
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/7/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে স্টটবলপ্রোকটিস ক্ষমতা সম্প্রসারম্বের জর্ে বিতীয় দফার 
তহবিল স্ট াষো কম্বরর্  

  
 আঞ্চবলক অর্ননর্বতক উন্নয়র্ অঞ্চম্বল 30 জর্ অবতবরক্ত সরিরাহকারীম্বক তহবিম্বল 423,000 

মাবকন র্ ডলাম্বররও স্টিবে পরুস্কার প্রদার্ করা হম্বি  
  

COVID-19 মহামাবরর মম্বযে আচরেগত স্বাস্থ্ে কমনসূবচ জমু্বে স্টটবলপ্রোকটিস সাবভন স স্টকয়ার 
স্টডবলভাবরর বর্রাপদ উপায় প্রদার্ কম্বর  

 
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ দেশব্যোপী আসক্তি দেক্তিস্বোস্থ্য দসব্ো প্রেোমর্র জর্য সরঞ্জোম ক্রয় 
এব্ং ইর্স্টমিশমর্র জর্য 423,000 মোক্তকন র্ ডিোমররও দব্ক্তশ পুরস্কোর দ োষণো কমরমের্। 
সম্প্রসোক্তরত দেক্তিপ্রযোকটিস ক্ষমতো ব্যক্তি এব্ং পক্তরব্োরগুক্তির জর্য গুরুত্বপূণন অ্যোক্তডকশর্ সোক্তভন স 
ক্তর্ক্তিত কমর যোরো অ্র্যথোয় ক্তিক্তকৎসো খুুঁজমত পোমর র্ো। এই উমেযোমগর জর্য তহক্তব্ি দেডোমরি 
দস্টে অ্ক্তপওময়ড দরসপন্স গ্রোমের (State Opioid Response Grant) মোধ্যমম প্রেোর্ করো হয় 
এব্ং অ্ক্তেস অ্ব্ অ্যোক্তডকশর্ সোক্তভন মসস অ্যোন্ড সোমপোেন স (Office of Addiction Services and 
Supports) দ্বোরো পক্তরিোক্তিত হয়। এই তহক্তব্মির প্রথম রোউমন্ড 460,000 মোক্তকন র্ ডিোমররও 
দব্ক্তশ পরুস্কোর প্রেোর্ করো হয়, যোর েমি দমোে পক্তরমোণ 883,000 মোক্তকন র্ ডিোমররও দব্ক্তশ 
প্রেোর্ করো হয়।  
 
"দযমহতু আমরো COVID-19 এর ক্তব্রুমে িড়োই িোক্তিময় যোক্তি, গুণগত মোমর্র যত্ন এব্ং আসক্তি 
ক্তিক্তকৎসো দসব্ো প্রেোমর্র জর্য আমোমের অ্ব্শযই আমোমের প্রমিষ্টো িোক্তিময় দযমত হমব্," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "দেক্তিপ্রযোকটিস সোক্তভন মস এই ক্তব্ক্তর্ময়োগ সুক্তব্ধ্োব্ক্তিত সম্প্রেোময়র প্রময়োজর্ীয় সম্পে 
এব্ং জীব্র্ রক্ষোকোরী আসক্তি ক্তিক্তকৎসো দসব্ো ক্তর্ক্তিত করমত সোহোযয করমব্, দযমহতু আমরো 
আসক্তির সংকমের ক্তব্রুমে িড়োই করক্তে।"  
  
COVID-19 মহোমোক্তরর মমধ্য, ব্যক্তি এব্ং পক্তরব্োরমক অ্যোক্তডকশর্ দসব্ো এব্ং সমথনমর্ ক্তর্ময়োক্তজত 
রোখোর একটি ক্তর্রোপে মোধ্যম ক্তহমসমব্ দেক্তিপ্রযোকটিস দসব্ো ব্যব্হোর করো হমি। অ্যোক্তডকশর্ দসব্ো 
এব্ং সমথনর্ অ্ক্তেস মহোমোক্তরর সময় দেক্তিপ্রযোকটিস প্রেোমর্র জর্য ক্তকেু ক্তর্য়ন্ত্রক প্রময়োজর্ীয়তো 
সোমক্তয়কভোমব্ পক্তরতযোগ কমরমে। দস্টে জমুড় 600টিরও দব্ক্তশ দপ্রোগ্রোম সোইমে দেক্তিমেোর্ এব্ং 
ক্তভক্তডও দেকমর্োিক্তজ ব্যব্হোমরর মোধ্যমম দেক্তিপ্রযোকটিস দসব্ো প্রেোমর্র অ্র্ুমক্তত দেওয়ো হয়। 



 

 

এগুক্তির মমধ্য পোুঁি শতোক্তধ্ক দপ্রোগ্রোম জরুক্তর দেক্তিপ্রযোকটিস মওকুে এব্ং পরীক্ষো প্রক্তক্রয়োর মোধ্যমম 
দ্রুত অ্র্ুমমোক্তেত হয়।  
  
স্টেম্বটর স্টহম্বরাইর্ অোন্ড অবপওম্বয়ড টাস্ক স্টফাসন (Heroin and Opioid Task Force)-এর সহ-
সভাপবত স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ স্টহাচুল িম্বলর্। "COVID-19 মহোমোক্তরর এই অ্তযন্ত 
িযোমিক্তঞ্জং এব্ং অ্ভূতপূব্ন সমময় অ্মর্ক ব্যক্তি এব্ং পক্তরব্োর ক্রমব্ধ্নমোর্ মোর্ক্তসক িোপ এব্ং 
উমদ্বমগর সম্মুখীর্ হমি এব্ং দকউ দকউ আসক্তির সোমথ সংগ্রোম করমে। ক্তর্উ ইয়কন ব্োসীমের 
সকি উপিভয ক্তরমসোসন এব্ং দসব্ো ক্তর্ক্তিত করো এখর্ আমগর দিময় দব্ক্তশ গুরুত্বপূণন। দস্টে জমু  
দেক্তিপ্রযোকটিস দসব্ো সম্প্রসোরমণর এই ক্তব্ক্তর্ময়োগ অ্মর্ক ক্তর্উ ইয়কন  ব্োসীমক যত্ন প্রেোমর্র একটি 
ক্তর্রোপে উপোয় প্রেোর্ করমব্। স্বোস্থ্যকর এব্ং ক্তর্রোপে জীব্র্ যোপমর্র জর্য মোর্ুমষর প্রময়োজর্ীয় 
যত্ন, সহোয়তো এব্ং ক্তিক্তকৎসো প্রেোমর্র জর্য আমরো প্রক্ততশ্রুক্ততব্ে।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট অবফস অি অোবডকের্ সাবভন ম্বসস অোন্ড সাম্বপাটন স কবমের্ার আবলনর্ 
গঞ্জাম্বলজ-সার্ম্বচজ িম্বলর্, "যত দব্ক্তশ সম্ভব্ মোর্মুষর িোক্তহেো সোমিোমত সোহোযয করোর জর্য 
একটি শক্তিশোিী দেক্তিস্বোস্থ্য ক্ষমতো গমড় তুিমত আমরো আমোমের সরব্রোহকোরীমের দর্েওয়োমকন র 
সোমথ কোজ করক্তে। আমোমের দেক্তিমহল্থ সোক্তভন স আসক্তিমত আক্রোন্ত ব্যক্তিমের অ্মর্ক প্রময়োজর্ীয় 
ক্তিক্তর্কযোি, দমক্তডমকি এব্ং ক্তপয়োর সোমপোেন  সোক্তভন মস প্রমব্মশর সুমযোগ কমর ক্তেমি।"  
  
ক্তর্উ ইয়কন  দস্টমের সকি আিক্তিক অ্থননর্ক্ততক উন্নয়র্ অ্িমি অ্ক্ততক্তরি 30 সরব্রোহকোরীমক 
তহক্তব্ি প্রেোর্ করো হয়। ক্তপক্তস, সেেওয়যোর, মক্তর্ের, স্পীকোর, িযোপেপ, কীমব্োডন  ব্ো ওময়ব্কযোম 
ক্তকর্মত তহক্তব্ি ব্যব্হোর করো দযমত পোমর।  
  
পুরস্কোরগুমিো ক্তর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  সরিরাহকারীর র্াম  
পরুস্কাম্বরর 
পবরমাে  

Capital Region  
Albany  Equinox, Inc.  $15,000  
Albany  Whitney Young Health Center, Inc.  $15,000  

Central New York  

Oswego  
County of Oswego Council on 
Alcoholism & Addiction, Inc.  

$15,000  

Finger Lakes  

Monroe  
Catholic Charities of the Diocese of 
Rochester dba Catholic Family Center  

$14,910  

Long Island  



 

 

Nassau  EAC, Inc.  $15,000  
Nassau  Friends of Bridge, Inc.  $6,743  
Nassau  Hispanic Counseling Center  $15,000  
Nassau  Long Beach Reach  $14,997  
Nassau  Mercy Medical Center  $14,995  
Nassau  Southeast Nassau Guidance Center  $10,176  

Nassau  
Youth Environmental Services, dba YES 
Community Counseling Center  

$15,000  

Suffolk  
Huntington Youth Bureau Youth 
Development Research Institute, Inc.  

$15,000  

Suffolk  
Town of Babylon: Drug & Alcohol 
Services aka Beacon Family Wellness 
Center  

$15,000  

Mid-Hudson  

Dutchess  
Dutchess County Department of 
Behavioral & Community Health  

$14,349  

Westchester  Phelps Memorial Hospital Association  $10,703  
Mohawk Valley  

Oneida  Liberty Resources, Inc.  $14,992  
New York City  

Bronx  Montefiore Medical Center  $14,995  
Bronx  Osborne Treatment Services, Inc.  $15,000  
Bronx  Odyssey House, Inc.  $15,000  
Kings  Bridging Access to Care (BAC)  $15,000  
Kings  Center for Community Alternatives  $14,100  
Kings  Community Counseling & Mediation  $14,999  
Kings  Hands On Health Associates, LLC  $12,342  
New York  Exponents  $14,485  

New York  
St. Mark's Place Institute for Mental 
Health dba Unitas  

$14,250  

New York  The Bridge, Inc.  $14,939  
Queens  Flushing Hospital & Medical Center  $15,000  
Queens  Long Island Consultation Center  $12,666  

Queens  
Mental Health Providers of Western 
Queens, Inc.  

$14,190  



 

 

North Country  

Clinton  
Champlain Valley Family Center for 
Drug Treatment & Youth Services, Inc.  

$15,000  

  
2016 সোমি, গভর্নর কুওমমোর দহমরোইর্ েোস্ক দেোসন র্তুর্, প্রথোগত র্য় এমর্ দসব্ো সুপোক্তরশ কমর, 
যোর মমধ্য ক্তেি ক্তর্রোময় দকন্দ্র, তরুণমের িোব্হোউস, সম্প্রসোক্তরত ক্তপয়োর দসব্ো এব্ং ওমপর্ অ্যোমেস 
দসেোর যো তোৎক্ষক্তণক মূিযোয়র্ এব্ং দসব্ো প্রোক্তির দরেোমরি প্রেোর্ কমর। পরব্তীমত এই দসব্োগুক্তি 
দস্টমের ব্হু কক্তমউক্তর্টিমত স্থ্োপর্ করো হময়মে, এব্ং মোর্ুষমক তোমের আব্োসস্থ্মির কোমেই যোমত 
প্রময়োজর্ীয় দসব্ো দপমত সহোয়তো কমরমে।  
  
পেগ্রহমণর পর দথমক, গভর্নর কুওমমো আক্তেমজোত দ্রমব্যর মহোমোরী সমোধ্োর্ করোর জর্য একটি 
আক্রমণোত্মক, ব্হুমোক্তিক পথ দব্মে ক্তর্ময়মের্ এব্ং পূণন প্রক্ততমরোধ্, ক্তিক্তকৎসো, ও ক্তর্রোময় দসব্ো সহ 
আসক্তি পক্তরিযনোর জর্য দেমশর মমধ্য শীষনস্থ্োর্ীয় অ্ব্স্থ্োর্ ক্তর্ময়মের্। এই মহোমোরীর সোমথ িড়োই 
করোর জর্য, গভর্নর প্রথোগত দসব্ো সম্প্রসোক্তরত কমরমের্, যোর মমধ্য রময়মে সঙ্কেকোিীর্ দসব্ো, 
ইর্মপমশে, আউেমপমশে, আব্োক্তসক ক্তিক্তকৎসো প্রকল্প, ওষুধ্ প্রময়োগ সহমযোগী ক্তিক্তকৎসো, দমোব্োইি 
ক্তিক্তকৎসো এব্ং পক্তরব্হর্ দসব্ো।  
  
মোর্ুষ যোমত আরও দ্রুত ক্তিক্তকৎসো দপমত পোমর দসই জর্য গভর্নর ব্ীমো সীমোব্েতো ব্োক্ততি, 
আক্তেমজোত দপ্রসক্তক্রপশমর্র সময় 30 ক্তের্ দথমক সোত ক্তেমর্ কক্তমময় আর্ো, দপ্রসক্রোইব্োরমের প্রক্তশক্ষণ 
ও ক্তশক্ষোর উন্নক্তত আইর্সম্মত করোসহ উন্নত সংক্তব্ধ্োক্তর্ক ও ক্তর্য়ন্ত্রক আইর্ সংমশোধ্র্ কমরমের্। 
এেোড়োও দরোগী ক্তর্ময় েোিোক্তি এব্ং আসক্তির ভুয়ো ক্তিক্তকৎসোর ক্তব্রুমেও গভর্নর কুওমমো পেমক্ষপ 
ক্তর্ময়মের্।  
  
এেোড়োও গভর্নর র্যোমিোেমর্র প্রক্তশক্ষণ ও সহজিভযতো ব্ৃক্তে করোর জর্য কোজ কমরমের্, যোর েমি 
ক্তর্উ ইয়কন  দস্টমের 420,000 এরও দব্ক্তশ মোর্ষু আক্তেমজোত ওভোরমডোমজর ক্তব্পরীতকরণ ওষুধ্ 
ক্তর্ময় প্রক্তশক্তক্ষত ও সক্তিত হমির্। গভর্নর কুওমমোর পেমক্ষমপর কোরমণ, ক্তর্উ ইয়কন  দস্টমের 
েোমমনক্তসগুক্তি এখর্ দপ্রসক্তক্রপশর্ েোড়োই র্যোমিোের্ ক্তেমত পোরমে।  
  
ক্তর্মজ ব্ো ক্তর্মজর দকোমর্ো ক্তপ্রয়জর্ আসক্তিমত ভুগমে এমর্ পক্তরক্তস্থ্ক্ততমত ক্তর্উ ইয়মকন র ব্োক্তসন্দোরো 
সোহোযয ও প্রতযোশো খুুঁমজ দপমত পোমরর্ দস্টমের দেোিমুি দহোপিোইর্ 1-877-8-HOPENY 
(1-877-846-7369)-এ দেোর্ কমর ব্ো HOPENY (সংক্তক্ষি দকোড 467369)- এ দেেেব্োতন ো 
পোঠিময়, িোইর্টি সিোমহ 7 ক্তের্ এব্ং ক্তের্-রোত 24  ণ্টো দখোিো থোকমব্।  
 
FindAddictionTreatment.ny.gov এ ক্তর্উ ইয়কন  দস্টমের অ্যোিমকোহক্তিজম ও মোেকদ্রব্য অ্পব্যব্হোর 
সোক্তভন মসস অ্ক্তেস-এর ক্তিক্তকৎসো প্রোক্তি ডযোশমব্োডন  ব্যব্হোর কমর অ্থব্ো NYS OASAS-এর ওময়ব্সোইে 
এর মোধ্যমম সঙ্কে/ক্তডেে, ইর্মপমশে, কক্তমউক্তর্টির ব্োক্তসন্দো ব্ো আউেমপমশমের যত্নসহ আসক্তির 
ক্তিক্তকৎসো পোওয়ো যোমব্। 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://oasas.ny.gov/treatment
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