
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/8/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল আসক্তির জর্ে আউটবরচ এিং এর্ম্বগজম্বেন্ট পবরম্বেিাগুম্বলাম্বক 

স ায়তা করার জর্ে 3.75 বেবলয়র্ োবকনর্ ডলার হ ােণা কম্বরম্বের্  

  

দিু নল ও সুবিধািক্তিত জর্ম্বগাষ্ঠীর কাম্বে হপ ৌঁোম্বর্ার লম্বযে বিট আউটবরচ 

পবরম্বেিাগুম্বলার সম্প্রসারণ  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর ওবপওম্বয়ড হসম্বটলম্বেন্ট ফান্ড িেি াম্বরর সি নম্বেে উম্বদোগ  

  

 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে আসক্তির স ায়তা এবং অর্যার্য স্বাস্থ্য হসবার 

সারি ঝ ুঁ থক্পূণ ন জর্রগাষ্ঠীরক্ সংে ি ক্রার জর্য থিজাইর্ ক্রা আউটথরচ এবং এর্রগজরেন্ট 

পথররষবাগুরলা সম্প্রসাররণর জর্য 3.75 থেথলয়র্ োথক্নর্ িলার পে নন্ত উপলভয ররয়রে। হেট 

অথিস অভ অযাথিক্শর্ সাথভনরসস অযান্ড সারপাটনস ক্তত নক্ পথরচাথলত, এই উর্যাগটট থর্উ ইয়ক্ন 

হেরটর ওথপওরয়ি হসরটলরেন্ট িান্ডরক্ টযাপ ক্রার জর্য সব নরশষ এবং থবরশষত উচ্চ-

প্ররয়াজর্ীয় জর্রগাষ্ঠীর বযক্তির্র ক্ারে হপ ৌঁোরর্ার জর্য থিজাইর্ ক্রা  রয়রে োর্র অর্যিায় 

েরের অযারেস র্াও িাক্রত পারর।  

 

"আেরা থর্উ ইয়ক্ন হেট জ রে ওথপওরয়ি সংক্ট হোক্ারবলায় সব নাত্মক্ প্রেপ থর্ক্তি, োর 

েরযয ররয়রে স থবযাবক্তিত অিলগুরলা হেখারর্ আসক্তি পথররষবা এবং স ায়তার অভাব 

ররয়রে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই অর্ ্ারর্র োযযরে পথরচাথলত রাস্তার আউটথরচ 

পথররষবাগুরলা প্রাথন্তক্ জর্রগাষ্ঠীরক্ আসক্তির ্ ষ্টচক্র হভরে হ্ওয়ার জর্য প্ররয়াজর্ীয় জীবর্ 

রোক্ারী েে হপরত স ায়তা ক্ররব।"  

       

এই ত থবল রাস্তার আউটথরচ পথররষবাগুরলার জর্য পথরচালর্া বযয় ব র্ ক্রার জর্য 250,000 

োথক্নর্ িলাররর 12টট প রস্কার প্র্ার্ ক্ররব। এই ত থবলটট পাুঁচটট ক্াউথন্টর থর্উ ইয়ক্ন থসটট 

অিরলর বাইররর প্র্ার্ক্ারীর্র জর্য 75,000 োথক্নর্ িলাররর 10টট প রস্কার প্র্ার্ ক্ররব োরত 

্ গ নে জর্রগাষ্ঠীরক্ জথেত ক্রার জর্য োর্বা র্ হক্র্া োয়।  

  

আউটথরচ ্ল এের্ অিল পথর্শ নর্ ক্রর হেখারর্ উচ্চ-ঝ ুঁ থক্পূণ ন জর্রগাষ্ঠী জরো  য় - পাক্ন ও 

গত  ীর্ হলাক্র্র থশথবররর েরতা জায়গা - অথতথরি োত্রা প্রথতররায ও থশো, র্ারলারোর্ 

থবতরণ এবং হে থলক্ সরবরার র জর্য। এই পথর্শ নরর্র সেয়, আউটথরচ ক্েীরা অথতথরি 



বযস্ততার স রোগ শর্াি ক্রার হচষ্টা ক্রর ো এই বযক্তির্র ো্রক্র বযব াররর সারি সম্পথক্নত 

েথত হ্রাস ক্ররত স ায়তা ক্ররত পারর।  

  

OASAS এখর্ থর্উ ইয়ক্ন, ব্রঙ্কস, থরচেন্ড, এথর, ের্ররা, স থলভার্, টম্পথক্র্স এবং অযালবাথর্ 

ক্াউথন্টরত এই পথররষবাগুরলা সরবরা ক্ারী 20টট সরবরা ক্ারীরক্ ত থবল হ্য়। এই ত থবরলর 

স রোরগর োযযরে লেয  রলা থক্ংস ক্াউথন্ট এবং ক্ ইন্স ক্াউথন্টরত এক্টট ক্রর সরবরা ক্ারী 

প্রথতষ্ঠা ক্রা, থর্উ ইয়ক্ন থসটটর বাইররর অিরল পথররষবা প্র্ারর্র জর্য আররা 10টট।  

  

OASAS ও হেট অথিস অভ হেন্টাল হ লি,  াসপাতাল, থসথরঞ্জ পথররষবা হপ্রাগ্রাে, ড্রাগ 

বযব ারক্ারী স্বাস্থ্য হক্ন্দ্র এবং হিিাররলভারব হোগযতাসম্পন্ন স্বাস্থ্য হক্ন্দ্রগুরলা দ্বারা প্রতযথয়ত 

সরবরা ক্ারীরা ত থবরলর জর্য আরব্র্ ক্রার হোগয।  

  

বর্উ ইয়কন হেট অবফস অভ অোবডকের্ সাবভনম্বসস অোন্ড সাম্বপাটনস কবেের্ার 

বচর্াম্বজা কাবর্ং াে িম্বলর্, "আেরা এের্ বাযাগুথল হোক্ারবলায় ক্াজ চাথলরয় োক্তি ো থক্েু 

োর্ ষরক্ এই জীবর্ রোক্ারী পথররষবাগুরলা অযারেস ক্রা হিরক্ থবরত রারখ এবং হেখারর্ই 

িারক্ তার্র সারি হ্খা ক্রর তার্র প্ররয়াজর্ীয় স ায়তার সারি সংে ি ক্রর। এই 

পথররষবাগুরলা অতীরত সিল প্রোথণত  রয়রে এবং এই হেরটর আররা অংরশ তার্র সম্প্রসারণ 

আররা হবথশ োর্ ষরক্ গুরুত্বপূণ ন সা ােয এবং স ায়তা অযারেস ক্ররত সেে ক্ররব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট অবফস অি হেন্টাল হ লি কবেের্ার অোর্ সুবলভার্ িম্বলর্, "উচ্চ 

চাথ ্াসম্পন্ন জর্রগাষ্ঠীর েরযয োরা তার্র ো্ক্ বযব াররর সেসযার জর্য েে পারির্ র্া 

তার্র ক্ারে হপ ৌঁোরর্া এবং জথেত ক্রা অতযন্ত গুরুত্বপণূ ন। OASAS ক্তত নক্ উপস্থ্াথপত এই 

ত থবরলর স রোগগুরলা বযস্ততার প্ররচষ্টা বাথেরয় তুলরব, জীবর্ বা ুঁচারব এবং োর্ ষরক্ আসক্তি 

হিরক্ প র্রুদ্ধার ক্ররত স ায়তা ক্ররব। আথে গভর্ নর হ াক্ল ও OASAS-এর আোর 

স ক্েীর্র তার্র আউটথরচ প্ররচষ্টা এবং থচথক্ৎসার অযারেস সম্প্রসাররণর প্রথতশ্রুথতর জর্য 

সায বা্ জার্াই।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট বডপাটনম্বেন্ট অি হ লম্বির ভারপ্রাপ্ত কবেের্ার হজেস েোকম্বডার্াল্ড 

িম্বলর্, "ওভাররিাজ ে াোরী হোক্ারবলায় গভর্ নর হ াক্রলর থর্র ন্রশ আোর্র রাজয এক্টট 

আগ্রাসী, বহুে খী হক্ শল বাস্তবায়র্ ক্রররে। এই ত থবরলর লেয ক্রাইথসস সাথভনস, ইর্রপরশন্ট, 

বথ থব নভারগর হরাগী এবং আবাথসক্ থচথক্ৎসা হপ্রাগ্রারের পাশাপাথশ আসক্তির থচথক্ৎসার জর্য 

ওষ য, হোবাইল থচথক্ৎসা এবং পথরব র্ পথররষবাগুরলার েরতা ঐথত যগত পথররষবাগুরলারত 

অযারেস বাোরর্া।"  

  

অযাটথর্ ন হজর্াররল হলটটথশয়া হজেস ক্তত নক্ আথিেজাত ওষ য প্রস্তুতক্ারক্ এবং 

িাে নাথসউটটক্যাল হক্াম্পাথর্গুরলার সরে সম্পাথ্ত থবথভন্ন হসরটলরেন্ট চুক্তির োযযরে থর্উ 

ইয়ক্ন হেট 2 থবথলয়র্ োথক্নর্ িলারররও হবথশ অি ন লাভ ক্ররব। এসব হসরটলরেন্ট হিরক্ পাওয়া 

অরি নর এক্টট অংশ সরাসথর থেউথর্থসপযাথলটটগুরলার ক্ারে চরল োরব, এবং অবথশষ্ট অংশ 

চলোর্ আথিেজাত পরণযর ে াোরী হোক্ারবলার জর্য প্রথতররায, থচথক্ৎসা, েথত ক্োরর্া, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fstreet-outreach-and-engagement&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dfa20fd0ee7493798af08db20022e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138965975369532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wRx006ugg6C2EigCLaNOLFKQGzMM784R6ymxG208mMk%3D&reserved=0


এবং আররাগযলারভর প্ররচষ্টাসেূর  স ায়তা ক্রার জর্য থর্রবথ্ত এক্টট ত থবরল জো রাখা 

 রব।  

  

এই থর্রবথ্ত ত থবল হে আইর্ দ্বারা প্রথতটষ্ঠত  রয়রে হসই আইর্ আথিেজাত পরণযর 

হসরটলরেন্ট ত থবরলর পরােশ ন্ াতা হবািনও ততথর ক্রররে, হেটটর ক্াজ  রি হসরটলরেন্ট 

থ রসরব পাওয়া অি ন োর্র প্ররয়াজর্ ররয়রে তার্ররক্ সবরচরয় ভারলাভারব হসবা প্র্ার্ ক্রার 

জর্য থক্ভারব বযব ার ক্রা োয় হস বযাপারর পরােশ ন প্র্ার্ ক্রা। হবারিনর স্সযরা 1 র্রভম্বর 

তাথররখ েথত ক্থেরয় আর্ার পথররষবাসেূ  ও থচথক্ৎসারক্ শীষ ন অগ্রাথযক্ার থ রসরব শর্াি ক্রর 

তার্র প্রিে স পাথরশ ইস য ক্রররের্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন আথিেজাত পরণযর সারি সম্পথক্নত েততুয হোক্ারবলার জর্য সংগ্রারে থলপ্ত হিরক্রে, 

হেখারর্ হেটজ রে অথযক্াংশ ওভাররিাজজথর্ত েততুযর হেরত্র এখর্ হির্টাথর্রলর সম্পতিতা 

পাওয়া োরি। ওথপওরয়ি-সম্পথক্নত েততুযর থবষরয় হেট থিপাটনরেন্ট অভ হ লরির সব নরশষ তিয 

এখারর্ পাওয়া োয়।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট ওভাররিারজর ে াোরী সোযার্ ক্রার জর্য এক্টট আগ্রাসী, বহুোক্তত্রক্ পি 

হবরে থর্রয়রে, এবং পূণ ন প্রথতররায, থচথক্ৎসা, েথত ক্থেরয় আর্া, ও থর্রােয় হসবা স  আসক্তি 

পথরচে নার জর্য হ্রশর েরযয শীষ নস্থ্ার্ীয় অবস্থ্ার্ থর্রয়রে। হেট প্রিাগত হসবার প্রাপযতা 

সম্প্রসারণ ক্রার জর্য ক্াজ ক্রররে, োর েরযয ররয়রে সঙ্কটক্ালীর্ হসবা, ইর্রপরশন্ট, 

আউটরপরশন্ট, ও আবাথসক্ থচথক্ৎসা ক্ে নসূথচ, এবং হসইসারি আসক্তির থচথক্ৎসার জর্য ওষ য, 

হোবাইল থচথক্ৎসা, ও পথরব র্ হসবাসেূ ।  

 

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ররাইর্ অযান্ড অথপওরয়ি টাস্ক হিাস ন (New York State 

Heroin and Opioid Task Force) এর স্সয থেরলর্ ো 2016 সারল র্তুর্, প্রিাগত র্য় এের্ 

পথররষবার স পাথরশ ক্রর, োর েরযয থেল থর্রােয় হক্ন্দ্র, তরুণ-তরুণীর্র ক্লাব াউস, 

সম্প্রসাথরত থপয়ার পথররষবা, উন্ম ি অযারেস হসন্টার ো তাৎেথণক্ েূলযায়র্ ও হসবার জর্য 

হরিারাল প্র্ার্ ক্রর। পরবতীরত এই হসবাগুথল হেরটর বহু ক্থেউথর্টটরত স্থ্াপর্ ক্রা  রয়রে 

এবং োর্ ষরক্ তার্র আবাসস্থ্রলর ক্ারেই প্ররয়াজর্ীয় হসবা হপরত স ায়তা ক্রররে। 

 

আসক্তির সেসযায় আক্রান্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীরা, অিবা োর্র থপ্রয়জর্ সেসযায় ভুগরের্ তারা 

হেরটর হটাল-থি, থ্রর্-24- ণ্টা সপ্তার -7-থ্র্ হখালা িাক্া HOPEline-এ 1-877-8-HOPENY 

(1-877-846-7369) র্ম্বরর হিার্ ক্রর অিবা HOPENY (শটন হক্াি 467369) থলরখ হটেট পাটিরয় 

সা ােয ও আশা খ ুঁরজ থর্রত পাররর্। 

 

আসক্তি সংক্রান্ত লভয থচথক্ৎসা, হেের্ ক্রাইথসস/থিটে,  াসপাতারল ভথতন  ওয়া, 

হরথসরির্থশয়াল, বা বথ থব নভারগর হরাগীর্র হসবা, ইতযাথ্ NYS OASAS থচথক্ৎসার লভযতা 

সংক্রান্ত িযাশরবািন বযব ার ক্রর খ ুঁরজ হর্য়া োরব 

ো FindAddictionTreatment.ny.gov ওরয়বসাইরট থগরয় অিবা NYS OASAS ওরয়বসাইরটর 

োযযরে পাওয়া োরব। েথ্ আপথর্, অিবা আপর্ার হক্ারর্া থপ্রয়জর্ থচথক্ৎসার জর্য থবো 

সংক্রান্ত প্রথতবন্ধক্তার সম্ম খীর্  র্ অিবা হক্ারর্া প্রতযাখযাত ্াথবর জর্য আথপল জো হ্য়ার 

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%7C0dfa20fd0ee7493798af08db20022e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138965975369532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jZYoQ2YQFrstSg6l9eGh75METpdLpB2biNJ%2F5S7xU1s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dfa20fd0ee7493798af08db20022e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138965975369532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mqHqC%2BzSKJBON8DtPx50JbYEMsHPTVZB5BhZUQs5V%2F8%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%7C0dfa20fd0ee7493798af08db20022e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138965975369532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iVd4cBWScbG8hQUh4BV%2B%2Fw466lDdOgYBK9a3v6JnYjk%3D&reserved=0


হেরত্র সা ারেযর প্ররয়াজর্  য়, তা রল 888-614-5400 র্ম্বরর হিার্ ক্রর অিবা 

ombuds@oasas.ny.gov টিক্ার্ায় ইরেইল ক্রর CHAMP  টলাইরর্ হোগারোগ ক্রুর্।  
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