
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/15/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কন বিটির গৃ  ীর্ম্বের আশ্রয়ম্বকন্দ্রগুম্বলাম্বে আিক্তি িংক্রান্ত পবরম্বেিাগুম্বলাম্বক 

ি ায়ো করার জর্ে 2.7 বিবলয়র্ ডলাম্বররও হিবে িরাে প্রোর্ করা িম্পম্বকন গভর্ নর 

হ াকম্বলর হ ােণা  

  

এই হেডাম্বরল ে বিল পাাঁচটি হিিা প্রোর্কারীম্বক গৃ  ীর্ম্বের 22টি আশ্রয়ম্বকম্বন্দ্র 

পবরম্বেিা প্রোর্ করার িুম্ব াগ কম্বর বেম্বি  

  

হিিা প্রোর্কারীরা বিি্েৃে পবরিম্বরর আিক্তি িংক্রান্ত বচবকৎিা ও ক্ষবে কবিম্বয় 

আর্ার পবরম্বেিা হপ ৌঁম্বে হেওয়ার জর্ে ঝুাঁ বকম্বে িাকা জর্ম্বগাষ্ঠীর িাম্বি িং ুি  ম্বি  

  

 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2.7 থিথলয়র্ ডলারররও হেথি হেডাররল ত থেল েরাদ্দ হেওয়ার 

হ াষণা ক্রররের্ যা পাাঁচটি হেো প্রোর্ক্ারীরক্ থর্উ ইয়ক্ন থেটির 22টি গ ৃ ীর্রের আশ্রয়রক্রে 

আেক্তি েংক্রান্ত থচথক্ৎো প্রোর্ ক্রার েুরযাগ ক্রর থেরে। হেডাররল িােক্দ্ররেযর অপেযে ার 

প্রথতররাধ ও থচথক্ৎো েংক্রান্ত ব্লক্ গ্র্যারের (Substance Abuse Prevention and Treatment 

Block Grant) িাধযরি েরাদ্দকৃ্ত এই ত থেল এেে আশ্রয়রক্েরক্ থিথর্ক্যাল ইোররভর্ির্ 

হপ ৌঁরে হেওয়ার েুরযাগ ক্রর থেরে এেং এক্ইোরি অথধোেীরেররক্ থপয়ার োথভনে এেং ক্ষথত 

ক্থিরয় আর্ার পথররষো প্রোর্ ক্ররে।  

 

"প্রাথন্তক্ জর্রগাষ্ঠীর হলাক্জর্ ে  েে থর্উ ইয়ক্নোেীর প্ররয়াজরর্র েিরয় থচথক্ৎো 

পথররষোগুরলার অযারেে পাওয়া উথচত," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই ত থেল থর্উ ইয়ক্ন 

থেটিরত গ ৃ ীর্তার েম্মুখীর্  ওয়া উচ্চ চাথ োেম্পন্ন েযক্তিরেররক্ প্রচার ও েম্পিৃতা পথররষো 

প্রোর্ ক্রার িাধযরি থর্রজরের আেক্তি ক্াটিরয় উঠার জর্য তারা থর্ভনর ক্ররত পাররের্ এির্ 

হেো ও ে ায়তা প্রোর্ ক্ররে।"  

  

এই ত থেল হেো প্রোর্ক্ারীরেররক্ আশ্রয়রক্েগুরলারত হোিযাল ওয়াক্নার, হক্ররডর্থিয়াল 

অজনর্ক্ারী অযালরক্া ল আেক্তি ও িােক্দ্ররেযর অপেযে ার থেষয়ক্ ক্াউরেলর, এেং থপয়ার 

অযাডরভারক্িরের অন্তভভ নি ক্রার েুরযাগ ক্রর থেরে। এেে ক্িী থিথর্ক্যাল ইোররভর্ির্ ও 

ে ায়তাল; থপয়ার োথভনে; এেং ক্ষথত ক্থিরয় আর্ার পথররষোেিূ , হযির্ ক্াউরেথলং, 

আচরণগত হক্ িলেিূ , এেং অর্যার্য ে ায়তা পথররষোর েরে েংরযাগ ইতযাথে প্রোর্ ক্রার 

জর্য আশ্রয়রক্রের অথধোেীরের োরি েংযুি  রের্।  

                 



হেরির অথেে অে অযাথডক্ির্ োথভনরেে এন্ড োরপািনে (Office of Addiction Supports and 

Services) ক্তৃনক্ েরাদ্দকৃ্ত এেে অর্ুোর্ হেরির অস্থায়ী ও অক্ষিতা েংক্রান্ত ে ায়তা থেষয়ক্ 

েপ্তর (Office of Temporary and Disability Assistance) এেং থর্উ ইয়ক্ন থেটির থডপািনরিে 

অে হ ািরলে োথভনরেে (Department of Homeless Services)-এর িধযক্ার এক্টি 

ে রযাথগতার েম্পরক্নর েরল েম্ভে  রয়রে। অর্ুোর্প্রাপ্ত পাাঁচটি হেো প্রোর্ক্ারীর িরধয 

ররয়রে:  

  

• অোকাবিয়া হর্িওয়াকন (Acacia Network, PROMESA) - 625,000 ডলার  

• িাওয়াবর হরবিম্বডন্টি কবিটি (Bowery Residents Committee, BRC) - 500,000 

ডলার  

• প্রম্বজক্ট বরবর্উয়াল (Project Renewal) - 749,980 ডলার  

• িািাবরিার্ হডিপ বভম্বলজ (Samaritan Daytop Village) - 625,000 ডলার  

• িাবভনম্বিি ের বে আন্ডারিাভনড (Services for the Underserved) - 250,000 ডলার  

  

োম্প্রথতক্ এক্টি থররপািন অর্ুযায়ী, থর্উ ইয়ক্ন থেটিরত 1 জলুাই, 2021 তাথরখ হিরক্ 30 জরু্, 

2022 তাথরখ পয নন্ত েিরয়র িরধয গ ৃ ীর্ জর্রগাষ্ঠীর িতৃভ যর েংখযার েরে নাচ্চ হরক্ডন ততথর 

 রয়রে যার প্রায় অরধ নরক্র জর্য োয়ী  রে ওভাররডাজ। গ ৃ ীর্ জর্রগাষ্ঠীর িরধয এক্ইোরি 

িার্থেক্ স্বাস্থয েংক্রান্ত েিেযা হেখা হেওয়ার  ির্াও হেথি হেখা হগরে এেং হেগুরলা 

ওভাররডারজর ক্াররণ িতৃভ য  ওয়ার অথধক্ ঝুাঁ থক্র জর্য োয়ী  রত পারর।  

  

OASAS-এর কবিের্ার বের্াম্বজা কাবর্ং োি িম্বলর্, "গ ৃ ীর্তার েম্মুখীর্  ওয়া েযক্তিরা 

ওভাররডারজর থিক্ার  ওয়ার েথধ নত ঝুাঁ থক্রত ররয়রের্, এেং তারের েরে েংযুি  ওয়ার এেং 

তারা হযখারর্ অেস্থার্ ক্ররের্ হেখারর্ থগরয় তারেররক্ তারের প্ররয়াজর্ীয় ে ায়তা প্রোর্ 

ক্রার জর্য ক্াজ ক্রা আিারের জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। এই উরেযাগ এই উচ্চ-ঝুাঁ থক্পূণ ন 

জর্রগাষ্ঠীর ক্ারে হপ ৌঁোরর্া এেং তারেররক্ আেক্তি ক্াটিরয় উঠরত ে ায়তা ক্ররে এেং 

োিথগ্র্ক্ স্বারস্থযর উন্নথত ক্ররে এির্ েযক্তিগতকৃ্ত পথররষোগুরলার েরে েংযুি ক্রার জর্য 

আিারের চলিার্ প্ররচষ্টায় ে ায়তা ক্ররে।"  

  

অস্থায়ী ও অক্ষিো িংক্রান্ত ি ায়ো বিেয়ক েপ্তম্বরর কবিের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ. 

টিম্বয়জ িম্বলর্, "ওভাররডারজর ি ািারী আিারের েহু ক্থিউথর্টির উপর অতযন্ত ক্ষথতক্র 

প্রভাে হেরলরে। এই ত থেল ক্ারজ লাথগরয় আিরা থর্উ ইয়ক্ন থেটিরত িােক্দ্রেয েযে ার 

েংক্রান্ত েিেযায় আক্রান্ত আশ্রয়রক্রের অথধোেীরের জর্য লভয পথররষোগুরলা েযাপক্ভারে 

েম্প্রোরণ ক্ররো। গভর্ নর হ াক্ল এেং OASAS-এ আিারের অংিীোররা গ ৃ ীর্তার জর্য োয়ী 

এক্টি িূল ক্ারণ হিাক্ারেলার হক্ষরে অেীক্ারােদ্ধতা প্রেি নর্ ক্রররের্, যা থর্িঃেরের  জীের্ 

ো াঁচারে।"  

  

বর্উ ইয়কন বিটি বডপািনম্বিন্ট অি হিােোল িাবভনম্বিি (New York City Department of 

Social Services)-এর ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার িবল পাকন িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন থেটির DSS-DHS 

থর্উ ইয়ক্ন হেরির ে ৃত্তি আথেিজাত োিগ্র্ী প্রথতররাধ ক্ি নেূথচ (Opioid Prevention 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa860-gpp.nyc.gov%2Fconcern%2Fnyc_government_publications%2Fnc580q435%3Flocale%3Den&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C805d00a39ba74dabae6c08db25774f45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144966591318949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ecBKtwODPfXFoum5gET8TBFhj55xn6CJ8vE6qd9seog%3D&reserved=0


Program) পথরচালর্া ক্রর, এেং আিারের েিথিত প্ররচষ্টার েলস্বরূপ গত েের আশ্রয়রক্রে 

93 িতাংরিরও হেথি েরে জর্ক্ ওভাররডাজ ক্াটিরয় ওঠার জর্য র্ারলারোর্ প্রোর্ ক্রা 

 রয়রে, যা ক্রিি খারারপর থেরক্ হযরত িাক্া জাতীয় পয নারয়র আথেিজাত োিগ্র্ীর েংক্রির 

পথররপ্রথক্ষরত েহু জীের্ ো াঁথচরয়রে। এেে অথত গুরুত্বপূণ ন থেথর্রয়ারগর জর্য আিরা হেরির 

ক্ারে কৃ্তজ্ঞ যা আিারের চলিার্ ক্ষথত ক্থিরয় আর্ার প্ররচষ্টাগুরলা হজারোর ক্ররত ো াযয 

ক্ররে এেং গ ৃ ীর্তার েম্মুখীর্  ওয়া এেং িােক্দ্রেয েযে ার েংক্রান্ত চযারলঞ্জেিূর র 

েম্মুখীর্  ওয়া থর্উ ইয়ক্নোেীরের জর্য হেোর োরি েংরযাগ আররা িক্তিিালী ক্ররে।"  

  

বিম্বর্ির ক্তক্রম্বের্ বগবলব্র্োন্ড িম্বলর্, "গ ৃ ীর্ জর্রগাষ্ঠীর িধযক্ার আেক্তির েিেযা 

হিাক্ারেলা ক্রা গ ৃ ীর্তার েিেযা হিাক্ারেলার জর্য অতযন্ত গুরুত্বপণূ ন। িােক্দ্ররেযর 

অপেযে ার প্রথতররাধ ও থচথক্ৎো েংক্রান্ত ব্লক্ গ্র্যারের িাধযরি প্রোর্কৃ্ত এেে ত থেল হেো 

প্রোর্ক্ারীরেররক্ আশ্রয়স্থরলর েন্ধারর্ আরের্ এেং আেক্তি েংক্রান্ত থচথক্ৎোর প্ররয়াজর্ 

ররয়রে এির্ অরথক্ষত থর্উ ইয়ক্নোেীরক্ ো াযয ক্রার জর্য েংস্থার্েিূ  প্রোর্ ক্ররে।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি ওভাররডাজ ি ািারী েিাধার্ ক্রার জর্য এক্টি আগ্র্ােী, েহুিাক্তেক্ পি হেরে 

থর্রয়রে এেং পূণ ন প্রথতররাধ, থচথক্ৎো, ও থর্রািয় হেো এেং ক্ষথত ক্িারর্া ে  আেক্তি পথরচয নার 

জর্য হেরির এক্টি িীষ নস্থার্ীয় থচথক্ৎোর ধারাোথ ক্তা ততথর ক্রররে। হেি ঐথত যো ী 

পথররষোগুথলরত অযারেে প্রোথরত ক্রার জর্য ক্াজ ক্রররে, যার িরধয ররয়রে ক্রাইথেে 

োথভনে, ইর্রপরিে, েথ থে নভারগর হরাগী এেং আোথেক্ থচথক্ৎো ক্ায নক্রি, হেই োরি আেক্তির 

থচথক্ৎোর জর্য ওষুধ, এেং ভ্রািযিার্ থচথক্ৎো ও পথরে র্ পথররষো।  

  

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেি হ ররাইর্ অযান্ড অথপওরয়ড িাস্ক হোে ন (New York State 

Heroin and Opioid Task Force) এর েেেয থেরলর্ যা 2016 োরল র্তভ র্, প্রিাগত র্য় এির্ 

পথররষোর েুপাথরি ক্রর, যার িরধয থেল থর্রািয় হক্ে, তরুণরের িাে াউে, েম্প্রোথরত 

থপয়ার পথররষো, উন্মুি অযারেে হেোর, যা তাৎক্ষথণক্ িূলযায়র্ এেং হেোপ্রাথপ্তর হরোররল 

প্রোর্ ক্রর। পরেতীরত এই হেোগুথল হেরির েহু ক্থিউথর্টিরত স্থাপর্ ক্রা  রয়রে এেং 

িার্ুষরক্ তারের আোেস্থরলর ক্ারেই প্ররয়াজর্ীয় হেো হপরত ে ায়তা ক্রররে।  

  

হেরির অথেে অে অযাথডক্ির্ োথভনরেে এন্ড োরপািনে (Office of Addiction Services and 

Supports) হেরির অর্যতি ে ৃত্তি িােক্দ্রেয েযে ার েংক্রান্ত েিেযার জর্য হেো প্রোর্ 

েযেস্থার তত্ত্বােধার্ ক্রর িারক্, হযখারর্ আর্ুিাথর্ক্ 1,700 প্রথতররাধ, থচথক্ৎো ও পুর্রুদ্ধার 

ক্ি নেূথচ প্রথত েের 680,000 জরর্রও হেথি েযক্তিরক্ হেো প্রোর্ ক্ররে। এর িরধয আেক্তি 

েংক্রান্ত 12টি থচথক্ৎো হক্রে েরােথর ক্ায নক্রি অন্তভভ নি ররয়রে, হযখারর্ আিারের ডািার, 

র্াে ন, ও থিথর্ক্যাল ক্িীরা প্রথত েের আর্ুিাথর্ক্ 8,000 েযক্তিরক্  ােপাতারল ভথতন িাক্া হরাগীর 

ও আোথেক্ হেো প্রোর্ ক্রর িারক্।  

  

আেক্তির েিেযায় আক্রান্ত থর্উ ইয়ক্নোেীরা, অিো যারের থপ্রয়জর্ েিেযায় ভভ গরের্ তারা 

হেরির হিাল-থি, থেরর্-24- ণ্টা েপ্তার -7-থের্ হখালা িাক্া হ াপলাইরর্ 1-877-8-HOPENY (1-

877-846-7369) র্ম্বরর হোর্ ক্রর অিো HOPENY (িিন হক্াড 467369) থলরখ হিেি পাটঠরয় 

ো াযয ও আিা খুাঁরজ থর্রত পাররর্।  



 

আেক্তি েংক্রান্ত লভয থচথক্ৎো, হযির্ ক্রাইথেে/থডিে,  ােপাতারল ভথতন িাক্া, আোথেক্, ো 

েথ থে নভারগর হরাগীরের হেো [FindAddictionTreatment.ny.gov] OASAS থচথক্ৎোর লভযতা 

েংক্রান্ত ডযািরোডন েযে ার ক্রর খুাঁরজ হর্য়া যারে যা OASAS ওরয়েোইরির িাধযরি পাওয়া 

যারে।  

  

আপথর্, অিো আপর্ার থপ্রয়জর্, যথে থচথক্ৎো েংক্রান্ত েীিা োধার েম্মুখীর্  র্ অিো এক্টি 

অস্বীকৃ্ত োথের জর্য আরেের্ োথখল ক্রার জর্য ো ারযযর প্ররয়াজর্  য়, তা রল 888-614-

5400 র্ম্বরর হোরর্ হযাগারযাগ ক্রুর্ অিো ombuds@oasas.ny.gov টঠক্ার্ায় ইরিইল ক্রুর্।  
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আর্োেস্ক্রাইে ক্রুর্ 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C805d00a39ba74dabae6c08db25774f45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144966591318949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R69zgr4YftvRkxIVXYxXngKlNUJyjIS4IB4HsEftYRM%3D&reserved=0
mailto:ombuds@oasas.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C805d00a39ba74dabae6c08db25774f45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144966591318949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9kPOTCf1WT45CfmhPowdkyxEvWy6y03R%2BoegesLdGk0%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES4E301546AA0788CB85258973005D3C1D00000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C805d00a39ba74dabae6c08db25774f45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144966591318949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YGhyzdv1gRxpm%2B%2Bwq76D2gCb26i5gxqE2JvfgQfGOXQ%3D&reserved=0

