
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

  
গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে স্টটবলপ্রোকটিস অোবিকের্ সাবভন স সম্প্রসারম্বে 

বিবর্ম্বয়াম্বগর স্ট াষো কম্বরর্  
  

সকল আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ অঞ্চম্বল 33 জর্ সরিরাহকারীম্বক পরুস্কার প্রদার্ করা হয়  
  
আচরেগি স্বাস্থ্ে কমনসূবচ জমু্বে স্টটবলপ্রোকটিস সাবভন স COVID-19 মহামাবরর মম্বযে স্টকয়ার 

স্টিবলভাবরর বর্রাপদ উপায় প্রদার্ কম্বর  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টেট জমুে স্টটলিপ্র্যাকটিস অ্যালিকশর্ সালভন স বৃলির জর্য সরঞ্জাম 
ক্রয় এবং ইর্েমিশমর্র জর্য তহলবি পুরস্কার স্ট াষণা কমরমের্। সম্প্রসালরত স্টটলিপ্র্যাকটিস ক্ষমতা 
বযলি এবং পলরবারগুলির জর্য গুরুত্বপূণন অ্যালিকশর্ সালভন স লর্লিত কমর যারা অ্র্যথায় লিলকৎসা 
খুুঁজমত পামর র্া। এই উম্যামগর জর্য তহলবি স্টেিামরি স্টেট অ্লপওময়ি স্টরসপন্স গ্রামের (State 
Opioid Response Grant) মাধ্যমম প্র্্ার্ করা হয় এবং প্র্স্তাব প্র্লক্রয়ার অ্র্ুমরামধ্র মাধ্যমম 
অ্লেস অ্ব অ্যালিকশর্ সালভন মসস অ্যান্ড সামপাটন স (Office of Addiction Services and 
Supports) দ্বারা পলরিালিত হয়। 
 
"স্টযমহতু আমরা COVID-19 এর লবরুমি িোই িালিময় যালি, আমাম্র অ্বশযই িিমার্ 
অ্লপওময়ি মহামালর স্টমাকামবিায় মমর্ামযাগ অ্বযাহত রাখমত হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যখর্ 
আমরা আসলির ভয়াবহ সংকমটর লবরুমি িোই করলে তখর্ লর্উ ইয়কন বাসীম্র জীবর্ রক্ষাকারী 
স্টসবাসমূমহ অ্যামেস প্র্সালরত করার জর্য অ্যালিকশর্ লিটমমে সালভন মস এই প্র্ভাব লবস্তারকারী 
লবলর্ময়াগ সুলবধ্াবলিত কলমউলর্টিগুমিার জর্য প্র্ময়াজর্ীয় লরমসাসন লর্লিত করমত সহায়তা করমব।"  
  
"COVID-19 মহামালরর এই অ্তযন্ত িযামিলঞ্জং এবং অ্ভূতপূবন সমময় অ্মর্ক বযলি এবং পলরবার 
ক্রমবধ্নমার্ মার্লসক িাপ এবং উমদ্বমগর সম্মখুীর্ হমি এবং স্টকউ স্টকউ আসলির সামথ সংগ্রাম 
করমে," স্টেম্বটর স্টহম্বরাইর্ অোন্ড অবপওম্বয়ি টাস্ক স্ট াসন (Heroin and Opioid Abuse Task 
Force)-এর সহ-সভাপবি স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ স্টহাচুল িম্বলর্। "লর্উ ইয়কন বাসীম্র জর্য স্টয 
লরমসাসন এবং স্টসবা উপিভয তা লর্লিত করা এখর্ আমগর স্টিময় অ্মর্ক স্টবলশ গুরুত্বপূণন। স্টেট 
জমু  স্টটলিপ্র্যাকটিস স্টসবা সম্প্রসারমণর এই লবলর্ময়াগ অ্মর্ক লর্উ ইয়কন  বাসীমক যত্ন প্র্্ামর্র একটি 
লর্রাপ্ উপায় প্র্্ার্ করমব। স্বাস্থ্যকর এবং লর্রাপ্ জীবর্ যাপমর্র জর্য মার্ুমষর প্র্ময়াজর্ীয় 
যত্ন, সহায়তা এবং লিলকৎসা সরবরামহর জর্য আমাম্র প্র্মিষ্টায় লর্উ ইয়কন  প্র্লতশ্রুলতবি।"  



 

 

  
বর্উইয়কন  স্টেট অব স অোবিকের্ সাবভন ম্বসস অোন্ড সাম্বপাটন স (New York State Office of 
Addiction Services and Supports, NYS OASAS) কবমের্ার আবলনর্ গঞ্জাম্বলজ-সার্ম্বচজ 
িম্বলম্বের্, "এই তহলবমির মাধ্যমম সরবরাহকারীরা সরঞ্জাম ক্রয় করমত পারমব এবং তাম্র স্বাস্থ্য 
এবং তাম্র যমত্ন থাকা বযলিম্র স্বামস্থ্যর সামথ আমপাস র্া কমর অ্লবিমে বযাপক আিরণগত স্বাস্থ্য 
স্টসবা প্র্্ার্ করমত পারমব। লর্উ ইয়কন  স্টেমটর অ্যালিকশর্ লিলকৎসার স্টক্ষমে স্টটলিপ্র্যাকটিস কখর্ই 
গুরুত্বপূণন লেি র্া।"  
  
COVID-19 মহামালরর মমধ্য, বযলি এবং পলরবারমক অ্যালিকশর্ স্টসবা এবং সমথনমর্ লর্ময়ালজত 
রাখার একটি লর্রাপ্ মাধ্যম লহমসমব স্টটলিপ্র্যাকটিস স্টসবা বযবহার করা হমি। অ্যালিকশর্ স্টসবা 
এবং সমথনর্ অ্লেস (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) মহামালরর সময় 
স্টটলিপ্র্যাকটিস প্র্্ামর্র জর্য লকেু লর্য়ন্ত্রক প্র্ময়াজর্ীয়তা সামলয়কভামব পলরতযাগ কমরমে। স্টেট জমুে 
600টিরও স্টবলশ স্টপ্র্াগ্রাম সাইমট স্টটলিমোর্ এবং লভলিও স্টটকমর্ািলজ বযবহামরর মাধ্যমম 
স্টটলিপ্র্যাকটিস স্টসবা প্র্্ামর্র অ্র্ুমলত স্ট্ওয়া হয়। এগুলির মমধ্য 500টি স্টপ্র্াগ্রাম জরুলর 
স্টটলিপ্র্যাকটিস পলরতযাগ এবং পরীক্ষা প্র্লক্রয়ার মাধ্যমম দ্রুত অ্র্ুমমাল্ত হয়।  
  
লর্উ ইয়কন  স্টেমটর সকি আিলিক অ্থননর্লতক উন্নয়র্ অ্িমি 33 জর্ সরবরাহকারীমক তহলবি 
প্র্্ার্ করা হয়। তহলবি যা ক্রময়র জর্য বযবহার করা স্টযমত পামর: লপলস, সেটওয়যার, মলর্টর, 
স্পীকার, িযাপটপ, কীমবািন  অ্থবা ওময়বকযাম।  
  
পুরস্কারগুমিা লর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  সরিরাহকারীর র্াম  
পরুস্কাম্বরর 
পবরমাে  

কোবপটাল 
অঞ্চল  
অ্যািবালর্  
স্টসন্ট্রাল বর্উ 
ইয়কন   

  
স্টপ্র্ালমসা কযালমমর্া র্ুযমভা  

  
15,000 মালকন র্ 
িিার  

ওসওময়মগা  োর্নহাম েযালমলি সালভন স  
15,000 মালকন র্ 
িিার  

ব ঙ্গার স্টলকস    

অ্োলরও  FLACRA  
14,995 মালকন র্ 
িিার  

মর্মরা  স্ট্রং স্টমমমালরয়াি হাসপাতাি  
15,000 মালকন র্ 
িিার  



 

 

মর্মরা  আশার লভিা  
14,999 মালকন র্ 
িিার  

লং আইলোন্ড    

র্াসাউ  "েযালমলি অ্যান্ড লিিমের্স অ্যামসালসময়শর্"  
4,627 মালকন র্ 
িিার  

র্াসাউ  িািনস ইভান্স স্টসোর  
14,490 মালকন র্ 
িিার  

সামোক  স্টকমর্থ লপটারস স্টসোর ের লরকভালর/ ফ্রম ্য অ্যামশজ  
14,873 মালকন র্ 
িিার  

সামোক  
িং আইিযান্ড কলমউলর্টি হাসপাতাি/  
ব্রুকহযামভর্ স্টমমমালরয়াি  

14,160 মালকন র্ 
িিার  

সামোক  স্টোলর্ ব্রুক ইোর্ন িং আইিযান্ড হাসপাতাি  
7,920 মালকন র্ 
িিার  

র্াসাউ  স্টটমপা গ্রুপ  
14,730 মালকন র্ 
িিার  

বমি-হািসর্    

আিোর  
হািসর্ ভযালি ওময়েমিোর কাউলে স্টহিথমকয়ার কমপনামরশর্ লিজ 
বযাক এর স্টহিথ অ্যািাময়ন্স  

15,000 মালকন র্ 
িিার  

ওময়েমিোর  স্টিলেংটর্ স্টসোর ের লরকভালর  
5,429 মালকন র্ 
িিার  

িামিস  
ওময়েমিোর স্টমলিমকি স্টসোমরর লমি-হািসর্ ভযালি লিলভশর্- 
টালর্নং পময়ে আউটমপমশে  

15,000 মালকন র্ 
িিার  

স্টমাহাক ভোবল    

হারলকমার  লবকর্ স্টসোর  
15,712 মালকন র্ 
িিার  

ওলর্িা  স্টরাম স্টমমমালরয়াি হাসপাতাি  
15,000 মালকন র্ 
িিার  

বর্উ ইয়কন  বসটি    

কুইন্স  লিউিার সাইমকামথরালপ স্টসোর  
15,500 মালকন র্ 
িিার  

লরিমন্ড  কযামমিট অ্ব েযামটর্ আইিযান্ড  
15,000 মালকন র্ 
িিার  

লর্উ ইয়কন   স্টসোর ের কলম্প্রমহর্লসভ স্টহিথ প্র্যাকটিস  
14,984 মালকন র্ 
িিার  



 

 

লর্উ ইয়কন   MIH এেমপলরময়ন্স/ আমার আশা 2020  
15,000 মালকন র্ 
িিার  

কুইন্স  লর্উ হলরজর্ কাউমন্সলিং স্টসোর  
14,938 মালকন র্ 
িিার  

লর্উ ইয়কন   লর্উ ইয়কন  (NY) স্টথরালপউটিক কলমউলর্টি  
15,000 মালকন র্ 
িিার  

কুইন্স  আউটলরি স্টিমভিপমমে কমপনামরশর্  
15,000 মালকন র্ 
িিার  

লরিমন্ড  প্র্কল্প আলতমথয়তা  
7,430 মালকন র্ 
িিার  

লকংস  "পুর্বনহাি বযবস্থ্াপর্া কমপনামরশর্"  
14,699 মালকন র্ 
িিার  

লকংস  
  
কুইন্স  

হাউলজং ওয়াকন স স্টহিথ সালভন স  
েরিুর্ স্টসাসাইটি  

15,000 মালকন র্ 
িিার  
  
13,604 মালকন র্ 
িিার  

র্র্ন কাবন্ট্র    

লির্টর্  স্টসে স্টজামসে পুর্বনাসর্ স্টকন্দ্র  
14,300 মালকন র্ 
িিার  

স্টসে িমরন্স  
সাউদার্ন 
টায়ার  

স্টসে িমরন্স কাউলে কলমউলর্টি সালভন স  
15,000 মালকন র্ 
িিার  

স্টিিাওয়যার  
"অ্যািমকাহি এবং মা্ক অ্পবযবহার স্টসবা (Alcohol and Drug 
Abuse Services, ADAS) স্টিিাওয়যার কাউলে স্বাস্থ্য লবভাগ"  

15,000 মালকন র্ 
িিার  

টপলকন্স  কায়ুগা আসলি পুর্রুিার স্টসবা/ইথাকা আিো হাউস  
19,725 মালকন র্ 
িিার  

ওম্বয়োর্ন বর্উ 
ইয়কন   

  

িাউতাকুয়া  ব্রুকস-টিএিলস হসলপটাি লসমেম  
12,469 মালকন র্ 
িিার  

এলর  এভারলগ্রর্ স্টহিথ  
6,862 মালকন র্ 
িিার  

  



 

 

2016 সামি, গভর্নর কুওমমার স্টহমরাইর্ টাস্ক স্টোসন র্তুর্, প্র্থাগত র্য় এমর্ স্টসবা সুপালরশ কমর, 
যার মমধ্য লেি লর্রাময় স্টকন্দ্র, তরুণম্র িাবহাউস, সম্প্রসালরত লপয়ার স্টসবা এবং ওমপর্ অ্যামেস 
স্টসোর যা তাৎক্ষলণক মূিযায়র্ এবং স্টসবা প্র্ালির স্টরোমরি প্র্্ার্ কমর। পরবতীমত এই স্টসবাগুলি 
স্টেমটর বহু কলমউলর্টিমত স্থ্াপর্ করা হময়মে, এবং মার্ুষমক তাম্র আবাসস্থ্মির কামেই যামত 
প্র্ময়াজর্ীয় স্টসবা স্টপমত সহায়তা কমরমে।  
  
প্গ্রহমণর পর স্টথমক, গভর্নর কুওমমা আলেমজাত দ্রমবযর মহামারী সমাধ্ার্ করার জর্য একটি 
আক্রমণাত্মক, বহুমালেক পথ স্টবমে লর্ময়মের্ এবং পূণন প্র্লতমরাধ্, লিলকৎসা, ও লর্রাময় স্টসবা সহ 
আসলি পলরিযনার জর্য স্ট্মশর মমধ্য শীষনস্থ্ার্ীয় অ্বস্থ্ার্ লর্ময়মের্। এই মহামারীর সামথ িোই 
করার জর্য, গভর্নর প্র্থাগত স্টসবা সম্প্রসালরত কমরমের্, যার মমধ্য রময়মে সঙ্কটকািীর্ স্টসবা, 
ইর্মপমশে, আউটমপমশে, আবালসক লিলকৎসা প্র্কল্প, ওষুধ্ প্র্ময়াগ সহমযাগী লিলকৎসা, স্টমাবাইি 
লিলকৎসা এবং পলরবহর্ স্টসবা।  
  
মার্ুষ যামত আরও দ্রুত লিলকৎসা স্টপমত পামর স্টসই জর্য গভর্নর বীমা সীমাবিতা বালতি, 
আলেমজাত স্টপ্র্সলক্রপশমর্র সময় 30 ল্র্ স্টথমক সাত ল্মর্ কলমময় আর্া, স্টপ্র্সক্রাইবারম্র প্র্লশক্ষণ 
ও লশক্ষার উন্নলত আইর্সম্মত করাসহ উন্নত সংলবধ্ালর্ক ও লর্য়ন্ত্রক আইর্ সংমশাধ্র্ কমরমের্। 
এোোও স্টরাগী লর্ময় ্ািালি এবং আসলির ভুয়া লিলকৎসার লবরুমিও গভর্নর কুওমমা প্মক্ষপ 
লর্ময়মের্।  
  
এোোও গভর্নর র্যামিােমর্র প্র্লশক্ষণ ও সহজিভযতা বৃলি করার জর্য কাজ কমরমের্, যার েমি 
লর্উ ইয়কন  স্টেমটর 420,000 এরও স্টবলশ মার্ষু আলেমজাত ওভারমিামজর লবপলরতকরণ ওষুধ্ 
লর্ময় প্র্লশলক্ষত ও সলিত হমির্। গভর্নর কুওমমার প্মক্ষমপর কারমণ, লর্উ ইয়কন  স্টেমটর 
োমমনলসগুলি এখর্ স্টপ্র্সলক্রপশর্ োোই র্যামিাের্ ল্মত পারমে।  
  
লর্মজ বা লর্মজর স্টকামর্া লপ্র্য়জর্ আসলিমত ভুগমে এমর্ পলরলস্থ্লতমত লর্উ ইয়মকন র বালসন্দারা 
সাহাযয ও প্র্তযাশা খুুঁমজ স্টপমত পামরর্ স্টেমটর স্টটািমুি স্টহাপিাইর্ 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369)-এ স্টোর্ কমর বা HOPENY (সংলক্ষি স্টকাি 467369)- এ স্টটেটবাতন া 
পাঠিময়, িাইর্টি সিামহ 7 ল্র্ এবং ল্র্-রাত 24  ণ্টা স্টখািা থাকমব।  
 
সঙ্কট/লিটে, ইর্লপমশে, কলমউলর্টি আবাসর্ বা বলহরাগত স্টরাগীম্র যত্নসহ অ্যালিকশর্ এর 
লিলকৎসা NYS OASAS লিলকৎসা প্র্ালি িযাশমবািন  (Treatment Availability Dashboard) 
বযবহার কমর FindAddictionTreatment.ny.gov এ বা NYS OASAS এর ওময়বসাইমট পাওয়া 
যামব।  
  
  

###  
  

 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://oasas.ny.gov/treatment
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