
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

র্তুর্ বর্বিড় সংকটকালীর্ অিস্থা বস্থবতেীলকরণ হকন্দ্র বর্র্ নাম্বণর জর্ে গভর্ নর 

হ াকম্বলর 75 বর্বলয়র্ ডলার িরাম্বের হ াষণা  

  

এসি ফ্োবসবলটট সংকটপূণ ন অিস্থায় িাকা হলাকজর্ম্বক তাৎক্ষবণক স ায়তা প্রদার্ 

কম্বর, জরুবর বিভাম্বগ যাওয়া এিং উচ্চতর পয নাম্বয়র পবরচয না গ্র ণ এড়াম্বত সা াযে কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হেটজড়ুে র্য়টট র্তুর্ থর্থিে সংক্টক্ালীর্ অিস্থা থস্থথতশীলক্রণ 

হক্ন্দ্র (Intensive Crisis Stabilization Centers) ততথরর জর্য 75 থিথলয়র্ ডলার পর্ নন্ত অর্ুদার্ 

িরাদ্দ হদওয়ার হ াষণা থদড়য়ড়ের্ হর্ হক্ন্দ্রগুড়লা হক্াড়র্া আচরণগত স্বাস্থয সংক্ড়টর সম্মুখীর্ 

 ওয়া হর্ড়ক্াড়র্া প্রাপ্তিয়স্ক, থশশু, িা থক্ড়শার-থক্ড়শারীড়ক্ স ায়তা প্রদার্ ক্রড়ি। এসি হক্ন্দ্র 

এক্টট থর্রাপদ ও উষ্ণ পথরড়িড়শ, থদড়র্র 24  ণ্টা, সপ্তাড় র সাত থদর্, িূলযায়র্, হসিা ও থচথক্ৎসা 

প্রদার্ ক্রড়ি।  

  

"আিার প্রশাসর্ এক্টট শক্তিশালী ও সিথিত সংক্ড়টর প্রথত সাোদার্ িযিস্থা উন্নয়র্ ক্রড়ে র্া 

আচরণগত স্বাস্থয সংক্ড়টর জর্য জরুথর হসিার প্রড়য়াজর্ রড়য়ড়ে এির্ িযক্তিড়দর তাৎক্ষথণক্ 

স ায়তা প্রদার্ ক্রড়ি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এসি সংক্টক্ালীর্ অিস্থা থস্থথতশীলক্রণ 

হক্ন্দ্র প্রথতথদর্ থদর্িযাপী উপথস্থত  ওয়া িযক্তিড়দর হসিা প্রদার্ ক্রড়ি, এিং হলাক্জড়র্র জর্য 

এক্টট থর্রাপদ ও উষ্ণ স্থাড়র্ আড়িগ-সংক্রান্ত সংক্ট হিাক্াড়িলা ক্রার সক্ষিতা প্রদার্ ক্রড়ি।"  

  

"থশশুড়দর ও তরুণ প্রাপ্তিয়স্কড়দর িড়যয আিরা আচরণগত সিসযার সংখযা ক্রিশ িকৃ্তি হপড়ত 

হদখথে, হর্গুড়লা র্িার্িভাড়ি থচথক্ৎসা ক্রা  ড়ল প্রায় হক্ষড়েই হসই িযক্তির জর্য থর্য়ন্ত্রণড়র্াগয 

 ড়য় উঠড়ত পাড়র," িম্বলম্বের্ হলফ্ম্বটম্বর্ন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও হডলগাম্বডা। "র্তুর্ থর্থিে 

সংক্টক্ালীর্ অিস্থা থস্থথতশীলক্রণ হক্ন্দ্র আচরণগত স্বাস্থয সংক্ড়টর সম্মুখীর্  ওয়া 

হলাক্জড়র্র জর্য অথত প্রড়য়াজর্ীয়  াসপাতাড়লর হিড দখল র্া ক্ড়রই থচথক্ৎসা গ্র ণ ক্রার 

িড়তা এক্টট উপর্ুি স্থার্ প্রদার্ ক্রড়ি।"  

  

অথিস অি হিন্টাল হ লি (Office of Mental Health) এিং অথিস অি অযাথডক্শর্ সাথভনড়সস 

এন্ড সাড়পাটনস (Office of Addiction Services and Supports)-এর ক্তৃনড়ের অযীড়র্ উন্নয়র্  ড়ত 

র্াওয়া এসি হক্ন্দ্র সূক্ষ্ম িার্থসক্ স্বাস্থয সিসযা অিিা িাদক্দ্রিয িযি ার সংক্রান্ত সংক্ড়টর 

সম্মুখীর্  ওয়া হর্ড়ক্াড়র্া িযক্তিড়ক্ সা ার্য ক্রড়ি। জরুথর ও তাৎক্ষথণক্ থচথক্ৎসা হলাক্জর্ড়ক্ 

তাড়দর সংক্ট হিাক্াড়িলা ক্রড়ত সা ার্য ক্রড়ি এিং তাড়দরড়ক্ উচ্চতর পর্ নাড়য়র হসিা গ্র ণ 



 

 

ক্রড়ত র্াওয়া এিং অপ্রড়য়াজর্ীয়ভাড়ি জরুথর থিভাড়গ থভক্তজট ক্রা হিড়ক্ থিরত রাখড়ি। 

হলাক্জর্ র্াড়ত অিযা তভাড়ি তাড়দর প্রড়য়াজর্ীয় স ায়তা হপড়ত পাড়রর্ হস থিষয়টট থর্ক্তিত 

ক্রড়ত এসি হক্ন্দ্র হরিারাল ও িড়লাআপ পথরড়ষিার পাশাপাথশ সতীি ন ও আড়রাগযিুখী স ায়তা 

পথরড়ষিা প্রদার্ ক্রড়ি।  

  

অবফ্স অি হর্ন্টাল হ লি-এর কবর্ের্ার ড. অোর্ সাবলভার্ িম্বলর্, "ঝুুঁ থক্পূণ ন থর্উ 

ইয়ক্নিাসীড়দর সা ার্য ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ড়লর অঙ্গীক্ারািিতা OMH-হক্ থর্উ ইয়ড়ক্নর 

িার্থসক্ স্বাস্থয সুরক্ষা জাল শক্তিশালী ক্রার সক্ষিতা প্রদার্ ক্ড়রড়ে। তার থর্ি না ী িাড়জট এিং 

তার িাস্তিায়র্কৃ্ত উড়দযাগসিূ  সংক্টপূণ ন অিস্থায় িাক্া িযক্তি ও পথরিারগুড়লাড়ক্ দ্রুত ও 

ক্ার্ নক্রভাড়ি থচথক্ৎসা প্রদাড়র্র জর্য প্রড়য়াজর্ীয় সংস্থার্সিূ  সরিরা  ক্রড়ি। এই র্তুর্ 

থস্থথতশীলক্রণ হক্ন্দ্রগুড়লা, র্তুর্ হিািাইল ক্রাইথসস টটি, সংক্টক্ালীর্ আিাথসক্ ক্ি নসূথচ, এিং 

অর্যার্য ক্থিউথর্টট পথরড়ষিার সড়ঙ্গ থিড়ল আচরণগত স্বাস্থয সংক্ড়টর সম্মুখীর্  ওয়া 

হলাক্জড়র্র প্রথত আিাড়দর দ্রুত সাোদাড়র্র সক্ষিতা িকৃ্তি ক্রড়ি এিং হসড়ক্ষড়ে স ায়তা 

ক্রড়ি।"  

  

OASAS-এর কবর্ের্ার বের্াম্বজা কাবর্ং োর্ িম্বলর্, "িার্থসক্ স্বাস্থয সংক্ট অিিা 

িাদক্দ্রিয িযি ার সংক্রান্ত সংক্ড়টর সম্মুখীর্  ওয়া হলাক্জড়র্র র্ত দ্রুত সম্ভি, তাড়দর জর্য 

ক্াজ ক্রড়ি এির্ হসরা উপাড়য় সা ার্য পাওয়ার উপাড়য়র সড়ঙ্গ সংর্ুি  ওয়া প্রড়য়াজর্। প্রায় 

হক্ষড়েই তাড়দর স্বাভাথিক্ ক্ি ন ণ্টার িাইড়র পথরড়ষিাগুড়লার সড়ঙ্গ সংড়র্াগ ক্রার প্রড়য়াজর্  য়। 

এসি থর্থিে সংক্টক্ালীর্ অিস্থা থস্থথতশীলক্রণ হক্ন্দ্র সংক্ড়টর সম্মুখীর্  ওয়া িযক্তিড়দরড়ক্ 

থদর্ িা রাড়তর হর্ড়ক্াড়র্া সিড়য় পথরড়ষিাগুড়লার সাড়ি হর্াগাড়র্াগ ক্থরড়য় হদওয়ার জর্য 

আিাড়দর চলিার্ প্রড়চষ্টাড়ক্ অথযক্তর সিিৃ ক্রড়ি, এিং থর্উ ইয়ক্ন হেড়টর সি এলাক্ায় 

হলাক্জড়র্র জর্য তাৎক্ষথণক্ সা াড়র্যর িযিস্থা ক্রার জর্য আিাড়দর থভশর্ড়ক্ সিি নর্ ক্ড়র।"  

  

বসম্বর্টর চাক সু্কর্ার িম্বলর্, "অড়র্ক্ হিথশ সংখযক্ থর্উ ইয়ক্নিাসী িার্থসক্ স্বাস্থয চযাড়লড়ের 

ক্ারড়ণ র্ীরড়ি হভাগাথন্ত হপা াড়ের্ এিং তারা তাড়দর প্রড়য়াজর্ীয় থিড়শষাথয়ত হসিা গ্র ড়ণর 

জর্য এক্টট স্থার্ পাওয়ার অথযক্ার রাড়খর্। আর এক্ারড়ণ হিডাড়রল হক্াথভড থরথলি থিড়লর 

িড়যয িার্থসক্ স্বাস্থয সংস্থাড়র্র ঐথত াথসক্ িকৃ্তি অন্তভুনি ক্রা থর্ক্তিত ক্রড়ত আথি এত 

ক্ড়ঠারভাড়ি লোই ক্ড়রথে। এখর্ এই হিডাড়রল থিথর্ড়য়াড়গর সুিাড়দ, থর্উ ইয়ক্ন জড়ুে 

অঞ্চলগুড়লা সিড়চড়য় হিথশ প্রড়য়াজর্ রড়য়ড়ে এির্ ক্থিউথর্টটগুড়লাড়ত সািড়র্র সাথরড়ত হিড়ক্ 

িার্থসক্ স্বাস্থয সংক্ড়টর থিরুড়ি লোই ক্রার জর্য 9টট র্তুর্ থর্থিে সংক্টক্ালীর্ অিস্থা 

থস্থথতশীলক্রণ হক্ড়ন্দ্রর অযাড়েস পাড়ি।"  

  

অোলম্বকা ল আসক্তি ও র্াদকদ্রিে িেি ার বিষয়ক বসম্বর্ট কবর্টটর সভাপবত, হেট 

বসম্বর্টর বপট  ারখার্ িম্বলর্, "গুরুতর আচরণগত স্বাস্থয ও িাদক্দ্রিয িযি ার সংক্রান্ত 

সিসযায় আক্রান্ত অথযিাসীড়দর সা ার্য ও স ায়তা প্রদার্ ক্রার এক্িাে উপায়  ড়লা তাড়দর 

র্খর্ প্রড়য়াজর্  য় হসসিড়য়র জর্য র্িার্ি সংস্থার্ লভয িাক্া। হেটজড়ুে র্তুর্ র্য়টট 

ক্থিউথর্টট-থভথিক্ সংক্টক্ালীর্ অিস্থা থস্থথতশীলক্রণ হক্ন্দ্র সংক্টক্ালীর্ অিস্থা প্রশিড়র্র 

হক্ষড়ে এক্টট অথত প্রড়য়াজর্ীয় থিথর্ড়য়াগ, থিড়শষ ক্ড়র িার্থসক্ চাপ সটৃষ্টক্ারী এই সিড়য়। এই 



 

 

উড়দযাড়গর প্রথত তাড়দর শক্তিশালী স ায়তার জর্য আথি সথতযই গভর্ নর হ াক্ল ও হেড়টর 

আইর্সভায় আিার স ক্িীড়দর প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

হেট বসম্বর্টর সার্রা ব্রুক িম্বলর্, "থসড়র্ড়টর িার্থসক্ স্বাস্থয ক্থিটটর সভাপথত থ ড়সড়ি আথি 

থর্উ ইয়ক্ন হেড়ট িার্থসক্ স্বাস্থয ও িাদক্দ্রিয িযি ার সংক্রান্ত সংক্ড়টর প্রথত সাোদার্ প্রক্তক্রয়া 

রূপান্তড়রর প্রথত িড়র্াড়র্াগী হিড়ক্থে। আিাড়দর ক্থিউথর্টটগুড়লাড়ত থর্থিে সংক্টক্ালীর্ অিস্থা 

থস্থথতশীলক্রণ হক্ন্দ্র গড়ে হতালার জর্য আজড়ক্র এই থিথর্ড়য়াড়গর িযয থদড়য়, থর্উ ইয়ক্ন 

রূপান্তরিূলক্ পথরিতনড়র্র প্রথত এর অঙ্গীক্ারািিতার আড়রা হিথশ প্রিাণ থদড়ে র্াড়ত সা ার্য 

পাওয়ার প্রড়য়াজর্ রড়য়ড়ে এির্ িযক্তিরা স ার্ুভূথতসম্পন্ন, হিথডড়ক্লভাড়ি-অিথ ত, থচথক্ৎসা-

িুখী হসিা হপড়ত পাড়রর্। আথি রড়চোড়রর ইউথর্টট  াসপাতাড়ল (Unity Hospital) আিাড়দর 

ক্থিউথর্টটর র্তুর্ থর্থিে সংক্টক্ালীর্ অিস্থা থস্থথতশীলক্রণ হক্ন্দ্রড়ক্ স্বাগত জার্াড়র্ার জর্য 

এিং পিথতগত িার্থসক্ স্বাস্থয সংক্ট সংস্কাড়রর এক্টট অথত গুরুেপূণ ন অংশ—ডযাথর্ড়য়লস ল 

পাশ  ওয়ার িযয থদড়য় এই অগ্রগথতড়ক্ এথগড়য় হর্ওয়ার জর্য আগ্র  থর্ড়য় অড়পক্ষা ক্রথে।"  

  

হক্ন্দ্রগুড়লার জর্য অি নায়ড়র্র িড়যয হিডাড়রল সম্পূরক্ ক্থিউথর্টট িার্থসক্ স্বাস্থয পথরড়ষিা ব্লক্ 

গ্রযাড়ন্টর (Federal Supplemental Community Mental Health Services Block Grant) িাযযড়ি 

সরিরা কৃ্ত োটন-আপ িযয় থ ড়সড়ি আর্ুিাথর্ক্ 15 থিথলয়র্ ডলার অন্তভুনি রড়য়ড়ে। আড়রা 

থতর্টট সংক্টক্ালীর্  স্তড়ক্ষপ হক্ন্দ্র, থর্উ ইয়ক্ন থসটটড়ত দইুটট এিং রাজযার্ী অঞ্চড়ল এক্টট, 

ততথর ক্রার জর্য OMH ও OASAS থিতীয় এক্টট RFP ইসুয ক্রড়ি। অঞ্চল অর্ুর্ায়ী 

অর্ুদার্প্রাপ্তড়দর প্রিি রাউড়ন্ডর িড়যয রড়য়ড়ে:  

  

New York City   

PROMESA; 1776 Clay Ave, Bronx, NY  

  

Long Island  

Central Nassau Guidance and Counseling Services; 950 Oyster Bay Rd., Hicksville, NY  

  

Mid-Hudson  

Samaritan Daytop Village; 950 Route 45, Pomona, NY  

  

Finger Lakes  

Unity Hospital; 89 Genesee Street Rochester, NY  

  

Western NY  

BestSelf Behavioral Health; 430 Niagara Street Buffalo, NY  

  

Southern Tier  

CASA - Trinity; Church and Judson Street Elmira, NY  

  

Central NY  



 

 

Helio Health; 329 North Salina St., Syracuse, NY  

  

North Country  

Champlain Valley Family Center for Drug Treatment and Youth Services; 14 Dormitory 

Drive, Plattsburgh, NY  

  

Mohawk Valley  

Neighborhood Center; 344 South Washington St., Herkimer, NY  

  

র্থদও হক্ন্দ্রগুড়লা OMH ও OASAS ক্তৃনক্ হর্ৌিভাড়ি সর্দপ্রাপ্ত  ড়ি, চলিার্ পথরড়ষিা ও 

িড়লাআড়পর িাযযড়ি সিথিত হসিা প্রদার্ অিযা ত রাখার জর্য হসগুড়লা তারা হর্সি 

ক্থিউথর্টটড়ত হসিা প্রদার্ ক্রড়ি তাড়দর স ড়র্াথগতা থর্ড়য় থর্থি নত  ড়ি, র্ার িড়যয স্থার্ীয় 

িার্থসক্ স্বাস্থযথিথয পথরচালক্গণ, সু্কল, ক্থিউথর্টট স্বাস্থযড়সিা প্রদার্ক্ারী, আইর্ প্রড়য়াগক্ারী 

সংস্থা এিং ক্থিউথর্টটর অর্যার্য থচথিত হেক্ড় াল্ডাররা অন্তভুনি িাক্ড়ি।  

  

এসি হক্ন্দ্র থর্উ ইয়ক্ন হেড়টর থিস্তৃত সংক্টক্ালীর্ পথরথস্থথতর প্রথত সাোদার্ িযিস্থার এক্টট 

গুরুেপূণ ন অংশ, র্া আিাসড়র্র অিস্থার্ অিিা অি ন পথরড়শায ক্রার সক্ষিতা থর্থি নড়শড়ষ সি 

থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য লভয রড়য়ড়ে।থর্থিে সংক্টক্ালীর্ অিস্থা থস্থথতশীলক্রণ হক্ন্দ্রগুড়লার 

পাশাপাথশ, OMH ও OASAS স ায়তািূলক্ সংক্টক্ালীর্ অিস্থা থস্থথতশীলক্রণ হক্ন্দ্রও থর্ি নাণ 

ক্রড়ে, হর্গুড়লা হর্সি িযক্তি তদর্ক্তির্ জীিড়র্র এির্ চযাড়লড়ের সম্মুখীর্  ড়ের্ র্া অর্-সাইট 

স ায়তা োো আড়রা খারাড়পর থদড়ক্ হর্ড়ত পাড়র হসসি িযক্তিড়ক্ পথরড়ষিা প্রদার্ ক্রড়ি। সংস্থা 

দুইটট সম্প্রথত থর্উ ইয়ক্ন হেট জড়ুে 12টট র্তুর্ স ায়তািূলক্ সংক্টক্ালীর্ অিস্থা 

থস্থথতশীলক্রণ হক্ন্দ্র থর্ি নাড়ণর জর্য এক্টট RFP ইসুয ক্ড়রড়ে।  

  

এোোও গভর্ নর থর্উ ইয়ক্ন হেড়ট 988 ক্রাইথসস লাইিলাইর্ িাস্তিায়ড়র্র জর্য দুই িেড়র 95 

থিথলয়র্ ডলার ত থিল িরাদ্দ ক্ড়রড়ের্ (2022-23 অি নিেড়র 35 থিথলয়র্ ডলার এিং 2023-24 

অি নিেড়র 60 থিথলয়র্ ডলার)। আচরণগত সংক্ড়টর সম্মখুীর্  ওয়া িযক্তিরা তাড়দর তাৎক্ষথণক্ 

প্রড়য়াজর্ পূরণ ক্রড়ত পারড়ির্ এিং চলিার্ হসিার সাড়ি সংর্ুি  ড়ত তাড়দরড়ক্ সা ার্য ক্রড়ত 

পারড়ির্ এির্ প্রথশক্ষণপ্রাপ্ত ক্াউড়েলড়রর সড়ঙ্গ হর্াগাড়র্াগ ক্রড়ত 988 লাইিলাইড়র্ হটেট 

ক্রড়ত পারড়ির্ (অিিা 988lifeline.org ওড়য়িসাইড়টর চযাট থিচার িযি ার ক্রড়ত পারড়ির্)।  

  

###  
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