
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/20/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল আবিম বিবকৎসা কম নসূবিসমূম্ব র জর্ে 7.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর 

উপলভেতার হ াষণা করম্বলর্  

   

অর্ুদার্সম ূ বর্ম্ন সীমার বিউম্বপ্রম্বর্ারবির্ হসিা প্রবতষ্ঠা করম্বি যা হেম্বের আবিম 

বর্ষ্পবি ত বিম্বলর মাধ্েম্বম প্রদি প্রিম অি নপ্রাপ্ত  ম্বি  

   

ত বিল প্রাণ াতী ওভারম্বডাজ হ্রাস করম্বত এিং বর্উ ইয়ম্বকনর আবিম সঙ্কে সমাধ্ার্ 

করম্বত সাবি নক পন্থাম্বক সমি নর্ করম্বি  

   

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে আথিম আসক্তির সমাধার্ ক্রকে এবং 

জীবর্ রক্ষা ক্রকে থর্ম্ন সীমার থবউকেকর্ারথির্ হসবা েথেষ্ঠা ক্রকে হেট-েেযথিে 

হসবাদার্ক্ারীকদর এবং অর্যার্য থিথক্ৎসা ক্ম নসূথিসমূক র জর্য 7.5 থমথলির্ মাথক্নর্ ডলার 

উপলভয িাক্কব। আসক্তি হসবা ও সমি নর্ অথিস (Office of Addiction Services and 

Supports, OASAS) দ্বারা পথরিাথলে এই অর্ুদার্গুথল েিম থ কসকব থর্উ ইিক্ন হেকটর আথিম 

থর্ষ্পথি ে থবল (Opioid Settlement Fund) বযব ার ক্রকব এবং োরা আথিম বযব ার হরাকগর 

জর্য এই থর্রাপদ, ক্াে নক্র থিথক্ৎসা েদার্ক্ারী 15টট পে নন্ত ক্ম নসূথি গঠকর্ সা ােয ক্রকব।   

  

"অকর্ক্ হবথি থর্উ ইিক্নবাসী আথিম ওভারকডাজ এবং আসক্তির ক্লকের ক্াকে  াথরকি 

হগকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আথিম থর্ষ্পথি ে থবকলর মাধযকম েদি এই ে থবলটট 

মাদক্ বযব ার হরাকগ ভুগকে িাক্াকদর জর্য র্েুর্ আিা আর্কে, জীবর্ রক্ষাক্ারী থিথক্ৎসা 

পাওিার েথেবন্ধক্ো অপসারণ ক্রকে এবং আমাকদর হেকট আথিম সেকটর পথরথিথে বদকল 

থদকে সা ােয ক্রকব।"  

  

ে থবলটট থর্ম্ন সীমার থবউকেকর্ারথির্ হসবা েদাকর্র জর্য হেটবযাপী 15টট ক্ম নসূথিকক্ 

500,000 মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত েদার্ ক্রকব। OASAS-েেযথিে থিথক্ৎসা হসবা েদার্ক্ারী, 

হেকটর মার্থসক্ স্বািয অথিকসর (Office of Mental Health, OMH) থিথর্ক্সমূ ,  াসপাোল, 

থসথরঞ্জ হসবা ক্ম নসূথি, এবং ক্ষথে হ্রাস ক্ম নসূথিগুথল এই ে থবকলর জর্য আকবদর্ ক্রার উপেুি 

 কব।  

  

েথদও আথিম বযব ার হরাকগর থিথক্ৎসার জর্য থবউকেকর্ারথির্ এক্টট থর্রাপদ ও ক্াে নক্র 

উপাি, বহু হসবাদার্ক্ারীর এই থিথক্ৎসাি েকবি ক্রা ও এটট অবযা ে রাখার হক্ষকে অর্মর্ীি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fcomprehensive-low-threshold-buprenorphine&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C887d13a561cd4d3de70408dafb17134e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638098373777472077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t8w4vohaP5XGNI49%2F%2Bg8L1m4nFJ%2Bn18U%2BfTkLdWknXI%3D&reserved=0


িেনাবলী রকিকে, ো পথরণাকম এই ওষুধ পাওিা মার্ুকষর সংখযা সীথমে ক্কর হদি। সাথব নক্ থর্ম্ন 

সীমার হসবা এক্ই থদকর্ োৎক্ষথর্ক্ থবউকেকর্ারথির্ থিথক্ৎসা ও থিথক্ৎসা বযবিাপর্া হসবার 

অর্ুমথে েদার্ ক্রার মাধযকম এই সমসযা সমাধাকর্ সা ােয ক্রকব।  

  

বর্উ ইয়কন আসক্তি হসিা ও সমি নর্ অবিম্বসর কবমের্ার ডাাঃ বের্াম্বজা কাবর্ং োম 

িম্বলর্, "থর্ম্ন সীমার হসবার মূল  কলা ক্ষথে হ্রাস র্ীথে োর মকধয আকে এক্ই থদকর্ থিথক্ৎসা, 

এক্টট থর্ন্দা ীর্ পন্থা, ওষুধ হেস্ক্রাইব ক্রার হক্ষকে র্মর্ীিো, এবং মার্ুষ হেখাকর্ আকে 

হসখাকর্ই োকদর ক্াকে হপ ৌঁকে হদিার জর্য ওষুকধর উপলভযো বযাপক্ভাকব বকৃ্তি ক্রা। 

উকদযাগটট  কলা হেটবযাপী জর্কগাষ্ঠী এবং সম্প্রদািসমূক র ক্াকে োকে অথে জরুথর হসবা 

পাওিার সমার্ সুকোগ িাকক্ এবং আথিম বযব ার হরাকগর থিথক্ৎসার সমি নর্ িাকক্ ো থর্ক্তিে 

ক্রার জর্য OASAS-র িলমার্ েথেশ্রুথের অংি।"  

  

থর্উ ইিক্ন হেট আথিম েস্তুেক্ারক্কদর হিকক্ থবথভন্ন থর্ষ্পথি িুক্তির মাধযকম 2 থবথলির্ 

মাথক্নর্ ডলাকরর হবথি হপকিকে।এই অকি নর এক্টট অংি সরাসথর থমউথর্থসপযাথলটটগুথলর ক্াকে 

োকব, অবথিষ্ট অংি িলমার্ আথিম ম ামারী সমাধাকর্র জর্য েথেকরাধ, থিথক্ৎসা, থর্রামি, 

ক্ষথে হ্রাস এবং থিক্ষা েিাকসর সমি নকর্ এক্টট থর্কবথদে ে থবকল রাখা  কব।  

  

থর্কবথদে ে থবল েথেষ্ঠা ক্রা থবথধমালাটট এোড়াও আথিম থর্ষ্পথি ে থবল উপকদষ্টা হবাডন 

(Opioid Settlement Fund Advisory Board) গঠর্ ক্করকে, হেটটর ক্াজ  কলা ক্ীভাকব হেখাকর্ 

সবকিকক্ হবথি েকিাজর্ হেখাকর্ থর্ষ্পথির মাথক্নর্ ডলার বরাদ্দ হদওিা োি হস বযাপাকর 

সুপাথরি েদার্ ক্রা। হবাকডনর সদসযরা 1 র্কভম্বর োকদর েিম সুপাথরি হপি ক্কর, হেখাকর্ 

োরা ক্ষথে হ্রাস হসবার সম্প্রসারণকক্ িীষ ন অগ্রাথধক্ার থ কসকব থিথিে ক্কর।  

  

থর্উ ইিক্ন 2021 সাকলও আথিম সম্পথক্নে মেুৃযর সাকি সংগ্রাম ক্কর হগকে, এই সপ্তাক  হেকটর 

স্বািয থবভাগ (Department of Health, DOH) েক্াথিে এক্টট েথেকবদর্ অর্ুোিী, হেটবযাপী 

ওভারকডাজ সংথিষ্ট মেুৃযর মকধয সবকিকক্ হবথি এখর্ হিন্টাথর্ল সম্পথক্নে। অর্যার্য মুখয 

আথবষ্কারগুথল  কলা:  

  

• আথিম সম্পথক্নে 4,766টট ওভারকডাজ মেুৃয, ো গে বের হিকক্ 14 িোংি হবথি।  

• আথিম ওভারকডাকজর ক্ারকণ 10,430 আউটকপকিন্ট জরুথর থবভাকগ আগমর্, ো গে 

বের হিকক্ 12.6 িোংি হবথি।  

• জরুথর হমথডকক্ল হসবা ক্েৃ নক্ র্যাকলাক্সর্ েদাকর্র 19,139টট  টর্া, ো গে বের হিকক্ 

11.8 িোংি হবথি।  

  

আর্ুমাথর্ক্ 1,700 েথেকরাধ, থিথক্ৎসা, ক্ষথে হ্রাস এবং থর্রামি ক্ম নসূথি থর্কি েথে বের 

680,000-র হবথি বযক্তিকক্ হসবাদার্ ক্রা OASAS হদকির সব নব ৃৎ মাদক্ বযব ার হরাগ থিথক্ৎসা 

বযবিাগুথলর এক্টটর েত্ত্বাবধার্ ক্কর। হেকটর আথিম থিথক্ৎসা ক্েৃনপক্ষ থ কসকব, OASAS 

আসক্তি হসবার হেট-হিডাকরল সম্পকক্নর সমন্বি ক্কর এবং এোড়াও বাকজকট েদি ে থবল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2F2023_01-17_opioid_quarterly_report.htm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C887d13a561cd4d3de70408dafb17134e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638098373777472077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=srWV4aRPoAR%2BKJ3D6CCphPLYIZAsgWHAREvId0vgM28%3D&reserved=0


োকে োকদর থর্ধ নাথরে উকদ্দকিয বযবহৃে  ি ো থর্ক্তিে ক্রার জর্য থর্ষ্পথি ে থবল েত্ত্বাবধার্ 

ক্রাও োকদর দাথিত্ব। 

 

এক্ইভাকব, স্বািয থবভাগ হেটবযাপী আথিম অপবযব াকরর িাপ ও থর্ভনরিীলো হ্রাস ক্রকে 

থবথভন্ন ধরকর্র ক্ষথে হ্রাস উকদযাগ অগ্রসর ক্রা অবযা ে রাখকব। এর মকধয রকিকে থর্উ ইিক্ন 

মযাটাস ন (New York MATTERS), ো  কলা আথিম বযব ার হরাগস  বযক্তিকক্ িার্ীি থিথক্ৎসা ও 

ক্ষথে হ্রাস হসবার সাকি সংেুি ক্কর হদওিার জর্য এক্টট ইকলক্ট্রথর্ক্ হরিাকরল বযবিা; িার্ীি 

স্বািয থবভাগ উকদযাগ (Local Health Department Initiative) ো থর্উ ইিক্ন থসটটর বাইকরর 

সকব নাচ্চ ওভারকডাজ  ারস  24টট ক্াউথন্ট স্বািয থবভাগকক্ ে থবল েদার্ ক্কর োকে োরা 

োিথমক্ থিথক্ৎসা, সংকিাধর্, ক্ষথে হ্রাস, জরুথর থবভাগ, জর্থর্রাপিা বলীিার্ ক্রকে পাকর; 

এবং 900-র হবথি থর্বথন্ধে আথিম ওভারকডাজ েথেকরাধ ক্ম নসূথি। 

 

বর্উ ইয়কন হেম্বের স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার জর্ মোকম্বডার্াল্ড িম্বলর্, 

"আথিম ম ামারী আকমথরক্ার্ থ কসকব এবং থর্উ ইিক্নবাসী থ কসকব আমাকদর সক্লকক্ 

েভাথবে ক্কর োকে, এবং আথিম আসক্তির থিথক্ৎসার মাধযকম ক্ষথে হ্রাস ও জীবর্ রক্ষা ক্রার 

জর্য গভর্ নর হ াক্কলর হেট অি দয হেকট েস্তাথবে ইন্টারএকজক্তি পন্থাকক্ স্বািয থবভাগ 

েিংসা ক্রকে। িলস্বরূপ, স্বািয থবভাগ হসািযাল থমথডিা বােনা এবং অর্যার্য আউটকলকটর 

মাধযকম আথিকমর ঝুুঁ থক্ সম্পকক্ন জর্গণকক্ সেক্ন ক্কর োকে, থর্উ ইিক্নবাসীকক্ 

ওভারকডাকজর লক্ষণ সর্াি ক্রা এবং আথিম ওভারকডাজ েথেকরাধ ক্ম নসূথির (Opioid 

Overdose Prevention Program) মাধযকম উপলভয সংিার্ বযব ার ক্রকে এবং থবভাকগর র্েুর্ 

হেটবযাপী ক্াে নক্র র্যাকলাক্সর্ আকদি মার্কে জর্গণকক্ উৎসাথ ে ক্রকে।" 

 

সেট/ থডটক্স, ইর্কপকিন্ট, আবাথসক্, বা আউটকপকিন্ট থিথক্ৎসাস  উপলভয আসক্তির 

থিথক্ৎসা OASAS-র থিথক্ৎসা উপলভযো ডযািকবাডন (Treatment Availability Dashboard) 

বযব ার ক্কর বা একজক্তির ওকিবসাইকট খুুঁকজ পাওিা োকব। আসক্তির সমসযাি আক্রান্ত থর্উ 

ইিক্নবাসীরা, অিবা োকদর থেিজর্ সমসযাি ভুগকের্ োরা হেকটর হটাল-থি, থদকর্-24- ণ্টা 

সপ্তাক -7-থদর্ হখালা িাক্া হ াপলাইকর্ 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) র্ম্বকর হিার্ 

ক্কর অিবা HOPENY (িটন হক্াড 467369) থলকখ হটক্সট পাটঠকি সা ােয ও আিা খুুঁকজ থর্কে 

পাকরর্।  
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