্া েযক্তিকদর েুর্রায় োকয় দা াঁোকর্ার প্রকয়াজর্ীয় সংস্থার্ প্রদার্ ক্রকত ক্াজ 

িাথলকয় োকো।"  

  

প্রবতবর্বি েল টম্বকা িম্বলর্, "েির্ আমাকদর হদকের আসক্তির সঙ্কট ভয়ঙ্কর র্তুর্ উচ্চতায় 

হে ৌঁকে োকি, তির্ থিথক্ৎসার সুকোগ হজারদার ও সিসারণ ক্রা অর্য হেকক্ার্ও সমকয়র 

হিকক্ হেথে গুরুত্বেূণ ন। আথম হফ্ডাকরল মাদক্ অেেযে ার প্রথতকরাি ও থিথক্ৎসা ব্লক্ অরু্দার্ 

সমূ্পরকক্র মািযকম এই হফ্ডাকরল অি নায়র্ থর্ক্তিত ক্রকত ক্টির্ লোই ক্করথে, এেং মুিয 

হমইর্থিথমং অযাথডক্ের্ টিটকমন্ট অযাকের (Mainstreaming Addiction Treatment Act) মকতা 

মুিয থেথিমালার সাকি হসই লোই িাথলকয় োক্তি। োকদর দৃঢ় হর্তৃত্ব আমাকদর থর্উ ইয়ক্ন 

সিদায়সমূক র জর্য এই জীের্রক্ষ্াক্ারী সমি নর্ প্রদাকর্ সা ােয ক্করকে আথম তাকদর সক্কলর 

প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

প্রবতবর্বি কোিবলর্ রাইস িম্বলর্, "মাদক্ েযে ার হরাগ লং আইলযাকন্ডর েহু মারু্ষকক্ 

প্রভাথেত ক্করকে, আমাকদর অকর্ক্কক্ই দী নথদর্ হরাগীটটর সাকি লোই ক্রার ের আথফ্ম 

ওভারকডাকজর ক্াকে হক্ার্ও েনু্ধ ো েথরোকরর সদসযকক্  ারাকত  কয়কে। এই ত থেলটট লং 

আইলযাকন্ডর দুইটট র্তুর্ ফ্যাথসথলটটকত র্তুর্ আউটকেকেন্ট থিথক্ৎসা ক্ম নসূথি ততথর ক্রকে োকত 

আমাকদর সিদাকয়র প্রকয়াজর্ীয় সমি নর্ ও হসো প্রদার্ ক্রকত োকর। আথম ক্ংকেকস এই 

গুরুত্বেূণ ন ত থেকলর জর্য লোই ক্কর োকো এেং আথম হেিাকর্ এই সংস্থার্ সেকিকক্ ভাকলা 

ক্াজ ক্রকে হসিাকর্ তা েরাে হদওয়ার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

বসম্বর্টর বেটার  ারখ্োম িম্বলর্, "েুর্রুিাকরর জর্য সমথিত ও সামথেক্ েন্থা প্রদার্ ক্রার 

জর্য মাদক্ েযে ার থিথক্ৎসা হসোদার্ক্ারীকদর দ্বারা িাথলত র্তুর্ ও আক্ষ নণীয় আউটকেকেন্ট 

ক্ম নসূথিগুথলর অি নায়কর্র হ াষণা হেটেযােী জীের্ রক্ষ্া ক্রকে। হোগ  ওয়া সংস্থাকর্র ফ্কল 

আমাকদর সিদাকয় থিথক্ৎসা োওয়ার থক্েু প্রথতেন্ধক্তা দরূ ক্রা  কে, এেং আথম আথফ্ম 

ওভারকডাজ সঙ্ককটর সাকি লোইকয় গভর্ নর হ াক্কলর স্থায়ী প্রথতশ্রুথতর জর্য তাকক্ ির্যোদ 

জার্াক্তি।"  

  

অোম্বসেবল সদসে বিল হস্টক িম্বলর্, "হফ্ডাকরল প্রোসর্ হেটগুথলকক্ মাদক্ েযে ার 

হরাকগর থিথক্ৎসার ফ্যাথসথলটটকত উকেিকোগয েথরমাণ হেথে ত থেল প্রদার্ ক্কর আথফ্ম 

ম ামারীর সাকি লোই ক্রকত প্রথতশ্রুথতেি। থিথক্ৎসা হসো সিসারকণ হফ্ডাকরল ব্লক্ অরু্দার্ 

ত থেলটট এটট থর্ক্তিত ক্রকত সা ােয ক্রকে োকত ক্ম নসূথিকত অংেে ণক্ারীকদর এমর্ভাকে 

সমি নর্ ক্রা  য় োকত তাকদর সারাজীেকর্র মকতা হসকর উিার সুকোগ েৃক্তি োয়। আথম িুথে হে 

অি নায়কর্র এই রাউকন্ড ক্যাথেটাল থডসটিেকক্ অন্তভুনি ক্রা  কয়কে।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট ওভারকডাজ ম ামারী সমািার্ ক্রার জর্য এক্টট আোসী, েহুমাক্তত্রক্ েি হেকে 

থর্কয়কে এেং েূণ ন প্রথতকরাি, থিথক্ৎসা, ও থর্রাময় হসো স  আসক্তি েথরিে নার জর্য হদকের মকিয 

েীষ নস্থার্ীয় অেস্থার্ থর্কয়কে। এই ম ামারীর সাকি লোই ক্রার জর্য, হেট প্রিাগত হসো 

সিসাথরত ক্করকের্, োর মকিয রকয়কে সঙ্কটক্ালীর্ হসো, ইর্কেকেন্ট, আউটকেকেন্ট, 

আোথসক্ থিথক্ৎসা প্রক্ল্প, ওষুি প্রকয়াগ স কোগী থিথক্ৎসা, হমাোইল থিথক্ৎসা এেং েথরে র্ 

হসো।  



  

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট হ করাইর্ অযান্ড অথেওকয়ড টাস্ক হফ্াস ন (NYS Heroin and 

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

সুোথরে ক্কর, োর মকিয থেল থর্রাময় হক্ন্দ্র, তরুণকদর ক্লাে াউস, সিসাথরত থেয়ার েথরকষো, 

থিথক্ৎসা উদ্ভাের্ী হক্ন্দ্র, মাদক্ েযে ারক্ারীর স্বাস্থ এেং 24/7 হিালা িাকক্ এমর্ হক্ন্দ্র, ো 

তাৎক্ষ্থণক্ মূলযায়র্ এেং হসোপ্রাথির হরফ্াকরল প্রদার্ ক্কর। েরেতীকত এই হসোগুথল হেকটর 

েহু ক্থমউথর্টটকত স্থাের্ ক্রা  কয়কে এেং মারু্ষকক্ তাকদর আোসস্থকলর ক্াকেই প্রকয়াজর্ীয় 

হসো হেকত স ায়তা ক্করকে।  

  

আসক্তির সমসযায় আক্রান্ত থর্উ ইয়ক্নোসীরা, অিো োকদর থপ্রয়জর্ সমসযায় ভুগকের্ তারা 

হেকটর হটাল-থফ্র, থদকর্-24- ণ্টা সিাক -7-থদর্ হিালা িাক্া হ ােলাইকর্ 1-877-8-HOPENY 

(1-877-846-7369) র্ম্বকর হফ্ার্ ক্কর অিো HOPENY (েটন হক্াড 467369) থলকি হটক্সট 

োটিকয় সা ােয ও আো িুাঁকজ থর্কত োকরর্।  

 

ক্রাইথসস/থডটক্স, ইর্কেকেন্ট, হরথসকডর্থেয়াল, ো েথ থে নভাকগর হরাগীকদর হসো স  আসক্তি 

সংক্রান্ত উেলভয থিথক্ৎসা NYS OASAS থিথক্ৎসার উেলভযতার ডযােকোডন েযে ার ক্কর 

িুাঁকজ হর্ওয়া োকে FindAddictionTreatment.ny.gov অিো NYS OASAS ওকয়েসাইকট।  

  

েথদ আেথর্, অিো আের্ার হক্াকর্া থপ্রয়জর্ থিথক্ৎসার জর্য থেমা সংক্রান্ত প্রথতেন্ধক্তার 

সমু্মিীর্  র্ অিো হক্াকর্া প্রতযািযাত দাথের জর্য আথেল জমা হদয়ার হক্ষ্কত্র সা াকেযর 

প্রকয়াজর্  য়, তা কল 888-614-5400 র্ম্বকর হফ্ার্ ক্কর অিো ombuds@oasas.ny.gov 

টিক্ার্ায় ইকমইল ক্কর CHAMP  টলাইকর্ হোগাকোগ ক্রুর্।  

  

  

  

###  
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