
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা 5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বররও বিবে চাকবর ও কবমনিম্বলর জর্ে ওবিওম্বয়ড 

সংকটকালীর্ অর্নায়ম্বর্র ব াষণা করম্বলর্  
  

এই অর্নায়র্ ইউর্াইম্বটড বেটস শ্রম বিভাম্বগর (Department of Labor, DOL) র্োের্াল বেল্র্ 

ইমাম্বজন বি, বডজোষ্টার বরকভাবর র্োের্াল বডজম্বলাম্বকম্বটড ওয়াকন াসন গ্রান্টম্বসর অংে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ নর্উ ইয়কন  শ্রম নিভাগমক (New York State Department 

of Labor) 5.59 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার ঘেডামরি অ্র্ুদার্ িরাদ্দ কমরমে কমীমদর র্তুর্ দক্ষতা প্রদার্ 

করমত সহয়তার করার জর্য, কনমনিমি র্তুর্ যারা প্রমিশ করমের্ এিং ওপময়ড সংকট দ্বারা প্রভানিত, তারাও 

এর অ্ন্তভুন ক্ত| অ্নতনরক্তভামি, এই অ্র্নায়র্ িযিহার করা হমি ঘসই সি ঘপশায় কনমনিমির উন্নয়মর্র জর্য যা 
রাজয জমুে ওনপওময়ড সংক্রান্ত সমসযার ঘমাকানিিা এিং প্রনতমরাধ কমর, ঘযমর্ আসনক্তর নিনকত্সা সংক্রান্ত 

পনরমষিা প্রদার্কারী, যন্ত্রণা নর্য়ন্ত্রণ এিং ঘর্রানপ পনরমষিা প্রদার্কারী, এিং মার্নসক স্বাস্থ্য নিনকত্সা 
প্রদার্কারী| রামজর স্বাস্থ্য দপ্তর এিং অ্নেস অ্ে অ্যািকমহানিজ্ম ও সািস্ট্যান্স অ্যানিউমজর (Office of 

Alcoholism and Substance Abuse, OASAS) িিমার্ প্রমিষ্টাগুনির সমু্পরক এই প্রমিষ্টা যা 
পুর্রুদ্ধামর যারা সতীর্ন তামদর প্রনশক্ষণ ঘদমি হাসপাতািগুনির সামর্ কাজ করমত মাদক অ্পিযিহামরর 

অ্সুস্থ্তা আক্রান্ত মার্ুষমদর জর্য নিনকত্সার প্রদার্ করমত|  

  

"ওপময়ড মহামারী দুুঃখজর্কভামি িহু নর্উইয়কন িাসীর জীির্ হরণ কমরমে এিং রাজয জমুে সমাজগুনিমক 

প্রভানিত কমর িমিমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্র্নায়র্ আমামদর সাহাযয করমি ঘসই সি কমনসূনিগুনি 

প্রসানরত করমত যা শুধু নিনকত্সাই প্রদার্ কমর র্া, তার সামর্ নর্উ ইয়কন িাসীমদর আসনক্তর সামর্ িোই 
করমতও সাহাযয কমর এিং অ্িমশমষ, এই ওপময়ড মহামারীমক অ্তীমতর এক  টর্ায় পযনিনসত কমর|"  

  

"ওপময়ড মহামারীর ঘমাকানিিা করমত সৃজর্শীি সমাধামর্র প্রময়াজর্ নর্উ ইয়কন িাসীমদর সুস্থ্তার পমর্ 

অ্গ্রসর হমত সাহাযয করমত", িম্বলম্বের্ বলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ বোচুল, বিবর্ রম্বচষ্টাম্বর আজম্বকর 

ব াষর্াটি বের্ । "নর্উ ইয়কন  শ্রম নিভাগ এক অ্র্নায়র্মক িযিহার করমি এই সংকমট যারা প্রভানিত তামদর 

কনমনিি উন্নয়মর্র সুমযাগগুনি ঘযর্ প্রাপ্ত হয় তা নর্নিত করমত| এই অ্র্নায়র্ র্তুর্ পুর্রুদ্ধামরর ঘপশাদারমদর 

স্রনশক্ষণও প্রদার্ করমি রাজয জমুে ক্রমিধনমার্ িানহদা পূরণ করমত|"  

  

এই অ্র্নায়র্ ইউর্াইমটড ঘস্ট্টস শ্রম নর্ময়াজর্ নিভাগ ও প্রনশক্ষণ প্রশাসর্ (United States Department of 

Labor Employment and Training Administration) নিতরণ কমরমে কমনসংস্থ্ামর্র সুমযাগ ততনর 

করমত এিং কমনসংস্থ্ার্ ও প্রনশক্ষণ নক্রয়াকিাপ প্রদার্ করমত, যার মমধয আমে সহায়তামিূক পনরমষিা, নিসৃ্তত 

ওপময়মডর িযিহার, আসনক্ত এিং ওভারমডাজ সম্পনকন ত অ্র্ননর্নতক এিং কনমনিমির উপর প্রভামির 



 

 

ঘমাকানিিা করা| অ্র্মুার্ করা হয় এই অ্র্নায়র্ আর্মুানর্ক 700 িযনক্তমক সাহাযয করমি, নকন্তু অ্র্ুদামর্র 

ক্রমসনিত প্রভাি আমরা অ্মর্ক মার্ষুমক প্রভানিত করমত পামর|  

  

শ্রম অবিেপ্তম্বরর কবমের্ার রিাটন া বরয়াডন র্ িম্বলর্, "ওপময়ড সংকট নর্উ ইয়কন  ঘস্ট্ট জমুে িহু 

সমাজমক প্রভানিত কমর নকন্তু এই অ্র্ুদার্ আসনক্ত ও পুর্রুদ্ধামরর ঘক্ষমে পমর্র ঘশষ ঘদখামত পামর| এই 
অ্র্নায়র্গুনি িাকনর ততনর করমি এিং অ্পনরহাযন প্রনশক্ষণ ও কনমনিমির উন্নয়র্ প্রদার্ করমত সাহাযয করমি - 

িহু নদক ঘর্মক সমসযাটির ঘমাকানিিা করমি এিং প্রকৃত সমাধার্ নর্ময় আসমি ঘসই সি পনরিারগুনির জর্য 
যারা আসনক্তর সামর্ িোই করমের্|"  

  

বর্উ ইয়কন  বেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. োওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমে, 

নর্উ ইয়কন  আক্রমর্াত্মকভামি এই ওপময়ড মহামারীর প্রনত প্রনতনক্রয়ায় িযক্ত কমরমে িহু নদক ঘর্মক| এই 
অ্র্ুদার্ আমরা একটি পদ্ধনত িযিহার কমর ওপময়ড দ্বারা প্রভানিত মার্ষুমদর শুধু কামজ নেরমত সাহাযয কমরই 
র্য়, সামর্ তামদর অ্নভজ্ঞতা অ্র্যমদর সাহাযয করার জর্য িযিহার কমরও, যারা একইরকমভামি প্রভানিত| 

DOL এিং OASAS এর সামর্ সহমযানগতা করার জর্য নিভাগ উদগ্রীি, যামত সতীর্নমদর প্রনশক্ষণ ঘদওয়া যায় 

এিং তামদর হাসপাতাি ও সমাজ-নভনিক কমনসূনির সামর্ সংযুক্ত করা যায় ঘযখামর্ তারা অ্র্যমদর সাহাযয 
করমত পামর তামদর প্রময়াজর্ীয় পনরমষিাগুনির র্াগাি ঘপমত|"  

  

মেোসবি এিং বর্োজাতীয় দ্রিে অিিেিোর িবরম্বষিাবের বর্উ ইয়কন  বেট অবিম্বসর কবমের্ার 

আবলনর্ গর্জাম্বলজ-সার্ম্বচজ িম্বলর্। "আসনক্তর এই প্রনতকূি প্রভািগুনি সুদরু-প্রসারী এিং এর নিধ্বংসী 
প্রভাি িযনক্তনিমশমষর জীিমর্, পনরিামর এিং সমামজ ঘদখা ঘযমত পামর আমামদর রাজয জমুে| এই গুরুেপূণন 
অ্র্নায়র্ আমামদর সাহাযয করমি আসনক্ত-সম্পনকন ত কনমনিমির সুমযাগ িধনর্ করমত, অ্নতনরক্ত গুরুেপূণন 
সংস্থ্ার্ প্রদার্ করমত আসনক্তর সামর্ িোই করার জর্য এিং আমরা নর্উইয়কন িাসীমদর তামদর জীির্ পুর্গনঠর্ 

করমত সাহাযয করার জর্য এিং দী ন-ঘময়াদী পুর্রুদ্ধামরর িক্ষয অ্জন র্ করার জর্য|"  
  

ঘযাগয অ্ংশগ্রহণকারীমদর মমধয রময়মের্:  

  

• স্থ্ার্িুযত কমীগণ;  

• িযনক্তিগন যামদর সামনয়ক িা স্থ্ায়ীভামি িরখাস্ত করা হময়মে তামদর ওপময়ড সংকমটর কারমণ;  

• দী ন-ঘময়াদী ঘিকারে আক্রান্ত িযনক্তিগন; এিং  
• স্ব-নর্ময়ানজত িযনক্তিগন যারা ঘিকার হময় পমের্ অ্র্িা ওপময়ড আসনক্তর কারমণ উমেখমযাগযভামি 

অ্সমূ্পণন-নর্যুক্ত|  

  

নর্উ ইয়কন  শ্রম নিভাগ স্থ্ার্ীয় কমীিি উন্নয়র্ ঘিাডন গুনির (Local Workforce Development Boards, 

LWBDs) এিং সামানজক সংস্থ্াগুনির সামর্ অ্ংনশদানরে করমি - ঘয দিগুনি সরাসনর ঘসই সি িযনক্তিমগনর 

সামর্ কাজ কমর যারা সরাসনর প্রভানিত, িা প্রভানিত নেমির্ ওপময়ড িযিহামরর কারমণ - সমসযাটিমক 

আক্রমর্ করার জর্য| LWDB এিং সংস্থ্াগুনি নর্উ ইওকন  ঘস্ট্ট কাউনির 62টির মমধয 21টির এিং 10টি 

অ্িমির (কযানপটাি নডনিক্ট, ঘসন্ট্রাি নর্উ ইয়কন , নেঙ্গার ঘিকস, হাডসর্ ভযানি, িং আইিযান্ড, র্র্ন কাউনি, 

এিং ঘমাহক ভযানি) মমধয 7টির প্রনতনর্নধে কমর|  

  

প্রনশক্ষণ এিং ঘকনরয়ার পনরমষিাগুনির নকেু উদাহরমণর মমধয আমে, নকন্তু তামতই সীনমত র্য়:  



 

 

  

• প্রনশক্ষমণর অ্ংশগ্রহণকারীরা নর্ম্ননিনখত প্রতযয়র্করণ গুনি পামির্: পুর্রুদ্ধামরর প্রনশক্ষক, নপয়ার 

নরকভানর র্যানভমগটর, রাসায়নর্ক নর্ভন রতা, িাইে ঘকাি, মার্নসক স্বামস্থ্যর প্রযুনক্তনিদ, প্রার্নমক 

িাইে সামপাটন , এিং পযারামমনডক|  

• অ্ংশগ্রহণকারীমদর সতীর্নমদর পরামশনদাতার পমদ স্থ্াপর্ কমর সতীর্নমদর প্রতযয়র্ প্রাপ্ত হওয়া কমনরত 

অ্িস্থ্ায় প্রনশক্ষমণর মাধযমম|  

• সামনয়ক নিপযনয় ঘর্মক োণ সংক্রান্ত কমনসংস্থ্ার্ প্রদার্ করা প্রতযনয়ত অ্যািমকাহনিজম এিং মাদক 

অ্পিযিহার কাউনন্সির, প্রতযনয়ত সতীর্ন দ্বারা পুর্রুদ্ধামরর প্রিারক, প্রতযনয়ত র্াসন সহায়ক, 

নিনকত্সাগত সহায়ক, এিং সমামজর আউটনরি কমীমদর|  

• ঘকনরয়ার সংক্রান্ত পরামশনদাতা এিং পুর্রুদ্ধামরর প্রনশক্ষকমদর নর্ময়াগ করা হমি অ্র্ুদামর্র 

অ্ংশগ্রহণকারীমদর সরাসনর পনরমষিা প্রদার্ করার জর্য, ঘকনরয়ার ঘসিার এিং অ্ংশীদারমদর 

অ্িস্থ্ার্, উভয় জায়গামতই|  
• ভ্রামযমার্ সতীর্ন পুর্রুদ্ধারকারী পর্প্রদশনকমদর নর্ময়াগ করা হমি িনহনিনভামগর ঘরাগীমদর পনরিযনার 

নিভাগ এিং নিনকত্সাগত পনরমষিার সমন্বয়সাধর্ করার জর্য এিং অ্ংশগ্রহণকারীমদর জর্য 
নর্ময়াগসাধযতা পনরকল্পর্া উন্নয়র্ করমত|  

  

পদগ্রহমণর পর ঘর্মক, গভর্নর কুওমমা আনেমজাত দ্রমিযর মহামারী সমাধার্ করার জর্য একটি আগ্রাসী, 
িহুমানেক পর্ ঘিেঁমি নর্ময়মের্ এিং পূণন প্রনতমরাধ, নিনকৎসা, ও নর্রাময় ঘসিাসহ আসনক্ত ঘসিার জর্য ঘদমশর 

মমধয শীষনস্থ্ার্ীয় অ্িস্থ্ার্ নর্ময়মের্।  

  

এই িের গভর্নর প্রস্তাি কমরনেমির্ নর্উ ইয়কন মক রামের প্রর্ম রাে করমির্ মাদক িযিহামরর অ্সুস্থ্তা নর্ময় 

আক্রমর্াত্মকভামি নর্য়নমত নিনর্ং করার জর্য এক প্রনমত প্রশ্নািনির মাধযমম, প্রার্নমক পনরিযনার নস্থ্নতমত 

র্াকা সমস্ত ঘরাগীমদর জর্য এিং ঘযমর্ উপযুক্ত মমর্ হমি নিনকত্সা ও সামানজক পনরমষিার সামর্ সংমযামগর 

জর্য| আসনক্তর সামর্ িযনক্তগত অ্নভজ্ঞতা সহ প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত সহকমীমদর, সারা রাজয জমুে সংকটকািীর্ 

নিভাগগুনিমত পাঠামর্া হমি ওভারমডাজ ঘরাগীমদর সামর্ কাজ করার জর্য, তামদর পেন্দ অ্র্সুামর উপযুক্ত 

কনমউনর্টি-নভনিক নিনকত্সার কমনসূনিগুনির র্াগাি ঘপমত সহায়তা করার জর্য| সতীর্নরা তারপর ঘরাগীমদর 

সামর্ েমিা-আপ করমির্ নর্নিত করমত ঘয ঘরাগীমদর নিনকত্সার প্রময়াজর্গুনি পূরণ হমে|  

  

2016 সামি গভর্নর কুওমমার ঘহমরাইর্ টাস্ক ঘোসন র্তুর্, প্রর্াগত র্য় এমর্ ঘসিা সুপানরশ কমর, যার মমধয 
নেি নর্রাময় ঘকন্দ্র, তরুণমদর ক্লািহাউস, সম্প্রসানরত নপয়ার ঘসিা, 24/7 ঘখািা র্ামক এমর্ ঘকন্দ্র যা 
তাৎক্ষনণক মূিযায়র্ এিং ঘসিাপ্রানপ্তর ঘরোমরি প্রদার্ কমর। পরিতীমত এই ঘসিাগুনি ঘস্ট্মটর িহু 

কনমউনর্টিমত স্থ্াপর্ করা হময়মে, এিং মার্ুষমক তামদর আিাসস্থ্মির কামেই যামত প্রময়াজর্ীয় ঘসিা ঘপমত 

সহায়তা কমরমে।  

  

মার্ুষ যামত আরও দ্রুত নিনকৎসা ঘপমত পামর ঘসই জর্য গভর্নর িীমা সীমািদ্ধতা িানতি, আনেমজাত 

ঘপ্রসনক্রপশমর্র সময় 30 নদর্ ঘর্মক সাত নদমর্, ঘপ্রসক্রাইিারমদর প্রনশক্ষণ ও নশক্ষার উন্ননত আইর্সম্মত করা 
সহ অ্গ্রসর নিধানর্ক ও নর্য়ন্ত্রক আইর্ সংমশাধর্ কমরমের্। ঘরাগী নর্ময় দািানি এিং আসনক্তর ভুয়া 
নিনকৎসার নিরুমদ্ধও গভর্নর কুওমমা পদমক্ষপ নর্ময়মের্।  
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এোোও গভর্নর র্যামিাক্সর্ প্রনশক্ষণ ও সহজিভযতা িৃনদ্ধ কমরমের্, যার েমি নর্উ ইয়কন  ঘস্ট্মটর 300,000 

এরও ঘিনশ মার্ুষ আনেমজাত ওভারমডাজ নিমরাধ ওষুধ নদয়ে  প্রনশনক্ষত ও সনিত হমে। গভর্নর কুওমমার 

পদমক্ষমপর কারমণ, নর্উ ইয়কন  ঘস্ট্মটর োমমননসগুনি এখর্ ঘপ্রসনক্রপশর্ োোই র্যামিাক্সর্ নদমত পারমে।  

  

প্রদার্কারী এিং িযনক্তিমগনর জর্য ওপময়ড সংস্থ্ার্ সম্পমকন  আমরা তমর্যর উমদ্দমশয, অ্র্ুগ্রহ কমর ঘদখুর্ 

https://www.health.ny.gov/community/opioid_epidemic/।  

  
###  
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