
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

সুবিধািঞ্চিত বর্উ ইয়কনিাসীম্বের জর্ে আসঞ্চি সংক্রান্ত পবরম্বেিা সম্প্রসারণ করার 

জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 10.25 বিবলয়র্ ডলার িরাে হ ােণা  

  

বর্উ ইয়কন হেট জুম্ব়ে হিািাইল ইউবর্ট উন্নয়ম্বর্ স ায়তা করার জর্ে হেডাম্বরল 

ত বিল  

  

বর্উ ইয়কন বসটট, সাোর্ ন টটয়ার ও হিা াক ভোবলম্বত বিট আউটবরচ পবরম্বেিাম্বক 

স ায়তা করম্বত 15টট পবরম্বেিা প্রোর্কারীম্বক সক্ষি করার জর্ে ত বিল  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন জডু়ে প্রাথিক্ ও উচ্চ ঝুুঁ থক্পূর্ ন জর্গডর্র জর্য ক্ষথি 

ক্থিডয় আর্ার পথরডেবা হজারদার ক্রার জর্য 10.25 থিথলয়র্ ডলার হেডাডরল ি থবল হ াের্া 

ক্ডরডের্। থর্উ ইয়ক্ন হেট অথেস অব অযাথডক্শর্ সাথভনডসস অযান্ড সাডপাটনস (Office of 

Addiction Services and Supports) ক্িত নক্ পথরচাথলি, হিাবাইল হিথডডক্শর্ ইউথর্টগুডলার 

উন্নয়ডর্ স ায়িা ক্রার জর্য 5.75 থিথলয়র্ ডলার বরাদ্দ ক্রা  ডয়ডে এবং হসবা অযাডেস ক্রার 

হক্ষডে সিসযায় িাক্া জর্সাধারডর্র জর্য থিট আউটথরচ ইউথর্ট স্থাপডর্ স ায়িা ক্রডি 15টট 

হসবাদার্ক্ারী প্রথিষ্ঠার্ডক্ 4.5 থিথলয়র্ ডলার বরাদ্দ প্রদার্ ক্রা  ডে।  

 

"আিার প্রশাসর্ আসক্তি দ্বারা প্রভাথবি বযক্তিডদর সা ায্য ক্রার জর্য আিাডদর  াডি িাক্া 

প্রথিটট  াথিয়ার বযব ার ক্রা অবযা ি রাখডব এবং হৃদয়-থবদারক্ প্রার্ ািী ওভারডডাজ 

আিাডদর হেট জডু়ে ক্থিউথর্টটগুডলাডক্ হয্ভাডব ক্ষথিগ্রস্ত ক্ডরডে িা হিাক্াডবলা ক্রডব," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আজ হ াথেি 10.25 থিথলয়র্ ডলার এই গুরুত্বপূর্ ন পথরডেবার 

অি নায়র্ ক্রডি সা ায্য ক্রডব এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীডদরডক্ আসক্তির দুষ্টচক্র ভাঙার জর্য 

প্রডয়াজর্ীয় স ায়িা ও সংস্থাডর্র সাডি সংয্ুি ক্রডি সা ায্য ক্রডব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট অবেস অি অোবডকের্ সাবভনম্বসস অোন্ড সাম্বপাটনস এর কবিের্ার 

বের্াম্বজা কাবর্ং োি িম্বলর্, "প্রডিযক্ বযক্তির পুর্রুদ্ধাডরর সাডি সম্পথক্নি থভন্ন চাথ দা ও 

লক্ষয রডয়ডে, এবং OASAS-এ আিরা, িারা হয্খাডর্ই িাক্ র্া হক্র্ িাডদর সাডি হদখা ক্রার 

জর্য থর্ডবথদি রডয়থে এবং িাডদর লডক্ষয হপ ৌঁোডর্ার জর্য প্রডয়াজর্ীয় হয্ডক্াডর্া সা ায্য ক্ডর 

িাথক্। এই র্িুর্ হিাবাইল হিথডডক্শর্ ইউথর্ট এবং থিট আউটথরচ প্রডচষ্টা আিাডদর উচ্চ-

ঝুুঁ থক্পূর্ ন জর্ডগাষ্ঠীর সাডি সংডয্াগ স্থাপর্ ক্রডি, আডরা হবথশ িার্ুেডক্ সম্পতি ক্রডি এবং 

িাডদরডক্ জীবর্রক্ষাক্ারী স ায়িা ও সিি নডর্র সাডি সংয্ুি ক্রার সুডয্াগ ক্ডর হদডব।"  



  

হিািাইল হিবডম্বকের্ ইউবর্ট  

  

সব হিাবাইল ইউথর্ট ভথিন সংক্রাি িূলযায়র্ ও ওেুধ ইর্ডাক্শর্, ওেুধ প্রডয়াগ ও পয্ নডবক্ষর্, 

থবেক্তক্রয় পরীক্ষা, এবং অর্যার্য হিথডডক্ল পথরডেবা প্রদার্ ক্রডব। হিাবাইল হিথডডক্শর্ 

ইউথর্টগুডলা িাথক্নর্ ড্রাগ এর্ডোস নডিন্ট অযাডথিথর্ডিশডর্র এক্টট থর্য়ি পথরবিনডর্র েডল 

তিথর ক্রা সম্ভব  ডয়থেল, য্া িাডদরডক্ থবদযিার্ থচথক্ৎসা প্রদার্ক্ারী ক্িত নক্ পথরচালর্ার 

অর্ুিথি হদয়।  

  

ইউথর্টগুডলার জর্য এই ি থবল হেডাডরল হেট ওথপওডয়ড হরসপন্স গ্রযাডন্টর (State Opioid 

Response Grant) িাধযডি সরবরা  ক্রা  ডয়থেল, য্া িার্থসক্ স্বাস্থযথবথধ থরসাচন োউডন্ডশর্ 

(Research Foundation for Mental Hygiene) এবং OASAS ক্িত নক্ হয্ িভাডব পথরচাথলি  য়। 

থর্ম্নথলথখি সরবরা ক্ারীরা প্রডিযডক্ র্িুর্ হিাবাইল ওেুধ ইউথর্ট স্থাপডর্র জর্য 550,000 ডলার 

পাডব:  

  

বর্উ ইয়কন বসটট  

• PROMESA, Inc. (ব্রঙ্কস)  

• PROMESA, Inc. (থক্ংস)  

• West Midtown Management Group, Inc., DBA West Midtown Medical 

Group  

  

ওম্বয়োর্ ন NY  

• PROMESA, Inc. (হচ িাউক্া)  

• PROMESA, Inc. (এথর)  

  

িধে- াডসর্  

• Cornerstone Family Healthcare  

  

থর্ম্নথলথখি হসবাদার্ক্ারীরা হিাবাইল হিথডডক্শর্ ইউথর্ডটর চলিার্ উন্নয়ডর্ সিি নর্ ক্রার জর্য 

350,000 ডলার পাডবর্। এই উডদযাডগর জর্য এই হসবাদার্ক্ারীডদরডক্ ইডিািডধয এই বেডরর 

শুরুডি 200,000 ডলার প্রদার্ ক্রা  ডয়ডে৷  

  

কোবপটাল বরঞ্চজয়র্  

• PROMESA, Inc.  

  

হসন্ট্রাল NY  

• Helio Health, Inc.  

  

বেঙ্গার হলকস  

• Strong Memorial Hospital  



  

হিা ক ভোবল  

• Helio Health, Inc.  

  

বর্উ ইয়কন বসটট  

• Vocational Instruction Project (VIP) Community Services, Inc.   

  

র্ি ন কাবন্ট্র  

• Credo Community Center for the Treatment of Addictions, Inc.   

  

সাউোর্ ন টটয়ার  

• Ithaca Alpha House Center Inc. DBA Cayuga Addiction Recovery Services  

  

ওম্বয়োর্ ন NY  

• BestSelf Behavioral Health, Inc.  

  

বিট পর্ নাম্বয় আউটবরচ  

  

হিাবাইল ইউথর্ট ো়োও, হেডাডরল ি থবল থর্উ ইয়ক্ন থসটটর  ারডলি, ওডয়ে থিডটাউর্, 

হলায়ার ইে সাইড এবং ব্রঙ্কস এলাক্ায়, হসইসাডি সাদার্ ন টটয়ার এবং হিা াক্ ভযাথল অঞ্চডলর 

ক্থিউথর্টটডি ক্ষথি ক্থিডয় আর্ার পথরডেবা সম্প্রসারর্ ও উন্নি ক্রডি বযব ার ক্রা  ডব। এই 

উডদযাডগর িাধযডি, আউটথরচ ক্িীরা ওভারডডাজ প্রথিডরাধ ও থশক্ষা, র্াডলাডোর্ থবিরর্ ও 

হপ্রসক্তক্রপশর্ প্রদার্, থর্রাপদ হয্ র্িা এবং হয্ র্ বাথ ি সংক্রির্ বযবস্থাপর্া থবেডয় থশক্ষা 

প্রদার্, এবং অর্যার্য পথরডেবার সাডি সংডয্াগ স্থাপর্ ক্রার জর্য এির্ সব এলাক্ায় থভক্তজট 

ক্রডব হয্খাডর্ উচ্চ-ঝুুঁ থক্পূর্ ন জর্ডগাষ্ঠীর এক্ক্তেি  ওয়ার প্রবর্িা রডয়ডে — পাক্ন এবং 

গত  ীর্িার সম্মুখীর্  ওয়া বযক্তিডদর ক্যাডম্পর িডিা জায়গা৷  

  

এই উডদযাগ থর্উ ইয়ক্ন হেট জডু়ে ক্ষথি ক্থিডয় আর্ার পথরডেবা সম্প্রসারর্ ক্রার জর্য 

OASAS এর চলিার্ প্রডচষ্টার অংশ. ক্ষথি ক্থিডয় আর্ার িডধয আথেিজাি ওেুধ বযব াডরর 

বযাথধর জর্য স্বল্প-িাোর ওেুডধ অযাডেস এবং অর্যার্য থচথক্ৎসা পথরডেবা, থপয়ার সাডপাটন 

পথরডেবা এবং অর্যার্য পথরডেবায় হরোরাল অিভুনি রডয়ডে, হয্ির্ হসবার ধারাবাথ ক্িার জর্য 

েডলা-আপ থভক্তজট।  

  

িাদক্দ্রডবযর অপবযব ার প্রথিডরাধ ও থচথক্ৎসা সংক্রাি হেডাডরল ব্লক্ গ্রযাডন্টর িাধযডি 

আউটথরচ উডদযাডগর জর্য ি থবল সরবরা  ক্রা  ডয়ডে৷ এক্টট স্থাডর্ পথরডেবা 

প্রদার্ক্ারীডদরডক্ 250,000 ডলার পয্ নি বরাদ্দ ক্রা  ডে, এবং দুইটট স্থাডর্ পথরডেবা 

প্রদার্ক্ারীরা 400,000 ডলার পয্ নি পাডের্।  

  

একটট স্থাম্বর্ পবরম্বেিা প্রোর্কারীম্বের িম্বধে রম্বয়ম্বে:  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fharm-reduction&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5c3b8bebc5b74041d95308da95a1f943%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637986820156722676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=un0Ogp4U7p%2B4rlJcyXytbCRwmVeJwolslFdCgXulS7U%3D&reserved=0


বর্উ ইয়কন বসটট  

• Promesa Inc.  

• BOOM! Health  

• Bowery Residents Committee, Inc.  

• National Harm Reduction Coalition  

• Upper Manhattan Mental Health Center  

• Housing Works  

• Odyssey House  

• Samaritan Daytop Village  

• St. Ann's Corner of Harm Reduction  

• Vocational Instruction Project Community Services, Inc.  

  

েইুটট স্থাম্বর্ পবরম্বেিা প্রোর্কারীম্বের িম্বধে রম্বয়ম্বে:  

  

বর্উ ইয়কন বসটট  

• Exponents, Inc.  

• Harlem United Community AIDS Center  

• OnPoint NYC  

• Services for the Underserved, Inc.  

  

সাোর্ ন টটয়ার/হিা াক ভোবল  

• The REACH Project, Inc.  

  

বসম্বর্টর চাল নস ই. সু্কিার িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন আথেিজাি ওেুধ সংক্ডটর সািডর্র সাথরডি 

রডয়ডে, এবং হসবার অযাডেস সম্প্রসারর্ ক্ডর, িার্ুেডক্ িাডদর থর্ডজর পাডয় দা ুঁ়োডর্ার জর্য 

প্রডয়াজর্ীয় স ায়িা প্রদার্ ক্ডর এবং জীবর্ রক্ষা ক্রার িাধযডি এই ি থবল এই ি ািারীর 

থশক়্ে উপড়ে হেলডব। আিাডদর উপডর উথিথখি সব পদ্ধথি প্রডয়াজর্: আডরা বাধাদার্, 

প্রথিডরাধ, থচথক্ৎসা এবং িাদডক্র প্রবাড র থবরুডদ্ধ ল়োই ক্রার জর্য থচথক্ৎসা ও পুর্রুদ্ধার 

পথরডেবা এবং য্ারা আসক্তিডি ভুগডের্ িাডদরডক্ আডরা ক্ায্ নক্রভাডব সা ায্য ক্রা। এ ক্ারডর্ই 

আথি আজ এই ি থবল সরবরা  ক্রডি হপডর গথব নি - এবং এ ক্ারডর্ই আথি হক্াথভড োর্ 

থবডল আসক্তি সংক্রাি পথরডেবার ঐথি াথসক্ বতক্তদ্ধর জর্য ল়োই ক্ডরথে, এবং এ ক্ারডর্ই আথি 

থর্উ ইয়ক্নডক্ হেন্টাথর্ল-চাথলি আথেিজাি ওেুধ সংক্ডটর থবরুডদ্ধ ল়োই ক্রডি প্রডয়াজর্ীয় 

সক্ল সংস্থার্ হদওয়ার জর্য ল়োই চাথলডয় য্াডবা।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটটভ পল টংম্বকা িম্বলর্, "বেডরর পর বের ধডর, আিাডদর ওভারডডাজ 

ি ািারীডি আডিথরক্ার সা়োদাডর্র এক্টট গুরুত্বপূর্ ন উপাদার্ অর্ুপথস্থি থেল: থচথক্ৎসায় 

বযাপক্ অযাডেস। আথি দী নথদর্ ধডর আিার িূলধারার আসক্তি থচথক্ৎসা আইর্ এবং 

হিথডডক্ইড থরএথি অযাক্টস  গুরুত্বপূর্ ন আইডর্র িাধযডি সুথবধাবক্তঞ্চি জর্ডগাষ্ঠীর অযাডেডসর 

দরজা হখালার জর্য ল়োই ক্ডরথে, পাশাপাথশ হেডাডরল িাদক্ অপবযব ার প্রথিডরাধ এবং 

থচথক্ৎসায় ব্লক্ গ্রযাডন্টর অি নায়ডর্র জর্য চাপ সতটষ্টডি হর্িত ত্ব থদক্তে। য্থদও থচথক্ৎসা উন্নি 



ক্রডি এবং ক্ষথি ক্িাডর্ার বযবস্থা সিি নর্ ক্রার জর্য আডরা অডর্ক্ থক্েু ক্রডি  ডব, এই 

ক্াডজর জর্য আথি গথব নি এবং আিাডদর থর্উ ইয়ক্ন ক্থিউথর্টটডি জীবর্রক্ষাক্ারী থচথক্ৎসা 

প্রদাডর্র সাডি জথ়েি সবার প্রথি ক্ত িজ্ঞ।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট ওভারডডাজ ি ািারী সিাধার্ ক্রার জর্য এক্টট আগ্রাসী, বহুিাক্তেক্ পি হবডে 

থর্ডয়ডে এবং পূর্ ন প্রথিডরাধ, থচথক্ৎসা, ও থর্রািয় হসবা স  আসক্তি পথরচয্ নার জর্য হদডশর িডধয 

শীে নস্থার্ীয় অবস্থার্ থর্ডয়ডে। হেট ঐথি যবা ী পথরডেবাগুথলডি অযাডেস প্রসাথরি ক্রার জর্য 

ক্াজ ক্ডরডে, য্ার িডধয রডয়ডে ক্রাইথসস সাথভনস, ইর্ডপডশন্ট, বথ থব নভাডগর হরাগী এবং 

আবাথসক্ থচথক্ৎসা ক্ায্ নক্রি, হসই সাডি আসক্তির থচথক্ৎসার জর্য ওেুধ, এবং ভ্রািযিার্ 

থচথক্ৎসা ও পথরব র্ পথরডেবা।  

  

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ডরাইর্ অযান্ড অথপওডয়ড টাস্ক হোস ন (NYS Heroin and 

Opioid Task Force) এর সদসয থেডলর্ য্া 2016 সাডল র্িুর্, প্রিাগি র্য় এির্ পথরডেবার 

সুপাথরশ ক্ডর, য্ার িডধয থেল থর্রািয় হক্ন্দ্র, িরুর্ডদর ক্লাব াউস, সম্প্রসাথরি থপয়ার পথরডেবা, 

এবং ওডপর্ অযাডেস হক্ন্দ্র, য্া িাৎক্ষথর্ক্ িূলযায়র্ এবং হসবাপ্রাথির হরোডরল প্রদার্ ক্ডর। এই 

পথরডেবাগুডলা এখর্ হেট জডু়ে ক্থিউথর্টটগুডলাডি রডয়ডে এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীরা হয্খাডর্ বাস 

ক্ডর িার ক্াোক্াথে প্রডয়াজর্িডিা হসবার অযাডেস হপডি সা ায্য ক্ডরডে।  

  

আসক্তির সিসযায় আক্রাি থর্উ ইয়ক্নবাসীরা, অিবা য্াডদর থপ্রয়জর্ সিসযায় ভুগডের্ িারা 

হেডটর হটাল-থি, থদডর্-24- ণ্টা সিাড -7-থদর্ হখালা িাক্া হ াপলাইডর্ 1-877-8-HOPENY (1-

877-846-7369) র্ম্বডর হোর্ ক্ডর অিবা HOPENY (শটন হক্াড 467369) থলডখ হটেট পাটিডয় 

সা ায্য ও আশা খুুঁডজ থর্ডি পাডরর্।  

 

আসক্তি সংক্রাি লভয থচথক্ৎসা, হয্ির্ ক্রাইথসস/থডটে,  াসপািাডল ভথিন  ওয়া, 

হরথসডডর্থশয়াল, বা বথ থব নভাডগর হরাগীডদর হসবা, ইিযাথদ NYS OASAS থচথক্ৎসার লভযিা 

সংক্রাি ডযাশডবাডন বযব ার ক্ডর খুুঁডজ হর্য়া য্াডব য্া 

FindAddictionTreatment.ny.gov ওডয়বসাইডট থগডয় অিবা NYS OASAS ওডয়বসাইডটর িাধযডি 

পাওয়া য্াডব।  

  

য্থদ আপথর্, অিবা আপর্ার হক্াডর্া থপ্রয়জর্ থচথক্ৎসার জর্য থবিা সংক্রাি প্রথিবন্ধক্িার 

সম্মুখীর্  র্ অিবা হক্াডর্া প্রিযাখযাি দাথবর জর্য আথপল জিা হদয়ার হক্ষডে সা াডয্যর 

প্রডয়াজর্  য়, িা ডল 888-614-5400 র্ম্বডর হোর্ ক্ডর অিবা টিক্ার্ায় ইডিইল ক্ডর CHAMP 

হ ল্পলাইডর্ হয্াগাডয্াগ ক্রুর্।  
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