
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/17/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সড়ম্বক গৃ  ীর্তার সমাধাম্বর্ 38.2 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর উম্ব্োগ 

হ াষণা করম্বলর্  

  

হেম্বের ত বিল  র ীর্ বর্উ ইয়কনিাসীম্ব্র তাৎক্ষবণক চাব ্া পূরম্বণর জর্ে আেটে 

আচরণগত স্বাস্থ্ে হপো্াম্বরর ্ল প্রবতষ্ঠা করম্বলর্  

  

বর্উ ইয়কন বসটেম্বত সফলভাম্বি িেি ার করা ্ম্বলর আ্ম্বে ন ততবর ্লগুবল বর্উ ইয়কন 

হেম্বের সড়ম্বক গৃ  ীর্তার উচ্চ  ারস  এলাকাসমূম্ব  বর্যুক্ত করা  ম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে আটটট থর্রাপদ থিক্ল্প সমি নর্ দল (Safe 

Options Support, SOS) প্রথিষ্ঠা ক্রার জর্য 38.2 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার উপলভয িাক্কি, 

দলগুথল থর্উ ইয়ক্ন থসটটর িাইকর হেকটর থিথভন্ন এলাক্ায় গ ৃ ীর্িায় ভুগকি িাক্া িযক্তিকদরকক্ 

থর্থিড় আউটথরচ, থচথক্ৎসার সমন্বয় হসিা প্রদার্ ক্রকি। হেকটর মার্থসক্ স্বাস্থ্য অথিকসর 

(Office of Mental Health, OMH) মাধ্যকম অি নাথয়ি দলগুথল িিনমাকর্ থর্উ ইয়ক্ন থসটটর সড়ক্ ও 

সািওকয় িযিস্থ্ার মকধ্য আশ্রয় ীর্ িযক্তিকদর স ায়িা প্রদার্ক্ারী দলগুথলর আদকশ ন গঠর্ ক্রা 

 কি এিং হেকটর হেসি এলাক্ায় সড়কক্ গ ৃ ীর্িার  ার হিথশ হসসি স্থ্াকর্ িাকদর থর্কয়াগ ক্রা 

 কি।  

  

"আমাকদর সম্প্রদায়গুথলকি অকর্ক্ হিথশ থর্উ ইয়ক্নিাসী  র ীর্ রকয়কে, িাকদর থর্কজর পাকয় 

পুর্রায় দা াঁড়াকর্ার সংস্থ্ার্ ও সমি নকর্র  াটথি রকয়কে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই আউটথরচ 

হপশাদারগণ িাৎক্ষথণক্ স ায়িা প্রদাকর্ সা ােয ক্রকি এিং সড়কক্ িসিাসরি িযক্তিকদর সাকি 

এক্টট ইথিিাচক্ সম্পক্ন গঠর্ ক্রকি - িাকদর থস্থ্থিশীলিার পকি োত্রা শুরুর জর্য থর্ভনর ক্রার 

মি হসিা পাওয়ার সুকোগ থদকি সা ােয ক্রকি।"  

  

থর্রাপদ থিক্ল্প সমি নর্ দলগুথলর মকধ্য আচরণগি স্বাস্থ্য হপশাদার দল িাক্কি োরা গ ৃ ীর্িায় 

ভুগকি িাক্া থর্উ ইয়ক্নিাসীকদরকক্ অথি গুরুত্বপূণ ন হসিা ও আশ্রয়কক্কের সাকি েুি ক্কর 

হদওয়ার িযাপাকর থিকশষজ্ঞ। এর মকধ্য রকয়কে লাইকসন্সধ্ারী থিথর্থশয়ার্, হসিা িযিস্থ্াপক্ এিং 

থপয়ার থিকশষজ্ঞ োরা স্থ্ার্ীয় সরক্ার, সম্প্রদাকয়র অংশীদার,  াসপািাল, আইর্ শঙৃ্খলা 

রক্ষাক্ারী এিং অর্যার্যকদর সাকি থর্থিড়ভাকি ক্াজ ক্রকি।  

  



হেকটর মার্থসক্ স্বাস্থ্য অথিস আটটট দকলর প্রথিটট প্রথিষ্ঠার জর্য পাাঁচ িের হময়াকদ 4.7 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত প্রদার্ ক্রকি। প্রথিটট দল থর্উ ইয়ক্ন থসটটর িাইকর হেকটর এমর্ 

এলাক্ায় অিথস্থ্ি  কি হেখাকর্ গি সপ্তাক  প্রক্াথশি প্রস্তাির্ার অর্ুকরাধ্ অর্ুোয়ী অথিলকে 

জটটল চাথ দা সি নাথধ্ক্।  

  

গি িের সড়কক্ এিং সািওকয় িযিস্থ্ার মকধ্য িাস ক্রকি িাক্া আশ্রয় ীর্ িযক্তিকদর সমি নর্ ও 

স ায়িা প্রদার্ ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন থসটটকি এক্ই ধ্রকর্র দল থর্েুি ক্রা  কয়থেকলা। এখর্ 

পে নন্ত, 10টট দল গ ৃ ীর্িায় ভুগকি িাক্া িযক্তিকদর সাকি, োকদর অকর্কক্ই মার্থসক্ভাকি 

অসুস্থ্, হমাট 4,500-র হিথশ আউটথরচ এর্ক্াউন্টার ক্করকে, এর মকধ্য প্রায় 200 িযক্তিকক্ অস্থ্ায়ী 

আশ্রয়কক্কের িযিস্থ্ায় স্থ্াপর্ ক্রা  কয়কে এিং 600-র হিথশ মার্ুষ দলগুথলর হিকক্ চলমার্ 

স ায়িা গ্র কণর িযাপাকর সম্মি  কয়কে।  

  

মার্বসক স্বাস্থ্ে অবফম্বসর কবমের্ার ডাাঃ অোর্ সাবলভোর্ িম্বলর্, "থর্রাপদ থিক্ল্প সমি নর্ 

দলগুথল হেকটর সিকিকক্ দুুঃস্থ্ মার্ুকষর এক্ অংকশর সাকি আস্থ্া ও সম্পক্ন স্থ্াপর্ ক্কর, 

োকদরকক্ হসিায় জথড়ি ক্রা প্রায়শই ক্টঠর্  কয় িাকক্। SOS দকলর আদশ নটট থর্উ ইয়ক্ন থসটটকি 

ক্াজ ক্রকে, এিং আথম খুথশ হে হেকটর অর্যার্য হেসি অঞ্চকল মার্থসক্ভাকি অসুস্থ্ মার্ুকষর 

মকধ্য গ ৃ ীর্িার  ার হিথশ হসখাকর্ শীঘ্রই আমাকদর দল িাক্কি।"  

  

থর্রাপদ থিক্ল্প সমি নর্ দলগুথল গ ৃ ীর্ িযক্তিকদর সাকি ক্াজ ক্কর িাকদর জীির্ দক্ষিা থিক্াকশ 

সা ােয ক্রার জর্য এিং িাকদর সমি নর্ হর্টওয়াক্ন হজারদার ক্রার জর্য োকি ক্কর িাকদর 

থচথক্ৎসা সিলভাকি সম্প্রদায়থভথিক্ স্বাস্থ্যকসিা প্রদার্ক্ারীকদর ক্াকে  স্তান্তর ক্রা 

োয়।আউটথরকচর পাশাপাথশ দলগুথল  াসপািাল, সামাক্তজক্ হসিা থিভাগ, আইর্ শঙৃ্খলা 

রক্ষাক্ারী, সম্প্রদাকয়র হসিাদার্ক্ারী এিং িারা হেই এলাক্ায়  র ীর্ িযক্তিকদর সাকি জথড়ি 

 কি হসখাকর্ ক্াজ ক্রকি িাক্া অর্যকদর হিকক্ হরিাকরলও গ্র ণ ক্রকি।  

  

এই দলগুথল সঙ্কটক্ালীর্ সমকয়  স্তকক্ষপ (Critical Time Intervention) িযি ার ক্কর, এটট 

এক্টট প্রমাণথভথিক্ অর্ুশীলর্ ো দুুঃস্থ্ িযক্তিকদরকক্ িাকদর জীিকর্র ক্টঠর্ ক্রাথন্তক্ালীর্ সমকয় 

আিাসর্ ও হসিার সাকি সংেুি ক্কর হদয়। এই আদকশ নর অধ্ীকর্, দলগুথল দ্রুি হোগাকোগ 

স্থ্াপর্ ক্কর এিং আস্থ্া স্থ্াপর্ ক্রকি ও সংকোগ িজায় রাখকি ইথিিাচক্ ও অধ্যিসায়ী 

আউটথরচ পথরচালর্া ক্কর। দলগুথল সমথন্বি থচথক্ৎসার ক্রাথন্তক্ালীর্ ক্ম নক্াণ্ড ও সমি নর্ প্রদার্ 

ক্কর, ো হরিাকরকলর সময় হিকক্ শুরু  য় এিং সম্প্রদাকয় আিাসর্, থচথক্ৎসা ও সমি নকর্ 

স্থ্ার্ান্তকরর মকধ্য থদকয় হশষ  য়।  

  

দ্রুি সংকোগ থর্ক্তিি ক্রকি এিং হসিার পুর্রািথৃি প্রথিকরাধ্ ক্রকি হরিাকরলগুথল হেকটর 

আসক্তি হসিা ও সমি নর্ অথিস (Office of Addiction Services and Supports), হেকটর অস্থ্ায়ী 

ও অক্ষমিা স ায়িা অথিস (Office of Temporary and Disability Assistance), স্থ্ার্ীয় 

সামাক্তজক্ হসিা থিভাগ এিং অর্যার্য মুখয হেক্ক াল্ডারকদর সাকি থর্থিড় স কোথগিায় সমন্বয় 

ক্রা  য়।কসিা প্রদার্ ক্রা  কি আিাসকর্ স্থ্াপকর্র পূকি ন ও পকর 12 মাস পে নন্ত, হেখাকর্ িাক্কি 

থর্থিড় প্রািথমক্ আউটথরচ ও সংেুি  ওয়ার সময়ক্াল হেখাকর্ প্রথি সপ্তাক  এক্াথধ্ক্িার, 

প্রথিিার ক্কয়ক্  ণ্টা ক্কর সাক্ষাৎ ক্রা  কি।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2023%2Fsos%2Fstatewide-sos-rfp.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1f1326688b27486ac95c08daf8c4d2a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638095821494479510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VRQYImgqKwML2Hv4uDuwfTfsm6dhy9EGs49B2ZbNKdo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-expanded-initiatives-address-street-homelessness&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1f1326688b27486ac95c08daf8c4d2a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638095821494479510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9EOiJyaW1bK2wDOybVwCXFLPrqQZFIN9Sxdaoclj9LE%3D&reserved=0


  

দলগুথলর সাকি সংেুি  ওয়া িযক্তিিগ নকক্ দদর্ক্তির্ জীিকর্র স্ব-িযিস্থ্াপর্া দক্ষিা ও ক্ম নক্াণ্ড 

থর্কয় সা ােয ক্রা  কি োর লক্ষয  কি স্ব-ক্াে নক্ষমিা ও পুর্রুদ্ধার অজনর্ ক্রা। দলগুথলর 

আউটথরকচর উকেশয  কলা থচথক্ৎসা ও সমি নর্ হসিার মকধ্য সংকোগ স্থ্াপর্ ক্রা।  

  

এইসি থর্রাপদ থিক্ল্প সমি নর্ দলগুথল এিং িিনমাকর্ থর্উ ইয়কক্ন সক্তক্রয় িাক্া দলগুথলর 

পাশাপাথশ গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়কক্নর মার্থসক্ স্বাস্থ্য হসিার ধ্ারািাথ ক্িা হেকল সা াকেয এিং 

মার্থসক্ স্বাস্থ্য চাথ দা পূরণ  য়থর্ এমর্ িযক্তিকদর সংখযা িযাপক্ভাকি হ্রাস ক্রকি িার সাথি নক্ 

পথরক্ল্পর্ার অংশ থ কসকি আকরা আটটট দল হোগ ক্রার আহ্বার্ ক্করকের্, োকদর মকধ্য পাাঁচটট 

থর্উ ইয়ক্ন থসটটকি এিং িাথক্গুথল হেকটর অর্যার্য অংকশ িাক্কি। 2023 হেট অি দয হেকট 

(State of the State) হ াথষি এই 1 থিথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর িহু িেকরর থিথর্কয়াকগর উকেশয 

 কলা আউটকপকশন্ট ও ইর্কপকশন্ট হসিা র্াটক্ীয়ভাকি িকৃ্তদ্ধ ক্রা, থশক্ষািীকদর জর্য র্িুর্ 

সু্কলথভথিক্ মার্থসক্ স্বাস্থ্য থিথর্ক্ স্থ্াপর্ ক্রা, মার্থসক্ অসুস্থ্ িযক্তিকদর জর্য অথিথরি 3,500 

ইউথর্ট আিাসর্ দিথর ক্রা এিং মার্থসক্ স্বাস্থ্য হসিার হক্ষকত্র িীমার আওিা িকৃ্তদ্ধ ক্রা।  

  

অস্থ্ায়ী ও অক্ষমতা স ায়তা অবফম্বসর কবমের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ. টেম্বয়েজ িম্বলর্, 

"এই আদশ নটট গ ৃ ীর্িায় ভুগকি িাক্া এিং সড়কক্ িাস ক্রকি িাক্া িহু মার্ুষ এক্াথধ্ক্ হেসি 

সমসযার সম্মুখীর্  য় িা উপলথি ক্রকি পাকর। মার্ুষকক্ থর্ম্ন প্রথিিন্ধক্িার আশ্রয়কক্ে ও 

হসিার সাকি সংেুি ক্কর হদওয়ার হক্ষকত্র এটট সিল থ কসকি প্রমাথণি  কয়কে। থর্উ ইয়ক্ন থসটটর 

িাইকরর সম্প্রদায়সমূক  গভর্ নর হ াক্ল হে এই ক্ম নসূথচকক্ সম্প্রসারণ ক্রকের্ িা এক্টট স্বাগি 

সংিাদ এিং এটট আমাকদর সিকিকক্ দুি নল থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর এক্ অংশকক্ আশা প্রদার্ ক্কর।"  

  

আসক্তক্ত হসিা ও সমি নর্ অবফম্বসর কবমের্ার বের্াম্বজা কাবর্িং োম িম্বলর্, "আমরা জাথর্ 

হে গ ৃ ীর্ িযক্তিরা সি হিকক্ দুি নল থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর মকধ্য এক্টট অংশ।  র ীর্ িযক্তিকদর 

চাথ দা পূরণ ক্রার জর্য আমাকদরকক্ সম্ভািয সিথক্েু ক্রা অিযা ি রাখকিই  কি। থর্রাপদ 

থিক্ল্প সমি নর্ দলগুথল এক্টট ক্লঙ্ক ীর্ ও থর্িা ীর্ উপাকয় মার্ুষকক্ িারা হেখাকর্ আকে 

হসখাকর্ই েিােি ক্ম নসূথচ ও হসিার সাকি সংেুি ক্রকি সা ােয ক্রার জর্য অথি গুরুত্বপূণ ন।"  

  

হেম্বের বসম্বর্ের সামরা হরাক িম্বলর্, "আিাসর্ অথর্রাপিা আপকেকটর শ রগুথলর এক্টট 

ক্রমিধ্ নমার্ সমসযায়, এিং মার্ুষকক্ অথি গুরুত্বপূণ ন সংস্থ্াকর্র সাকি েুি ক্কর হদওয়ার সমি নকর্ 

গভর্ নর হ াক্কলর থিথর্কয়াগ হদকখ আথম উৎসাথ ি  কয়থে। আমাকদরকক্ মার্ুকষর ক্াকে 

হসখাকর্ই হপ ৌঁোকি  কি হেখাকর্ িারা হস্বচ্ছায় প্রকয়াজর্ীয় থচথক্ৎসা চাইকি পারকি, এিং আথম 

আশািাদী হে এই ক্ম নসূথচগুথল আমাকদর সম্প্রদাকয় সিল  কি।"  

  

###  
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