
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা প্রাথবমক পবরম্বেিার বিবর্কগুম্বলাম্বে এিং হাসপাোম্বলর জরুবর বিভাগগুম্বলাম্বে 
মমবিম্বকের্ সহায়ক মসিা ত্বরাবিে এিং িৃবি করার জর্ে 5.25 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বরর অথন 

সাহায্ে ম ােণা কম্বরর্  
  

সরকার অর্ুম্বমাবিে স্বাস্থ্ে মকন্দ্রগুম্বলাম্বে মমবিম্বকের্ সহায়ক পবরম্বেিা এিং সংবিষ্ট মসিা প্রিাম্বর্র 
জর্ে 3.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বরর অথন সহায়ো িরাে করা হম্বয়ম্বে  

  
হাসপাোম্বলর জরুবর বিভাগগুম্বলাম্বে িুপ্রর্রফাইর্ (Buprenorphine) ইন্ডাকের্ ত্বরাবিে করার 

জর্ে 1.75 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বরর অথন সাহায্ে প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে।  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা হাসপাতামের জরুরর রিভাগগুমোমত এিং প্রাথরমক পররমেিার 
রিরর্কগুমোমত মমরিমকশর্ সহায়ক পররমেিা ত্বরারিত এিং িৃরির জর্য আজ 5.25 রমরেয়র্ মারকন র্ 
িোমরর অ্থন সাহামযযর ম ােণা রিময়মের্। রর্উ ইয়মকন র অ্যােমকাহে আসরি এিং মািকদ্রিয 
অ্পিযিহার পররমেিারির অ্রিস (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, 
OASAS) কতৃন ক ইসুযকৃত আমিিমর্র জর্য একগুচ্ছ অ্র্ুমরামের মােযমম এই অ্থন সাহাযয প্রিার্ করা 
হময়মে এিং মািকদ্রিয অ্পিযিহার ও মার্রসক স্বাস্থ্যমসিা প্রশাসর্ (Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration, SAMHSA)-এর মােযমম প্রিার্ করা হময়মে।  
  
"রর্উ ইয়কন  মেট মািকদ্রিয অ্পিযিহামরর িমে আক্রান্ত রর্উইয়মকন র প্রমতযক অ্রেিাসীর আসরির 
রিরকৎসা এিং প্রময়াজর্ীয় সহমযারগতা রর্রিত করমত প্ররতশ্রুরতিি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
গুরুত্বপূণন অ্থন সাহাযয মেটজমু়ে জীির্ রক্ষাকারী পররমেিা প্রিার্মক শরিশােী করমি এিং 
পুর্রুিামরর পমথ জর্গণমক সহায়তা করার জর্য আমামির িেমার্ প্রমিষ্টামক সাহাযয করমি।"  
  
"এই তহরিে আরিম জাতীয় মহামারী (opioid epidemic) মমাকামিোর জর্য আমামির মকৌশমের 
এিং রর্উ ইয়কন  শহমরর অ্রেিাসীমির প্রময়াজর্ীয় সাহাযয প্রারি রর্রিত করার জর্য একটি গুরুত্বপূণন 
উপািার্", মলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ মহাচুল, বর্উ ইয়কন  মেে মহম্বরাইর্ এিং ওবপয়ি োস্ক মফাসন 
(NYS Heroin and Opioid Task Force) সহ-সভাপবে, বয্বর্ আজম্বকর ম ােণাটি 
বিম্বয়ম্বের্। "পুমরা মেমট অ্গরণত পররিার আসরির িুুঃখজর্ক পররণরত অ্িমোকর্ কমরমে। 
অ্যােমকাহে আসরি এিং মািকদ্রিয অ্পিযিহার পররমেিারির অ্রিস (OASAS) এিং মািকদ্রিয 
অ্পিযিহার ও মার্রসক স্বাস্থ্যমসিা প্রশাসর্ (SAMHSA)-এর সহায়তায় প্ররতটি অ্ঞ্চমে স্বাস্থ্যমসিা 
সরিরাহকারীগণ এখর্ জীির্ রক্ষাকারী ঔেমের রিরকৎসা এিং কাযনকর মকৌশেগুরে িযিহার করমত 
পারমি।"  
  



 

 

ঔেে সহায়ক রিরকৎসা প্রিার্ করা (medication assisted treatment, MAT) দ্বারা মািকদ্রিয 
অ্পিযিহার িযারে রিরকৎসা করার জর্য রশক্ষা, আমোির্া এিং/অ্থিা আিরণগত প্রময়াজর্ীয় 
মথরারপর সমিময় ঔেে িযিহার করামক িুঝায়। রর্উ ইয়মকন  ওরপয়ি িযিহার িযারে (opioid use 
disorder, OUD) রিরকৎসার মার্িণ্ড মযাট (MAT) এিং এটি রর্রাপি ও কাযনকরী।  
  
"যথাযথ রিরকৎসা প্রারির অ্রেকার জীির্ পররিতন র্কারী এিং আমরাগযোমভর মক্ষমে অ্মর্ক 
গুরুত্বপূণন," OASAS কবমের্ার আবলনর্ গঞ্জাম্বলজ-সার্ম্বচজ িম্বলর্। "এই িরাদ্দগুমো গুরুত্বপূণন 
পররমেিা প্রারির সুরিো প্রসাররত করমি এিং মািকাসরির সামথ ে়োইরত িযরিমির জর্য সিে 
হমত ও সুস্থ্ জীির্ অ্রতিারহত করার জর্য প্রময়াজর্ীয় রিরকৎসা প্রিার্ করমি।"  
  
এই উমিযাগগুরের মােযমম রর্উ ইয়কন  মেট আসি িযরিমির জর্য তামির প্রময়াজর্ীয় পররমেিারি 
পাওয়ার সুমযাগগুরে িা়োমত থাকমি। বর্উ ইয়কন  মেে বিপােন ম্বমন্ট অভ মহলথ (New York State 
Department of Health)-এর কবমের্ার ি. হাওয়ািন  জকুার িম্বলর্। "প্রাথরমক রিরকৎসা রিরর্ক 
এিং হাসপাতামের জরুরী রিভাগগুরেমত আসরির রিরকৎসার জর্য ঔেে সরিরাহ করা 
আমরাগযোমভর পমথ মার্েুমক পররিাের্া করার জর্য একটি রর্রাপি এিং কাযনকরী উপায়।"  
  
আজ ম ারেত উমিযাগগুরে রর্উইয়কন  মেমটর জর্য মািকদ্রিয অ্পিযিহার এিং মার্রসক স্বাস্থ্য 
পররমেিা প্রশাসমর্র (SAMHSA) দ্বারা প্রিত্ত অ্র্ুিামর্র মােযমম প্রিার্ করা হময়মে। তারা অ্র্যার্য 
রাষ্ট্রীয় প্রমিষ্টার পররপূরক এিং সাহাযযকারী, মযমর্ সারা মিমশ অ্িরস্থ্ত 12টি মািক িযিহার 
রভরত্তক স্বাস্থ্য মকন্দ্র এিং ড্রাগ ইউজার মহেথ-এর রর্উ ইয়কন  মেট রিপাটন মমন্ট অ্ভ মহেথ এইিস 
ইন্সটিটিউট অ্রিস (AIDS Institute Office) দ্বারা পররিারেত। মকন্দ্রগুরে MAT সহ যথাযথ স্বাস্থ্য, 
মার্রসক স্বাস্থ্য এিং আসরি পররমেিাগুরের মক্ষমে সমরিতভামি যথাযথ প্রাপযতা এিং প্রমিশারেকার 
উন্নত কমর।  
  
OASAS সরকার অ্র্ুমমারিত স্বাস্থ্য মকন্দ্রগুরেমত (Federally Qualified Health Centers, FQHCs) 
350,000 মারকন র্ িোর মূেযমামর্র 10টি পুরস্কার প্রিার্ করমে যামত মকন্দ্রগুমো ওরপয়ি 
িযিহাররিরে পররমেিাগুরে িৃরি করমত সহায়তা প্রাি হয়, মযমর্ রিরকৎসকমিরিযিস্থ্াপে প্রিামর্র 
ক্ষমতা িৃরি, কাউমন্সরেং, আিরণগত রিরকৎসা এিং পুর্রুিামরর সহায়তা। োিমির খািয এিং 
ঔেে প্রশাসর্ (Food and Drug Administration, FDA)-অ্র্ুমমারিত আসরির ঔেে রতর্টির 
সিগুমো িযিহামরর প্ররশক্ষণ মিওয়া হমি। 10 টি এম্পায়ার মেট মিমভেপমমন্ট ররজয়মর্র (Empire 
State Development Regions) প্ররতটিমত একটি FQHC -মত একটি কমর পুরস্কার মিওয়া হমি। 
FQHC অ্ন্তত একটি OASAS- প্রতযরয়ত প্রিার্কারীর সামথ অ্থনায়র্ গ্রহমণর জর্য অ্ংশীিারর করমত 
হমি। রর্মে প্রিত্ত FQHC মপ্রাগ্রাম গুমোমক রর্িনারিত করা হময়মে পরুস্কামরর জর্য, একই সামথ 
িন্ধর্ীর মমেয OASAS-প্রতযারয়ত প্ররতষ্ঠার্ গুমোর তারেকা মিওয়া আমে।  
  
রাজধার্ী মজলা  

• মসমর্কটারি পররিার স্বাস্থ্য মসিা শহর স্বাস্থ্য মসিা (Schenectady Family Health 
Services Hometown Health Centers) (করর্িার পাকন)  

  



 

 

মকন্দ্রীয় বর্উ ইয়কন  

• ইে রহে িযারমরে মমরিমকে ইর্কমপনামরমটি (East Hill Family Medical Inc.) 
(অ্যােমকাহে ও ড্রাগমসর মগাপর্ীয় সাহাযয (Confidential Help for Alcohol and 
Drugs))  

  
বফঙ্গার মলকস  

• ওক অ্রিািন  মহেথ (Oak Orchard Health) (মজমর্রস কাউরন্সে অ্র্ অ্যােমকাহে ইজম 
অ্যান্ড সািমেন্স অ্যারিউজ (Genesee Council on Alcoholism and Substance 
Abuse))  

  
লং আইলোন্ড  

• েং আইেযান্ড FQHC ইর্কমপনামরমটি (Long Island FQHC Inc.) (পররিার এিং রশশু 
প্ররতষ্ঠার্ (Family and Children's Association) এিং পররিার সহায়তা েীগ (Family 
Service League))  

  
বমি-হািসর্ ভোবল  

• হািসর্ ররভার মহেথমকয়ার (Hudson River HealthCare) (মেরসংটর্ মসন্টার ির 
ররকভারর (Lexington Center for Recovery))  

  
মমাহক ভোবল  

• মরামিোর প্রাথরমক পররমেিা মর্টওয়াকন  (Rochester Primary Care Network) (রিকর্ 
মসন্টার (The Beacon Center))  

  
বর্উ ইয়কন  েহর  

• মজামসি রপ আিামিাও পররিার মহেথ মসন্টার (Joseph P Addabbo Family Health 
Center) (মরভমকার পরু্রুিার মকন্দ্র (RevCore Recovery Center))  

• ো কযাসা মি সােুি ইর্কমপনামরমটি (La Casa De Salud Inc.) (PROMESA)  
  
সাউিার্ন টিয়ার  

• রিঙ্গার মেকস মাইমগ্রন্ট মহেথ মকয়ার প্রমজক্ট ইর্কমপনামরমটি (The Finger Lakes Migrant 
Health Care Project, Inc.) (কযাসা-রিরর্টি (CASA-Trinity))  

  
পবিম বর্উ ইয়কন   



 

 

• প্ররতমিরশ স্বাস্থ্য মকন্দ্র (Neighborhood Health Center) (সমিনাচ্চ িযিহারগত স্বাস্থ্য (Best 
Self Behavioral Health) এিং রিরসিুজ স্বাস্থ্য মকন্দ্র (Evergreen Health))  

  
জরুরর রিভামগ আসরি রিরকৎসার জর্য রিউরপ্রমর্াররিমর্র (Buprenorphine) প্রাপযতা িা়োমর্ার 
জর্য প্ররতটিমত 350,000 মারকন র্ িোমরর পাাঁিটি িরাদ্দ মিওয়া হমি। জরুরর রিভাগগুরেমত MAT 
পররিাের্ার মক্ষমে জরুরর রিভামগর কমীমির প্ররশক্ষমণর জর্য, ওরপওি অ্পিযিহামরর িষৃ্টান্তগুমো 
জার্ার জর্য কীভামি তৎপরতা প্রিশনর্ করমত হমি এিং প্ররতরক্রয়া জার্ামত এিং সহকমী ও 
সম্প্রিায় রভরত্তক রিরকত্সা সরিরাহকারীমির সামথ মযাগামযাগ রক্ষা করার জর্য এিং কমীমির 
প্ররশক্ষমণর জর্য একটি OASAS- প্রতযরয়ত িরহরাগত কমনসূরির সামথ জরুরী রিভাগগুরে অ্ংশীিাররত্ব 
করমি। পুরস্কার প্রিামর্র সময় পূরণ করা হয়রর্ এমর্ িারহিাগুমোর প্ররত সমিনাচ্চ র্জর মিওয়া 
হময়রেে। রর্উ ইয়কন  মেট রিপাটন মমন্ট অ্ভ মহেমথর সাম্প্ররতক তহরিমের প্রিামর্র এই সুরিোটি 
স্থ্ার্ীয় 24টি স্বাস্থ্য রিভাগমক প্রিার্ করা হময়মে যামত িুমপ্রর্রিাইর্ (Buprenorphine) এর প্রাপযতা 
িা়োমর্া যায়, প্ররতটি রিভামগর জর্য প্রময়াজর্ীয় তামির কাউরন্টমত িটুি সরিরাহকারী ওময়ভার 
প্ররশক্ষমণর িযিস্থ্া কমর।  
  
তহরিে প্রিামর্র জর্য রর্েরেরখত জরুরর রিভামগর কমনসূরিগুরে রর্িনাির্ করা হময়মে:  
  
লং আইলোন্ড  

• েং আইেযান্ড করমউরর্টি হাসপাতাে (Long Island Community Hospital)  
• র্থনওময়ে স্বাস্থ্য (Northwell Health)  
• সাউথ র্াসাউ করমউরর্টি হাসপাতাে (South Nassau Community Hospital)  

  
বমি-হািসর্ ভোবল  

• এমের্রভে আঞ্চরেক হাসপাতাে (Ellenville Regional Hospital)  
  
বর্উ ইয়কন  েহর  

• জযাকরি মমরিমকে মসন্টার (Jacobi Medical Center)  
  
পিগ্রহমণর পর মথমক, গভর্নর কুওমমা আরিমজাত দ্রমিযর মহামারী সমাোর্ করার জর্য একটি 
আগ্রাসী, িহুমারেক পথ মিমে রর্ময়মের্ এিং পণূন প্ররতমরাে, রিরকৎসা, ও রর্রাময় মসিাসহ আসরি 
মসিার জর্য মিমশর মমেয শীেনস্থ্ার্ীয় অ্িস্থ্ার্ রর্ময়মের্। এই মহামারীর সামথ ে়োই করার জর্য, 
গভর্নর প্রথাগত মসিা সম্প্রসাররত কমরমের্, যার মমেয রময়মে সঙ্কটকােীর্ মসিা, ইর্মপমশন্ট, 
আউটমপমশন্ট, আিারসক রিরকৎসা প্রকল্প, ওেুে প্রময়াগ সহমযাগী রিরকৎসা, মমািাইে রিরকৎসা এিং 
পররিহর্ মসিা।  
  
2016 সামে গভর্নর কুওমমার মহমরাইর্ টাস্ক মিাসন র্তুর্, প্রথাগত র্য় এমর্ মসিা সুপাররশ কমর, 
যার মমেয রেে রর্রাময় মকন্দ্র, তরুণমির িািহাউস, সম্প্রসাররত রপয়ার মসিা, 24/7 মখাো থামক 



 

 

এমর্ মকন্দ্র যা তাৎক্ষরণক মূেযায়র্ এিং মসিাপ্রারির মরিামরে প্রিার্ কমর। পরিতীমত এই 
মসিাগুরে মেমটর িহু করমউরর্টিমত স্থ্াপর্ করা হময়মে, এিং মার্েুমক তামির আিাসস্থ্মের কামেই 
যামত প্রময়াজর্ীয় মসিা মপমত সহায়তা কমরমে।  
  
মার্ুে যামত আরও দ্রুত রিরকৎসা মপমত পামর মসই জর্য গভর্নর িীমা সীমািিতা িারতে, 
আরিমজাত মপ্রসরক্রপশমর্র সময় 30 রির্ মথমক সাত রিমর্ করমময় আর্া, মপ্রসক্রাইিারমির প্ররশক্ষণ 
ও রশক্ষার উন্নরত আইর্সম্মত করাসহ উন্নত সংরিোরর্ক ও রর্য়ন্ত্রক আইর্ সংমশাের্ কমরমের্। 
এো়োও মরাগী রর্ময় িাোরে এিং আসরির ভুয়া রিরকৎসার রিরুমিও গভর্নর কুওমমা পিমক্ষপ 
রর্ময়মের্।  
  
এো়োও গভর্নর র্যামোসর্ প্ররশক্ষণ ও সহজেভযতা িৃরি কমরমের্, যার িমে রর্উ ইয়কন  মেমটর 
300,000 এরও মিরশ মার্ুে আরিমজাত ওভারমিাজ রিমরাে ওেুে রিময় প্ররশরক্ষত ও সরিত হমচ্ছ। 
গভর্নর কুওমমার পিমক্ষমপর কারমণ, রর্উ ইয়কন  মেমটর িামমনরসগুরে এখর্ মপ্রসরক্রপশর্ ো়োই 
র্যামোসর্ রিমত পারমে।  
  
রর্মজ িা রর্মজর মকামর্া রপ্রয়জর্ আসরিমত ভুগমে এমর্ পরররস্থ্রতমত রর্উ ইয়মকন র িারসন্দারা 
সাহাযয ও প্রতযাশা খুাঁমজ মপমত পামরর্ মেমটর মটােমুি মহাপোইর্ 1-877-8-HOPENY (1-877-
846-7369)-এ মিার্ কমর িা HOPENY (সংরক্ষি মকাি 467369)- এ মটসটিাতন া পাঠিময়, 
োইর্টি সিামহ 7 রির্ এিং রির্-রাত 24  ণ্টা মখাো থাকমি।  
 
FindAddictionTreatment.ny.gov এর NYS OASAS রিরকৎসা প্রারি িযাশমিািন  (Treatment 
Availability Dashboard) িযিহার কমর িা NYS OASAS ওময়িসাইট এর মােযমম ইর্মপমশমন্টর 
সঙ্কট/রিটস, করমউরর্টি আিাসর্, িা আউটমপমশমন্টর যত্নসহ আসরি রিরকৎসা পাওয়া যামি। 
  
আসরির েক্ষণ সম্পমকন  আরও জার্মত, কীভামি সাহাযয মপমত হয় তা মিখার জর্য, এিং রপ্রয়জর্ 
ও করমউরর্টির সামথ আসরি রর্ময় কমথাপকথর্ িাোমর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় উপকরণ মপমত রভরজট 
করুর্ CombatAddiction.ny.gov। অ্যােমকাহে িা মািক িযিহার প্ররতমরাে করার িযাপামর তরুণ 
কামরা সামথ কথা িোর সাহাযযকারী উপকরণ মপমত, রভরজট করুর্ মেমটর টক2রপ্রমভন্ট 
(Talk2Prevent) ওময়িসাইট।  
  

###  
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