
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/8/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা আসবি বিবকৎসা সসিা সম্প্রসারণ করম্বে 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পাওয়া যাম্বি 

িম্বল স াষণা বিম্বলর্  

 

েহবিলটি বর্উ ইয়কন  সেম্বে 40টি পযনন্ত র্েুর্ েযো সমর্নর্ তেবর করম্বি  

 
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে আসক্তি ক্তিক্তেৎসা ঘসবা সম্প্রসারণ েরমে 10 ক্তমক্তেয়র্ 

মাক্তেন র্ ডোর পেনন্ত মেূধর্ েহক্তবে পাওয়া োমব। এই েহক্তবে পুমরা ঘেমে 40টি পেনন্ত ঘর্শা েযামগর 

পার্শ্নপ্রক্তেক্তিয়া ও ঘর্শা পরবেী ক্তিক্তেশীেো বা আবাক্তসে ক্তিক্তেৎসা শেযার সমর্নর্ তেক্তর েরমব। ক্তর্উ ইয়েন  
ঘেমের অ্যােমোহক্তেজম ও মাদেদ্রবয অ্পবযবহার ঘসবা অ্ক্তিমসর (New York State Office of 

Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS) মাধযমম এই েহক্তবে পক্তরিাের্া হমব 

এবং এেটি আমবদর্ অ্র্ুমরাধ (Request for Applications, RFA) প্রক্তিয়ার মাধযমম ক্তবেরণ েরা হমব।  

 

"আসক্তি আমামদর সমামজ েষা ামের মে ো পুমরা ঘেমের অ্মর্ে েক্তমউক্তর্টি ও পক্তরবারমে ক্তবপেনস্ত েমরমে", 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই সম্প্রসাক্তরে ঘসবা ক্তর্রামময়র পমর্ ক্তিরমে িায় এমর্ সব ক্তর্উ ইয়েন বাসীর 

প্রক্তে সমর্নর্ প্রদামর্ আমামদর িেমার্ অ্ঙ্গীোর প্রদশনর্ েমর এবং ক্তিরোমের মমো এই মহামারী ঘশষ েরমে 

আমামদর ঘেমের জাক্তের মমধয শীষনিার্ীয় প্রমিষ্টার সংমোজর্।"  

  

"আমরা মাদেদ্রবয অ্পবযবহারমে সামমর্ ঘর্মে প্রক্তেমরাধ েরমে সাহসী ও আগ্রাসী পদমেপ ক্তর্ক্তি", িলম্বলর্ 

সলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ সহািুল, সেম্বের সহম্বরাইর্ ও আবিমজােীয় পিার্ন অপিেিহার 

োস্কম্বিাম্বসনর (Heroin and Opioid Abuse Task Force) সহসভাপবে। "পুমরা ঘেমে আসক্তি ঘসবা 
সম্প্রসারণ েরমে এই উমেখমোগয ক্তবক্তর্ময়াগ এটি ক্তর্ক্তিে েরমব ঘে আসক্তি ক্তর্ময় োরা ভুগমে োরা ঘের্ 

জীবর্-বাাঁিামর্া ক্তিক্তেৎসা ও সমর্নমর্র সুমোগ পায়। ক্তর্উ ইয়েন  প্রময়াজর্ আমে এমর্ অ্গক্তণে বযক্তির ক্তর্রামময়র 

পর্ তেক্তর েমর ক্তদমি, োমদর আমরা স্বািযের ও আমরা ক্তর্রাপদ জীবমর্র ক্তর্িয়ো দার্ েমর।"  

 

ঘমক্তডেযাে েত্ত্বাবধামর্ েরা ঘর্শা েযামগর পার্শ্নপ্রক্তেক্তিয়া ও ঘর্শা পরবেী ক্তিক্তেশীেো ঘপ্রাগ্রামম রময়মে 

ঘমক্তডেযাে মূেযায়র্, ক্তর্রাময় সমর্নমর্র বযাপামর ের্য, পাক্তরবাক্তরে ক্তিক্তেৎসা, ক্তিক্তর্েযাে ঘসবা এবং ঘর্শা 
েযামগর পার্শ্নপ্রক্তেক্তিয়া ক্তর্য়ন্ত্রণ েরার ঔষধ। এই ঘপ্রাগ্রামগুক্তে হে মার্ুষমে প্রস্তুে েরার জর্য এবং োমদর 

দী নমময়াক্তদ ক্তিক্তেৎসার সামর্ েুি েরার জর্য স্বল্পমময়াদী ঘসবা।  

 

আবাক্তসে ঘসবা ঘপ্রাগ্রাম আসক্তির ক্তশোর মার্ুষমে সগুঠিে ক্তিক্তেৎসা ও ক্তর্রাময় ঘসবা প্রদার্ েমর। ঘসবার 

মমধয োউমেক্তেং, প্রক্তশেণ, এবং ক্তবমর্াদর্মূেে ঘপ্রাগ্রাম অ্ন্তগনে হমে পামর। এইসব িযাক্তসক্তেটি আসক্তিমে 

ভুগমে এমর্ মার্ুষমে পূণনাঙ্গ আবাক্তসে ঘসবা প্রদার্ েরমে ক্তর্উ ইয়মেন র প্রমিষ্টার সমর্নর্ েরমব ক্তিক্তেৎসার 

ক্তের্টি অ্ক্তে প্রময়াজর্ীয় উপাদার্ েুি েরার মাধযমম: ঘর্শা পরবেী ক্তিক্তেশীেো, পুর্বনাসর্, এবং পুর্ঃপ্রক্তেষ্ঠা।  



 

 

 

RFA-এর মাধযমম প্রদত্ত েহক্তবে ঘদওয়ার জর্য ঘেইসব এোোয় বেন মামর্ ঘসবা ঘর্ই ঘসই এোোর 

আমবদর্োরীমদর অ্গ্রাক্তধোর ঘদওয়া হমব। বাোইেৃে আমবদর্োরীমদর অ্বশযই েমপমে 16 শেযা ঘর্মে 

সমবনাচ্চ 40 পেনন্ত শেযা তেক্তর ও সমর্নর্ েরমে হমব। েহক্তবে শুধু র্েুর্ শেযার জর্য ঘদওয়া ঘে, বেন মামর্ 

োেনের ঘপ্রাগ্রাম রূপান্তর েরার জর্য র্য়। RFA ঘদখা োমব এখামর্। 19 ঘিব্রুয়াক্তরর মমধয উত্তর ক্তদমে হমব।  

 

বর্উ ইয়কন  সেম্বের অোলম্বকাহবলজম ও মািকদ্রিে অপিেিহার সসিা অবিম্বসর কবমের্ার আবলনর্ 

গঞ্জাম্বলস-সার্ম্বিজ িম্বলর্। "এই শেযাগুক্তে জীবর্-বাাঁিামর্া ঘসবা প্রদার্ েরমব, এবং ক্তর্উ ইয়মেন  ঘেইসব মার্ুষ 

োমদর আসক্তির জর্য সাহােয খুাঁজমে োমদর জীবর্ বদমে ক্তদমব। এই েহক্তবে ক্তদময় আমরা ক্তর্উ ইয়েন  ঘেমের 

আমরা িামর্ প্রময়াজর্ীয় ঘসবার বযবিা েরমবা এবং আমরা মার্ুষমে োমদর প্রময়াজর্ীয় ক্তিক্তেৎসার সামর্ েুি 

েরমে পারমবা।"  

  

পদগ্রহমণর পর ঘর্মে, গভর্নর কুওমমা আক্তিমজাে দ্রমবযর মহামারী সমাধার্ েরার জর্য এেটি আগ্রাসী, 
বহুমাক্তিে পর্ ঘবাঁমি ক্তর্ময়মের্ এবং পূণন প্রক্তেমরাধ, ক্তিক্তেৎসা, ও ক্তর্রাময় ঘসবাসহ আসক্তি ঘসবার জর্য ঘদমশর 

মমধয শীষনিার্ীয় অ্বিার্ ক্তর্ময়মের্। এই মহামারীর সামর্ েড়াই েরার জর্য, গভর্নর প্রর্াগে ঘসবা সম্প্রসাক্তরে 

েমরমের্, োর মমধয রময়মে সঙ্কেোেীর্ ঘসবা, ইর্মপমশন্ট, আউেমপমশন্ট, আবাক্তসে ক্তিক্তেৎসা প্রেল্প, ওষধু 

প্রময়াগ সহমোগী  ক্তিক্তেৎসা, ঘমাবাইে ক্তিক্তেৎসা এবং পক্তরবহর্ ঘসবা।  

 

2016 সামে গভর্নর কুওমমার ঘহমরাইর্ োস্ক ঘিাসন র্েুর্, প্রর্াগে র্য় এমর্ ঘসবা সুপাক্তরশ েমর, োর মমধয ক্তেে 

ক্তর্রাময় ঘেন্দ্র, েরুণমদর িাবহাউস, সম্প্রসাক্তরে ক্তপয়ার ঘসবা, 24/7 ঘখাো র্ামে এমর্ ঘেন্দ্র ো োৎেক্তণে 

মূেযায়র্ এবং ঘসবাপ্রাক্তির ঘরিামরে প্রদার্ েমর। পরবেীমে এই ঘসবাগুক্তে ঘেমের বহু েক্তমউক্তর্টিমে িাপর্ 

েরা হময়মে, এবং মার্ুষমে োমদর আবাসিমের োমেই প্রময়াজর্ীয় ঘসবা ঘপমে সহায়ো েমরমে।  

 

মার্ুষ োমে আরও দ্রুে ক্তিক্তেৎসা ঘপমে পামর ঘসই জর্য গভর্নর বীমা সীমাবদ্ধো বাক্তেে, আক্তিমজাে 

ঘপ্রসক্তিপশমর্র সময় 30 ক্তদর্ ঘর্মে সাে ক্তদমর্ েক্তমময় আর্া, ঘপ্রসিাইবারমদর প্রক্তশেণ ও ক্তশোর উন্নক্তে 

আইর্সম্মে েরা সহ অ্গ্রসর ক্তবধাক্তর্ে ও ক্তর্য়ন্ত্রে আইর্ সংমশাধর্ েমরমের্। ঘরাগী ক্তর্ময় দাোক্তে এবং 
আসক্তির ভুয়া ক্তিক্তেৎসার ক্তবরুমদ্ধও গভর্নর কুওমমা পদমেপ ক্তর্ময়মের্।  

 

এোড়াও গভর্নর র্যামোক্সর্ প্রক্তশেণ ও সহজেভযো বৃক্তদ্ধ েমরমের্, োর িমে ক্তর্উ ইয়েন  ঘেমের 300,000 

এরও ঘবক্তশ মার্ষু আক্তিমজাে ওভারমডাজ ক্তবমরাধ ওষুধ ক্তদময় প্রক্তশক্তেে ও সক্তিে হমি। গভর্নর কুওমমার 

পদমেমপর োরমণ, ক্তর্উ ইয়েন  ঘেমের িামমনক্তসগুক্তে এখর্ ঘপ্রসক্তিপশর্ োড়াই র্যামোক্সর্ ক্তদমে পারেেী।  

 

ক্তর্মজ বা ঘোমর্া ক্তপ্রয়জর্ আসক্তিমে ভুগমে এই পক্তরক্তিক্তেমে ক্তর্উ ইয়মেন র অ্ক্তধবাসীরা সাহােয ও আশা খুাঁমজ 

ঘপমে পামর ঘেমের ঘোেমুি ঘহাপোইমর্ 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ঘিার্ বা HOPENY 

(সংক্তেি ঘোড 467369) এ ঘেক্সেবােন া পাঠিময়, োইর্টি ঘখাো র্ােমব সিামহ 7 ক্তদর্ এবং ক্তদমর্ 24  ণ্টা। 

 

FindAddictionTreatment.ny.gov এর NYS OASAS ক্তিক্তেৎসা প্রাক্তি ডযাশমবাডন  (Treatment 

Availability Dashboard) বযবহার েমর বা NYS OASAS ওময়বসাইে এর মাধযমম ইর্মপমশমন্টর 

সঙ্কে/ক্তডেক্স, েক্তমউক্তর্টি আবাসর্, বা আউেমপমশমন্টর েত্নসহ আসক্তি ক্তিক্তেৎসা পাওয়া োমব। আসক্তির েেণ 

সম্পমেন  আরও জার্মে, েীভামব সাহােয ঘপমে হয় ো ঘদখার জর্য, এবং ক্তপ্রয়জর্ ও েক্তমউক্তর্টির সামর্ আসক্তি 

https://oasas.ny.gov/procurements/index.cfm
https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm


 

 

ক্তর্ময় েমর্াপের্র্ িাোমর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় উপেরণ ঘপমে ক্তভক্তজে েরুর্ CombatAddiction.ny.gov। 

অ্যােমোহে বা মাদে বযবহার প্রক্তেমরাধ েরার বযাপামর েরুণ োমরা সামর্ ের্া বোর সাহােযোরী উপেরণ 

ঘপমে, ক্তভক্তজে েরুর্ ঘেমের েে2ক্তপ্রমভন্ট (Talk2Prevent) ওময়বসাইে। 
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