
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা 2020 স্টেট অফ দ্ো স্টেট-এর 2য় প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: ওবিঅম্বয়ড মহামারীর 
বিরুম্বে যুেম্বক এবগম্বয় বর্ম্বয় যাওয়ার উম্বেম্বেে ফোন্টার্াইল অোর্ালম্বগর বর্বিেকরণ  

  
গভর্নর ফোন্টার্াইল অোর্ালগম্বক অর্োর্ে বর্য়বিত মাদ্কদ্িে বিবি বকিংিা সাম্বে রাখার 

সমমাত্রার অিরাধ বহম্বসম্বি গণে কম্বর আইর্ উত্থাির্ করম্বির্  
  
প্রস্তািটি বর্য়বিত মাদ্কদ্রম্বিের স্টফডাম্বরল তাবলকায় যুক্ত হওয়া র্তুর্ স্টযম্বকাম্বর্া ফোন্টার্াইল 

অোর্ালগম্বক বর্বিে করার জর্ে স্টেম্বটর স্বাস্থ্ে কবমের্ার ক্ষমতা প্রদ্ার্ করম্বি  
  

গভর্নর স্টযসকল কবমউবর্টিম্বত স্টিৌছম্বর্া কঠির্ স্টসখাম্বর্ স্টমবডম্বকের্ অোবসম্বেড বিটম্বমন্ট 
(Medication Assisted Treatment, MAT)-এ সম্প্রসাবরত প্রম্বিোবধকার রাখার প্রস্তাি কম্বরম্বছর্  

  
গত 10 িছম্বরর মম্বধে প্রেমিাম্বরর মত ওবিঅম্বয়ম্বডর অিবরবমত িেিহারজবর্ত কারম্বণ মৃতুে এিিং 

হাসিাতাম্বল ভবতন র সিংখো হ্রাসকারী ওবিঅম্বয়ড মাদ্কাসবক্তর বিরুম্বে গভর্নম্বরর চলমার্ 
িদ্ম্বক্ষিম্বক সামম্বর্ অগ্রসর কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ তার 2020 স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেট এমজন্ডার 2য় প্রস্তাব প্রকাশ 
কমরমের্: অ্র্যার্য নর্য়নিত মাদ্কদ্রবয নবক্রয় নকিংবা সিংরক্ষণ করার সমার্ অ্পরাধ নিমসমব গণয 
করার মাধযমম ফযান্টার্াইল অ্যার্ালগ — একটি প্রাণঘাতী নসমেটিক ওনপঅ্ময়ড যা মরনফমর্র চাইমত 
50 স্টেমক 100 গুর্ স্টবনশ শনিশালী — স্টসটিমক নর্নিদ্ধকরণ আইর্ করা। এই আইর্টি নর্উ ইয়মকন র 
স্টেট স্বাস্থ কনমশর্ারমক নর্য়নিত মাদ্কদ্রমবযর স্টফডামরল তানলকায় যিু িওয়া র্তুর্ স্টযমকামর্া 
ফযান্টার্াইল অ্যার্ালগগুমক নর্নিদ্ধ করার ক্ষমতাও প্রদ্ার্ করমব, যা স্টেটমক পমর স্টপের্ স্টপের্ 
স্টদ্ৌড়ামর্ার চাইমত এই সকল প্রাণপঘাতী মাদ্কদ্রমবযর সামে নরময়ল টাইমম লড়াই করমত সমেন 
কমর। এোড়াও গভর্নর স্টয সকল কনমউনর্টিমত স্টপৌোমর্া কঠির্ স্টস সকল স্থামর্ ওনপঅ্ময়ড আসনির 
স্টরামগর স্টমনডমকশর্ অ্যানসমেট নিটমমন্ট-এ প্রমবশানধকার নবসৃ্তত করার ধারাবানিক পদ্মক্ষপও প্রস্তাব 
করমবর্। স্টমনডমকশর্ অ্যানসমেড নিটমমন্ট-এ মাদ্কদ্রবয বযবিার বযানধর নচনকৎসায় নশক্ষা এবিং 
কাউমেনলিং এর সামে ঔিধ বযবিার করা জনড়ত োমক।  
  
"ওনপঅ্ময়ড মিামারী একটি জর্স্বাস্থয সিংকট যা এই স্টদ্শ জমুড় বহু সম্প্রদ্ায়মক ধ্বিংস কমর চমলমে। 
নর্উ ইয়মকন  আমরা এই স্টরামগর নবরুমদ্ধ লড়াইময়র উমেমশয আক্রমণাত্মক পদ্মক্ষপ নর্ময়নে এবিং 10 



 

 

বেমরর মমধয ওনপঅ্ময়ড সিংনিষ্ট মতুৃযর হ্রামসর ফলাফল স্টদ্খমত পানি," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই অ্গ্রগনত সমেও ওিধু বযবসায়ীরা ফযান্টার্াইল অ্যার্ালমগর সামে ওনপঅ্ময়ড এবিং 
অ্র্যার্য অ্ববধ ওিুধ নমনিত করার নদ্মক ঝুুঁ কমে - এটি একটি মারাত্মক নসমেটিক ওনপঅ্ময়ড যা 
বতন মার্ আইমর্ নর্নিদ্ধ র্য়। এই নিমুখী প্রস্তাবটি এই নবপজ্জর্ক ফযান্টার্াইল অ্র্ুকরণকারীমদ্র 
নর্নিদ্ধ করার মাধযমম এবিং স্টদ্নর িওয়ার পূমবনই ওনপঅ্ময়ড আসনিমত আক্রান্ত বযনিমদ্র নচনকৎসা 
প্রদ্ার্ করার মাধযমম এই সমসযাটিমক স্টমাকামবলা করমব।"  
  
ফোন্টার্াইল অোর্ালম্বগর তাবলকাভূবক্ত  
নর্উ ইয়কন  স্টেমট সামনগ্রকভামব মতুৃযর সিংখযা হ্রাস স্টপমলও, ফযান্টার্াইল এবিং এর অ্যার্ালগগুমলার 
অ্নতমাত্রায় বযবিারজনর্ত কারমণ মতুৃযর ঘটর্া র্াটকীয়ভামব বৃনদ্ধ স্টপময়মে। ফযান্টার্াইল একটি 
অ্তযন্ত শনিশালী নসমেটিক ওনপঅ্ময়ড যা মরনফমর্র চাইমত 50 স্টেমক 100 গুণ স্টবনশ শনিশালী। 
30 নমনলগ্রাম স্টিমরাইমর্র তুলর্ায়, মাত্র নতর্ নমনলগ্রাম ফযান্টার্াইল প্রাণর্াশক িমত পামর।  
  
নর্উ ইয়কন  নসটির বাইমর নর্উ ইয়কন বাসীর মমধয ফযান্টার্াইল এবিং এর অ্যার্ালগ সিংনিষ্ট অ্পনরনমত 
মাত্রায় বযবিারজনর্ত মৃতুযর িার 2016 সামল 124 শতািংশ এবিং 2017 সামল পুর্রায় 28 শতািংশ 
স্টবমড়মে। নর্উ ইয়কন  স্টেমট ফযান্টার্াইল অ্যার্ালগ অ্ববধ র্য়। কারণ স্টকন্দ্রীয় সরকামরর নর্য়নিত 
পদ্ামেনর তফনসমল নকেু অ্যার্ালগ নর্নিদ্ধ িমলও স্টসগুমলা স্টেমটর তফনশমল তানলকাভুি র্য়। আইমর্র 
এই ফাুঁক প্রনতমরামধর রাস্তা কঠির্ কমর স্টতামল এবিং আইর্গত বযবস্থা স্টর্য়া প্রনতমরাধ কমর। 
বতন মামর্, ফযান্টার্াইল অ্যার্ালগ নর্নিদ্ধ পদ্ামেনর সামে নমনিত র্া করা িমল, স্টকামর্া তফনশল 
বনিভূন ত ফযান্টার্াইল অ্যার্ালগ নবনক্র  ্ নর্উ ইয়কন  স্টেমটর আইমর্র পনরপেী র্য়।  
  
এই সিংকমটর প্রনতনক্রয়ায়, গভর্নর অ্ববধ ফযান্টার্াইল অ্যার্ালগ নর্নিদ্ধ করার উমেমশয আইর্ প্রবতন র্ 
করমবর্। এই পদ্মক্ষপ নবচার করার একটি আইনর্ ফাুঁক বন্ধ কমর স্টদ্মব এবিং ফযান্টার্াইল অ্যার্ালগ 
অ্র্যার্য নর্য়নিত পদ্ামেনর নবক্রয় বা সিংরক্ষণ করার মমতা একই স্টফৌজদ্ানর দ্মের আওতাধীর্ 
করমব। আইর্ প্রময়াগকারীমদ্র উদ্ীয়মার্ ফযান্টার্াইল অ্যার্ালগ মাদ্ক পাচারকারীমদ্র স্টগ্রপ্তার ও 
নবচামরর ক্ষমতা স্টদ্মব। এই র্তুর্ নবনধমালা পুনলশ ও আইর্ প্রময়াগকারী কতৃন পক্ষমক এই ওিুধগুমলার 
উৎপাদ্র্, নবক্রয়, নবতরমণর নবরুমদ্ধ আইমর্র সমবনাচ্চ মাত্রায় মামলা করার কতৃন ত্ব প্রদ্ার্ করমব।  
  
প্রস্তানবত আইর্টি স্টেমটর স্বাস্থয দ্প্তমরর কনমশর্ারমক নর্য়নিত মাদ্কদ্রমবযর তানলকায় অ্নতনরি 
অ্যার্ালগ যুি করার ক্ষমতাও প্রদ্ার্ করমব, যা বাজামর উপনস্থত িওয়ার সামে সামে স্টেটমক এই 
মারাত্মক পদ্ামেনর সামে প্রনতমযাগীতায় এনগময় োকমত সমেন করমব।  
  
স্টযসকল কবমউবর্টিম্বত স্টিৌছম্বর্া কঠির্ স্টসখাম্বর্ স্টমবডম্বকের্ অোবসম্বেড বিটম্বমন্ট-এ 
প্রম্বিোবধকার বিসৃ্তত করা  
গভর্নর কুউমমার স্টর্তৃমত্ব, পূমবনর স্টযমকার্ সমময়র চাইমত বতন মামর্ আরও স্টবনশ নর্উ ইয়কন বাসীর 
নর্কট স্টমনডমকশর্ অ্যানসমেড নিটমমমন্ট - বা MAT - সুলভ রময়মে। গভর্নর কুউমমা ঔিধ 
প্রদ্ামর্র জর্য উপযুি স্টমনডমকল স্টপশাদ্ারমদ্র সিংখযা বানড়ময় এবিং স্টমনডমকশর্ অ্যানসমেড নিটমমন্ট 
(MAT) প্রদ্ার্ করা যায় এমর্ স্টসটিিংময়র সিংখযা নবসৃ্তত করার মাধযমম আগ্রাসীভামব MAT-স্টত 



 

 

অ্যামেস সম্প্রসানরত করার উমদ্যাগ গ্রিণ কমরমের্। 2019 সামল গভর্নর স্বাস্থয নবভাগমক 
(Department of Health, DOH) নর্মদ্নশর্া স্টদ্র্ স্টযর্ নচনকৎসার জর্য স্টসবার মার্ নকিংবা 
নচনকৎসার জর্য স্টরফামরমলর নভনিমত আনফমজাতীয় পদ্ােন বযবিারজনর্ত সমসযা সমাধামর্র লমক্ষয 
স্টেটবযাপী সব িাসপাতামল তামদ্র জরুনর নবভামগর জর্য নচনকৎসানবনধ ততনর আবশযক করা িয়।  
  
গভর্নর কুউমমার স্টর্তৃমত্ব, স্টর্শা পনরমিবা এবিং সিমযাগীতা কাযনালয় (OASAS) স্টটনলমিলে এবিং 
স্টমাবাইল নিনর্ক স্থাপমর্র মমতা অ্নভর্ব স্টসবা নবতরণ মমডল বযবিামরর মাধযমমও স্টমনডমকশর্ 
অ্যানসমেড নিটমমন্টমক সলুভ কমরমের্। যারা নচনকৎসা গ্রিণ করায় যাতায়াত এবিং অ্র্যার্য বাধার 
কারমণ অ্র্যোয় সিংনিষ্ট িমত পারমব র্া স্টসই সকল জর্গমণর জর্য আসনি নর্রাময় পনরমিবামত এই 
পনরমিবাগুমলার সম্প্রসানরত প্রমবশানধকার রময়মে। তমব দ্গূনম এই সম্প্রদ্ায়গুমলামত MAT-স্টক সুলভ 
করার জর্য আরও অ্মর্ক নকেু করা স্টযমত পামর।  
  
এই বের, গভর্নর কুওমমা স্টমনডমকশর্ অ্যানসমেড নিটমমন্ট-এ প্রমবশানধকার নবসৃ্তত করার উমেমশয 
একানধক আগ্রাসী পদ্মক্ষমপর প্রস্তাব নদ্মির্, স্টযগুমলার মমধয রময়মে:  

• স্টমবডম্বকের্ অোবসম্বেড বিটম্বমন্ট এিিং জরুবর স্টরফাম্বরল (Medication Assisted 
Treatment and Emergency Referrals, MATTERS)-এর সম্প্রসারণ: গভর্নর 
কুউমমা এমর্ একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প সম্প্রসারমণর প্রস্তাব কমরমের্ যা জরুরী 
নবভাগগুমলামত ওনপঅ্ময়ড বযবিারজনর্ত বযনধ িারা নচনিত স্টরাগীমদ্রমক MAT প্রদ্ার্ 
করমব। 24-48 ঘন্টার মমধয এই স্টলাকমদ্রমক দ্রুত নর্মজর পেমের একটি 
কনমউনর্টি নিনর্মক দ্ীঘনমময়াদ্ী নচনকৎসায় স্থার্ান্তনরত করা িমব।  

• MAT স্টটবলম্বমবডবসর্ কমনসূবচ: গভর্নর স্টযসব ডািার স্টটনলমিলে এর মাধযমম 
বুনপ্রর্নফন র্ নবধার্ করমত পামরর্, তামদ্র সামে জরুরী নবভাগগুমলার সিংমযাগ স্থাপর্ 
কমর MAT অ্যামেস উন্নত করার প্রস্তাব কমরর্।  

• স্টটবলম্বহলে ও স্টমািাইল বিবর্ম্বক প্রম্বিোবধকার সম্প্রসারণ: গভর্নর আসনি পনরমিবা 
এবিং সিমযাগীতা কাযনালয়মক (OASAS) স্টেট জমুড় অ্পযনাপ্ত সুমযাগ সুনবধা পাওয়া 
কনমউনর্টিগুমলামত স্টেট জমুড় প্রনতটি অ্েনবর্নতক উন্নয়র্ অ্ঞ্চমল একটি কমর, 10 টি 
র্তুর্ স্টমাবাইল নিনর্ক যিু করার মাধযমম এই সিংস্থাগুমলার অ্যামেস নবসৃ্তত করার 
নর্মদ্নশর্া প্রদ্ার্ করমবর্। এোড়াও, স্টেমটর প্রনতটি অ্ঞ্চমল আসনি নচনকৎসায় 
প্রমবশানধকার নর্নিত করার উমেমশয, গভর্নর OASAS-স্টক স্টেট জমুড় প্রনতটি 
কাউনন্টমত কমপমক্ষ একটি আসনি নচনকৎসা কমনসচূীর সরঞ্জামমর তিনবল সরবরাি 
করার মাধযমম স্টটনলমিলে সক্ষমতা বনৃদ্ধর নর্মদ্নশর্া নদ্মবর্।  

• সিংম্বোধর্ স্টসটিিং-এ স্টমবডম্বকের্ অোবসম্বেড বিটম্বমন্ট-এ প্রম্বিোবধকার 
সম্প্রসারণ: গভর্নর কুউমমা সিংমশাধর্ এবিং কনমউনর্টি তোবধায়র্ দ্প্তরমক 
(Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) বতন মামর্ 
স্টমোডর্ প্রদ্ার্ কমর এমর্ 7টি স্থামর্ স্টমনডমকশর্ অ্যানসমেড নিটমমন্ট-এ বনুপ্রর্নফন র্ 
স্টদ্য়ার মাধযমম প্রমবশানধকার নবসৃ্তত করার জর্য নর্মদ্নশর্া প্রদ্ার্ করমবর্। এোড়াও, 
গভর্নর একটি ওনপওময়ড নচনকৎসা কমনসূচী পনরচালর্ার উমেমশয জাতীয় শিংসাপত্র 



 

 

এবিং অ্র্ুমমাদ্মর্র স্টজাগাড় করার জর্য সিংমশাধর্ এবিং কনমউনর্টি তোবধায়র্ 
দ্প্তরমক নর্মদ্নশ স্টদ্মবর্, যা স্টদ্মশর মমধয প্রেম স্টেট সিংমশাধর্-পনরচানলত OTP সৃনষ্ট 
করমব।  

  
ওবিঅম্বয়ড মাদ্ম্বকর বিরুম্বে লডাইম্বয় স্টর্তৃত্ব প্রদ্ার্  
দ্ানয়ত্ব গ্রিমণর পর স্টেমক গভর্নর কুউমমা ওনপঅ্ময়ড মাদ্মকর মিামারী স্টমাকামবলায় আগ্রাসী, 
বহুমানত্রক দ্নৃষ্টভনি প্রনতষ্ঠা কমরমের্ এবিং ক্ষনত হ্রাস, প্রনতমরাধ, নশক্ষা, নচনকৎসা এবিং পুর্রুদ্ধার 
পনরমিবার মাধযমম আসনি স্টসবার একটি জানতমক-স্টর্তৃত্বদ্ার্কারী ধারাবানিকতা ততনর কমরমে। এই 
মিামারী স্টমাকানবলার উমেমশয, গভর্নর সঙ্কট পনরমিবা, িাসপাতামল অ্বস্থার্রত স্টরাগী, বাইমর স্টেমক 
আসা স্টরাগী এবিং আবানসক নচনকৎসা কমনসূনচর পাশাপানশ স্টমনডমকশর্-অ্যানসমেড নিটমমন্ট, 
স্টটনলমিলে সম্প্রসারণ ও ভ্রামযমাণ নচনকৎসা এবিং পনরবির্ পনরমিবাগুমলা সি ঐনতিযবািী 
পনরমিবাগুমলামত প্রমবশানধকার নবসৃ্তত করার জর্য কাজ কমরমের্।  
  
2016 সামল গভর্নর কুউমমার স্টিমরাইর্ টাস্ক স্টফাসন র্তুর্, প্রোগত র্য় এমর্ পনরমিবার সুপানরশ 
কমর, যার মমধয নেল নর্রাময় স্টকন্দ্র, তরুণমদ্র িাবিাউস, সম্প্রসানরত নপয়ার পনরমিবা, নচনকৎসা 
উদ্ভাবর্ী স্টকন্দ্র, মাদ্ক বযবিারকারীর স্বাস্থ এবিং 24/7 স্টখালা োমক এমর্ স্টকন্দ্র, যা তাৎক্ষনণক 
মূলযায়র্ এবিং স্টসবাপ্রানপ্তর স্টরফামরল প্রদ্ার্ কমর। পরবতীমত এই স্টসবাগুনল স্টেমটর বহু কনমউনর্টিমত 
স্থাপর্ করা িময়মে এবিং মার্ুিমক তামদ্র আবাসস্থমলর কামেই প্রময়াজর্ীয় স্টসবা স্টপমত সিায়তা 
কমরমে।  
  
মার্ুি যামত আরও দ্রুত নচনকৎসা স্টপমত পামর স্টসই জর্য গভর্নর অ্মর্ক নবমা সীমাবদ্ধতা বানতল 
সি তীব্র বযাোর জর্য আনফমজাত স্টপ্রসনক্রপশমর্র সময় 30 নদ্র্ স্টেমক 7 নদ্মর্ কনমময় আর্া, 
স্টপ্রসক্রাইবারমদ্র প্রনশক্ষণ বৃনদ্ধ ও নশক্ষা উন্নত করার জর্য আর উন্নত আইনর্ ও নর্য়িণকারী 
নবনধনবধার্ সিংমশাধর্ কমরমের্। এোড়াও স্টরাগী নর্ময় দ্ালানল এবিং আসনির ভুয়া নচনকৎসার 
নবরুমদ্ধও গভর্নর কুওমমা পদ্মক্ষপ নর্ময়মের্।  
  
গভর্নর প্রশাসর্ ও র্ামলােমর্র প্রাপযতা সম্পমকন  প্রনশক্ষণ বাড়ামতও কাজ কমরমের্, ফলস্বরূপ 
নর্উইয়কন  রামজযর 420,000 জমর্রও স্টবনশ স্টলাক প্রনশনক্ষত িমির্ ও ওনপঅ্ময়ড মাদ্মকর অ্পনরনমত 
বযবিার ঘনুরময় স্টদ্য়ার ওিুধ পামির্। গভর্নর কুওমমার পদ্মক্ষমপর মাধযমম, নর্উ ইয়কন  স্টেমটর প্রায় 
2,600টিরও স্টবনশ ফামনানস এখর্ তামদ্র স্বাস্থযমসবা সরবরািকারীর কাে স্টেমক স্টকার্ও 
স্টপ্রসনক্রপশমর্র প্রময়াজর্ োড়াই র্ামলামোর্ সরবরাি করমত পামরর্।  
  
এই প্রমচষ্টাগুমলার কারমণ, নর্উ ইয়কন  স্টেমট আনফমজনর্ত ওভারমডামজ মৃতুযর ঘটর্া এক দ্শমক মমধয 
প্রেমবামরর মমতা হ্রাস পামি, 2018 সামল 13.46 শতািংশ কমমে। আনফম-সিংক্রান্ত ওভারমডামজর 
িাসপাতাল ভনতন 7.1% কমমমে।  
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