
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/4/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে আবিমজাতীয় আসবির বিবকৎসা ঘসিা 
সম্প্রসারম্বণর (OPIOID ADDICTION TREATMENT SERVICES) জর্ে 9 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলাম্বরর ঘিবে ঘিডাম্বরল তহবিল বর্বিত করা হম্বয়ম্বে  

  

আরও ঘিবে বর্উ ইয়কন িাসী োম্বত ঔষধ প্রম্বয়াগ সহম্বোগী বিবকৎসা (Medication Assisted 

Treatment, MAT) ঘেম্বত োম্বর তাম্বত সহায়তা করম্বত 5.7 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার প্রদার্ করা 
হম্বয়ম্বে  

  

জরুবর প্রম্বয়াজর্ এমর্ এলাকায় োাঁিটি র্তুর্ আসবি বর্রাময় ঘকন্দ্র (Addiction Recovery 

Centers) স্থাের্ করার জর্ে 2.1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িরাে করা হম্বয়ম্বে  
  

বিম্বেষাবয়ত বিবকৎসা এিং বর্রাময় উম্বদোম্বগর (Specialized Treatment and Recovery 

Initiatives) কলোম্বণ 1.3 বমবলয়ম্বর্রও ঘিবে মাবকন র্ ডলার িরাে করা হম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে পুমরা ঘেমে আফিমজাতীয় আসফির ফিফকৎসা ঘসবা 
সম্প্রসারমণর জর্য 9 ফমফেয়র্ মাফকন র্ ডোমরর ঘবফি ঘিডামরে তহফবে ফর্ফিত করা হময়মে। তহফবমের মমযয 
রময়মে ঔষয প্রময়াগ সহমোগী ফিফকৎসা পাওয়ার সুমোগ সম্প্রসাফরত করমত 5.7 ফমফেয়র্ মাফকন র্ ডোর, 

জরুফর প্রময়াজর্ এমর্ এোকায় র্তুর্ ফর্রাময় ঘকন্দ্র ততফর করমত 2.1 ফমফেয়র্ মাফকন র্ ডোর, এবং 
ফবমিষাফয়ত ফিফকৎসা এবং ফর্রাময় প্রকমের জর্য 1.3 ফমফেয়মর্রও ঘবফি মাফকন র্ ডোর। উম্যাগগুফে ঘেমের 

আফিমজাত সমসযা সমাযার্ অ্র্ু্ার্ (State Opioid Response Grant) এর মাযযমম অ্র্নাফয়ত হমব, োর 

ত্ারফক করমব মা্কদ্রবয অ্পবযবহার ও মার্ফসক স্বাস্থ্য ঘসবা প্রিাসর্ (Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration)।  

 

“ঘেমহতু পুমরা ঘেমে আফিমজাত দ্রমবযর মহামারী এর প্রভাব রময়ই োমে, আমরা ফিফকৎসার গুরুত্বপূণন সুমোগ 

ঘ্য় এমর্ প্রকে উন্নত ও সম্প্রসাফরত করার জর্য সব সমময়র মতই ্ঢ়ৃ অ্ঙ্গীকারবদ্ধ”, গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। “এই সঙ্কে ঘমাকামবোয় আমরা আগ্রাসী প্মেপ ফর্মত র্াকমবা এবং প্রময়াজর্ হমে োমত ফর্উ 

ইয়মকন র ঘেমকামর্া অ্ফযবাসী জীবর্রোকারী ঘসবা ঘপমত পামর তা ফর্ফিত করমত কাজ কমর োমবা।”  

  

“আসফির দ্বারা প্রভাফবত হময়মে ঘেমের এমর্ অ্গফণত পফরবামরর কাে ঘর্মক আফম ফর্মজ শুমর্ফে”, িলম্বলর্ 

ঘহম্বরাইর্ ও আবিম োস্ক ঘিাম্বসনর (Heroin and Opioid Task Force) সহ সভােবত ঘলিম্বের্োন্ট 



 

 

গভর্নর কোবি ঘহািুল। “এই মহামারী সমময়র আমগই অ্মর্ক ঘবফি জীবর্ ঘকমে ফর্মে এবং আমরা 
সাইডোইমর্ বমস এটি হমত ঘ্খমত অ্স্বীকৃফত জার্াফে। এই ফবফর্ময়ামগর মাযযমম, সঙ্কে ঘমাকামবোয় এবং 
ফর্রামময়র পমর্ র্াকা মার্ষুমক সাহােয করমত আমাম্র ঘে ্ঢ়ৃ অ্ঙ্গীকার, ফর্উ ইয়কন  তা ঘজার্ার করমে।”  

  

“ঘেেজমুে ফবফভন্ন কফমউফর্টিমত আসফির সমাযামর্ আমাম্র ঘে প্রমিষ্টা তার জর্য এই তহফবে খুব গুরুত্বপূণন।” 

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের অোলম্বকাহবলজম ও মাদকদ্রিে অেিেিহার ঘসিা অবিম্বসর (Office of 

Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) কবমের্ার আবলনর্ গঞ্জাম্বলস-

সার্ম্বিজ িম্বলর্। “এই প্রকেগুফে ফর্উ ইয়মকন  আমরা ইফতমমযযই ঘেসব ঘ্মির-মমযয-অ্গ্রগামী কাজ কমরফে তা 
আরও সমৃদ্ধ করমব, এবং এর সৃফষ্ট হমব, এবং আরও জীবর্ বাাঁিামর্া োমব।”  

  

তহফবমে ফর্মির উম্যাগসমূহ অ্ন্তভুন িঃ  
  

• বর্ম্বির 26টি কাউবন্টম্বত অবতবরি বিউম্বপ্রর্রবির্ ঘপ্রস্ক্রাইিার বর্ম্বয়াগ িা িুবিিদ্ধ করাসহ 

ঘসিাসমূম্বহর সমু্বোগ িৃবদ্ধ করম্বত 3.9 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলারঃ কযাোরগাস, অ্যামেমগফর্, 

ফেউমবর্, ঘসমাং, সু্কইোর, ঘসমর্কা, ফেফভংমোর্, ওয়াইওফমং, অ্রফেন্স, ঘসর্াংমগা, েুইস, ঘসইন্ট 

েমরন্স, ফ্র্যাঙ্কফের্, ফির্ের্, এমসক্স, হযাফমল্টর্, ওয়ামরর্, িুেের্, ওয়াফিংের্, ঘরমর্মসোর, অ্যােমবফর্, 

ঘসাহাফর, ঘডোওয়যার, পুের্াম, ওময়েমিোর, এবং রকেযান্ড। প্রফতটি কাউফন্ট তাম্র কাউফন্টর মমযয 
ফর্মজম্র ফবমিষ প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী উন্নয়র্ কাজ করমত পারমব। ঘসবাসমূমহর মমযয ঘমাবাইে ফিফকৎসা 
ঘসবা, সমকে বযফির অ্ফযক বযবহার, ঘেফেস্বাস্থ্য, ঘপ্রস্ক্রাইবার সংখযা বৃফদ্ধ, বা অ্র্যার্য ফবকে 

অ্ন্তভুন ি।  

  

• জরুবর প্রম্বয়াজর্ আম্বে এমর্ এলাকায় োাঁিটি র্তুর্ আসবি বর্রাময় ঘকন্দ্র ততবরর জর্ে 
আম্বিদর্ অর্মু্বরাম্বধর (Request for Applications, RFA) মাধেম্বম োওয়ার ঘোগে 
2,187,000 মাবকন র্ ডলারঃ প্রফতটি ঘকন্দ্র োেন -আপ তহফবে ফহমসমব পামব 87,500 মাফকন র্ ডোর 

এবং কােনক্রম িাোমর্ার জর্য 350,000 মাফকন র্ ডোর তহফবে। RFA এর জর্য আমব্র্ শুরু হমব 4 

ফডমসম্বর, 2018 ঘত এবং 2 জার্য়ুাফর, 2019 পেনন্ত আমব্র্ করা োমব। আগ্রহীরা RFA পেনামোির্া 
করমত পারমবর্ এখামর্।  

  

• বিউম্বপ্রর্রবির্ ঘপ্রস্ক্রাইিার বর্ম্বয়াগ িা িুবিিদ্ধ করার জর্ে OASAS ওম্বের্ অোকম্বসস 

ঘকন্দ্র (Open Access Centers) এর জর্ে 1.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলারঃ অ্র্ুমার্ করা হমে 

ঘে এর মাযযমম র্তুর্ কমপমে 1,000 জর্ ফবউমপ্রর্রফির্ পাওয়ার সুমোগ পামব।  

  

• িবধনত েবরিহর্ উম্বদোগসমূম্বহর সমিনম্বর্ 600,000 মাবকন র্ ডলারঃ তাম্র কফমউফর্টিমত 

ফিফকৎসা ফর্মে এমর্ মার্ষুম্র পফরবহমর্র বযবস্থ্া কমর এমর্ প্রকমের জর্য তহফবে ্ার্ করা হমব। 

এই তহফবমের অ্যীমর্, পফিম ফর্উ ইয়মকন  ঘসভ ্য মাইমকেসমক (Save the Michaels) সমর্নর্ 

প্র্ার্ করা হমব তাম্র উদ্ভাবর্ী প্রকমের জর্য ঘেটি ফিফকৎসার জর্য ঘকােন  কতৃক ঘপ্রফরত মার্ষুম্র 

ঘোগামোগ ও পফরবহমর্র বযবস্থ্া কমর।  

  

• বরি (Respectable Equitable Accessible Compassionate Healthcare, REACH) 

প্রািবমক ঘসিা অর্েুীলর্ প্রকম্বের জর্ে 300,000 মাবকন র্ ডলারঃ ফর্উ ইয়মকন র গ্রামীণ সাউ্ার্ন 

https://www.oasas.ny.gov/procurements/documents/Recovery-Center-RFA.pdf


 

 

টিয়ার অ্ঞ্চমে ঔষয প্রময়াগ সহমোগী ফিফকৎসার সম্প্রসারণ সমর্নর্ করমত REACH ঘেমের 

আফিমজাত দ্রমবযর সমসযা সমাযার্ অ্র্ু্ামর্ OASAS এর সামর্ একমে কাজ করমব। অ্র্ুমরাফযত 

তহফবে ফ্ময় 217 জর্ ঘরাগীর MAT খরি 12 মাস িাোমর্া োমব।  

  

• বিম্বেষাবয়ত বেয়ার ঘসিা প্রকম্বের (Specialized Peer Services Program) জর্ে 
300,000 মাবকন র্ ডলারঃ এই প্রকে কারাগার বা ঘজে ঘর্মক ফর্উ ইয়কন  িহমরর কফমউফর্টিমত োো 
পাওয়া মার্ুষম্র উমেমিয, োম্র ফর্রাময়, মা্কদ্রবয অ্পবযবহার বযাফয, মার্ফসক স্বাস্থ্য ঘসবা, এবং 
রয্াপ-অ্যারাউন্ড ঘসবাসহ ফবফভন্ন ঘসবায় পুর্ঃপ্রমবি করা প্রময়াজর্। ফপয়াররা এই সব মার্ুষমক 

কফমউফর্টিমত পুর্ঃপ্রমবি করমত সাহােয করমব, এর মমযয অ্ন্তগনত হমব তাম্র ফর্রাময় পফরকের্ায় 

সাহােয করা, ্েতার ফবকাি, এবং ঘসবা পাওয়ার বযবস্থ্া করা।  

  

• আসবি ঘকম্বন্দ্রর সাম্বি একটি সমন্বম্বয়র জর্ে 250,000 মাবকন র্ ডলারঃ ফিফকৎসা প্র্ার্কারীরা 
োমত ফিফকৎসার অ্গ্রগফত োিাই করমত পামর এমর্ একটি সরঞ্জামমর ফবকাি এবং পরীোর জর্য 
সমর্নর্ প্র্ার্ করমব এবং আফিমজাত দ্রবয বযবহার বযাফয সহ সব যরমর্র মা্কদ্রবয বযবহার বযাফযমত 

আক্রান্ত মার্ুমষর জর্য আরও উন্নত মামণর ঘসবার বযবস্থ্া করমব।  

  

• আসবির উের প্রিম-সাড়াদার্কারী (first responder) প্রবেক্ষম্বণর জর্ে 200,000 মাবকন র্ 

ডলারঃ ফর্উ ইয়কন  ঘেমে জরুফর ঘমফডমকে ঘসবা (Emergency Medical Services, EMS) 

প্র্ার্কারীম্র আফিমজাত বা অ্র্যার্য ঘেমকামর্া মা্কদ্রমবয ঘর্িাগ্রস্থ্ মার্ুষম্র সামর্ কীভামব কাজ 

করমত হয় এই প্রফিেণ ঘ্ওয়ার জর্য EMS এবং ট্রমা ফসমেমস বুযমরা (Bureau of EMS and 

Trauma Systems) িাস ততফর করমব। এই প্রকে ততফর করা হমব আঞ্চফেক জরুফর বযবস্থ্াপর্া 
সংস্থ্ার (Regional Emergency Management Organizations) সামর্।  

  

মাবকন র্ বসম্বর্ের িালনস ই. সু্কমার িম্বলর্, “আফিমজাত এই মহামারীর সমাযামর্র জর্য সবনস্তমরর সবার 

সাহােয এবং সবনামপো অ্গ্রাফযকার প্রময়াজর্, অ্র্নাৎ ঘিডামরে ফবফর্ময়াগ এবং মা্কদ্রবয অ্পবযবহার ও 

মার্ফসক স্বাস্থ্য ঘসবা প্রিাসমর্র মাযযমম ফর্উ ইয়কন  ঘেমের প্রভাবিােী প্রফতমরায ও ফর্রাময় প্রকে বাস্তবায়মর্র 

মমযয অ্ংিী্াফরত্ব। গুরুত্বপূণন এই ঘিডামরে তহফবে মারাত্মক ফবপজ্জর্ক আফিমজাত দ্রবয সঙ্কমের ঘমাকামবো 
করমত ফর্উ ইয়কন  ঘেমের প্রমিষ্টায় একটি বে প্মেপ, এবং আমাম্র ঘেেমক এই কষা াত ঘর্মক মুি করমত 

প্রময়াজর্ীয় ফবফর্ময়ামগর জর্য আফম ফসমর্মে েোই করমত র্াকমবা।”  

  

কংম্বেসমোর্ এবলয়ে এম্বঞ্জল িম্বলর্, “আফিমজাত আসফি প্রফতমরায এবং ফর্রামময়র ঘেমে ফর্উ ইয়কন মক 

জাতীয় ঘর্তায় পফরণত করমত গভর্নর কুওমমা সাহােয কমরমের্, এমর্ সব উদ্ভাবর্ী সমাযার্ ফর্ময় এমসমের্ ো 
ফর্উ ইয়কন বাসীর ফর্্ারুণ প্রময়াজর্ ফেে। আমাম্র কফমউফর্টিমত আফিমজাত মহামারীর সামর্ েুদ্ধ করার 

জর্য এবং জীবর্ বাাঁিামর্ার জর্য আমাম্র ঘে প্রমিষ্টা িেমে এই তহফবে তা আরও মজবুত এবং ঘজার্ার 

করমব।”  

  

কংম্বেসওমোর্ বর্ো এম. ঘলাউই িম্বলর্, “আমাম্র ঘ্ি এবং ঘেমের কফমউফর্টিগুমোর উপর আফিমজাত 

সঙ্কে ফবধ্বংসী প্রভাব ঘিমেমে। এইজর্য ফর্উ ইয়মকন  এই সঙ্কে ঘমাকামবোয় আমরা সাহসী, আগ্রাসী প্মেপ 

ফর্ফে এবং এই আসফিমত ভুগমত র্াকা ফর্উ ইয়কন বাসীম্র সহমোফগতা করফে। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্বর 

অ্যীমর্, ফর্উ ইয়কন  জীবর্ বাাঁিামত প্রময়াজর্ীয় আফিমজাত সঙ্কমের ঘসবা সম্প্রসাফরত করমত উমেখমোগয 



 

 

প্মেপ ফর্ময়মে। হাউজ অ্যামপ্রাফপ্রময়ির্স কফমটির (House Appropriations Committee) একজর্ 

প্প্রাপ্ত স্সয ফহমসমব, এই ঘিডামরে তহফবে ফর্ফিত করমত সাহােয করমত ঘপমর আফম আর্ফিত, এটি ফর্ফিত 

করমব ঘে ঘেেজমুে মার্ুষ আফিমজাত আসফি সংক্রান্ত ঘসবা ঘপমত র্াকমব, এবং ফর্উ ইয়মকন  এরকম আরও 

অ্তযাবিযক উপা্ার্ ফর্ময় আসমত কংমগ্রমস কাজ করার জর্য আফম উন্মখু।”  

  

কংম্বেসমোর্ ঘজরল্ড র্োডলার িম্বলর্, “্ভুন াগযবিত, এই আফিমজাত মহামারী পুমরা ফর্উ ইয়কন  ঘেমের 

কফমউফর্টিসমূহমক আহত কমরমে। ফর্উ ইয়কন বাসীম্র আসফি ফর্মূনে কমর তাম্র ফর্রামময়র পমর্ আর্মত এই 
অ্তযাবিযক ঘিডামরে তহফবে গুরুত্বপূণন সহায়তা প্র্ার্ করমব। এইসব প্রকে ততফর করার জর্য এবং 
আফিমজাত মহামারীর এই কষা ামতর সামর্ েোই করার জর্য অ্মর্মকর ঘে ঘসবা প্রময়াজর্ তা প্র্ার্ করার 

জর্য আফম গভর্নর ও ঘেেমক যর্যবা্ জার্াফে।”  

  

কংম্বেসমোর্ ঘজা ক্রাওবল িম্বলর্, “ফর্উ ইয়কন সহ ঘগাো ঘ্মি এই আফিমজাত সঙ্কমের ফবধ্বংসী প্রভাব 

রময়মে। এই বযাফযমত োরা ভুগমে তাম্র ফর্রামময়র পমর্ সমর্নর্ করার জর্য আমাম্র ঘেমের ঘেই ঘসবা, 
ঘসবাপ্র্ার্কারী ও প্রফিেণ ্রকার তার জর্য বফযনত ঘিডামরে তহফবে খুবই গুরুত্বপূণন। এই মহামারী ঘিষ 

করমত আমাম্র সম্ভাবয সকে সহায়তা করমত হমব।”  

  

কংম্বেসমোর্ ব্রায়ার্ বহবর্গস িম্বলর্, “এই তহফবে, পফিম ফর্উ ইয়মকন  ঘসভ ্য মাইমকেস অ্ব ্য ওয়ার্ল্ন  
(Save the Michaels of the World) এর মাযযমম প্র্ত্ত সমর্নর্সহ, আসফি ফিফকৎসায় প্রময়াজর্ীয় সরঞ্জাম 

সম্প্রসাফরত করমব এবং ফর্রামময়র পমর্ র্াকা মার্ুষ ও পফরবারম্র সহায়তা করমব।”  

  

কংম্বেসওমোর্ ইম্বয়ম্বভটি বড. ক্লাকন  িম্বলম্বের্, “আফিমজাত সংকে আমাম্র কফমউফর্টিমত কষা ামতর মত, 

এবং আফম গভর্নর কুওমমামক সাযুবা্ জার্াফে ফিফকৎসা এবং প্রফতমরায ঘসবার জর্য ফবফর্ময়াগ করমত তার 

অ্ফবিে অ্ঙ্গীকামরর জর্য। এইসব ঘিডামরে ফবফর্ময়াগ আমাম্র সামমর্র ফ্মক পরবতী প্মেপ ফর্মত সাহােয 
করমব এবং আসফির সামর্ েুদ্ধ করার জর্য অ্মপোকৃত ভামো উপকরণ প্র্ার্ করমব।”  

  

কংম্বেসমোর্ েল েংম্বকা িম্বলম্বের্, “্ী ন ফ্র্ োবৎ আমমফরকার আসফি মহামারী ঘেকামত ঘকামর্া বযবস্থ্া 
ঘর্ওয়া হয়ফর্, েে েে প্রাণ হাফরময় ঘগমে এবং অ্গফণত সম্প্র্ায় ও অ্র্নর্ীফত পঙ্গ ুহময় ঘগমে। এমর্ খুব কম 

সপ্তাহই োয় ঘেখামর্ ঘকামর্া সংগেক আসফির কারমণ তাম্র কষ্ট ও েফতর কাফহর্ী বণনর্া কমরর্ র্া। এই 
মারাত্মক অ্সুমখর ফবজ্ঞার্সম্মত ফিফকৎসা পাওয়ার সুমোগ সম্প্রসাফরত করমত ঘেেগুফেমক সাহােয করার জর্য 
ঘিডামরে তহফবে ফর্ফিত করা ফর্ময় আফম বহু বের যমর কংমগ্রমস কাজ কমর োফে। এই বেমরর শুরুর ফ্মক 

অ্বমিমষ আমরা সািমেযর মুখ ঘ্মখফে, ফকন্তু অ্মর্ক কমষ্ট অ্ফজন ত এই অ্গ্রগফত আমাম্র রাজযার্ী অ্ঞ্চে বা 
আমাম্র ঘেমের ফর্উ ইয়কন বাসীর জর্য ঘকামর্া অ্র্নবহর্ করমতা র্া েফ্ র্া গভর্নর কুওমমা ও তার মমতা 
আরও মার্ুষ এই তহফবমের ের্ামোগয বযবহার করমতর্।”  

  

বসম্বর্ে স্বাস্থে কবমটির (Senate Health Committee) সভােবত বসম্বর্ের ঘকম্প হোর্র্ িম্বলর্, 

“ঘেমের ফবফভন্ন এোকায় আফিমজাত আসফিমত ভুগমত র্াকা মার্ষুম্র জর্য এই র্তুর্ তহফবে বাস্তব 

পফরবতন র্ ফর্ময় আসমব। এইসব সুমকৌিেী ফবফর্ময়াগ করার জর্য আফম গভর্নর এবং কফমির্ামরর প্রিংসা 
করফে।”  

  



 

 

অোলম্বকাহবলজম ও মাদকদ্রিে অেিেিহার সংক্রান্ত বসম্বর্ে স্থায়ী কবমটির (Senate Standing 

Committee on Alcoholism and Substance Abuse) সভােবত বসম্বর্ের জজন  আম্বমম্বডার 

িম্বলর্, “ফর্উ ইয়মকন  আমরা ঘেই আসফি সমসযার সমু্মখীর্ হফে তার ঘমাকামবো করার জর্য সব মাোয় সবার 

একসামর্ কাজ করা গুরুত্বপূণন। ঘেমের প্রফতটি কফমউফর্টিমত পেনাপ্ত ফিফকৎসা ও ফর্রাময় ঘসবা ফর্ফিত করার 

জর্য আমরা ঘে কাজ কমরফে এই ঘিডামরে তহফবে তা আরও সমৃদ্ধ করমব।”  

  

অোলম্বকাহবলজম ও মাদকদ্রিে অেিেিহার সংক্রান্ত অোম্বসেবল কবমটির (Assembly Committee 

on Alcoholism and Drug Abuse) সভােবত, অোম্বসেবল সদসে বলন্ডা বি. ঘরাম্বসর্িোল িম্বলর্, 

“ফর্উ ইয়কন  ঘেমে ওভারমডাজ মহামারীর মত গভীর ঘিকেেুি সমসযা ফর্ময় কাজ করমত ঘগমে সব উৎস 

ঘর্মক সমবনাচ্চ পফরমাণ তহফবে সংগ্রহ করা অ্তযাবিযক। অ্মর্ক যরমর্র প্রফতমরায, ফিফকৎসা ও ফর্রাময় ফবকে 

ফর্ময় ফর্উ ইয়কন বাসীর সামর্ ফমফেত হওয়ার জর্য এই ঘিডামরে তহফবে একটি সূির্ার মমতা।”  

  

প্গ্রহমণর পর ঘর্মক, গভর্নর কুওমমা আফিমজাত দ্রমবযর মহামারী সমাযার্ করার জর্য একটি আগ্রাসী, 
বহুমাফেক পর্ ঘবাঁমি ফর্ময়মের্ এবং পূণন প্রফতমরায, ফিফকৎসা, ও ফর্রাময় ঘসবাসহ আসফি ঘসবার জর্য ঘ্মির 

মমযয িীষনস্থ্ার্ীয় অ্বস্থ্ার্ ফর্ময়মের্। এই মহামারীর সামর্ েোই করার জর্য, গভর্নর প্রর্াগত ঘসবা সম্প্রসাফরত 

কমরমের্, োর মমযয রময়মে সঙ্কেকােীর্ ঘসবা, ইর্মপমিন্ট, আউেমপমিন্ট, আবাফসক ফিফকৎসা প্রকে, ওষুয 

প্রময়াগ সহমোগী ফিফকৎসা, ঘমাবাইে ফিফকৎসা এবং পফরবহর্ ঘসবা।  

  

2016 সামে গভর্নর কুওমমার ঘহমরাইর্ োস্ক ঘিাসন র্তুর্, প্রর্াগত র্য় এমর্ ঘসবা সুপাফরি কমর, োর মমযয ফেে 

ফর্রাময় ঘকন্দ্র, তরুণম্র িাবহাউস, সম্প্রসাফরত ফপয়ার ঘসবা, 24/7 ঘখাো র্ামক এমর্ ঘকন্দ্র ো তাৎেফণক 

মূেযায়র্ এবং ঘসবাপ্রাফপ্তর ঘরিামরে প্র্ার্ কমর। পরবতীমত এই ঘসবাগুফে ঘেমের বহু কফমউফর্টিমত স্থ্াপর্ 

করা হময়মে, এবং মার্ষুমক তাম্র আবাসস্থ্মের কামেই োমত প্রময়াজর্ীয় ঘসবা ঘপমত সহায়তা কমরমে।  

  

মার্ুষ োমত আরও দ্রুত ফিফকৎসা ঘপমত পামর ঘসই জর্য গভর্নর বীমা সীমাবদ্ধতা বাফতে, আফিমজাত 

ঘপ্রসফক্রপিমর্র সময় 30 ফ্র্ ঘর্মক সাত ফ্মর্, ঘপ্রসক্রাইবারম্র প্রফিেণ ও ফিোর উন্নফত আইর্সম্মত করা 
সহ অ্গ্রসর ফবযাফর্ক ও ফর্য়ন্ত্রক আইর্ সংমিাযর্ কমরমের্। ঘরাগী ফর্ময় ্াোফে এবং আসফির ভুয়া ফিফকৎসার 

ফবরুমদ্ধও গভর্নর কুওমমা প্মেপ ফর্ময়মের্।  

  

এোোও গভর্নর র্যামোক্সর্ প্রফিেণ ও সহজেভযতা বৃফদ্ধ কমরমের্, োর িমে ফর্উ ইয়কন  ঘেমের 360,000 

এরও ঘবফি মার্ুষ আফিমজাত ওভারমডাজ ফবমরায ওষুয ফ্ময় প্রফিফেত ও সফজ্জত হমে। গভর্নর কুওমমার 

প্মেমপর কারমণ, ফর্উ ইয়কন  ঘেমের িামমনফসগুফে এখর্ ঘপ্রসফক্রপির্ োোই র্যামোক্সর্ ফ্মত পারমে।  

  

ফর্মজ বা ঘকামর্া ফপ্রয়জর্ আসফিমত ভুগমে এই পফরফস্থ্ফতমত ফর্উ ইয়মকন র অ্ফযবাসীরা সাহােয ও আিা খুাঁমজ 

ঘপমত পামর ঘেমের ঘোেমিু ঘহাপোইমর্ 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ঘিার্ বা HOPENY 

(সংফেপ্ত ঘকাড 467369) এ ঘেক্সেবাতন া পাঠিময়, োইর্টি ঘখাো র্াকমব সপ্তামহ 7 ফ্র্ এবং ফ্মর্ 24  ণ্টা।  

 

FindAddictionTreatment.ny.gov এর NYS OASAS ফিফকৎসা প্রাফপ্ত ডযািমবাডন  (Treatment 

Availability Dashboard) বযবহার কমর বা NYS OASAS ওময়বসাইে এর মাযযমম ইর্মপমিমন্টর 

সঙ্কে/ফডেক্স, কফমউফর্টি আবাসর্, বা আউেমপমিমন্টর েত্নসহ আসফি ফিফকৎসা পাওয়া োমব। আসফির েেণ 

সম্পমকন  আরও জার্মত, কীভামব সাহােয ঘপমত হয় তা ঘ্খার জর্য, এবং ফপ্রয়জর্ ও কফমউফর্টির সামর্ আসফি 

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


 

 

ফর্ময় কমর্াপকর্র্ িাোমর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় উপকরণ ঘপমত ফভফজে করুর্ CombatAddiction.ny.gov। 

অ্যােমকাহে বা মা্ক বযবহার প্রফতমরায করার বযাপামর তরুণ কামরা সামর্ কর্া বোর সাহােযকারী উপকরণ 

ঘপমত, ফভফজে করুর্ ঘেমের েক2ফপ্রমভন্ট (Talk2Prevent) ওময়বসাইে।  

  
###  
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