অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/12/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

মধ্ে বর্উ ইয়ম্বকন এক র্তু র্ 14 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর আিাবিক বিবকৎিার িুবিধ্া খ ালার
খ াষণা কম্বরর্ গভর্ন র কুওম্বমা

এবলম্বমন্টি অি CNY খর্োর বিবকত্িা খেবিবলটি 75টি আিাবিক েয্ো প্রদার্ করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ অ্মর্ার্ডাগা কাউন্টিমে, ন্টিভারপুমি 75-শয্যার একটি আবান্টিক
নর্শার ন্টিন্টকৎিার িুন্টবধা, এন্টিমমিি অ্ব CNY ন ািার ন াষণা কমরমের্। এন্টিমমিি অ্ব CNY
নেন্টিও নেিথ (Helio Health) দ্বারা পন্টরিান্টিে এবং নর্শার জর্য ন্টিন্টকত্িা প্রাপ্ত বযন্টিমের
একান্টধক স্তমরর আবান্টিক পন্টরিয্না প্রোর্ করমব, য্ার মমধয রম়েমে স্থা়ে়ীকরণ (ন্টডটক্স) পুর্বনাির্
এবং পুর্ঃপ্রন্টেষ্ঠা। ন্টর্উ ই়েকন রাজয নর্শা পন্টরমষবা এবং িমথনর্ েপ্তর (Office of Addiction
Services and Supports, OASAS) এই ন্টবন্টডং িংস্কামরর জর্য 14 ন্টমন্টি়ের্ মান্টকনর্ ডিামরর
অ্বোর্ কমরমে এবং র্েু র্ িুন্টবধার জর্য বান্টষনক কমনক্ষম েেন্টবমি 1.1 ন্টমন্টি়ের্ মান্টকনর্ ডিামরর
নবন্টশ প্রোর্ কমর।
"এই নর্শার মোমার়ী আমামের িম্প্রোম়ের উপর এক ভ়োর্ক শান্টস্ত েম়ে রম়েমে, ন্টকন্তু রাজয এবং
এন্টিমমিি অ্ব CNY এর মমো প্রন্টেষ্ঠামর্র কম ার পন্টরশ্রমমমক ধর্যবাে,য্ার ফমি 2018 িাি এক
েশমক ন্টর্উ ই়েমকন মাত্রান্টেন্টরি মৃেুযর প্রথম পের্ নেম মে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা
আিন্টির ন্টবরুমে িডাই নেমড ন্টেন্টি র্া এবং এই র্েু র্ নকন্দ্র ন ািার িমে আমরা িারা রামজয
জুমড নিবা িম্প্রিারণ কমর পথ িিা়ে নর্েৃ ত্ব নেও়ো অ্বযােে নরম ন্টে য্ামে নিই িব মার্ুমষর
কামে নপ ে
ৌঁ ামর্ার নিষ্টা করা ে়ে য্ামের ন্টিন্টকৎিা ও িো়েোর প্রম়োজর্।"
"রাজয জুমড প্রন্টেটি িম্প্রোম়ের বযন্টিমের ওন্টপওম়েড মোমার়ী প্রভান্টবে কমর, আিন্টির ন্টবরুমে
িডাই করমের্ এমর্ এক ন্টমন্টিওমর্রও নবন্টশ ন্টর্উ ই়েকন বাি়ী িে," বর্উ ইয়কন খেম্বের খেম্বরাইর্ ও
আবেমজাতীয় মাদকদ্রম্বিের োস্কম্বোম্বিন র (NYS Heroin and Opioid Abuse Task Force)
িে-িভাপবত খলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি খোিু ল িম্বলর্। "য্ন্টেও ন্টর্উ ই়েকন শেমরর বাইমর েশ
বেমর প্রথমবামরর জর্য ওন্টপওম়েড ওভারমডামজর কারমণ েও়ো মৃেুয কমমমে, োরপমরও এই ধরমর্র
েুঃ জর্ক টর্া নশষ করার জর্য আমামের এ মর্া আমরা কাজ করমে েমব। নিন্ট্রাি ন্টর্উ ই়েমকন র
এই র্েু র্ আবান্টিক ন্টিন্টকৎিা ফযান্টিন্টিটি অ্েযাবশযক পন্টরিয্না এবং এিাকা়ে আিন্টির িমে িডাই
করা বযন্টি ও পন্টরবারমের জর্য একটি পূণন নিবার পন্টরি়ীমা প্রোর্ করমব। এই ন্টবন্টর্ম়োগ আমামের

িিমার্ প্রমিষ্টার অ্ংশ এই মোমার়ীর নমাকামবিা করার জর্য, পুর্রুোর প্রন্টি়োমক িমথনর্ করমে
এবং জ়ীবর্ বাৌঁিামে িো়েো করার জর্য।"
CNY এর উপাোর্িমূে 55টি স্থা়ে়ীকরণ এবং পুর্বনাির্ নবড, এবং 20টি পুর্ঃপ্রন্টেষ্ঠার অ্যাপাটনমমি
প্রোর্ করমব। এক জা়েগা়ে আবান্টিক স্থা়ে়ীকরণ, পুর্বনাির্, এবং পুর্ঃপ্রন্টেষ্ঠা নিবা প্রোমর্র
মাধযমম আিন্টির একটি পূণন কন্টিন্টর্উ়োম প্রোর্ করার জর্য এই ফযান্টিন্টিটি ন্টর্উ ই়েকন রামজযর
িিমার্ প্রমিষ্টার একটি অ্ংশ। এটি মার্ুষমক অ্র্ুমন্টে নে়ে োমের প্রম়োজমর্র জর্য উপয্ুি স্তমরর
ন্টিন্টকৎিা়ে প্রমবশ করমে এবং বযন্টিগেকৃ ে নিবাগুন্টি গ্রেণ করমে য্া োমের পুর্রুোমর িো়েো
করমব। আবান্টিক ন্টিন্টকৎিা নিবার মমধয অ্ন্তভুন ি রম়েমে কাউমেন্টিং, ন্টস্কি-ন্টবন্টডং ও নেন্টর্ং, এবং
ন্টবমর্াের্মূিক কায্নিম। এই ফযান্টিন্টিটিটি 4567 Crossroads Park Drive, Liverpool, NY
13088 –এ অ্বন্টস্থে।
OASAS কবমের্ার আবলন র্ গঞ্জাম্বলজ-িার্ম্বিজ িম্বলর্, "িঠিক ধরমর্র পন্টরিয্না গ্রেণ করা
আিন্টি নথমক একটি িফি পুর্রুোমরর জর্য গুরুের, এবং এই নফন্টিন্টিটি মার্ুষমক িাোয্য করমব
ঠিক নিই স্তমরর পন্টরিয্নার র্াগাি নপমে য্া োমের জর্য উপয্ুি। নিন্ট্রাি ন্টর্উ ই়েমকন এ ার্কার
ন্টিন্টকৎিা িযাণ্ডমস্কমপর কামে এটি একটি গুরুত্বপূণন িংময্াজর্, এবং এই এিাকা়ে নয্ িুন্টবধা আর্া
েমব োর জর্য আমরা উন্মু েম়ে আন্টে।"
িংিদ িদিে আল োইপ িম্বলর্, "পোথন অ্পবযবোমরর মোমার়ী বড নবশ়ী নিন্ট্রাি ন্টর্উ
ই়েকন বাি়ীমের প্রভান্টবে কমরমে, এবং এটা গুরুের নয্ িাোয্য ুৌঁজমের্ এমর্ বযন্টিরা নিই য্ত্ন পার্
য্া োমের প্রম়োজর্ অ্র্ুিামর িমবনাত্তম েমব। র্েু র্ এন্টিমমিি অ্ব CNY এ প্রেত্ত এবং নেন্টিও
নেিথ দ্বারা পন্টরিান্টিে বযাপক ন্টিন্টকত্িা নপ্রাগ্রাম ও আবান্টিক য্ত্ন মার্ুমষর িো়েো়ে অ্মর্ক েূর
য্ামব য্ র্ োরা পুর্রুোমরর রাস্তা়ে িিমে শুরু কমর এবং নশষ পয্নন্ত জ়ীবর্ রক্ষা কমর। আন্টম
গভর্নর এবং নর্শা পন্টরমষবা এবং িমথনর্ েপ্তর নক ধর্যবাে জার্ামে িাই এই িুন্টবধা়ে ন্টবন্টর্ম়োগ
করার জর্য এবং োমের মধয ন্টর্উ ই়েকন এবং িারা রাজয জুমড দ্রবয নিবমর্র ন্টবরুমে য্ুে করার
অ্ে়ীকামরর জর্য।"
ওম্বর্ান্ডাগা কাউবন্ট এবিবকউটিভ রায়ার্ মোকমাের্ িম্বলর্, "কাউন্টি এন্টক্সন্টকউটিভ ন্টেমিমব
আমার িমম়ে, িঠিক িম্পেগুমিা য্ামে নর্শা নথমক োমের আমরাগয কামর্া়ে মার্ুষমক িাোয্য কমর
ো ন্টর্ন্টিে করমে আন্টম কাজ কমরন্টে। অ্মর্ার্ডাগা কাউন্টিমে োর প্রকামরর প্রথম িুন্টবধা ন্টেমিমব,
এন্টিমমিি অ্ব CNY মধয ন্টর্উ ই়েকন জুমড মার্ুমষর জ়ীবমর্ বাস্তব পাথনকয গমড েু িমব। আমরা
গভর্নর কুওমমা এবং নর্শা পন্টরমষবা এবং িমথনর্ েপ্তর কামে কৃ েজ্ঞ এই িুন্টবধার প্রম়োজর়্ী়েো
স্ব়ীকার করার জর্য এবং এটি বাস্তমব পন্টরণে করমে কাজ করার জর্য।"
পেগ্রেমণর পর নথমক, গভর্নর কুওমমা আন্টফমজাে দ্রমবযর মোমার়ী িমাধার্ করার জর্য
আিমণাত্মক, বহুমান্টত্রক পথ নবমে ন্টর্ম়েমের্ এবং পূণন প্রন্টেমরাধ, ন্টিন্টকৎিা, ও ন্টর্রাম়ে
আিন্টি পন্টরিয্নার জর্য নেমশর মমধয শ়ীষনস্থার়্ী়ে অ্বস্থার্ ন্টর্ম়েমের্। এই মোমার়ীর িামথ
করার জর্য, গভর্নর প্রথাগে নিবা িম্প্রিান্টরে কমরমের্, য্ার মমধয রম়েমে িঙ্কটকাি়ীর্

একটি
নিবা িে
িডাই
নিবা,

ইর্মপমশি, আউটমপমশি, আবান্টিক ন্টিন্টকৎিা প্রকল্প, ওষুধ প্রম়োগ িেময্াগ়ী ন্টিন্টকৎিা, নমাবাইি
ন্টিন্টকৎিা এবং পন্টরবের্ নিবা।
2016 িামি গভর্নর কুওমমার নেমরাইর্ টাস্ক নফািন র্েু র্, প্রথাগে র়্ে এমর্ নিবা িুপান্টরশ কমর,
য্ার মমধয ন্টেি ন্টর্রাম়ে নকন্দ্র, েরুণমের ক্লাবোউি, িম্প্রিান্টরে ন্টপ়োর নিবা, 24/7 ন ািা থামক
এমর্ নকন্দ্র য্া োৎক্ষন্টণক মূিযা়ের্ এবং নিবাপ্রান্টপ্তর নরফামরি প্রোর্ কমর। পরবেীমে এই
নিবাগুন্টি নেমটর বহু কন্টমউন্টর্টিমে স্থাপর্ করা েম়েমে, এবং মার্ুষমক োমের আবািস্থমির কামেই
য্ামে প্রম়োজর়্ী়ে নিবা নপমে িো়েো কমরমে।
মার্ুষ য্ামে আরও দ্রুে ন্টিন্টকৎিা নপমে পামর নিই জর্য গভর্নর ব়ীমা ি়ীমাবেো বান্টেি,
আন্টফমজাে নপ্রিন্টিপশমর্র িম়ে 30 ন্টের্ নথমক িাে ন্টেমর্ কন্টমম়ে আর্া, নপ্রিিাইবারমের প্রন্টশক্ষণ
ও ন্টশক্ষার উন্নন্টে আইর্িম্মে করািে উন্নে িংন্টবধান্টর্ক ও ন্টর়্েন্ত্রক আইর্ িংমশাধর্ কমরমের্।
এোডাও নরাগ়ী ন্টর্ম়ে োিান্টি এবং আিন্টির ভু ়ো ন্টিন্টকৎিার ন্টবরুমেও গভর্নর কুওমমা পেমক্ষপ
ন্টর্ম়েমের্।
এোডাও গভর্নর র্যামিাক্সমর্র প্রন্টশক্ষণ ও িেজিভযো বৃন্টে করার জর্য কাজ কমরমের্, য্ার ফমি
ন্টর্উ ই়েকন নেমটর 420,000 এরও নবন্টশ মার্ুষ আন্টফমজাে ওভারমডামজর ন্টবপন্টরেকরণ ওষুধ
ন্টর্ম়ে প্রন্টশন্টক্ষে ও িন্টিে েমির্। গভর্নর কুওমমার পেমক্ষমপর কারমণ, ন্টর্উ ই়েকন নেমটর
ফামমনন্টিগুন্টি এ র্ নপ্রিন্টিপশর্ োডাই র্যামিাক্সর্ ন্টেমে পারমে।
ন্টর্মজ বা ন্টর্মজর নকামর্া ন্টপ্র়েজর্ আিন্টিমে ভু গমে এমর্ পন্টরন্টস্থন্টেমে ন্টর্উ ই়েমকন র বান্টিন্দারা
িাোয্য ও আশা ুৌঁমজ নপমে পামরর্ নেমটর নটািমুি নোপ িাইর্ 1-877-8-HOPENY
(1-877-846-7369)-এ নফার্ কমর বা HOPENY (িংন্টক্ষপ্ত নকাড 467369) নটক্সট পাঠিম়ে,
িাইর্টি িপ্তামে 7 ন্টের্ এবং ন্টের্-রাে 24 ণ্টা ন ািা থাকমব।
FindAddictionTreatment.ny.gov এ ন্টর্উ ই়েকন নেমটর অ্যািমকােন্টিজম ও মােকদ্রবয অ্পবযবোর
িান্টভনমিি অ্ন্টফমির ন্টিন্টকৎিা প্রান্টপ্ত ডযাশমবাডন বযবোর কমর অ্থবা NYS OASAS-এর ওম়েবিাইট
এর মাধযমম িঙ্কট/ন্টডটক্স, ইর্মপমশি, কন্টমউন্টর্টির বান্টিন্দা বা আউটমপমশমির য্ত্নিে আিন্টির
ন্টিন্টকৎিা পাও়ো য্ামব।
###
অ্ন্টেন্টরি েথয নপমে নে ুর্ www.governor.ny.gov
ন্টর্উই়েকন নেট | এন্টক্সন্টকউটিভ নিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্িাবস্ক্রাইব করুর্

