
 

অবিম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 7/7/2022  গভর্ নর কোবি হাক 

 

 

গভর্ নর হাক 12টি মি নক ঙ্কি বিবিলীকরণ হকম্বের বর্ম নাম্বণর জর্ে 71 বমবয়র্ 

মাবকনর্ ডার উপভে িাকার হঘাণা করম্বর্  

  

যুগান্তকারী বিবর্ম্বয়াগ 12টি র্িুর্ হকম্বের অি নায়র্ করম্বি, যা পুম্বরা হেম্বির মার্বক 

স্বািে িা মাদক িেিার ঙ্কম্বির মু্মখীর্ ওয়া বর্উ ইয়কনিাীম্বদর হিাদার্ করম্বি  

  

   

গবন নয ক্যাথথ হাক্র আজকক্ হঘালণা ক্যকরন হম হেট থনউ ইয়ক্ন হেটজকু 12টট নতুন 

ভথ নক্ ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্র (Supportive Crisis Stabilization Centers, SCSC) 

থনভ নাকণয জনয উরবয 71 থভথরয়ন ভাথক্নন ডরায তথফকরয জনয প্রস্তাফনা খুুঁজকে। হক্ন্দ্রগুথর 

ভানথক্ স্বািয এফং/অথফা ভাদক্ ফযফায ঙ্ককটয রক্ষণ ম্ভাফয ক্ষথতক্য থযথিথতয ভকধয 

থাক্া ফযক্তিকদয ভথ নন  ায়তা প্রদান ক্যকফ।  

   

"ভানথক্ স্বািয এফং ভাদক্ ফযফায ভথ নন হক্কন্দ্র আজকক্য থফথনকয়াগ থনক্তিত ক্যকফ মাকত 

হক্ান থনউ ইয়ক্নফাীকক্ এক্ ঙ্ককটয হভাক্াকফরা ক্যকত না য়, তায ফয়, অথ ন থযকাকধয 

ক্ষভতা, হ হক্াথায় থাকক্, ফা ক্থা হথকক্ এককে এইফ থনথফ নককল," গভর্ নর হাক িম্বর্। 

"আভাকদয ভথ নক্ ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্রগুথর ঙ্ককট থাক্া থনউ ইয়ক্নফাীকক্ চক্তি 

ঘণ্টায হমকক্ান ভয় হগকর ায়া মাকফ এভন হফা প্রদান ক্যকফ, এফং আভযা স্বািযকফায় 

অাভঞ্জয অাযণ ক্যকত এফং মাকদয ফকথকক্ হফথ প্রকয়াজন তাকদয আচযণগত 

স্বািযকফা প্রদান ক্যকত থফথনহয়াগ ক্যায হক্ষকে হনতৃত্ব থদকয় মাকফা।"  

   

থনউ ইয়ক্ন হেট ভানথক্ স্বািয অথপ (New York State Office of Mental Health, OMH) 

এফং আক্তি হফা  ভথ নন অথপ (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) 

নতুন SCSC থনভ নাকণয জনয এক্টট প্রস্তাফনায অনুকযাধ (Request for Proposals, RPF) ইুয 

ক্কযকে।  

   

মার্বক স্বািে অবিম্বর কবমলর্ার ডাাঃ অোর্ াবভার্ িম্বর্, "ভথ নক্ ঙ্কট 

থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্র আকফথগক্ ভযায় বুগকত থাক্া ভানুলকক্ তাকদয তাৎক্ষথণক্বাকফ 

প্রকয়াজনীয় ায়তা  ভথ নন এক্টট স্বাগত  থনযাভয়কক্ক্তন্দ্রক্ থযকফক হকত াাময 

ক্কয।এগুথর প্রথতথদন 24 ঘণ্টা এফং প্তাহ াত থদন ভানুলকক্ আকফথগক্ মন্ত্রণা ফা ভাদক্ 

ফযফাকযয তাথগদ াভার থদকত াাময ক্যকফ। এোা তাযা প্রাক্কদয জরুথয আফান, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fscsc%2Fscsc-rfp.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb6157e1c29d64ee8d4fa08da603d0929%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928112648277138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hwIk47tbsAQkbxCXJjDhY9iqI6aFdX5aRQvtcICXjMA%3D&reserved=0


স্বািযকফা, খাদয, থডজযাথফথরটট হফা, ভাদক্ ফযফায, এফং ভানথক্ স্বািয হফায াকথ ংমুি 

ক্কয থদকফ।"  

   

আক্তি হিা ও মি নর্ অবিহর কবমলর্ার বলর্াম্বজা কাবর্িংোম িম্বর্, "ফাই 

াধাযণ ক্ভ নঘণ্টায় তাকদয প্রকয়াজনীয় মত্ন  হফা গ্রণ ক্যকত াকয না, এফং আভাকদয 

থনক্তিত ক্যকত কফ হম মখনই হক্উ থদ্ধান্ত থনকফ হম তায াাময প্রকয়াজন, টিক্ তখনই মাকত 

াাময ায়া মায়। ভানথক্ স্বািয ফা ভাদক্ ফযফায ঙ্কহটয জনয তাৎক্ষথণক্ হফায চাথদা 

থাক্া ফহু ভানুকলয জনয এই হক্ন্দ্রগুথর কফ এক্টট প্রথভ ধা এফং এটট ুকযা হেকটয থনউ 

ইয়ক্নফাীকদয স্বািয ভথ নকন অতযাফযক্ীয় কফ।"  

   

বম্বর্ির চাক শুমার িম্বর্, "অকনক্ হফথ থনউ ইয়ক্নফাী, ভানথক্ স্বািয ফা আক্তিয 

ংগ্রাভ থনকয় নীযকফ ক্ষ্ট াকে, হই জনযই আথভ হপডাকযর হক্াথবড োণ থফকর মাকত ভানথক্ 

স্বািয ংিান উন্নত ক্যকত এফং মাকদয ফকথকক্ হফথ প্রকয়াজন তাকদয াাময ক্যায জনয 

ঐথতাথক্ ফকৃ্তদ্ধ অন্তবুনি থাকক্ তা থনক্তিত ক্যকত হজায রাই ক্কযথে। এখন এই হপডাকযর 

থফথনকয়াকগয ক্রযাকণ, থনউ ইয়ক্নজকু অঞ্চরগুথরকত হমক্র ম্প্রদাকয়য ফকথকক্ হফথ 

প্রকয়াজন তাকদয ভাকন হযকখ ভানথক্ স্বািয ঙ্কট এফং আথপভ ক্রঙ্ক হিক্াকত 12টট নতুন 

ভথ নক্ ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্র থাক্কফ।"  

   

প্রবিবর্বি প িম্বঙ্কা িম্বর্, "প্রায়ই অগ্রায ক্যা এফং অূণ ন থাক্া আকভথযক্ানকদয 

ভানথক্ স্বািয  আক্তিয চাথদাকক্ হক্াথবড ভাভাযী ক্করয দৃটষ্টকগাচয ক্কযকে। এই 

ভাভাযীয এক্দভ শুরু হথকক্ই আথভ ভানথক্ স্বািয ক্ভ নূথচ এফং আক্তি থচথক্ৎা প্রদাকনয 

ংিাকনয জনয তথফর প্রদাকন চা থদকয়থে, এফং আথভ আকভথযক্ান উদ্ধায থযক্ল্পনায 

ভাধযকভ আভাকদয হক্াথবড াাদাকন হই োণ পরবাকফ আনকত হকয গফ ন হফাধ ক্কযথে। 

আথভ জীফন যক্ষাক্াযী এইফ ংিান প্রদান ক্যকত হদকখ কৃ্তজ্ঞ এফং আথভ আভাকদয 

ম্প্রদাকয়য চাথদা ূযণ থনক্তিত ক্যকত ক্াজ ক্কয মাকফা।"  

   

বর্উ ইয়কন মহর্াম্বরাগ-িংক্রান্ত পুর্ি নার্ হিা অোম্বাবম্বয়লম্বর্র (New York 

Association of Psychiatric Rehabilitation Services) প্রিার্ বর্ি নাী কম নকিনা াবভন 

হরাম্বজর্িা িম্বর্, "থনউ ইয়কক্নয নতুন অতযাধুথনক্ ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্র হখারায 

থযক্ল্পনা আকযা াথফ নক্ ঙ্কট হফায ধাযাফাথক্তা গিন ক্যকত হেকটয প্রকতযক্ হক্াণায 

ম্প্রদায়কক্ ভথ নন ক্যকফ। তা ক্যায ভাধযকভ, হক্ন্দ্রগুথর মাযা হেকটয নতুন 9-8-8 ভানথক্ 

স্বািয টরাইন ফযফায ক্কয তাকদয জনয অথত গুরুত্বূণ ন পকরাআ ংিান প্রদান ক্যকত 

াযকফ। মখন থনউ ইয়ক্নফাীয ফকথকক্ প্রকয়াজন তখন তাকদয জনয আকযা থফক্ল্প ততথয ক্যায 

জনয গবন নয হাক্র এফং ক্থভনায াথরবান  ক্াথনংযাকভয অকনক্ ধনযফাদ প্রায।"   

   

বর্উ ইয়কন হেম্বির মার্বক স্বািে অোম্বাবম্বয়লম্বর্র (Mental Health Association of 

New York State) প্রিার্ বর্ি নাী কম নকিনা হের্ বিমোর্ িম্বর্, "আভযা গবন নয হাক্র 

এফং ক্থভনায াথরবান  ক্াথনংযাভকক্ ভানথক্ স্বািয ফা ভাদক্ ফযফায ঙ্ককট থাক্া 

ভানুকলয চাথদা ূযকণ াাদাকন তাকদয হনতৃকত্বয জনয ধনযফাদ জানাক্তে। থিথতীরক্যণ 

হক্ন্দ্রগুথর 988 এফং ক্থভউথনটট হফায ভকধয এক্টট অথত প্রকয়াজনীয় হতু থককফ ক্াজ 



ক্যকফ। এোা থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্রগুথর ইভাকজনক্তি ক্ক্ষ এফং অযাধ নযায়থফচায ফযফিায 

াকথ ক্ভ জথত য়া থনক্তিত ক্যকত াাময ক্যকফ।"  

  

বর্উ ইয়কন অোম্বকাবজম ও মাদক অপিেিার হিাদার্কারীম্বদর 

অোম্বাবম্বয়লম্বর্র (New York Association of Alcoholism and Substance Abuse 

Providers) বর্ি নাী পবরচাক জর্ কম্বপাা িম্বর্, "হমকতু থনউ ইয়ক্ন হেকটয ভাভাযী 

ম নাকয়য ভাদক্ বাযকডাজ এফং ভাদক্ ফযফায ফযাথধ ভানুলকদয াাকমযয অনুন্ধাকনয 

অথবজ্ঞতা চরকেই, তাই গবন নয হাক্করয ভথ নক্ ঙ্কট থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্র িান আকযা 

াথফ নক্ এক্টট জনস্বািয থকক্ উৎাথত ক্যকফ এফং থনউ ইয়ক্নফাীযা মাকত তাকদয 

প্রকয়াজনীয় হফা হকত াকয তা থনক্তিত ক্যায জনয নতুন ফযফিা প্রদান ক্যকফ।"  

   

আচরণগি স্বাম্বিের হকায়াবলম্বর্র (Coalition for Behavioral Health) হপ্রবম্বডন্ট 

এিিং প্রিার্ বর্ি নাী কম নকিনা এবম হডাবরর্ িম্বর্, "গবন নয হাক্র হেট একজক্তিয 

হনতৃফকৃেয াকথ থভকর তায প্রথতশ্রুথত প্রদ নন ক্যকেন, আচযণগত স্বািয ঙ্ককট থাক্া ফযক্তিকদয 

জনয হফা উন্নত ক্কয এফং ঙ্কট যফতী ধাযাফাথক্তা গিন ক্যায জনয। ভথ নক্ ঙ্কট 

থিথতীরক্যণ হক্ন্দ্রগুথর ভানথক্ স্বািয এফং ভাদক্ ফযফায চাথদা ফযক্তিকদয হফা  

ভথ নন ায়ায জনয এক্টট উষ্ণ, স্বাগত িান প্রদান ক্যকফ। আভযা এই হক্ন্দ্রগুথর ততথয ক্যায 

জনয গবন নয হাক্র, ক্থভনায াথরবান এফং ক্থভনায ক্াথনংযাকভয প্রংা ক্যথে।"  

   

হক্ন্দ্রগুথর ক্র হফা অনাইকট, থদকন চক্তি ঘণ্টা, প্তাক াত থদন প্রদান ক্যকফ, ফা প্রদান 

ক্যাকত ক্াকযা াকথ চুক্তি ক্যকফ। ক্র হফা হস্বোকফী, ফযক্তিকক্ক্তন্দ্রক্, এফং ট্রভাজ্ঞাত, 

হমখাকন নীর এফং থনযাভয় হক্ক্তন্দ্রক্ ভাভথয়ক্কদয ভথ নকনয উয গুরুত্ব হদয়া কফ।  

   

12টট হক্ন্দ্র হমৌথবাকফ নদপ্রাপ্ত কফ NYS OMH এফং OASAS-য দ্বাযা এফং এটট গটিত কফ 

তাযা হমই ম্প্রদাকয় হফাদান ক্যকফ তাকদয কমাথগতায়, মায ভকধয আকে িানীয় ভানথক্ 

স্বািযথফথধ থযচারক্গণ (Local Mental Hygiene Directors), সু্কর, ম্প্রদাকয়য হফাদানক্াযী, 

আইন ঙৃ্খরা যক্ষাক্াযী একজক্তি, এফং অনযানয নািকৃ্ত ক্ভ নূথচ, মাকত হযপাকযর এফং 

পকরা-আকয জনয াথফ নক্ অফযাত হফা প্রদান ক্যকত াকয।  

   

তথফকর যকয়কে হপডাকযর ক্থভউথনটট ভানথক্ স্বািয ব্লক্ অনুদান ক্ভ নূথচ (Federal 

Community Mental Health Block Grant) হথকক্ 15 থভথরয়ন ভাথক্নন ডরায োটনআ তথফর, 

মা থযচারনা ক্যকফ ভাদক্ অফযফায  ভানথক্ স্বািয হফা প্রান (Substance Abuse 

and Mental Health Services Administration)।  

  

থনউ ইয়ক্ন হেটকক্ এই তথফরগুথর প্রদান ক্যা কয়কে ক্কযানাবাইযা াাদান  োণ 

মূ্পযক্ প্রকমাজনা আইন (Coronavirus Response and Relief Supplemental 

Appropriations Act) এফং আকভথযক্ান উদ্ধায থযক্ল্পনা আইকনয (American Rescue Plan 

Act) অং থককফ।  

   



OMH এফং OASAS হমাগযতায থনণ নায়ক্ ূযণ ক্কয এভন ক্র আচযণগত স্বািযকফা 

প্রদানক্াযীকদয আকফদন ক্যায জনয উৎাথত ক্যকে, এয ভকধয ভাভথয়ক্-হনতৃত্বাধীন 

ংগিন থযচারনা ক্কয মাযা তাযা অন্তবুনি। হমাগয আকফদনক্াযীযা করা 501(c) (3) 

ইনক্ক নাকযন অরাবজনক্ একজক্তি ফা এভন াফথরক্ হফথনথপট ক্ক নাকযন মাকদয 

ভাযাত্মক্ ভানথক্ অুিতা এফং/অথফা ভাদক্ ফযফায ফযাথধ ভানুলকক্ ভানথক্ স্বািয এফং 

ভাদক্ ফযফায থচথক্ৎা হফা প্রদাকনয অথবজ্ঞতা আকে।  

   

RFP ায়া মাকফ OMH কয়ফাইকট প্রথক্উযকভন্ট অচুনথনটটকজয অধীকন এখাকন:  

https://omh.ny.gov/omhweb/rfp/ এফং OASAS কয়ফাইকট প্রথক্উযকভকন্টয অধীকন এখাকন: 

https://oasas.ny.gov/procurement  

   

RFP-য প্রস্তাফনা জভা হদয়ায হল ভয় 10/05/2022 তাথযখ ইোন ন েযান্ডাডন টাইকভ দুুয 

1:00টা ম নন্ত।  
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