
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/30/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

  

গভর্ নর হ াকল আসক্তি হসিা সমি নম্বর্ 2.3 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার হ াষণা করম্বলর্  

   

বর্উ ইয়কন বসটিম্বে চারটি প্রবেম্বরাধ হকায়াবলের্ স্থাপর্; ওম্বয়স্টার্ ন বর্উ ইয়কন এিং 

বিঙ্গার হলকম্বস বচবকৎসার জর্ে পবরি র্ হসিা উন্নে করার জর্ে ে বিল  

   

অর্ুদার্ বর্উ ইয়কন হস্টম্বির হদম্বের েীষ নস্থার্ীয় আসক্তি হসিার অিো ে ধারাম্বক উন্নে 

করম্বি  

  

 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে আসক্তি প্রথিকরাধ প্রকেষ্টা ও থেথক্ৎসার জর্য 

পথরব র্ হসবা পাওয়ার সুকোগ বৃক্তি ক্রকি 2.3 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার সিি নর্ প্রদার্ ক্রা  কব। 

আসক্তি হসবা ও সিি নর্ অথিস (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) দ্বারা 

পথরোথলি ি থবলটি থর্উ ইয়ক্ন থসটিকি োরটি প্রথিকরাধ হক্ায়াথলশর্ স্থাপর্ ক্রকি এবং 

ওকয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন এবং থিঙ্গার হলক্কস আসক্তি থেথক্ৎসার ক্াকে হপ ৌঁোকি সিসযায় িাক্া 

বযক্তিকদর জর্য র্র্-হিথডকক্ল পথরব র্ হসবা উন্নি ক্রকি সা ােয ক্রকব।  

 

"থর্উ ইয়কক্ন আসক্তি সিাধার্ ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ এক্টি সিথিি হস্টিবযাপী পন্থা ো িার্ুষকক্ 

িাকদর প্রকয়াজর্ীয় সা ােয প্রদার্ ক্রকব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই ি থবল থর্উ ইয়ক্ন 

থসটির দুুঃস্থ সম্প্রদায়সিূ কক্ আকরা ভাকলাভাকব জথিি ক্রকি সা ােয ক্রকব, এবং এক্ইসাকি 

ওকয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন ও থিঙ্গার হলক্কস হেই বযক্তিরা অর্যিায় থেথক্ৎসা পাকব র্া িাকদর জর্য 

পথরব র্ প্রদার্ ক্রকব, ো আিাকদর হদকশর শীষ নস্থার্ীয় আসক্তি থেথক্ৎসা হসবাকক্ সিি নর্ 

ক্রকব।"  

   

ি থবলটি োরটি থর্উ ইয়ক্ন থসটি-থভথিক্ আসক্তি প্রথিকরাধ হক্ায়াথলশর্ স্থাপর্ ক্রকি হিাি 1.8 

থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রকব োকি ক্কর দুুঃস্থ জর্কগাষ্ঠীর সাকি এবং উন্নয়র্শীল এবং 

পথরকবশগি পথরবিনর্ ও প্রথিকরাধ হক্ শল বাস্তবায়র্ ক্রা  কে এির্ থবক্তেন্ন সম্প্রদায়গুথলর 

সাকি ভাকলাভাকব জথিি  ওয়া োয়। হক্ায়াথলশর্গুথল সাংসৃ্কথিক্ভাকব েিােিভাকব তিথর ক্রা 

 কব এবং সুথবধাবক্তিি সম্প্রদায় ও জর্কগাষ্ঠীর জর্য থবকশষ ক্কর তিথর প্রথিকরাধ উকদযাগ গঠর্ 

ক্রকব।  

   



ব্রঙ্কস ক্াউথিকি থর্উ ইয়ক্ন িাদক্ অপবযব ার প্রথিকরাধ ক্ি নসূথের আেনডাকয়াকসস 

(Archdiocese of NY Drug Abuse Prevention Program), থক্ংস ক্াউথিকি CAMBA 

ইর্ক্কপ নাকরশর্ (CAMBA Inc.), কু্ইন্স ক্াউথিকি এলিক্র ইয়ুি এবং অযাডাল্ট অযাথিথভটিজ, 

ইর্ক্কপ নাকরশর্ (EImcor Youth & Adult Activities, Inc.) এবং থরেিন্ড ক্াউথিকি ক্থিউথর্টি 

ওকয়লকর্স ইর্ক্কপ নাকরশকর্র সাকি স্টযাকির্ আইলযান্ড অংশীদাথরত্ব (Staten Island Partnership 

for Community Wellness, Inc), প্রকিযকক্ থির্ বেকরর হিয়াকদ এক্টি প্রথিকরাধ হক্ায়াথলশর্ 

স্থাপর্ ক্রার জর্য 450,000 িাথক্নর্ ডলার ক্কর পাকব। অর্ুদাকর্র জর্য ি থবল প্রদার্ ক্রা 

 কয়কে হিডাকরল িাদক্ অপবযব ার প্রথিকরাধ ও থেথক্ৎসা ব্লক্ অর্ুদাকর্র (Substance Abuse 

Prevention and Treatment Block Grant) িাধযকি।  

   

পাশাপাথশ, উকদযাগটি সক্তিয় থেথক্ৎসা বা থর্রািয় পে নাকয় িাক্া বযক্তি, োকদর এইসব হসবাকি 

োওয়ার জর্য সংস্থার্ হর্ই, িাকদর জর্য উন্নি পথরব র্ হসবা প্রদার্ ক্রকি এক্কজািা পাইলি 

ক্ি নসূথের জর্য প্রায় 500,000 িাথক্নর্ ডলার ি থবল প্রদার্ ক্রকব। থিঙ্গার হলক্স অিকল 

হজকর্থস ক্াউক্তন্সল অর্ অযালকক্া থলজি এবং সাবকস্টন্স অযাথবউজ ইর্ক্কপ নাকরশর্ (Genesee 

Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc.) 249,900 িাথক্নর্ ডলার পাকব এবং 

ওকয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন অিকলর হসভ দয িাইকক্লস অি দয ওয়ার্ল্ন (Save the Michaels of the 

World) 250,000 িাথক্নর্ ডলার পাকব।  

   

এই অি ন থবথভন্ন পথরব র্ প্রকয়াজর্ হিিাকব,োর িকধয রকয়কে সািাক্তজক্ সংকোগ বা আকবথগক্ 

সুস্থিা বৃক্তির জর্য থবকর্াদর্িূলক্ ক্ি নক্াণ্ড; সািাদার্ সিি নর্; থপয়ার হিলাকিশা; আর্ুষ্ঠাথর্ক্ বা 

অর্ার্ুষ্ঠাথর্ক্ পারস্পথরক্ সাকপািন গ্রুপ হেির্ স্ব-বযবস্থাপর্া এবং সািাদার্ প্রথশক্ষণ (Self-

Management and Recovery Training, SMART) এবং অযালকক্া থলক্স অযাকর্াথর্িাস 

(Alcoholics Anonymous) বা র্াকক্নাটিক্স অযাকর্াথর্িাস (Narcotics Anonymous) থিটিং; এবং 

থেথক্ৎসা বা ক্ষথি হ্রাস হসবা বা হসবাদার্ক্ারী ক্াকে োওয়ার বযবস্থা। এই ক্ি নসূথের হডিা ও িিয 

পুকরা হস্টকি এির্ পথরব র্ হসবার আকরা সম্প্রসারণকক্ থর্কদনথশি ক্রকব।  

   

আসক্তি হসিা ও সমি নর্ অবিম্বসর কবমের্ার বের্াম্বজা কাবর্ং োম িম্বলর্, "িার্ুষ হেখাকর্ 

আকে হসখাকর্ িাকদর ক্াকে হপ ৌঁকে োওয়া এবং থবথভন্ন ধরকর্র সা াকেযর সমূ্পণ ন পাওয়ার সুকোগ 

থর্ক্তিি ক্রা আিাকদর ক্াকজর থভথিপ্রস্তর। থর্উ ইয়ক্ন হস্টিজকুি প্রথিকরাধ, থেথক্ৎসা, ক্ষথি 

হ্রাস এবং থর্রািয় সিি নকর্র জর্য এই ি থবল থদকয় আিরা িার্ুষকক্ িাকদর প্রকয়াজর্ীয় হসবা 

খুুঁকজ হর্ওয়ার আকরা থবক্ল্প প্রদার্ ক্রথে এবং আথি র্িুর্ এই ক্ি নসূথেগুথল ক্ী ক্ী সুথবধা 

আর্কব িা হদখকি উনু্মখ।"  

  

প্রবেবর্বধ পল িম্বকা িম্বলর্, "প্রথিথদর্, আিরা আসক্তির বযাথধকি থপ্রয়জর্কদর  ারাই। 

আিাকদর হদকশর িিাগি খারাপ  কি িাক্া ওভারকডাজ ি ািারী সকেও, জীবর্ রক্ষাক্ারী 

থেথক্ৎসা পাওয়ার সুকোগ হসই আকিথরক্ার্কদর র্াগাকলর বাইকর হিকক্ োকে োকদর এটি 

সবকিকক্ হবথশ প্রকয়াজর্। অকর্ক্ বের ধকর, আথি থেথক্ৎসা পাওয়ার সুকোগ উন্নি ক্রকি এবং 

সম্প্রসাথরি ক্রকি ক্াজ ক্করথে, োর িকধয আকে আিার হিইর্থিথিং অযাথডক্শর্ টিিকিি 

অযাকির (Mainstreaming Addiction Treatment Act) িাধযকি এটি ক্রা এবং িাদক্ অপবযব ার 

প্রথিকরাধ ও থেথক্ৎসা ব্লক্ অর্ুদাকর্র জর্য হিডাকরল ি থবল বৃক্তি ক্রা, ো প্রথিকরাধ, থর্রািয় ও 



থেথক্ৎসার জর্য অথি গুরুত্বপূণ ন ি থবল প্রদার্ ক্কর। আথি িাকদর সক্কলর প্রথি কৃ্িজ্ঞ োকদর 

অথবেল হর্িৃত্ব এবং অযাডকভাকক্থস ক্কষ্ট িাক্া িার্ুষকদর আশা ও সািকর্র পি প্রদশ নর্ ক্কর 

োকে।"  

  

গভর্ নর হ াক্কলর হর্িৃত্বাধীকর্, থর্উ ইয়ক্ন হস্টি ওভারকডাজ ি ািারী সিাধার্ ক্রার জর্য এক্টি 

আগ্রাসী, বহুিাক্তিক্ পি হবকে থর্কয়কে এবং পূণ ন প্রথিকরাধ, থেথক্ৎসা, ও থর্রািয় হসবা স  

আসক্তি পথরেে নার জর্য হদকশর িকধয শীষ নস্থার্ীয় অবস্থার্ থর্কয়কে। এই ি ািারীর সাকি লিাই 

ক্রার জর্য, হস্টি প্রিাগি হসবা প্রাপযিা সম্প্রসাথরি ক্করকে, োর িকধয রকয়কে সঙ্কিক্ালীর্ 

হসবা, ইর্কপকশি, আউিকপকশি, আবাথসক্ থেথক্ৎসা প্রক্কল্পর পাশাপাথশ ওষুধ প্রকয়াগ- গণয, 

হিাবাইল থেথক্ৎসা এবং পথরব র্ হসবাসিূ ।   

   

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হস্টি হ করাইর্ অযান্ড অথপওকয়ড িাস্ক হিাস ন (NYS Heroin and 

Opioid Task Force) এর সদসয থেকলর্ ো 2016 সাকল র্িুর্, প্রিাগি র্য় এির্ পথরকষবার 

সুপাথরশ ক্কর, োর িকধয থেল থর্রািয় হক্ন্দ্র, িরুণকদর ক্লাব াউস, সম্প্রসাথরি থপয়ার পথরকষবা, 

এবং ওকপর্ অযাকক্সস হক্ন্দ্র, ো িাৎক্ষথণক্ িূলযায়র্ এবং হসবাপ্রাথির হরিাকরল প্রদার্ ক্কর। 

পরবিীকি এই হসবাগুথল হস্টকির বহু ক্থিউথর্টিকি স্থাপর্ ক্রা  কয়কে এবং িার্ুষকক্ িাকদর 

আবাসস্থকলর ক্াকেই প্রকয়াজর্ীয় হসবা হপকি স ায়িা ক্করকে।  

   

আসক্তির সিসযায় আিান্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীরা, অিবা োকদর থপ্রয়জর্রা সিসযায় ভুগকের্ িারা 

হস্টকির হিাল-থি, থদকর্-24- ণ্টা সিাক -7-থদর্ হখালা িাক্া হ াপলাইকর্ 1-877-8-HOPENY 

(1-877-846-7369) র্ম্বকর হিার্ ক্কর অিবা HOPENY (শিন হক্াড 467369) থলকখ হিক্সি 

পাটঠকয় সা ােয ও আশা খুুঁকজ থর্কি পাকরর্। 

 

NYS OASAS থেথক্ৎসা প্রাথি ডযাশকবাডন (Treatment Availability Dashboard)  

FindAddictionTreatment.ny.gov বযব ার ক্কর বা NYS OASAS ওকয়বসাইি এর িাধযকি 

ইর্কপকশকির সঙ্কি/থডিক্স, ক্থিউথর্টি আবাসর্, বা আউিকপকশকির েত্ন স  আসক্তির 

থেথক্ৎসা পাওয়া োকব।  

আপথর্, অিবা আপর্ার থপ্রয়জর্, েথদ থেথক্ৎসা সংিান্ত বীিা সম্পথক্নি বাধার সম্মুখীর্  র্ 

অিবা এক্টি অস্বীকৃ্ি দাথবর জর্য আকবদর্ দাথখল ক্রার জর্য সা াকেযর প্রকয়াজর্  য়, িা কল 

888-614-5400 র্ম্বকর CHAMP হ ল্পলাইকর্ হোগাকোগ ক্রুর্ অিবা ombuds@oasas.ny.gov 

টঠক্ার্ায় ইকিইল ক্রুর্।   
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