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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা মমািাইল অোবিকের্ বিটম্বমন্ট সাবভনস সম্প্রসারণ করম্বে প্রায় 853,000 মাবকনর্
িলাম্বরর অর্ুদাম্বর্র ম াষণা বদম্বয়ম্বের্

মেম্বটর পাাঁচটি অঞ্চম্বলর মসিা প্রদার্কারীম্বদর েহবিল প্রদার্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট জুমে থাকা পাাঁচটি
অ্যানিকশর্ নিটমমন্ট সানভন স প্রদার্কারীমক নিতীয় দফায় 853,000 মানকন র্ িলামরর তহনিল প্রদার্
করা হময়মে োমত তারা ঘমািাইল নিটমমন্ট সংক্রান্ত িাহর্গুমলা ক্রয় করমত পামর এিং ঘসগুমলা
পনরচালর্া করমত সক্ষম হয়। এই উমদযামগর লক্ষয হমে ঘেমটর নপনেময় পো অ্ঞ্চলগুমলামত
অ্যানিকশর্ নিটমমন্ট সানভন মসর প্রাপযতা এিং প্রমিশানিকার সম্প্রসানরত করা। তহনিল নর্উ ইয়কন
ঘেট অ্নফস অ্ি অ্যানিকশর্ সানভন মসস অ্যান্ড সামপাটনস (Office of Addiction Services and
Supports, OASAS) িারা িরাদ্দ হমে এিং ঘফিামরল ঘেট অ্নপওময়ি ঘরসপন্স গ্রান্ট (State
Opioid Response Grant)-এর মািযমম প্রদার্ করা হয়। এই তহনিমলর প্রথম রাউমন্ড 972,000
মানকন র্ িলামররও ঘিনশ পুরস্কার প্রদার্ করা হয়, োর ফমল ঘমাট প্রদত্ত পনরমাণ 1,825,000
মানকন র্ িলামররও ঘিনশ হয়।
"িতন মার্ COVID-19 মহামারীর ফমল সৃষ্ট অ্মর্ক চযামলঞ্জ সমেও, চলমার্ অ্নপওময়ি মহামারীর
নিরুমে আমামদর লোইময় আমামদর সজাগ থাকমত হমি," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আসনি
নচনকৎসা ঘসিার জর্য এই গুরুত্বপূণন নিনর্ময়াগ নর্নিত করমত সাহােয করমি ঘে আমরা পনরচেনা
প্রাপ্ত হওয়ার সুমোগ উন্নত করনে এিং সকল নর্উ ইয়কন িাসীমদর নচনকৎসার চানহদা পূরণ করনে,
তারা ঘেখামর্ই থাকুক র্া ঘকর্, অ্নপওময়ি মহামারীর প্রনত আমামদর উদ্ভাির্ী এিং িহুমুখী
দৃনষ্টভনি সমৃে করার সামথ সামথ।"
"আসনির সামথ সংগ্রামকারী িযনি এিং পনরিারগুনলমক সাহােয করার জর্য আমরা রাজয জুমে
নচনকৎসা ঘসিায় নিনর্ময়াগ করমত প্রনতশ্রুনতিে," মলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবি মহাচু ল
িম্বলর্। "ঘমািাইল নিটমমন্ট সম্প্রসারমণর জর্য এই তহনিল ঘেমটর িনঞ্চতপ অ্ঞ্চলগুনলমত প্রময়াজর্ীয়
পনরচেনা এিং ঘসিা িযিস্থায় গুরুত্বপূণন প্রমিশানিকার নর্নিত করমত সাহােয করমি। নিমশষভামি কমর
COVID-19 মহামারীর সময়, আমরা নর্নিত করমত চাই ঘে মার্ুষ ঘের্ সুস্থ এিং নর্রাপদ জীির্
োপর্ করমত পামর এিং ঘসইসামথ নর্উ ইয়মকন অ্নপওময়ি মহামারী ঘমাকামিলায় আমামদর প্রমচষ্টা
অ্িযাহত রাখমত চাই।"

নিগত কময়ক িের িমর, নর্উ ইয়কন তার ঘমািাইল নিটমমন্ট সক্ষমতা িযাপকভামি প্রসানরত কমরমে।
2017 সামল, ঘেট জুমে উচ্চ চানহদা সম্পন্ন কাউনন্টগুমলামত ঘসিা প্রদামর্র জর্য ঘসন্টাসন অ্ি
ওনপওময়ি নিটমমন্ট ইমর্ামভশর্ (Centers of Treatment Innovation) স্থাপর্ কমরমে। আসনিমত
আক্রান্ত িযনি, োরা পূমিন নচনকৎসা ঘসিার আওতায় নেমলর্ র্া িা নচরাচনরত নচনকৎসা পেনতর
মািযমম োরা সুস্থ হমত পামরর্নর্, তামদর সামথ ঘোগামোগ স্থাপমর্র উপর COTI র্জর ঘদয়।
ঘমািাইল নিটমমন্টসহ COTI ঘসিা, অ্প্রচনলত উপাময় 13,000 নর্উ ইয়কন িাসীরও ঘিনশ জর্মক
নচনকৎসায় নর্ময়ানজত করমত সাহােয কমরমে এিং সরিরাহকারীমদর পূমিন অ্র্গ্রসর থাকা
এলাকাগুমলামত তামদর ঘসিাদার্ কােনক্রম প্রসানরত করমত সাহােয কমরমে।
OASAS কবমের্ার আবলন র্ গঞ্জাম্বলজ-সার্ম্বচজ িম্বলর্, "ঘেখামর্ তারা আমের্ ঘসখামর্ নগময়
মার্ুমষর সামথ সাক্ষাৎ আমগর ঘচময় অ্মর্ক ঘিনশ গুরুত্বপূণন এিং ঘমািাইল নচনকৎসা ঘসিা প্রদামর্র
জর্য এই র্তু র্ তহনিল নর্উ ইয়কন িাসীমদর জর্য,োরা আসনির সামথ লোই করমের্, তামদর জীির্
রক্ষাকারী সংস্থামর্র প্রমিশানিকার সম্প্রসারমণ সাহােয করমি। অ্নপওময়ি সংকট মহামারীর সামথ
নমনলত হময় আমামদর কামে একটি উমেখমোগয সুমোগ প্রদার্ কমরমে অ্র্গ্রসর সম্প্রদাময়র কামে
আমামদর ঘপ াঁোমর্ার জর্য এিং োরা পনরিহর্ িা অ্র্যার্য িযনিগত িা ঘভ গনলক কারমণ দূমর ভ্রমণ
করমত অ্ক্ষম, তামদর সাহােয করার জর্য।"
নর্উ ইয়কন ঘেমটর সরিরাহকারীরা দুই িরমর্র ঘমািাইল নিটমমন্ট িাহর্ িযিহার কমর:
পনরিনতন ত ভযার্সমূহ, িযনিগতভামি িা একটি ঘোট গ্রুমপ কাউমন্সনলং সানভন স প্রদার্ করার জর্য
এিং ঘটনল-প্রাকটিমসর ক্ষমতা সহ ঘসিাদামর্র সক্ষমতা সহ।
িাথরুম, পরীক্ষার জায়গা, ঘটনল-প্রযাকটিমসর সামথনয এিং িনহনিনভামগর ঘরাগীমদর সামনগ্রক ঘসিা
সরিরাহ করার সক্ষমতা সম্পন্ন পনরপূণন "ঘমািাইল নিনর্ক"।

তহনিল গ্রহণকারী প্রনতটি সরিরাহকারী তানলকাভু ি অ্ঞ্চল জুমে ঘসিা প্রদার্ করমি।
মসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন
•

ঘসন্ট লমরন্স কাউনন্ট কনমউনর্টি সানভন মসসঃ 225,000 মানকন র্ িলার

লং আইলোন্ড
•

আউটনরচ ঘিমভলপমমন্ট কমপনামরশর্ঃ 77,800 মানকন র্ িলার

বমি-হািসর্
•

নিজ িযাক টু লাইফ ঘসন্টার: 225,000 মানকন র্ িলার

কোবপটাল বরবজয়র্

•

প্রমমসা, ইর্কমপনামরমটি (Promesa, Inc.): 100,000 মানকন র্ িলার

বর্উ ইয়কন বসটি
•

প্রমমসা, ইর্কমপনামরমটি: 225,000 মানকন র্ িলার

পদগ্রহমণর পর ঘথমক, গভর্নর কুওমমা আনফমজাত দ্রমিযর মহামারী সমািার্ করার জর্য একটি
আক্রমণাত্মক, িহুমানিক পথ ঘিমে নর্ময়মের্ এিং পূণন প্রনতমরাি, নচনকৎসা, ও নর্রাময় ঘসিা সহ
আসনি পনরচেনার জর্য ঘদমশর মমিয শীষনস্থার্ীয় অ্িস্থার্ নর্ময়মের্। এই মহামারীর সামথ লোই
করার জর্য, গভর্নর প্রথাগত ঘসিা সম্প্রসানরত কমরমের্, োর মমিয রময়মে সঙ্কটকালীর্ ঘসিা,
ইর্মপমশন্ট, আউটমপমশন্ট, আিানসক নচনকৎসা প্রকল্প, ওষুি প্রময়াগ সহমোগী নচনকৎসা, ঘমািাইল
নচনকৎসা এিং পনরিহর্ ঘসিা।
2016 সামল, গভর্নর কুওমমার ঘহমরাইর্ টাস্ক ঘফাসন র্তু র্, প্রথাগত র্য় এমর্ ঘসিা সুপানরশ কমর,
োর মমিয নেল নর্রাময় ঘকন্দ্র, তরুণমদর িািহাউস, সম্প্রসানরত নপয়ার ঘসিা এিং ওমপর্ অ্যামেস
ঘসন্টার ো তাৎক্ষনণক মূলযায়র্ এিং ঘসিা প্রানপ্তর ঘরফামরল প্রদার্ কমর। পরিতীমত এই ঘসিাগুনল
ঘেমটর িহু কনমউনর্টিমত স্থাপর্ করা হময়মে, এিং মার্ুষমক তামদর আিাসস্থমলর কামেই োমত
প্রময়াজর্ীয় ঘসিা ঘপমত সহায়তা কমরমে।
ঘপ্রসক্রাইিারমদর প্রনশক্ষণ এিং নশক্ষার উন্নয়মর্ আইর্ প্রণয়র্, আনফমজাত ঘপ্রসনক্রপশমর্র সময় 30
নদর্ ঘথমক সাত নদমর্ কনমময় আর্মত আইর্ প্রণয়র্, সমিনাপনর িীমার সীমািেতা দূর করার মািযমম
ঘমনিমকল িা সানজনকযাল ঘসিার আওতার সমতু ল স্তমর এিং দ্রুততর নচনকৎসা লামভ মার্ুষমক সমথন
করমত আইর্ প্রণয়র্কারী এিং নর্য়ন্ত্রণমূলক সংস্কামরর জর্য গভর্নর অ্গ্রসর হময়মের্। এোোও
ঘরাগী নর্ময় দালানল এিং আসনির ভু য়া নচনকৎসার নিরুমেও গভর্নর কুওমমা পদমক্ষপ নর্ময়মের্।
এোোও গভর্নর র্যামলােমর্র প্রনশক্ষণ ও সহজলভযতা িৃনে করার জর্য কাজ কমরমের্, োর ফমল
নর্উ ইয়কন ঘেমটর 420,000 এরও ঘিনশ মার্ুষ আনফমজাত ওভারমিামজর নিপরীতকরণ ওষুি
নর্ময় প্রনশনক্ষত ও সনিত হমের্। গভর্নর কুওমমার পদমক্ষমপর কারমণ, নর্উ ইয়কন ঘেমটর
ফামমননসগুনল এখর্ ঘপ্রসনক্রপশর্ োোই র্যামলাের্ নদমত পারমে।
নর্মজ িা নর্মজর ঘকামর্া নপ্রয়জর্ আসনিমত ভু গমে এমর্ পনরনস্থনতমত নর্উ ইয়মকন র িানসন্দারা
সাহােয ও প্রতযাশা খুাঁমজ ঘপমত পামরর্ ঘেমটর ঘটালমুি ঘহাপলাইর্ 1-877-8-HOPENY (1-877846-7369)-এ ঘফার্ কমর িা HOPENY (সংনক্ষপ্ত ঘকাি 467369)- এ ঘটেটিাতন া পাঠিময়,
লাইর্টি সপ্তামহ 7 নদর্ এিং নদর্-রাত 24 ণ্টা ঘখালা থাকমি।
FindAddictionTreatment.ny.gov এ নর্উ ইয়কন ঘেমটর অ্যালমকাহনলজম ও মাদকদ্রিয অ্পিযিহার
সানভন মসস অ্নফস-এর নচনকৎসা প্রানপ্ত িযাশমিািন িযিহার কমর অ্থিা NYS OASAS-এর ওময়িসাইট

এর মািযমম সঙ্কট/নিটে, ইর্মপমশন্ট, কনমউনর্টির িানসন্দা িা আউটমপমশমন্টর েত্নসহ আসনির
নচনকৎসা পাওয়া োমি।
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