
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা র্ার্ুম্বেম্বে র্তুর্ পরু্রুদ্ধার ককন্দ্র ক াষণা কম্বরম্বের্ মাদকজবর্ত সমসোে আক্রান্ত 

মার্ুষম্বদর এিং তাম্বদর পবরিারম্বদর বির্ামূম্বলে কসিা প্রদার্ করার জর্ে  
  

রাজেম্বক প্রদত্ত শুরু করার এিং পবরচালর্ার অর্নাের্ পাম্বি ককন্দ্রটি  
  

 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ র্ার্ুমেমে ফাউমেশর্স ররকভারর সসন্টার (Foundations Recovery 
Center) উমবাধমর্র স াষণা কমরর্। ররকভারর সসন্টারটি, রকল্যাে কাউরিল্ অ্ফ অ্যাল্মকাহরল্জম 
এে ড্রাগ রিমেমেি (Rockland Council on Alcoholism and Other Drug Dependence) 
বারা েররচারল্ত এবং মাদকজরর্ত সমসযা সেমক েরু্রুদ্ধামর রমেমের্ এমর্ মার্ুষ এবং তামদর 
েররবারমদর রবর্ামূমল্য সহােতা এবং সসবা প্রদার্ করমব। সকন্দ্রটি সফিামরল্ সেে অ্রেমেি সরসেি 
গ্রামন্টর (State Opioid Response Grant) মাধযমম রর্উ ইেকন  সেমে প্রদত্ত োেন আে ফারেং 
রহমসমব 87,000 মারকন র্ িল্ামরর সবরশ এবং বারষনক অ্োমরশর্াল্ ফারেং রহমসমব প্রাে 350,000 
মারকন র্ িল্ার অ্েনাের্ ল্াভ কমর। এই অ্েনাের্ রর্উ ইেকন  সেে অ্রফস অ্ফ অ্যাল্মকাহরল্জম এবং 
সাবেযাি অ্যারবউজ সারভন মসস (New York State Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services) বারা েররচারল্ত হমে।  
 
"সারা সদশ জমু়ে সম্প্রদােগুরল্ এই আসরির সঙ্কমের প্রভাব অ্র্ুভব কমরমে এবং মধয-হািসর্ 
অ্ঞ্চল্ও এর বযরতক্রম র্ে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ফাউমেশর্ ররকভারর সসন্টামরর মত 
সফরসরল্টিগুরল্ রামজযর সবনত্র প্ররতটি স্তমর এই সংকে সমাকামবল্াে অ্তযন্ত গুরুত্বেূণন এবং সকল্ রর্উ 
ইেকন বাসীর এই গুরুত্বেূণন েররমষবাগুরল্র প্রােযতা রর্রিত করমে।"  
  
"আমরা রচরকৎসা েররমষবাে, েুর্রুদ্ধার সকন্দ্র এবং জর্সমচতর্তা বরৃদ্ধর সেমত্র রবরর্মোমগর সাহামযয 
ওরেওমেি মহামারী রর্রসমর্ আক্রমণাত্মক, বহুমুখী েদমেে রর্রে", জার্ার্, কলফম্বের্োন্ট গভর্নর 
কোবর্ ক াচুল, ক ম্বরাইর্ এিং অবপম্বেড োস্ক কফাসন (Heroin and Opioid Task Force) এর  
স -সভাপবত, বিবর্ আজম্বকর ইম্বভম্বন্ট বিিৃবত রাম্বের্। "রকল্যাে কাউরিল্ অ্ফ 
অ্যাল্মকাহরল্জমএে ড্রাগ রিমেমেি (Rockland Council on Alcoholism and Drug 
Dependence) বারা েররচারল্ত ফাউমেশর্ ররকভারর সসন্টার রকল্যাে কাউরন্টমত মাদকজরর্ত 
সমসযাে আক্রান্ত বযরি ও েররবারগুরল্মক রবর্ামূমল্য সহােতা ও েররমষবা প্রদার্ করমব। সকমন্দ্রর 
আেমগ্রিগুরল্ েররমষবার সম্প্রসারণ রর্রিত করমব যা রবসৃ্তত হমব ররকভারর রমটিং, সুস্থতার 
কাযনক্রম, এবং সামারজক অ্র্ুষ্ঠার্ েযনন্ত। এই সকন্দ্রটি আমামদর চল্মার্ প্রমচষ্টার একটি অ্ংশ যা 



সকল্ রর্উ ইেকন বাসীর জর্য উন্নত মামর্র রচরকত্সা েররমষবা রর্রিত কমর এবং রচরতমর জীবর্ 
বাাঁচামত ও মহামারীর রবরুমদ্ধ ল়্োই করমত সাহাযয কমর।"  
  
"এই ধরমণর ররকভারর সসন্টার েুর্রুদ্ধামর োকা মার্ুষমদর সর্শা সেমক েুর্রুদ্ধামরর জর্য একটি 
রর্রােদ, মাদকমুি েররমবশ প্রদার্ কমর", অবফস অফ অোলম্বকা বলজম এিং সািস্ট্োন্স 
অোবিউজ সাবভন ম্বসম্বসর (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) 
কবমের্ার আবলনর্ গঞ্জাম্বলজ-সার্ম্বচজ িম্বলর্। "এই র্তুর্ সুরবধা মধয-হািসর্ অ্ঞ্চমল্ আমরা সবশী 
সংখযক মার্ুষমক তামদর প্রমোজর্ীে গুরুত্বেূণন সহােতা প্রদার্ করমব এবং তামদর সুস্থ জীবর্ গ়েমত 
সাহাযয করমব।"  
  
ফাউমেশর্ ররকভারর সসন্টার েুর্রুদ্ধামরর সহােতার জর্য োরস্পররক সাহাযয সমেনর্ এবং েুর্রুদ্ধার 
সভা সহ অ্সংখয রক্রোকল্াে প্রদার্ করমব, এর মমধয রকেু োকমব স্পযারর্শ ভাষাে, রকেু, দেতা 
বৃরদ্ধ এবং প্ররশেণ কমনশাল্া, সুস্থতা কাযনক্রম, সামারজক অ্র্ুষ্ঠার্, এবং রবমর্াদর্মূল্ক এবং 
রক্রোকল্াে। এই সফরসরল্টি সবশ রকেু ররকভারর সকাচ রর্মোগ কপ্রমব, যারা েুর্রুদ্ধামরর েররকল্পর্া 
উন্নেমর্র উমেমশয েরু্রুদ্ধামর োকা মার্ুষমদর সমে কাজ করমব, এবং তামদর েৃেক েুর্রুদ্ধামরর 
চারহদা েূরণ করমব। এই ফাউমেশর্স ররকভারর সসন্টার এো়োও সবশ রকেু করমউরর্টি এবং 
জরুিরশোল্ অ্ংশীদাররত্ব প্ররতষ্ঠা কমরমে যামত সঙ্কমে োকা বযরিমদর রচরকত্সার জর্য সরফামরল্ সেমত 
সাহাযয করমব।  
  
মার্বসক স্বাস্থ্ে ও উন্নের্মূলক প্রবতিন্ধকতা সংবিষ্ট বর্উইেকন  কস্ট্ে বসম্বর্ে কবমটির (New York 
State Senate Committee on Mental Health and Developmental Disabilities) সভাপবত 
বসম্বর্ের কডবভড কালুনবি িম্বলর্, "রকল্যাে এবং ওমেেমচোর কাউরন্টগুরল্ ওরেওমেি সংরিষ্ট মতুৃয 
প্রতযে কমর চমল্মে, যার ফমল্ এো আবশযক সয আমরা হািসর্ ভযারল্র বারসন্দামদর আমরকটি 
েুর্রুদ্ধার সকন্দ্র প্রদার্ করর। একটি েুর্রুদ্ধার সকন্দ্র মাদকাসরি বা মাদক অ্েবযবহার সমে 
সংগ্রামরত মার্ুমষর জর্য জীবর্ এবং মতুৃযর মমধয োেনকয হমত োমর। একটি প্রেম স্থার্ রহমসমব 
সযখামর্ একজর্ বযরি সমেনর্ এবং জরুরর সসবার জর্য সযমত োমরর্, আমরা তামদর প্রমোজর্ীে 
সাহাযয রর্রিত কররে এবং েুর্রুদ্ধামর সাহাযয করার জর্য কাজ কররে, েুণঃোতমর্র জর্য র্ে।"  
  
বিধার্সভার সদসে ককম্বর্র্ বপ. কজব্রবস্ক িম্বলর্, "দুভন াগযবশত, রর্উইেকন  সেে জমু়ে বহু সম্প্রদাে 
ওরেওমেি সংকমের রবধ্বংসী প্রভামবর মুমখামুরখ হমেমে। এই েুর্রুদ্ধার সকন্দ্রগুমল্া আসরির রবরুমদ্ধ 
ল়্োই করার জর্য জরুরর এবং ফাউমেশর্টি রকল্যাে এবং মধয-হািসর্ অ্ঞ্চমল্র এই অ্ভাব েূরণ 
করমব । ফাউমেশর্ মার্ষুমদর এমর্ বযরিমদর সংযুি করমব যারা একই সমসযার সামে ল়্োই 
করমের্ এবং যা আসরি সেমক মুি হওোর জর্য রচরকত্সার বাইমরও প্রমোজর্ীে সহােতা প্রদার্ 
করমব। এই ধরমণর েুর্রুদ্ধার সকমন্দ্রর জীবর্ রোকারী কাজ যা অ্রবরত কাজ করমব এবং 
অ্বমশমষ এই সংকমের সমারি করমত সাহাযয করমব।"  
  



েুর্রুদ্ধার সকন্দ্রগুরল্ রর্উ ইেকন  রামজয মাদক বযবহামরর সমসযা সমাকামবল্ার গভর্নমরর চল্মার্ 
প্রমচষ্টার অ্ংশ। তারা সেশাদার কমী, সমকেয বযরি এবং সেোমসবমকর প্রদার্ কমর মার্ুষমক 
সমেনর্ প্রদামর্র মাধযমম দী নমমোদী েুর্রুদ্ধামর সাহাযয কমর।  
  
দারেত্ব গ্রহমণর ের সেমক, গভর্নর কুওমমা আরফমজাতীে মাদকদ্রমবযর মহামারী সরাধ করার জর্য 
একটি আগ্রাসী, বহুমারত্রক েে সবাঁমচ রর্মেমের্ এবং েূণন প্ররতমরাধ, রচরকৎসা, ও রর্রামে সসবাসহ 
আসরি সসবার জর্য সদমশর মমধয শীষনস্থার্ীে অ্বস্থার্ রর্মেমের্। এই মহামারীর সামে ল়্োই করার 
জর্য, গভর্নর প্রোগত সসবা সম্প্রসাররত কমরমের্, যার মমধয রমেমে সঙ্কেকাল্ীর্ সসবা, ইর্মেমশন্ট, 
আউেমেমশন্ট, আবারসক রচরকৎসা প্রকমল্পর োশাোরশ ওষুধ প্রমোগ-সহমযাগী রচরকৎসা, সমাবাইল্ 
রচরকৎসা এবং েররবহর্ সসবা।  
  
2016 সামল্, গভর্নর কুওমমার সহমরাইর্ োস্ক সফাসন (Heroin Task Force) র্তুর্, প্রোগত র্ে 
এমর্ সসবা সুোররশ কমর, যার মমধয রেল্ রর্রামে সকন্দ্র, তরুণমদর ক্লাবহাউস, সম্প্রসাররত রেোর 
সসবা, সিামহ 7 রদর্ এবং রদর্-রাত 24  ণ্টা সখাল্া োমক এমর্ সকন্দ্র যা তাৎেরণক মূল্যাের্ 
এবং সসবা প্রারির সরফামরল্ প্রদার্ কমর। েরবতীমত এই সসবাগুরল্ সেমের বহু করমউরর্টিমত স্থাের্ 
করা হমেমে এবং মার্ুষমক তামদর আবাসস্থমল্র কামেই প্রমোজর্ীে সসবা সেমত সহােতা কমরমে।  
  
মার্ুষ যামত আরও দ্রুত রচরকৎসা সেমত োমর সসই জর্য গভর্নর বীমা সীমাবদ্ধতা বারতল্, 
আরফমজাত সপ্রসরক্রেশমর্র সমে 30 রদর্ সেমক সাত রদমর্ করমমে আর্া, সপ্রসক্রাইবারমদর প্ররশেণ 
ও রশোর উন্নরত আইর্সম্মত করাসহ উন্নত সংরবধারর্ক ও রর্েন্ত্রক আইর্ সংমশাধর্ কমরমের্। 
এো়োও সরাগী রর্মে দাল্ারল্ এবং আসরির ভুো রচরকৎসার রবরুমদ্ধও গভর্নর কুওমমা েদমেে 
রর্মেমের্।  
  
এো়োও গভর্নর র্যামল্াক্সর্ প্ররশেণ ও সহজল্ভযতা বৃরদ্ধ কমরমের্, যার ফমল্ রর্উ ইেকন  সেমের 
420,000 এরও সবরশ মার্ুষ আরফমজাত ওভারমিাজ রবমরাধ ওষুধ রদমে প্ররশরেত ও সরিত হমে। 
গভর্নর কুওমমার েদমেমের কারমণ, রর্উ ইেকন  সেমের ফামমনরসগুরল্ এখর্ সপ্রসরক্রেশর্ ো়োই 
র্যামল্াক্সর্ রদমত োরমে।  
  
রর্মজ বা রর্মজর সকামর্া রপ্রেজর্ আসরিমত ভুগমে এমর্ েরররস্থরতমত রর্উ ইেমকন র বারসন্দারা 
সাহাযয ও প্রতযাশা খুাঁমজ সেমত োমরর্ সেমের সোল্মুি সহােল্াইর্ 1-877-8-HOPENY (1-877-
846-7369)-এ সফার্ কমর বা HOPENY (সংরেি সকাি 467369)- এ সেক্সেবাতন া োঠিমে, 
ল্াইর্টি সিামহ 7 রদর্ এবং রদর্-রাত 24  ণ্টা সখাল্া োকমব।  
 
এই সকন্দ্রটি 25 Smith Street, Suite 108, Nanuet NY 10954-এ অ্বরস্থত।  
  
FindAddictionTreatment.ny.gov এর NYS OASAS রচরকৎসা প্রারি িযাশমবািন  (Treatment 
Availability Dashboard) বযবহার কমর বা NYS OASAS ওমেবসাইে এর মাধযমম ইর্মেমশমন্টর 
সঙ্কে/রিেক্স, করমউরর্টি আবাসর্, বা আউেমেমশমন্টর যত্ন সহ আসরির রচরকৎসা োওো 

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


যামব। আসরির ল্েণ সম্পমকন  আরও জার্মত, কীভামব সাহাযয সেমত হে তা সদখার জর্য, এবং 
রপ্রেজর্ ও করমউরর্টির সামে আসরি রর্মে কমোেকের্ চাল্ামর্ার জর্য প্রমোজর্ীে উেকরণ সেমত 
সদখুর্ CombatAddiction.ny.gov। অ্যাল্মকাহল্ বা মাদক বযবহার প্ররতমরাধ করার বযাোমর তরুণ 
কামরা সামে কো বল্ার সাহাযযকারী উেকরণ সেমত, সদখুর্ সেমের েক2রপ্রমভন্ট (Talk2Prevent) 
ওমেবসাইে। 
  
  

###  
  
  
  

 
অ্রতররি তেয োওো যামব এখামর্ www.governor.ny.gov 

রর্উইেকন  সেে | এরক্সরকউটিভ সচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 

https://www.combataddiction.ny.gov/#_blank
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters#_blank
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=700200d7-2c83382c-7000f9e2-000babd9f8b3-554df84c86cb9106&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES935BC4CDA86CD6458525845C0053D37D00000000000000000000000000000000

