অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/6/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ বর্উ ইয়কন ঘেম্বে 7.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর ঘিবে অর্ন
আসবি প্রবিম্বরাধ, বিবকৎসা ও আম্বরাগে পবরম্বষিাবি সম্প্রসারম্বণর জর্ে উপলভে
5.25 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ঔষধ প্রম্বয়াগ সহম্ব াগী বিবকৎসা (Medication Assisted
Treatment) উপলভেিা প্রসারম্বণর জর্ে উপলভে

প্রমাণ-বভবিক প্রবিম্বরাধ ঘকৌেল (Evidence-Based Prevention Strategies)সমর্ন র্ করার
জর্ে 2.2 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর ঘিবে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম.কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেমের আসনি প্রনিমরাধ, নিনকৎসা ও
আমরাগয পনরমষবানি বাডামর্ার জর্য 7.5 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামররও ঘবনি অ্র্নায়র্ পাওয়া োমে। নর্উ ইয়কন
ঘেমের মিযাসনি এবং ঘর্িাজািীয় দ্রবয অ্পবযবহার পনরমষবা অ্নিস (Office of Alcoholism and
Substance Abuse Services, OASAS) কিতন ক প্রিত্ত আমবির্গুনির অ্র্ুমরাধ ধারার মাধযমম অ্র্নায়র্
প্রিার্ করা হমব।
"আমরা আসনি ঘমাকামবিা করার জর্য এবং নর্উ ইয়মকন র সকমির পুর্রুদ্ধামরর জর্য প্রময়াজর্ীয় সম্পি এবং
সহায়িা নর্নিি করার জর্য অ্ঙ্গীকারবদ্ধ", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এই অ্গ্রগনির উপর নভনত্ত
কমর ঘেে জুমড এই ঘরাগ প্রনিমরাধ গমড িু িনে, আমরা িনিিািী এবং সুস্থ নর্উ ইয়কন ঘেেমক উন্নীি করার
জর্য এই িিমার্ উমিযাগগুনির অ্র্নায়র্ অ্বযাহি রাখব।"
"আসনির সামর্ সংগ্রামকারীমির জর্য আমরাগয, নিনকৎসা ও সহায়িা পনরমষবার জর্য এই িহনবি নর্উ ইয়কন
ঘেমের অ্নপওময়ড মহামারী ঘমাকামবিার জর্য আমামির আক্রমণাত্মক প্রমিষ্টা অ্বযাহি রামখ", ঘলফম্বের্োন্ট
গভর্ন র কোবর্ হকুল, বর্উ ইয়কন ঘে ঘহম্বরাইর্ এিং অবপওম্বয়ড অপিেিহার োস্ক ঘফাম্বসন র সহসভাপবি, ব বর্ আজ সাম্বফাক কাউবন্টম্বি একটি অবপওম্বয়ড ঘফারাম্বম আজম্বকর ঘ াষণাটি
বিম্বয়ম্বের্। "অ্নপওময়ড সংকে অ্মর্ক নর্উ ইয়কন বাসীর জীবর্ নর্ময় িিমে, এবং আমরা এমর্ কমনসূনিমি
নবনর্ময়াগ করার জর্য প্রনিশ্রুনিবদ্ধ ো এইসব িুুঃখিায়ক ের্া ঘক একবামর ঘিষ করমি সহায়িা করমব।"
নর্ম্ননিনখি অ্র্নায়র্ সুমোগ এই উমিযামগর মাধযমম উপিভয।
OASAS প্রিেবয়ি বিবকৎসা ঘপ্রাগ্রামগুবলর সাম্বর্ অংেীিাবরম্বি ঘফডাম্বরল ঘ াগেিা প্রাপ্ত স্বাস্থ্ে
ঘকন্দ্রগুবলম্বি (Federally Qualified Health Centers, FQHC) ঔষধ প্রম্বয়াগ সহম্ব াগী বিবকৎসা
(Medication Assisted Treatment, MAT) পবরম্বষিাবি স্থ্াপর্ করম্বি 3,500,000 মাবকনর্
ডলারঃ OASAS ঘিডামরি ঘোগযিা স্বাস্থয ঘকন্দ্র (FQHCs) এর প্রনি 350,000 মানকন র্ ডিার পেনন্ত 10টি

পুরস্কার প্রিার্ করমব। এই অ্র্নায়র্ FQHC গুনিমক অ্নপওময়ড বযবহার বযানধ পনরমষবাগুনি স্থাপর্ করমি
সক্ষম করমব, ো ঘপ্রসক্রাইবার ক্ষমিা বতনদ্ধ, কাউমেনিং, আিরণগি ঘর্রানপর এবং আমরাগয সহায়িা অ্ন্তভুন ি
কমর। অ্নপওময়ড বযবহার বযানধ নিনকৎসায় বযবহৃি সকি নির্টি FDA -অ্র্ুমমানিি ঔষধ বযবহামরর জর্য
োি প্রনিক্ষণ ঘিওয়া হমব। 10 টি এম্পায়ার ঘেে ঘডমভিপমমন্ট নরজয়মর্র (Empire State
Development Regions) প্রনিটিমি একটি FQHC -ঘি একটি কমর পুরস্কার ঘিওয়া হমব। FQHCs অ্ন্তি
একটি OASAS- প্রিযনয়ি প্রিার্কারীর সামর্ অ্র্নায়র্ গ্রহমণর জর্য অ্ংিীিানর করমি হমব।
হাসপািাম্বলর জরুবর বিভাগগুবলম্বি বিউবপ্রম্বর্ারবফর্ সংম্ব াজর্ প্রবিয়া এিং সহকমীম্বির িেিহার
কম্বর কবমউবর্টি বভবিক বিবকৎসা সম্পবকনি বলঙ্কটি কা ন কর করার জর্ে 1,750,000 মাবকনর্
ডলারঃ জরুনর নবভামগ আসনি নিনকৎসার জর্য নবউনপ্রমর্ারনিমর্র প্রাপযিা বাডামর্ার জর্য প্রনিটিমি
350,000 মানকন র্ ডিামরর পাাঁিটি পেনন্ত পুরস্কার ঘিওয়া হমব। অ্নপওময়ড অ্পবযবহামরর িতনষ্টমকাণগুনি
কীভামব নির্ করমবর্ এবং প্রনিনক্রয়া জার্ামবর্ এবং সহকমীমির এবং সম্প্রিায় নভনত্তক নিনকৎসা
সরবরাহকারীমির সামর্ ঘরাগীমির নিঙ্ক করার জর্য ঘপ্রামোকিগুনি বাস্তবায়র্ করমবর্ ঘসগুমিার উপমর ঔষধ
সহায়িা নিনকৎসার উপর হাসপািামির জরুনর নবভামগ কমীমির প্রনিক্ষমণর জর্য কীভামব অ্র্নায়র্ করা হমব।
OASAS এই ঘসবার জর্য উচ্চ অ্পূণন প্রময়াজমর্র এিাকায় আমবির্কারীমির নিনিি কমরমে। ঘোগয প্রার্ীরা
নর্ম্ননিনখি কাউনন্টর মমধয জরুনর নবভাগুঃ অ্যািমজনর্, ব্রংক্স, ব্রুকনির্, কযাোরাগাস, িামোকুয়া, ঘির্ামগা,
ঘডিাওয়যার, এমসক্স, হযানমিের্, র্াসাউ, নরিমন্ড, সামিাক, সানিভার্, আিোর, এবং ওয়ামরর্। জরুনর
নবভাগগুনিমক অ্ংিীিানরমের সমবনাচ্চ পনরমাণ 350,000 মানকন র্ ডিার (জরুনর নবভামগর জর্য 200,000
মানকন র্ ডিার এবং সরবরাহকারীর জর্য 150,000 মানকন র্ ডিার) সহ অ্র্নায়র্ সংগ্রমহর জর্য একটি
OASAS- প্রিযনয়ি বনহরাগি ঘপ্রাগ্রামমর সামর্ অ্ংিীিানর করমি হমব।
অবপওম্বয়ড িেিহার িোবধ প্রবিম্বরাধ করম্বি ঘেণীকম্বে PAX গুড বিম্বহবভয়ার ঘগম িাস্তিায়ম্বর্র
জর্ে 1,815,000 মাবকনর্ ডলারঃ PAX গুড নবমহনভয়ার ঘগম (PAX Good Behavior Game), একটি
প্রমাণ-নভনত্তক প্রনিমরাধ ঘপ্রাগ্রাম বযবহার প্রসানরি করার জর্য, OASAS প্রনিটিমি সবনানধক 165,000
মানকন র্ ডিামরর 11টি পেনন্ত পুরস্কার প্রিার্ করমব। এই উমিযাগটি ঘেণীকক্ষ-প্রিস্ত িিনভনত্তক ঘখিা িরমযাে
বযবহার কমর এবং স্ব-নর্য়ন্ত্রমণর জর্য প্রময়াজর্ীয় িক্ষিার সামর্ োত্রমির সনিি করার জর্য িনিিািীকরণ
বযবহার কমর। গমবষণায় ঘিখামর্া হময়মে এটি আগ্রাসর্ এবং নবনিি আিরণমক হ্রাস কমর, ো নকমিার ও
প্রাপ্তবয়স্কমির অ্ববধ মািমকর বযবহামরর ঝুাঁ নকর কারণ। অ্র্নায়র্ PAX গুড নবমহনভয়ার ঘগম প্রনিমরাধ
কমীমির প্রনিক্ষমণ সাহােয করমব, োরা ঘপ্রাগ্রাম বাস্তবায়মর্র নিক্ষকমির সমঙ্গ অ্ংি নর্মব। এই প্রিার্কারীর
স্কু ি নডসনিক্ট, বা পতর্ক স্কু মির সমঙ্গ নবিযমার্ আর্ুষ্ঠানর্ক সম্পকন র্াকমি হমব, বা এই প্রকমের জর্য িামির
স্থাপর্ করা আবিযক।
ইবর, অোলম্বিবর্ এিং ঘস্কম্বর্ম্বেবড কাউবন্টম্বি আপম্বেে বর্উ ইয়কন স্থ্ায়ী সহায়িামূলক হাউবজং
(Permanent Supportive Housing, PSH) -এ িসিাসকারী পবরিারগুবলম্বি েবিোলীকরণ
পাবরিাবরক ঘপ্রাগ্রাম (Strengthening Families Program, SFP) বিিরণ করম্বি 410,000
মাবকনর্ ডলারঃ িনিিািীকরণ পানরবানরক ঘপ্রাগ্রামমর একটি বনধনি বযবহার সমর্নর্ করার জর্য প্রনিটি
205,000 মানকন র্ ডিার পেনন্ত িুটি পুরস্কার ঘিওয়া হমব, ো একটি প্রমাণ-নভনত্তক প্রনিমরাধ ঘপ্রাগ্রাম, ো
পনরবামরর নস্থনিিীিিা বজায় রাখমি, এবং ঘর্িাজািীয় দ্রবয বযবহামরর বযানধগুনির সম্ভাবর্া কনমময় আর্ার
জর্য নডজাইর্ করা হময়মে। এই উমিযামগর অ্ধীমর্, প্রনিমরাধ ঘপ্রাগ্রাম কমীমির এই ঘপ্রাগ্রামম প্রনিক্ষণ ঘিওয়া

হমব এবং এটি ইনর, অ্যািমবনর্ এবং ঘস্কমর্মক্টনড কাউনন্টমি OASAS স্থায়ী সহায়িামূিক হাউনজং
ঘপ্রাগ্রামগুনিমি পনরবারগুমিামক সরবরাহ করমব।
ি
ু ও িরুণ প্রাপ্তিয়স্কম্বির জর্ে বপয়ার িাবলি আম্বরাগে ঘর্েওয়াকন তিবর করম্বি 100,000
মাবকনর্ ডলারঃ ঘর্িাজািীয় দ্রবয বযবহার বযানধগুনি ঘর্মক আমরাগয প্রনক্রয়ার মমধয র্াকা েুবক এবং িরুণ
প্রাপ্তবয়স্কমির মমধয মুমখামুনখ বা ভািুন য়াি ঘর্েওয়ানকন ংময়র সহায়িা, ঘসইসামর্ ঘসই নক্রয়াকিাপগুনি ো
পুর্রুদ্ধামরর প্রিার করমবর জর্য িার জর্য OASAS প্রনিটিমি সমবনাচ্চ 10,000 মানকন র্ ডিার পনরমামণর
10 টিরও ঘবনি পুরস্কার প্রিার্ করমব। সিি আমবির্কারীরা নর্উ ইয়কন ঘেে অ্যািামর্াই ঘর্েওয়াকন এ
অ্ংিগ্রহণ করমব এবং ঘেেজুমড আমরাগয প্রনক্রয়ার মমধয র্াকা িরুণ এবং িরুণ প্রাপ্তবয়স্কমির মমধয
ঘর্েওয়াকন ইয়ুর্ ভময়মসস মযাোর (Youth Voices Matter) এর সামর্ ঘেৌর্ভামব েুি হমব।
"নর্উ ইয়কন ঘেমে আসনির নবরুমদ্ধ িডাইময়র জর্য আমামির প্রমিষ্টা কাজ করমে, এবং এই র্িু র্ অ্র্নায়র্টি
ঘেমের প্রনিটি অ্ংমি পনরমষবাগুনির প্রাপযিা বতনদ্ধ করার জর্য গভর্নর কুওমমার দ্বারা শুরু হওয়া িুিনান্ত
কাজটি িানিময় োমব,"মিোসবি এিং ঘর্োজািীয় দ্রিে অপিেিহার পবরম্বষিাবির বর্উ ইয়কন ঘেে
অবফম্বসর (OASAS) কবমের্ার আবলন র্ গর্জাম্বলজ-সার্ম্বিজ িম্বলর্। "আমরা এই নবস্তত নি এবং
বনধনিকরমণর জর্য উন্মুখ, ো নর্উ ইয়কন বাসীমির িামির বাসস্থামর্র কাোকানে পনরমষবাগুনি অ্যামক্সস করার
ক্ষমিা ঘিমব।"
বসম্বর্ের বপে হোকহাম, 40 িম বসম্বর্ে বডসবিে, বসম্বর্ে মিোসবি এিং ঘর্োজািীয় দ্রিে
অপিেিহার কবমটির (Senate Alcoholism and Substance Abuse Committee)
ঘিয়ারমোর্ িম্বলর্, "প্রমিযক বয়মসর এবং প্রমিযক সামানজক-অ্র্নবর্নিক ঘগাষ্ঠীমি নর্উ ইয়কন ঘেমের প্রনিটি
র্গর, িহর ও কাউনন্টমি বস্তুগি অ্পবযবহার এবং আসনি পাওয়া ঘেমি পামর। গভর্নর কুওমমা কিতন ক ঘ াষণা
করা এই র্িু র্, গুরুেপূণন িহনবিটি আরও আসি বযনিমির কামে জরুনর নিনকৎসা ঘপ্রাগ্রামগুনি উপিভয
করমব এবং নর্উ ইয়মকন র সম্প্রিায়গুনি এবং পনরবারগুনিমক অ্মর্ক ঘবনি জীবর্ ঘিষ কমর ঘিওয়ার আসনির
মারাত্মক ক্ষনিকারকিার সামর্ আরও ভািভামব ঘমাকানবিা করমি সহায়িা করমব।"
এই উমিযাগগুনির প্রনিটির জর্য সম্পূণন RFA এখামর্ ঘিখা ঘেমি পামর।
পিগ্রহমণর পর ঘর্মক, গভর্নর কুওমমা আনিমজাি দ্রমবযর মহামারী সমাধার্ করার জর্য একটি আগ্রাসী,
বহুমানত্রক পর্ ঘবাঁমি নর্ময়মের্ এবং পূণন প্রনিমরাধ, নিনকৎসা, ও নর্রাময় ঘসবাসহ আসনি ঘসবার জর্য ঘিমির
মমধয িীষনস্থার্ীয় অ্বস্থার্ নর্ময়মের্। এই মহামারীর সামর্ িডাই করার জর্য, গভর্নর প্রর্াগি ঘসবা
সম্প্রসানরি কমরমের্, োর মমধয রময়মে সঙ্কেকািীর্ ঘসবা, ইর্মপমিন্ট, আউেমপমিন্ট, আবানসক নিনকৎসা
প্রকে, ওষুধ প্রময়াগ সহমোগী নিনকৎসা, ঘমাবাইি নিনকৎসা এবং পনরবহর্ ঘসবা।
2016 সামি গভর্নর কুওমমার ঘহমরাইর্ োস্ক ঘিাসন র্িু র্, প্রর্াগি র্য় এমর্ ঘসবা সুপানরি কমর, োর মমধয
নেি নর্রাময় ঘকন্দ্র, িরুণমির ক্লাবহাউস, সম্প্রসানরি নপয়ার ঘসবা, 24/7 ঘখািা র্ামক এমর্ ঘকন্দ্র ো
িাৎক্ষনণক মূিযায়র্ এবং ঘসবাপ্রানপ্তর ঘরিামরি প্রিার্ কমর। পরবিীমি এই ঘসবাগুনি ঘেমের বহু
কনমউনর্টিমি স্থাপর্ করা হময়মে, এবং মার্ুষমক িামির আবাসস্থমির কামেই োমি প্রময়াজর্ীয় ঘসবা ঘপমি
সহায়িা কমরমে।

মার্ুষ োমি আরও দ্রুি নিনকৎসা ঘপমি পামর ঘসই জর্য গভর্নর বীমা সীমাবদ্ধিা বানিি, আনিমজাি
ঘপ্রসনক্রপিমর্র সময় 30 নির্ ঘর্মক সাি নিমর্ কনমময় আর্া, ঘপ্রসক্রাইবারমির প্রনিক্ষণ ও নিক্ষার উন্ননি
আইর্সম্মি করা সহ অ্গ্রসর নবধানর্ক ও নর্য়ন্ত্রক আইর্ সংমিাধর্ কমরমের্। ঘরাগী নর্ময় িািানি এবং
আসনির ভু য়া নিনকৎসার নবরুমদ্ধও গভর্নর কুওমমা পিমক্ষপ নর্ময়মের্।
এোডাও গভর্নর র্যামিাক্সর্ প্রনিক্ষণ ও সহজিভযিা বতনদ্ধ কমরমের্, োর িমি নর্উ ইয়কন ঘেমের 300,000
এরও ঘবনি মার্ুষ আনিমজাি ওভারমডাজ নবমরাধ ওষুধ নিময় প্রনিনক্ষি ও সনিি হমে। গভর্নর কুওমমার
পিমক্ষমপর কারমণ, নর্উ ইয়কন ঘেমের িামমননসগুনি এখর্ ঘপ্রসনক্রপির্ োডাই র্যামিাক্সর্ নিমি পারমে।
নর্মজ বা ঘকামর্া নপ্রয়জর্ আসনিমি ভু গমে এই পনরনস্থনিমি নর্উ ইয়মকন র অ্নধবাসীরা সাহােয ও আিা খুাঁমজ
ঘপমি পামর ঘেমের ঘোিমুি ঘহাপিাইমর্ 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ঘিার্ বা HOPENY
(সংনক্ষপ্ত ঘকাড 467369) এ ঘেক্সেবািন া পাঠিময়, িাইর্টি ঘখািা র্াকমব সপ্তামহ 7 নির্ এবং নিমর্ 24 ণ্টা।
FindAddictionTreatment.ny.gov এর NYS OASAS নিনকৎসা প্রানপ্ত ডযািমবাডন (Treatment
Availability Dashboard) বযবহার কমর বা NYS OASAS ওময়বসাইে এর মাধযমম ইর্মপমিমন্টর
সঙ্কে/নডেক্স, কনমউনর্টি আবাসর্, বা আউেমপমিমন্টর েত্নসহ আসনি নিনকৎসা পাওয়া োমব। আসনির িক্ষণ
সম্পমকন আরও জার্মি, কীভামব সাহােয ঘপমি হয় িা ঘিখার জর্য, এবং নপ্রয়জর্ ও কনমউনর্টির সামর্ আসনি
নর্ময় কমর্াপকর্র্ িািামর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় উপকরণ ঘপমি নভনজে করুর্ CombatAddiction.ny.gov।
অ্যািমকাহি বা মািক বযবহার প্রনিমরাধ করার বযাপামর িরুণ কামরা সামর্ কর্া বিার সাহােযকারী উপকরণ
ঘপমি, নভনজে করুর্ ঘেমের েক2নপ্রমভন্ট (Talk2Prevent) ওময়বসাইে।
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