
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/31/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল অতীি-ঝ ুঁ বকপূর্ ন কবিউবর্টিগুম্বলাম্বত আসক্তি প্রবতম্বরাধ 

পবরম্বেিাগুম্বলাম্বক স ায়তা করার জর্ে 5.25 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার হ াের্া কম্বরম্বের্  

  

অতীি-ঝ ুঁ বকপূর্ ন জর্সংখ্োম্বক পবরম্বেিা প্রদাম্বর্র বিেম্বয় হ াকাস করার জর্ে 

হ ডাম্বরল ত বিল েয় হসিাদার্কারীম্বক িাদক হসির্ ও প্রবতম্বরাধ হজাি গঠম্বর্র 

অর্ িবত হদম্বি  

   

                       

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেট জড়ুে ছয়টট মাদক্ হেবর্ ও প্রথিড়রাধ হজাট 

গঠড়র্র জর্য 5.25 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাড়রর অর্ুদার্ হ াষণা ক্ড়রড়ছর্। হেট অথিে অব 

অযাথডক্শর্ োথভনড়েে অযান্ড োড় াটনে (State Office of Addiction Services and Supports) 

ক্িত নক্  থরচাথলি, ি থবলটট প্রা ক্ড়দর অিীব-ঝুুঁ থক্ ূণ ন জর্েংখ্যার উ র প্রথিড়রাধ প্রড়চষ্টা 

হিাক্াে ক্রড়ি েক্ষম ক্রড়ব যার মড়ধয রড়য়ড়ছ ক্ত ষ্ণাঙ্গ, আথদবােী ও হেিাঙ্গ বযিীি অর্যার্য 

বযক্তি; হভড়টরান্স; বয়স্ক, প্রথিবন্ধী বযক্তি এবং ক্ারাবাড়ের ইথি ােধারী বা হিৌজদাথর-আইথর্ 

বযবস্থার োড়ি অর্যার্য হযাগাড়যাগ রড়য়ড়ছ এমর্ যুবক্বতন্দ।   

  

"আেক্তি জীবড়র্র েক্ল স্তড়রর থর্উ ইয়ক্নবােীড়দর প্রভাথবি ক্ড়র এবং েংগ্রামীড়দর িাড়দর 

প্রড়য়াজর্ীয় ে ায়িামূলক্  থরড়ষবাগুড়লা হ ড়ি ে ায়িা ক্রার জর্য আমাড়দর থর্রামড়য়র 

প্রথিটট েরঞ্জাম বযব ার ক্রড়ি আমার প্রশাের্ প্রথিশ্রুথিবদ্ধ রড়য়ড়ছ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"প্রথিড়রাধ  থরড়ষবার এই েম্প্রোরণ আমাড়দরড়ক্ আড়রা হবথশ মার্ুড়ষর ক্াড়ছ হ ৌৌঁছাড়র্ার 

েুড়যাগ হদড়ব এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট জড়ুে আেক্তি হেবার  থর ূণ ন ধারাবাথ ক্িা বজায় রাখ্ার 

জর্য আমরা েমস্ত প্রড়য়াজর্ীয়  দড়ক্ষ  থর্ক্তি িা থর্ক্তিি ক্রড়ব।"  

  

প্রথিড়রাধ হক্ায়াথলশর্ র্ক্শা ক্রা  ড়য়ড়ছ  থরড়বশ  থরবিনর্ েংক্রান্ত প্রথিড়রাধ হক্ৌশল থবক্াশ 

ও বাস্তবায়র্ ক্রার জর্য দুুঃস্থ ও থবক্তিন্ন েম্প্রদায় এবং জর্ড়গাষ্ঠীর োড়ি আড়রা ভাড়লাভাড়ব 

জথেি  ওয়ার জর্য। ি থবলটট থর্থদনষ্ট ক্থমউথর্টট ও জর্েংখ্যাড়ক্ হেবাদার্ ক্ড়র 

োংস্কত থিক্ভাড়ব যিাযি ও উ ড়যাগী প্রথিড়রাধ উড়দযাগ গড়ে হিালার জর্য এই ছয়টট র্িুর্ 

হজাটড়ক্ ো াযয ক্রড়ব - থর্উ ইয়ক্ন থেটটড়ি দুইটট এবং হেড়টর বাথক্ এলাক্ায় চারটট।  

  

অব স অি অোবডকের্ সাবভনম্বসস অোন্ড সাম্বপািনস কবিের্ার বির্াম্বজা কাবর্ং াি 

িম্বলর্, "প্রথিড়রাধ হজাটগুড়লা থবড়শষভাড়ব হেইেব ক্থমউথর্টটর উ র লক্ষয রাড়খ্ হযখ্াড়র্ 

িাড়দর থভথি এবং ক্থমউথর্টটর  থরবিনর্ড়ক্ প্রভাথবি ক্রার জর্য শক্তিশালী প্রথিড়রাধ 



 থরড়ষবাগুড়লা স্থা ড়র্ এক্টট গুরুত্ব ূণ ন ভূথমক্া  ালর্ ক্ড়র৷ এই ি থবলটট আমাড়দর থ থছড়য় 

িাক্া ক্থমউথর্টটগুড়লাড়ি এইেব গুরুত্ব ূণ ন হপ্রাগ্রামড়ক্ আড়রা েম্প্রোথরি ক্রারা  াশা াথশ 

গুরুত্ব ূণ ন প্রমাণ-থভথিক্ হপ্রাগ্রাথমং, থশক্ষা ও অর্যার্য প্রথিড়রাধ প্রড়চষ্টা ে  আড়রা হবথশ 

হলাড়ক্র ক্াড়ছ হ ৌৌঁছাড়র্ার েুড়যাগ হদড়ব।"  

  

বসম্বর্ির িক শুিার িম্বলর্, "ওথ ওড ম ামারীর থদক্ থদড়য় থর্উ ইয়ক্ন প্রিম োথরড়ি রড়য়ড়ছ 

এবং হেই ক্ারড়ণই হিডাড়রল হক্াথভড থরথলি থবলগুড়লাড়ি থচথক্ৎো, প্রথিড়রাধ এবং থর্রাময় 

 থরড়ষবাগুড়লাড়ক্ শক্তিশালী ক্রার জর্য ঐথি াথেক্ গথির ধারা অন্তভুনি রড়য়ড়ছ িা থর্ক্তিি 

ক্রার জর্য আথম এি ক্টঠর্ লোই ক্ড়রথছ৷ এই 5+ থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাড়রর হিডাড়রল বুে 

লং আইলযান্ড হিড়ক্ লুইে ক্াউথিড়ি আেক্তি-হেবাদার্ক্ারীড়দর জীবর্ বা ুঁচাড়ি এবং থ থছড়য় 

িাক্া ক্থমউথর্টটগুড়লাড়ক্ িাড়দর প্রড়য়াজর্ীয় ে ায়িা হ ড়ি ে ায়িা ক্রার জর্য প্রড়য়াজর্ীয় 

থরড়োে ন থর্ক্তিি ক্রড়ব।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটিভ পল হিার্ম্বকা িম্বলর্, "ক্ড়য়ক্ বছর ধড়র, আথম আেক্তি েংথিষ্ট হরাগ 

হমাক্াড়বলায় ক্াজ ক্রার  াশা াথশ বিনমাড়র্ েংগ্রামরি লক্ষ লক্ষ আড়মথরক্ার্ড়দর জীবর্ 

রক্ষাক্ারী থচথক্ৎোর ে জ অযাড়েড়ের জর্য ক্াজ ক্ড়রথছ৷ অংশীদাথরত্ব এবং প্রথিথর্থধড়দর 

অক্লান্ত  থরশ্রম, থর্রাময় বযক্তি ও িাড়দর থপ্রয়জর্ েবথক্ছুর জর্য ধর্যবাদ, আমার হমইর্থিথমং 

অযাথডক্শর্ টিটড়মি (Mainstreaming Addiction Treatment, MAT) আইর্  াে এবং মাদক্ 

হেবর্ প্রথিড়রাধ ও থচথক্ৎো ব্লক্ অর্ুদাড়র্র জর্য অি নায়ড়র্র মাধযড়ম ওভারড়ডাজ েংক্ড়ট 

আমাড়দর হদড়শর েমেযা হমাক্াড়বলা প্রক্তক্রয়াড়ক্ শক্তিশালী ক্রড়ি আথম গথব নি। আথম ক্ত িজ্ঞ 

হয েবড়চড়য় হবথশ প্রড়য়াজর্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবােীড়দর প্রিযাশা  ূরণ ও েমি নর্ প্রদাড়র্র জর্য 

থর্ড়বথদি হর্িতত্ব ধারাবাথ ক্ভাড়ব ক্াজ ক্ড়র।"  

  

থরোচন িাউড়ন্ডশর্ ির হমিাল  াইক্তজর্, ইর্ক্ড় নাড়রড়টড এবং SAMHSA-এর  াটনর্ারথশ  ির 

োক্ড়েে গ্রাি 2022-এর ে ড়যাথগিায় থর্উ ইয়ক্ন হেটড়ক্ েম্প্রোরড়ণর জর্য অি নায়র্ ক্রা 

 ড়য়ড়ছ। প্রড়িযক্ প্রা ক্  াুঁচ বছর ধড়র বাথষ নক্ 175,000 মাথক্নর্ ডলার এবং হমাট 875,000 

মাথক্নর্ ডলার  াড়ব।  

  

হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  

• অযাড়েে টু ইক্তন্ডড় ড়ন্ডন্স অব ক্টনলযান্ড ক্াউথি, ইর্ক্ড় নাড়রড়টড  

  

ব ঙ্গার হলকস  

• অিাথরওর জর্য অংশীদাথরত্ব (অিাথরও ক্াউথির মাদক্দ্রবয হেবর্ প্রথিড়রাধ হজাট)  

  

লং আইলোন্ড  

• িযাথমথল অযান্ড থচল্ড়ের্'ে অযাড়োথেড়য়শর্  

  



বর্উ ইয়কন বসটি  

• হল মযার্ ক্ড়লড়জর  ক্ষ হিড়ক্ থেটট ইউথর্ভাথে নটট অভ থর্উ ইয়ক্ন (City University of 

New York, CUNY-এর থরোচন িাউড়ন্ডশর্ (ড়ল মযার্ থপ্রড়ভর্শর্ ক্লাড়বাড়রটটভ)  

• থরড়েড়বাড়রা ক্থমউথর্টট (Riseboro Community) অংশীদাথরত্ব (েিল প্রথিড়রাধ হজাড়টর 

জর্য RiseBoro অংশীদাথরত্ব)  

  

র্ি ন কাবন্ট্র  

• মাউড়ির্ থভউ থপ্রড়ভর্শর্ োথভনড়েে, ইর্ক্ড় নাড়রড়টড (ইউর্াইড়টড থপ্রড়ভর্শর্ "UP!" 

হক্ায়াথলশর্ অব লুইে ক্াউথি)   

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট ওভারড়ডাজ ম ামারী েমাধার্ ক্রার জর্য এক্টট আগ্রােী, বহুমাক্তিক্  ি 

হবড়ছ থর্ড়য়ড়ছ এবং  ূণ ন প্রথিড়রাধ, থচথক্ৎো, ও থর্রাময় হেবা এবং ক্ষথি ক্মাড়র্া ে  আেক্তি 

 থরচয নার জর্য হদড়শর এক্টট শীষ নস্থার্ীয় থচথক্ৎোর ধারাবাথ ক্িা তিথর ক্ড়রড়ছ। এর মড়ধয 

েংক্টক্ালীর্  থরড়ষবা ে  প্রিাগি  থরড়ষবাগুড়লাড়ি অযাড়েে েম্প্রোরণ;  াে ািাড়ল ভথিন 

 ওয়া, বথ থব নভাড়গর হরাগী এবং আবাথেক্ থচথক্ৎো ক্ায নক্রম; আেক্তি থর্রামড়য়র ওষুধ এবং 

হমাবাইড়ল থচথক্ৎো ও  থরব র্  থরড়ষবা অন্তভুনি রড়য়ড়ছ।  

  

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেড়টর হ ড়রাইর্ অযান্ড ওথ ওড টাস্ক হিাে ন (Heroin and Opioid 

Task Force)-এর এক্জর্ েদেয থছড়লর্ হযটট 2016 োড়ল র্িুর্, অপ্রচথলি  থরড়ষবাগুড়লার 

জর্য েু াথরশ ক্ড়রথছল। এইেক্ল হেবার মড়ধয রড়য়ড়ছ থরক্ভাথর হেিার, ইয়ুি ক্লাব াউজ, 

েম্প্রোথরি ে ক্মী  থরড়ষবা এবং উনু্মি অযাড়েে হক্ন্দ্রেমূ  যা  থরচয নার হক্ষড়ি িাৎক্ষথণক্ 

মূলযায়র্ এবং হরিাড়রলেমূ  প্রদার্ ক্ড়র এবং প্রথিষ্ঠালগ্ন হিড়ক্ই হেটজড়ুে অেংখ্য 

ক্থমউথর্টটড়ি অভাবগ্রস্থ হলাক্জর্ড়ক্ িাড়দর আবােস্থড়লর  াড়শই  থরচয নায় অযাড়েে হ ড়ি 

ে ায়িা ক্রড়ছ।  

  

আেক্তির েমেযায় আক্রান্ত থর্উ ইয়ক্নবােীরা, অিবা যাড়দর থপ্রয়জর্ েমেযায় ভুগড়ছর্ িারা 

হেড়টর হটাল-থি, থদড়র্-24- ণ্টা েপ্তাড় -7-থদর্ হখ্ালা িাক্া হ া লাইড়র্ 1-877-8-HOPENY 

(1-877-846-7369) র্ম্বড়র হিার্ ক্ড়র অিবা HOPENY (শটন হক্াড 467369) থলড়খ্ হটেট 

 াটঠড়য় ো াযয ও আশা খ্ুুঁড়জ থর্ড়ি  াড়রর্।  

  

আেক্তি েংক্রান্ত লভয থচথক্ৎো, হযমর্ ক্রাইথেে/থডটে,  াে ািাড়ল ভথিন  ওয়া, 

হরথেড়ডর্থশয়াল, বা বথ থব নভাড়গর হরাগীড়দর হেবা, ইিযাথদ থর্উ ইয়ক্ন হেট OASAS থচথক্ৎোর 

লভযিা েংক্রান্ত ডযাশড়বাডন বযব ার ক্ড়র খ্ুুঁড়জ হর্য়া যাড়ব যা FindAddictionTreatment.ny.gov 

ওড়য়বোইড়ট থগড়য় অিবা থর্উ ইয়ক্ন হেট OASAS ওড়য়বোইড়টর মাধযড়ম  াওয়া যাড়ব।  

  

আ থর্, অিবা আ র্ার থপ্রয়জর্, যথদ থচথক্ৎো েংক্রান্ত বীমা বাধার েম্মুখ্ীর্  র্ অিবা এক্টট 

অস্বীক্ত ি দাথবর জর্য আড়বদর্ দাথখ্ল ক্রার জর্য ো াড়যযর প্রড়য়াজর্  য়, িা ড়ল 888-614-

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q4NpPNVkdFxywluMps39VSUdunmuUsfrDegHsL1msbI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37j4COLwtjYu52FNZFhm42pEdYOGgjAunYjkA4uKfMs%3D&reserved=0


5400 র্ম্বড়র হিাড়র্ হযাগাড়যাগ ক্রুর্ অিবা ombuds@oasas.ny.gov টঠক্ার্ায় ইড়মইল 

ক্রুর্।  

   

###  

  

 
আড়রা েংবাদ  াওয়া যাড়ব এখ্াড়র্ www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট | এক্তেথক্উটটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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