
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হকাবভড-19 ম ামারী দ্বারা প্রভাবিত আসক্তি হসিা প্রদার্কারীম্বদর জর্ে 

20 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার হ াষণা করম্বলর্  

  

ত বিল হসিাদার্কারীম্বদর 2021 সাম্বলর মার্ন হিম্বক  ওয়া হকাবভড সম্পবকনত খরর্ 

হমটাম্বত সা ায্ে করম্বি  

  

আবিম ও ওভারম্বডাজ ম ামারীর মম্বযে আসক্তি হসিার র্াব দা িোপক  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেকের হক্াথভড-19 ম ামারীর 

চলমার্ প্রভাব দ্বারা প্রভাথবত আসক্তি হসবা প্রদার্ক্ারীকদর সমি নর্ ক্রার জর্য 20 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত উপলভয ক্রা  কব। থর্উ ইয়ক্ন হেকের আসক্তি হসবা ও সমি নর্ অথিস 

(New York State Office of Addiction Services and Supports, OASAS) দ্বারা পথরচাথলত 

হিডাকরল ত থবলটে হসবাদার্ক্ারীকদর থিসক্যাল পুর্রুদ্ধাকরর স ায়তা ক্রকব এবং তাকদর 

হক্াথভড-থর্রাপদ মাদক্ বযব ার হরাগ প্রথতকরাধ, থচথক্ৎসা, ক্ষথত হ্রাস, এবং পুর্রুদ্ধার হসবা 

প্রদার্ ক্রা অবযা ত রাখকত থদকব।  

  

"থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এখকর্া দদর্ক্তির্ জীবকর্র প্রথত হক্ষকে হক্াথভড-19 ম ামারীর প্রভাকবর 

সম্মুখীর্  কে, োর মকধয আসক্তির থচথক্ৎসা রকয়কে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "অকর্ক্ হবথি 

থর্উ ইয়ক্নবাসীর মকতা, আমার পথরবারও আসক্তির থবরুকদ্ধ লড়াইকয় এক্জর্ থপ্রয় মার্ুষকক্ 

 াথরকয়কে, এবং থচথক্ৎসা প্রদার্ক্ারীরা োকত তাকদর অথত গুরুত্বপূণ ন ক্াজ অবযা ত রাখকত 

পাকর তাকত সা ােয ক্রার জর্য এই ত থবল এক্টে অথবকেদয অংি  কব। আমার প্রিাসর্ 

সমি নর্ প্রদার্ক্ারীকদর সা ােয ক্রকত আমাকদর ক্াজ অবযা ত রাখকব োকত ক্কর হেই থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকদর সবকিকক্ হবথি সা ােয প্রকয়াজর্ তারা তা হপকত পাকর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর আসক্তি হসিা ও সমি নর্ অবিম্বসর কবমের্ার বের্াম্বজা কাবর্িং োম 

িম্বলর্, "আমাকদর হসবাদার্ক্ারীরা বীকরাথচত ক্াজ ক্করকে, হক্াথভড-19 সষৃ্ট বহু প্রথতবন্ধক্তার 

মকধযও তারা হসবা হখালা এবং সক্তিয় হরকখকে। এই ত থবল আমাকদর বযবস্থাকক্ থস্থথতিীল ক্রকত 

সা ােয ক্রকব এবং আমাকদর হসবাদার্ক্ারীকদরকক্ সব নাথধক্ দুব নল থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর জর্য 

জীবর্ রক্ষাক্ারী থচথক্ৎসা ও হসবা প্রদার্ অবযা ত রাখকত থদকব।"  

  



অকর্ক্ আসক্তি হসবা প্রদার্ক্ারী ম ামারীর সময় উকেখকোগয আথি নক্ চাকপর সম্মুখীর্  কয়কে 

হেক তু তাকদর জর্স্বাস্থয সঙ্কে দ্বারা সষৃ্ট সমসযার মুকখামুথখ  কত  কয়কে। এইসব সংকোক্তজত 

খরকচর মকধয রকয়কে হেথলক লি হসবা বকৃ্তদ্ধ, হক্াথভড-19 থর্রাপত্তা প্রকোক্ল পূরণ, এবং ম ামারী 

সম্পথক্নত অর্যার্য ক্ম নকক্ষকের সমসযা।  

  

পািাপাথি, চলমার্ আথিম ও ওভারকডাজ ম ামারী থর্উ ইয়ক্ন হেেজকুড় বযক্তি, পথরবার ও 

সম্প্রদায়সমূ কক্ প্রভাথবত ক্কর োকে। োর িলািল  কয়কে দদ্বত স্বাস্থয সঙ্কে ো আসক্তি 

হসবার সংস্থাকর্র উপর চাপ সটৃষ্ট ক্রকে।  

  

2021 সাকলর ক্করার্াভাইরাস সাড়াদার্ ও োণ সম্পূরক্ অযাকপ্রাথপ্রকয়ির্ অযাকের (Coronavirus 

Response and Relief Supplemental Appropriation Act) দ্বারা অর্ুকমাথদত মাদক্ অপবযব ার 

প্রথতকরাধ ও থচথক্ৎসা ব্লক্ অর্ুদাকর্র (Substance Abuse Prevention and Treatment Block 

Grant) মাধযকম অি নাথয়ত উকদযাগটে আসক্তি হসবা প্রদার্ক্ারীকদরকক্ ম ামারীর ক্ারকণ থবরত 

 ওয়া ক্ম নসূথচ পুর্রায় শুরু ক্রকত বা থবদযমার্ ক্ম নসূথচ ও হসবা টেথক্কয় রাখকত বা উন্নত ক্রকত 

এক্টে সুকোগ প্রদার্ ক্রকব। লক্ষয  কলা এই হসবাদার্ক্ারীকদরকক্ োকদর থচথক্ৎসা প্রকয়াজর্ 

তাকদরকক্ হদকির িীষ নপে নাকয়র েত্ন প্রদার্ ক্রা অবযা ত রাখকত হদওয়া।  

  

আকবদকর্র জর্য অর্ুকরাধ হদখুর্।  

  

গভর্ নর হ াক্কলর হর্তৃত্বাধীকর্, থর্উ ইয়ক্ন হেে ওভারকডাজ ম ামারী সমাধার্ ক্রার জর্য এক্টে 

আগ্রাসী, বহুমাক্তেক্ পি হবকে থর্কয়কে এবং পণূ ন প্রথতকরাধ, থচথক্ৎসা, ও থর্রাময় হসবা স  

আসক্তি পথরচে নার জর্য হদকির মকধয িীষ নস্থার্ীয় অবস্থার্ থর্কয়কে। হেে ঐথত যবা ী 

পথরকষবাগুথলকত অযাকেস প্রসাথরত ক্রার জর্য ক্াজ ক্করকে, োর মকধয রকয়কে িাইথসস 

সাথভনস, ইর্কপকিন্ট, বথ থব নভাকগর হরাগী এবং আবাথসক্ থচথক্ৎসা ক্াে নিম, হসই সাকি আসক্তির 

থচথক্ৎসার জর্য ওষুধ, এবং ভ্রামযমার্ থচথক্ৎসা ও পথরব র্ পথরকষবা।  

  

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

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

ক্কর, োর মকধয আকে থর্রাময় হক্ন্দ্র, তরুণকদর ক্লাব াউস, সম্প্রসাথরত থপয়ার পথরকষবা, ওকপর্ 

অযাকেস হক্ন্দ্র, ো তাৎক্ষথণক্ মূলযায়র্ এবং হসবাপ্রাথির হরিাকরল প্রদার্ ক্কর। পরবতীকত এই 

হসবাগুথল হেকের বহু ক্থমউথর্টেকত স্থাপর্ ক্রা  কয়কে এবং মার্ুষকক্ তাকদর আবাসস্থকলর 

ক্াকেই প্রকয়াজর্ীয় হসবা হপকত স ায়তা ক্করকে।  

  

বসম্বর্টর র্াক শুমার িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন আথিম ক্লকঙ্কর সম্মুখ সাথরকত রকয়কে, এবং হসজর্য 

আথম এটে থর্ক্তিত ক্রকত একতা হজার লড়াই ক্করথে োকত হিডাকরল হক্াথভড োণ থবকল 

থচথক্ৎসা, প্রথতকরাধ ও পুর্রুদ্ধার হসবা বলীয়ার্ ক্রকত ঐথত াথসক্ বকৃ্তদ্ধ িাকক্। এই 20 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার বকৃ্তদ্ধ আসক্তি হসবা প্রদার্ক্ারীকদরকক্ হসই সমি নর্ প্রদার্ ক্রকব ো জীবর্ রক্ষা 

ক্কর োওয়া এবং হেই সম্প্রদাকয়র িব্দ হিকক্ হবথি প্রকয়াজর্ তাকদরকক্ হসই সা ােয ক্কর হেকত 

তাকদর প্রকয়াজর্।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oasas.ny.gov%2Frequest-applications&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2e128af4297a441dc8ec08da846af5cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637967892174372622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=St7xbl55IgiYGYWR78BSVOEBd%2FD%2B4TP2NVM5pQ6Y0y0%3D&reserved=0


প্রবতবর্বয পল টম্বকা িম্বলর্, "আমরা আমাকদর স্বাস্থযকসবা বযবস্থায় এই ম ামারীর থবপে নয়ক্ারী 

প্রভাব হদকখথে, োর মকধয রকয়কে আমাকদর হদকির চলমার্ আথিম সঙ্কে আকরা খারাপ  ওয়া। 

হসজর্য আথম ক্ংকগ্রকস হজার চাপ প্রদার্ ক্করথে োকত এক্টে হক্াথভড উদ্ধার পযাকক্জ প্রদার্ 

ক্রা োয় ো হিডাকরল মাদক্ অপবযব ার প্রথতকরাধ এবং থচথক্ৎসা ব্লক্ অর্ুদার্ ক্ম নসূথচ 

হজারদার ও সম্প্রসারণ ক্রার মাধযকম আসক্তির হরাগ থর্কয় ক্াজ ক্কর। আথম এই প্রকচষ্টায় 

সিল  কয়থে এবং গত বের আমাকদর হক্াথভড সাড়াদার্ পযাকক্কজ আমার হভােটে থদকত হপকর 

আথম গথব নত। আথম অতযন্ত খুথি হে এই পযাকক্জটে আমাকদর থর্উ ইয়কক্নর সম্প্রদায়সমূক  

জীবর্ রক্ষাক্ারী সমি নর্ প্রদার্ ক্রকে, এবং আথম তাকদর সক্লকক্ ধর্যবাদ জার্াক্তে োকদর 

হর্তৃত্ব ও অযাডকভাকক্থস তাকদর জর্য আিা প্রদার্ ক্কর োকে োকদর তা সবকিকক্ হবথি 

প্রকয়াজর্।"  

  

বসম্বর্ম্বটর অোলম্বকা বলজম এিিং মাদক অপিেি ার কবমটটর (Senate Committee on 

Alcoholism and Substance Abuse) প্রযার্, হেম্বটর বসম্বর্টর বপট  ারখোম িম্বলর্, 

"মাদক্ বযব ার থডজঅডনার থচথক্ৎসা প্রদার্ক্ারীরা োরা এখকর্া ম ামারীর পরবতীকত থর্কজকদর 

পথরচালর্া বযবস্থা পুর্রায় থস্থথতিীল ক্রার ক্াজ ক্রকে, তাকদর জর্য প্রদত্ত এই অথতথরি ত থবল 

এবং সমি নর্ হেেবযাপী জীবর্ রক্ষা ক্রকব। গত ক্কয়ক্ বেকর আথিম ওভারকডাজ হবকড় 

োওয়ায়, আমাকদর জর্য থচথক্ৎসা, পুর্রুদ্ধার এবং ক্ষথত হ্রাস হসবা পাওয়ার সুকোগ বযাপক্ভাকব 

বকৃ্তদ্ধ ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ীয় সংস্থাকর্র প্রথতশ্রুথত প্রদার্ আবিযক্। আথম এই বযাপাকর গভর্ নর 

হ াক্কলর দৃঢ় প্রকচষ্টার প্রিংসা ক্রথে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে বিল হেক িম্বলর্, "আমাকদর থচথক্ৎসা প্রদার্ক্ারীকদর থর্কজকদর থমির্ 

অজনর্ ক্রার জর্য আমরা হেকক্ার্ও অথতথরি ত থবল থদকত পারকল তা তাকদর জর্য এক্টে 

স্বাগত সংবাদ। হক্াথভড-19 আমাকদর থচথক্ৎসা িযাথসথলটেগুথলর উপর অতযন্ত চাপ প্রদার্ 

ক্করকে হেক তু একদর অকর্ক্গুথলই জমাকয়ত প্রক্াকরর। আমাকদর হেথলকসবা উন্নত ক্রা, এবং 

এক্ইসাকি জমাকয়ত প্রক্াকরর িযাথসথলটেগুথলকত স্থার্ বকৃ্তদ্ধ ক্রা এবং ক্মীবাথ র্ী বকৃ্তদ্ধ ও একদর 

প্রকণাদর্া প্রদার্ ক্রা  কল, তা মাদক্ বযব ার থডজঅডনাকরর জর্য আকরা বযক্তিগত থচথক্ৎসা 

প্রদার্ সম্ভব ক্রকব।"  

  

আসক্তির সমসযায় আিান্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীরা, অিবা োকদর থপ্রয়জর্ সমসযায় ভুগকের্ তারা 

হেকের হোল-থি, থদকর্-24- ণ্টা সিাক -7-থদর্ হখালা িাক্া হ াপলাইকর্ 1-877-8-HOPENY (1-

877-846-7369) র্ম্বকর হিার্ ক্কর অিবা HOPENY (িেন হক্াড 467369) থলকখ হেেে পাটিকয় 

সা ােয ও আিা খুুঁকজ থর্কত পাকরর্।  

 

িাইথসস/থডেে, ইর্কপকিন্ট, হরথসকডর্থিয়াল, বা বথ থব নভাকগর হরাগীকদর হসবা স  আসক্তি 

সংিান্ত উপলভয থচথক্ৎসা NYS OASAS থচথক্ৎসার উপলভযতার ডযািকবাডন বযব ার ক্কর খুুঁকজ 

হর্ওয়া োকব FindAddictionTreatment.ny.gov অিবা NYS OASAS ওকয়বসাইকে।  

  

েথদ আপথর্, অিবা আপর্ার হক্াকর্া থপ্রয়জর্ থচথক্ৎসার জর্য থবমা সংিান্ত প্রথতবন্ধক্তার 

সম্মুখীর্  র্ অিবা হক্াকর্া প্রতযাখযাত দাথবর জর্য আথপল জমা হদয়ার হক্ষকে সা াকেযর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2e128af4297a441dc8ec08da846af5cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637967892174372622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1OMRLTYo8Y84YkBLBeEhEB1rqk9uLFfrSmOvnwOa%2FtM%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%7C2e128af4297a441dc8ec08da846af5cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637967892174372622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MJT3fPwACLXZMPUeJa3kESEVeh9BObJvZ4KAa%2BBmg0g%3D&reserved=0


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

টিক্ার্ায় ইকমইল ক্কর CHAMP  েলাইকর্ হোগাকোগ ক্রুর্।  
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