
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/7/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

আবিমজাত পম্বযের আসক্তির বিবকৎসার উদ্ভাির্মূলক কম নসূবিগুম্বলার জর্ে 8.6 

বমবলয়র্ ডলাম্বররও হিবে িরাে করা সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষযা  

  

এই ত বিল আবিমজাত পযে িেি ার সংক্রান্ত সমসো হমাকাম্বিলার জর্ে পম্বযের 

অোম্বেস িৃক্তি করার জর্ে ততবর 18টি পর্ নন্ত িব বি নভাম্বগর হরাগীম্বের জর্ে সমবিত 

একীভূত বিবকৎসা কম নসূবিম্বক স ায়তা করম্বি  

  

অর্ুোর্গুম্বলা বর্উ ইয়কন হেম্বির আবিমজাত পম্বযের হসম্বিলম্বমন্ট ত বিম্বলর মাধ্েম্বম 

প্রোর্ করা  ম্বে  

  

 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেট জড়ুে আথিমজাত পণ্য ব্যব্ ার সংক্রান্ত সমসযা 

হমাক্াড়ব্লার জর্য ব্থ থব্ নভাড়গর হরাগীড়ের জর্য সমথিত এক্ীভূত থিথক্ৎসা ক্ম নসূথি উন্নয়ড়র্র 

জর্য 8.6 থমথলয়র্ ডলাড়ররও হব্থি লভয  ওয়ার ক্িা হ াষণ্া ক্ড়রড়ের্। হেড়টর অথিস অব্ 

অযাথডক্ির্ সাথভনড়সস এন্ড সাড়পাটনস (Office of Addiction Services and Supports) ক্তত নক্ 

ব্রাদ্দক্ত ত এই ত থব্ল 18টট পর্ নন্ত হসব্া প্রোর্ক্ারীড়ক্ এসব্ উদ্ভাব্র্মলূক্ ক্ম নসূথি প্রথতষ্ঠায় 

তাড়ের প্রড়িষ্টাগুড়লাড়ত স ায়তা ক্রড়ব্ এব্ং এটট থর্উ ইয়ক্ন হেড়টর আথিমজাত পড়ণ্যর 

হসড়টলড়মন্ট ত থব্ড়লর মাধ্যড়ম প্রোর্ক্ত ত সব্ নসাম্প্রথতক্ অর্ুোর্।  

 

"ব্হু থর্উ ইয়ক্নব্াসীর মড়তাই, আথিমজাত পড়ণ্যর আসক্তির ব্যাথধ্র ক্ারড়ণ্ পথরব্াড়রর হক্াড়র্া 

সেসযড়ক্  াথরড়য় হিলার অর্ুভূথত হক্মর্  ড়ত পাড়র তা আমার জার্া আড়ে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "ব্থ থব্ নভাড়গর হরাগীড়ের জর্য এসব্ উদ্ভাব্র্মূলক্ থিথক্ৎসা ক্ম নসূথি আমাড়ের 

পথরড়ষব্াগুড়লা ব্যাপক্ভাড়ব্ সম্প্রসারণ্ ও উন্নত ক্রার জর্য এব্ং এই ম ামারী অসংখ্য থর্উ 

ইয়ক্নব্াসীর জর্য হর্ ক্ষথতর ক্ারণ্  ড়য়ড়ে তা হমাক্াড়ব্লা ক্রার জর্য আথিমজাত পড়ণ্যর 

হসড়টলড়মন্ট ত থব্ড়লর অি ন ক্াড়জ লাগাড়ব্।"  

  

ব্থ থব্ নভাড়গর হরাগীড়ের জর্য সমথিত এক্ীভূত থিথক্ৎসা ক্ম নসূথিগুড়লা ব্যক্তি-হক্ক্তিক্ সমথিত 

পথরড়ষব্াসমূ  অযাড়েস ক্রার আড়রা হব্থি সুড়র্াগ প্রোর্ ক্ড়র, র্ার মড়ধ্য আথিমজাত পণ্য 

ব্যব্ াড়রর সমসযার জর্য ওষুড়ধ্র মাধ্যড়ম থিথক্ৎসা অন্তভভ নি রড়য়ড়ে, এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেড়ট 

এক্ীভূত থিথক্ৎসার জর্য িলমার্ প্রড়য়াজর্ীয়তা হমাক্াড়ব্লা ক্রার জর্য এক্টট র্তভর্ উড়েযাগ। 

এসব্ ক্ম নসূথি মােক্দ্রব্য ব্যব্ ার সংক্রান্ত সমসযার জর্য থিথক্ৎসা গ্র ণ্ ক্রড়ত িাওয়া থর্উ 



ইয়ক্নব্াসীড়ের জর্য এক্ জায়গায় এক্াথধ্ক্ পথরড়ষব্া অযাড়েস ক্রা স জতর ক্রার জর্য ততথর 

ক্রা  ড়য়ড়ে।  

  

অবিস অি অোবডকের্ সাবভনম্বসস এন্ড সাম্বপািনস-এর কবমের্ার বের্াম্বজা কাবর্ং োম 

িম্বলর্, "আথিমজাত পণ্য ব্যব্ ার সংক্রান্ত সমসযার জর্য ওষুড়ধ্র মাধ্যড়ম থিথক্ৎসা ক্রা 

থর্রাপে ও ক্ার্ নক্র এব্ং আসক্তিড়ত আক্রান্ত হলাক্জড়র্র সাথব্ নক্ স্বাস্থ্য ও সুস্থ্তা রক্ষায় স ায়তা 

ক্ড়র ব্ড়ল প্রমাণ্ পাওয়া হগড়ে। এসব্ সমথিত এক্ীভূত ক্ম নসূথি প্রথতষ্ঠা ক্রা এক্টট গুরুত্বপূণ্ ন 

অগ্রাথধ্ক্ার এব্ং এটট আড়রা হব্থি মার্ুষড়ক্ তাড়ের স্বল্প ও েী ন-হময়ােী আড়রাগযলাড়ভর জর্য 

অথত গুরুত্বপূণ্ ন স ায়তা অযাড়েস ক্রড়ত সা ার্য ক্রড়ব্।"  

  

হেম্বির স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর (Department of Health) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার ড. হজমস 

মোকম্বডার্াল্ড িম্বলর্, "আথিমজাত পড়ণ্যর ম ামারী অড়র্ক্ হব্থি মার্ুড়ষর জীব্র্ হক্ড়ে 

থর্ড়য়ড়ে। সব্ থর্উ ইয়ক্নব্াসী স ার্ুভূথতসম্পন্ন হসব্া ও থিথক্ৎসায় অযাড়েস পাওয়ার অথধ্ক্ার 

রাড়খ্ এব্ং এসব্ ক্ম নসূথি জীব্র্ রক্ষা ক্রড়ব্। আথিমজাত পড়ণ্য আসক্তির সমসযা থর্ড়য় সংগ্রাড়ম 

থলপ্ত ব্যক্তিরা র্াড়ত আড়রাগযলাড়ভর পড়ি এথগড়য় র্াওয়ার জর্য তাড়ের প্রড়য়াজর্ীয় সংস্থ্ার্সমূ  

হপড়ত পাড়রর্ হস থব্ষয়টট থর্ক্তিত ক্রার জর্য তার অব্যা ত অঙ্গীক্ারাব্দ্ধতার জর্য আথম 

গভর্ নর হ াক্লড়ক্ ধ্র্যব্াে জার্াই।"  

  

থব্েযমার্ এক্ীভূত ক্ম নসূথিগুড়লাড়ত স ায়তা ক্রার জর্য, থব্েযমার্ আথিমজাত পড়ণ্যর থিথক্ৎসা 

এব্ং ব্থ থব্ নভাড়গর হরাগীড়ের ক্ম নসূথিগুড়লা সক্তিথলত ক্রার জর্য, অিব্া র্তভর্ এক্ীভূত ক্ম নসূথি 

ততথর ক্রার জর্য হসব্া প্রোর্ক্ারীরা ত থব্ল পাওয়ার আড়ব্ের্ ক্রড়ত পারড়ব্। আড়ব্ের্ জমা 

হেওয়ার জর্য অর্ুড়রাধ্ জার্াড়র্ার এক্টট প্রক্তক্রয়ার মাধ্যড়ম ত থব্ল ব্রাদ্দ হেওয়া  ড়ব্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট আথিমজাত পণ্য প্রস্তুতক্ারক্ড়ের সড়ঙ্গ সম্পাথেত থব্থভন্ন হসড়টলড়মন্ট িভ ক্তির 

মাধ্যড়ম 2 থব্থলয়র্ ডলাড়ররও হব্থি অি ন লাভ ক্রড়ব্। এসব্ হসড়টলড়মন্ট হিড়ক্ পাওয়া অড়ি নর 

এক্টট অংি সরাসথর থমউথর্থসপযাথলটটগুড়লার ক্াড়ে িড়ল র্াড়ব্, এব্ং অব্থিষ্ট অংি িলমার্ 

আথিমজাত পড়ণ্যর ম ামারী হমাক্াড়ব্লার জর্য প্রথতড়রাধ্, থিথক্ৎসা, ক্ষথত ক্মাড়র্া, এব্ং 

আড়রাগযলাড়ভর প্রড়িষ্টাসমূড়  স ায়তা ক্রার জর্য থর্ড়ব্থেত এক্টট ত থব্ড়ল জমা রাখ্া  ড়ব্।  

  

এই থর্ড়ব্থেত ত থব্ল হর্ আইর্ দ্বারা প্রথতটষ্ঠত  ড়য়ড়ে হসই আইর্ আথিমজাত পড়ণ্যর 

হসড়টলড়মন্ট ত থব্ড়লর পরামি নোতা হব্াডনও ততথর ক্ড়রড়ে, হর্টটর ক্াজ  ড়ে হসড়টলড়মন্ট 

থ ড়সড়ব্ পাওয়া অি ন র্াড়ের প্রড়য়াজর্ রড়য়ড়ে তাড়েরড়ক্ সব্ড়িড়য় ভাড়লাভাড়ব্ হসব্া প্রোর্ ক্রার 

জর্য থক্ভাড়ব্ ব্যব্ ার ক্রা র্ায় হস ব্যাপাড়র পরামি ন প্রোর্ ক্রা। হব্াড়ডনর সেসযরা 1 র্ড়ভম্বর 

তাথরড়খ্ ক্ষথত ক্থমড়য় আর্ার পথরড়ষব্াসমূ  ও থিথক্ৎসাড়ক্ িীষ ন অগ্রাথধ্ক্ার থ ড়সড়ব্ ির্াি ক্ড়র 

তাড়ের প্রিম সুপাথরি ইসুয ক্ড়রড়ের্।  

  

হেড়টর স্বাস্থ্য থব্ভাগ ক্তত নক্ প্রক্াথিত এক্টট থরড়পাড়টনর তিয অর্ুর্ায়ী, 2021 সাড়ল থর্উ ইয়ক্ন 

আথিমজাত পড়ণ্যর সাড়ি সম্পথক্নত মততভ য হমাক্াড়ব্লার জর্য সংগ্রাড়ম থলপ্ত হিড়ক্ড়ে, হর্খ্াড়র্ 

হেটজড়ুে অথধ্ক্াংি ওভারড়ডাজজথর্ত মততভ যর হক্ষড়ে এখ্র্ হির্টাথর্ড়লর সম্পতিতা পাওয়া 

র্াড়ে। অর্যার্য মুখ্য আথব্ষ্কারগুথল  ড়লা:  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fintegrated-outpatient-treatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=enWSzZMdIGTkupUqYmm88qMJEHhgXJ89STfqE0XiatI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fintegrated-outpatient-treatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=enWSzZMdIGTkupUqYmm88qMJEHhgXJ89STfqE0XiatI%3D&reserved=0
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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JdIgFPalDGMLyoWzm%2BnqoYcJ23tEFkC9oZFo44o4O8s%3D&reserved=0


  

• আথিম সম্পথক্নত 4,766টট ওভারড়ডাজ মততভ য, র্া গত ব্ের হিড়ক্ 14 িতাংি 

হব্থি।  

• আথিম ওভারড়ডাড়জর ক্ারড়ণ্ 10,430 আউটড়পড়িন্ট জরুথর থব্ভাড়গ আগমর্, 

র্া গত ব্ের হিড়ক্ 12.6 িতাংি হব্থি।  

• জরুথর হমথডড়ক্ল হসব্া ক্তত নক্ র্যাড়লাের্ প্রোড়র্র 19,139টট  টর্া, র্া গত ব্ের 

হিড়ক্ 11.8 িতাংি হব্থি।  

  

হেি বসম্বর্ির র্ািাবলয়া িার্ নাম্বেজ িম্বলর্, "আথিমজাত পণ্য ব্যব্ ার সংক্রান্ত সমসযা 

থর্ড়য় সংগ্রাড়ম থলপ্ত মার্ুষড়ের জর্য পথরড়ষব্া ও সংস্থ্ার্সমূ  ব্তক্তদ্ধ ক্রা আমাড়ের জর্য 

অপথর ার্ ন, এব্ং ব্থ থব্ নভাড়গর হরাগীড়ের জর্য এসব্ সমথিত থিথক্ৎসা ক্ম নসূথির জর্য সম্প্রথত 

ব্রাদ্দ ক্রা এসব্ ত থব্ড়লর মাধ্যড়ম আথম আত্মথব্শ্বাসী হর্ গভর্ নর এই থব্ষড়য় অঙ্গীক্ারাব্দ্ধ 

রড়য়ড়ের্। আথিমজাত পড়ণ্যর হসড়টলড়মন্ট ত থব্ড়লর সটিক্ ব্যব্ ার  ড়ে এধ্রড়র্র ব্যক্তি-

হক্ক্তিক্ ক্ম নসূথিগুড়লা সরব্রা  ক্রা, হর্গুড়লা জীব্র্-রক্ষাক্ারী ওষুধ্ ক্াড়জ লাথগড়য় িাড়ক্।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট ওভারড়ডাড়জর ম ামারী সমাধ্ার্ ক্রার জর্য এক্টট আগ্রাসী, ব্হুমাক্তেক্ পি 

হব্ড়ে থর্ড়য়ড়ে, এব্ং পণূ্ ন প্রথতড়রাধ্, থিথক্ৎসা, ক্ষথত ক্থমড়য় আর্া, ও থর্রাময় হসব্া স  আসক্তি 

পথরির্ নার জর্য হেড়ির মড়ধ্য িীষ নস্থ্ার্ীয় অব্স্থ্ার্ থর্ড়য়ড়ে। হেট প্রিাগত হসব্ার প্রাপযতা 

সম্প্রসারণ্ ক্রার জর্য ক্াজ ক্ড়রড়ে, র্ার মড়ধ্য রড়য়ড়ে সঙ্কটক্ালীর্ হসব্া, ইর্ড়পড়িন্ট, 

আউটড়পড়িন্ট, ও আব্াথসক্ থিথক্ৎসা ক্ম নসূথি, এব্ং হসইসাড়ি আসক্তির থিথক্ৎসার জর্য ওষুধ্, 

হমাব্াইল থিথক্ৎসা, ও পথরব্ র্ হসব্াসমূ ।  

  

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ড়রাইর্ অযান্ড অথপওড়য়ড টাস্ক হিাড়স নর (NYS Heroin and 

Opioid Task Force) সেসয থেড়লর্, র্া 2016 সাড়ল র্তভর্, প্রিাগত র্য় এমর্ পথরড়ষব্ার সুপাথরি 

ক্ড়র, র্ার মড়ধ্য আড়ে থর্রাময় হক্ি, তরুণ্ড়ের ক্লাব্ াউস, সম্প্রসাথরত থপয়ার পথরড়ষব্া, ওড়পর্ 

অযাড়েস হক্ি, র্া তাৎক্ষথণ্ক্ মূলযায়র্ এব্ং হসব্াপ্রাথপ্তর হরিাড়রল প্রোর্ ক্ড়র। পরব্তীড়ত এই 

হসব্াগুথল হেড়টর ব্হু ক্থমউথর্টটড়ত স্থ্াপর্ ক্রা  ড়য়ড়ে এব্ং মার্ুষড়ক্ তাড়ের আব্াসস্থ্ড়লর 

ক্াড়েই প্রড়য়াজর্ীয় হসব্া হপড়ত স ায়তা ক্ড়রড়ে।  

  

আসক্তির সমসযায় আক্রান্ত থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা, অিব্া র্াড়ের থপ্রয়জর্ সমসযায় ভভগড়ের্ তারা 

হেড়টর হটাল-থি, থেড়র্-24- ণ্টা সপ্তাড় -7-থের্ হখ্ালা িাক্া হ াপলাইড়র্ 1-877-8-HOPENY (1-

877-846-7369) র্ম্বড়র হিার্ ক্ড়র অিব্া HOPENY (িটন হক্াড 467369) থলড়খ্ হটেট পাটিড়য় 

সা ার্য ও আিা খ্ুুঁড়জ থর্ড়ত পাড়রর্।  

 

আসক্তি সংক্রান্ত লভয থিথক্ৎসা, হর্মর্ ক্রাইথসস/থডটে,  াসপাতাড়ল ভথতন  ওয়া, 

হরথসড়ডর্থিয়াল, ব্া ব্থ থব্ নভাড়গর হরাগীড়ের হসব্া, ইতযাথে NYS OASAS থিথক্ৎসার লভযতা 

সংক্রান্ত ডযািড়ব্াডন ব্যব্ ার ক্ড়র খ্ুুঁড়জ হর্য়া র্াড়ব্ 

র্া FindAddictionTreatment.ny.gov ওড়য়ব্সাইড়ট থগড়য় অিব্া NYS OASAS ওড়য়ব্সাইড়টর 

মাধ্যড়ম পাওয়া র্াড়ব্।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FYlgWL%2BFwP3ZU6Bjd4Zl8fYVYL8TcIzHDFSiR4y2F%2FQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1A46Ps2hrb%2B4wgkQe%2F8DkWTexGN1nvkc4DCN3bYFnDM%3D&reserved=0


র্থে আপথর্, অিব্া আপর্ার হক্াড়র্া থপ্রয়জর্ থিথক্ৎসার জর্য থব্মা সংক্রান্ত প্রথতব্ন্ধক্তার 

সিুখ্ীর্  র্ অিব্া হক্াড়র্া প্রতযাখ্যাত োথব্র জর্য আথপল জমা হেয়ার হক্ষড়ে সা াড়র্যর 

প্রড়য়াজর্  য়, তা ড়ল 888-614-5400 র্ম্বড়র হিার্ ক্ড়র অিব্া ombuds@oasas.ny.gov 

টিক্ার্ায় ইড়মইল ক্ড়র CHAMP  টলাইড়র্ হর্াগাড়র্াগ ক্রুর্।  

  

###  
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