
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/9/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা 2009 সাম্বল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে প্রথম অবিওম্বয়ম্বের অবিবরক্ত মাত্রার কারম্বে মৃিুে 

কমাম্বর্ার স্ট াষো বিম্বয়ম্বের্  
  

বর্উ ইয়কন  বসটি িেিীি বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে স্টমাোমুটি 16 েিাাংে মৃিুের হার হ্রাস স্টিম্বয়ম্বে  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেে স্টহম্বরাইর্ অোন্ড অবিওম্বয়ে োস্ক স্ট াসন (New York State Heroin and Opioid 
Task Force)কিৃন ক প্রস্তাবিি িিম্বেিগুবল গুরুত্বিেূন মাইলম্বোর্ সমাপ্ত করম্বি সহায়িা কম্বর  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেে কাউবি অবিওম্বয়ম্বের ত্রত্রমাবসক বরম্বিােন টি প্রকাবেি হম্বয়ম্বে যা িাওয়া যাম্বে 

এখাম্বর্  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  নিটি ব্যতীত নর্উ ইয়কন  ঘেমের 
ব্ানিন্দামের মমযয অ্নিওময়মের অ্নতনরক্ত মাত্রার কারমণ মৃতুযর হার 2017 িামের তুের্ায় 2018 
িামে 15.9 শতাাংশ হ্রাি ঘিময়মে, এটি 10 ব্েমরর মমযয প্রথম হ্রাি। গত ব্ের অ্নিওময়মের অ্নতনরক্ত 
মাত্রার কারমণ প্রায় 2,000 ঘোক করুণভামব্ মারা নগময়নেে, এই হ্রাি একটি তাৎিেনিূণন মাইেফেক 
নহমিমব্ রময় ঘগমে এব্াং অ্নিওময়মের আিনক্ত ঘমাকামব্োয় গত কময়ক ব্ের যমর গভর্নর কতৃন ক গৃহীত 
ঘব্শ কময়কটি গুরুত্বিূণন িেমেমির ফে এটি।  
  
অ্নিওময়ে িমিযার ঘমাকানব্োর েমেয িনরমষব্াগুনে িম্প্রিারণ ও উন্নত করমত নতর্ ব্েমরর কাজ 
এব্াং উন্ননতর নব্ব্রমণ র্তুর্ এই ঘহমরাইর্ অ্যান্ড অ্নিওময়ে োস্ক ঘফািন প্রমেি প্রনতমব্েমর্ এই 
িেমেিগুনে ব্নণনত হময়মে। 2016 িামের আইর্ অ্র্ুোয়ী োস্ক ঘফামিনর িিুানরশগুনে স্বােনরত হময়নেে।  
  
"েশ ব্েমররও ঘব্নশ িময় যমর নর্উ ইয়মকন র অ্নিওময়মের অ্নতনরক্ত মাত্রার কারমণ মৃতুযর ঘেমত্র 
প্রথম হ্রাি একটি গুরুত্বিূণন মাইেফেক এব্াং এই মারাত্মক নব্িেনয় ঘমাকামব্োর জর্য আমামের কাজটি 
প্রেশনর্ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এব্াং েখর্ নর্উ ইয়কন  ঘেমশর অ্র্য ঘকামর্া ঘেমের 
অ্নিওময়ে িমিযা ঘমাকামব্োয় িব্মেময় গুরুত্বিূণন িেমেি নর্ময়মে তখর্ অ্নিওময়ে মহামানর অ্মর্কগুনে 
িনরব্ারমক ধ্বাংি কমর েেমে এব্াং আমরা েতেণ র্া এটি ঘশষ কমর নেময়নে ততেণ আমরা নব্শ্রাম 
ঘর্ব্ র্া।"  
  
েনেও এটি উত্িাহজর্ক খব্র, তব্ুও আমামের অ্ব্শযই িমেতর্ থাকমত হমব্ কারণ ঘেে জমুে অ্মর্ক 
কনমউনর্টি অ্প্রময়াজর্ীয়ভামব্ অ্নিওময়ে মহামানর দ্বারা আক্রান্ত। নর্উ ইয়কন  ঘেে অ্নিওময়মের 
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অ্িব্যব্হার এব্াং অ্নতনরক্ত মাত্রা প্রনতমরামযর েমেয প্রমেষ্টার কাজ োনেময় োমে, ঘেখামর্ অ্নিওময়ে 
ব্যব্হার ব্যানযজনর্ত ব্যনক্তমের জর্য িনরমষব্া ব্ৃনি কমর এব্াং িব্নানযক প্রময়াজমর্র িামথ ঘিগুনেমত 
ঘিব্ার অ্যামেি ব্ৃনি কমর।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেমের ব্ানিন্দামের মমযয ব্েমরর ির ব্ের যমর অ্নিওময়ে িম্পনকন ত অ্নতনরক্ত মাত্রার 
কারমণ মৃতুযর ির, 2018 িামে ঘশষ িেনন্ত মতুৃয কমমমে, 2,170 জর্ মারা নগময়মে 2017 িামে, 
1,824 জমর্র মৃতুযর মমযয - 15.9 শতাাংশ হ্রাি ঘিময়মে - নর্উ ইয়কন  নিটি ব্যতীত অ্র্যার্য 
অ্ঞ্চেগুনেমক কভার কমর এমর্ ঘেমের স্বাস্থ্য নব্ভামগর প্রাথনমক তথয অ্র্ুোয়ী। এোোও, অ্নিওময়ে 
িম্পনকন ত অ্নতনরক্ত মাত্রার কারমণ হািিাতামে ভনতন র িনরমাণ হ্রাি ঘিময়মে 7.1 শতাাংশ - 2017 
িামে 3,260 ঘথমক 2018 িামে 3,029 িেনন্ত। অ্নতনরক্ত মাত্রার কারমণ মৃতুয, হািিাতামে ভনতন  এব্াং 
অ্র্যার্য ঘেো িাম্প্রনতকতম বর্উ ইয়কন  স্টেে কাউবি অবিওম্বয়ে ত্রত্রমাবসক বরম্বিাম্বেন  রম্বয়ম্বে, যা 
িাওয়া যাম্বি এখাম্বর্।  
  
আজ ঘ াষণা করা অ্েগনত হমো নর্উ ইয়কন  ঘেে ঘহমরাইর্ অ্যান্ড অ্নিওময়ে োস্ক ঘফামিনর 
িুিানরশগুনের প্রতযে ফোফে ো গভর্নর কুওমমা 2016 িামে আহ্বার্ কমরনেমের্। গভর্নর তার 2019 
িামের ঘেমের প্রস্তাব্গুনেমত োস্ক ঘফািনটি িরু্গনঠর্ কমরনেমের্। িহ-িভািনতমত্ব ঘেফমের্যান্ট গভর্নর 
কযানথ ঘহামেে অ্যান্ড অ্যানেকশর্ িানভন মিি অ্যান্ড িামিােন  (Office of Addiction Services and 
Supports, OASAS) কনমশর্ার আমেনর্ গঞ্জামেজ-িার্মেজ, োস্ক ঘফািন র্তুর্, প্রথাগতহীর্ ঘিব্া, 
নর্রাময় ঘকন্দ্র, ইয়ুথ ক্লাব্হাউজিমূহ, িম্প্রিানরত নিয়ার িানভন ি, উদ্ভাব্র্ী নেনকৎিা ঘকন্দ্র, ঘমাব্াইে 
নেনকৎিা, ঘেনেমহেথ ঘিব্া এব্াং িপ্তামহ 7 নের্ 24  ণ্টাই ঘিব্া িাওয়া োয় এমর্ ঘকন্দ্র ো দ্রুত 
মূেযায়র্ এব্াং েমের ঘরফামরমের ব্যব্স্থ্া কমর। িরব্তীমত এই ঘিব্াগুনে ঘেমের ব্হু কনমউনর্টিমত 
স্থ্াির্ করা হময়মে এব্াং মার্ুষমক তামের আব্ািস্থ্মের কামেই প্রময়াজর্ীয় ঘিব্া ঘিমত িহায়তা কমরমে।  
  
"নর্উ ইয়কন  ব্হু ব্ের ির ওভারমোমজর কারমণ িৃষ্ট মৃতুয কনমময় আর্মে এব্াং েখর্ আমরা ঘে 
অ্িাযারণ উন্ননত অ্জন র্ কমরনে তা স্বীকার করনে তখর্ আমরা িব্াই খুব্ ভামো কমর জানর্ ঘে 
আনফম আিনক্তর এই নব্ধ্বাংিী প্রভাব্ এখমর্া আমামের িনরব্ার এব্াং কনমউনর্টির উির রময়মে," 
স্টহম্বরাইর্ অোন্ড অবিওম্বয়ে োস্ক স্ট াম্বসনর সহ-সভািবি স্টল ম্বের্োি গভর্নর কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। 
"আমামের ঘহমরাইর্ অ্যান্ড অ্নিওময়ে োস্ক ঘফামিনর অ্েগনতর নরমিামেন  নব্স্তানরত নতর্ ব্ের কাজ ও 
আনফম ক্রাইনিি ঘমাকানব্োয় উন্ননত এব্াং জীব্র্ রো ও িাংরেমণর নব্ব্রণ রময়মে। িমস্ত আনফম 
জাতীয় িনরমষব্াগুনে ঘেখামর্ তামের িব্মেময় ঘব্নশ প্রময়াজর্ ঘিখামর্ ঘি ৌঁমেমে এব্াং এই মহামারী 
একব্ামর এব্াং িব্ার জর্য নর্মূনে করমত আমরা এই কাজটি োনেময় োওয়ার জর্য ব্িিনরকর।"  
  
স্বাস্থ্ে িপ্তম্বরর কবমের্ার েঃ হাওয়ােন  জমু্বকর িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্বর অ্যীমর্, আমরা 
আিনক্তর নব্রুমি েোইময় উমেখমোগয অ্েগনত অ্জন র্ কমরনে এব্াং েনেও আমরা এই মাইেফেকটিমক 
স্বীকৃনত নেনে তারিমরও ওভারমোমজর কারমণ িষৃ্ট একটি মৃতুযও আমামের নর্কে অ্মর্ক ঘব্নশ। আমরা 
িকে নর্উ ইয়কন ব্ািী স্বামস্থ্যর উন্ননত এব্াং আিনক্ত ও আনফমমর ব্যব্হামরর হার কমামত কাজ োনেময় 
োমব্া।"  
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অব স অি এবেকের্ সাবভন ম্বসস অোন্ড সাম্বিােন ারস এর কবমের্ার আম্বলনর্ গঞ্জাম্বলজ-সার্ম্বচজ 
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘহমরাইর্ অ্যান্ড অ্নিওময়ে োস্ক ঘফামিনর িুিানরমশর ির নর্উ ইয়কন  ঘেে 
আনফম িাংকে ঘমাকামব্োয় উমেখমোগয উমেযাগ েহণ কমরমে। উদ্ভাব্র্ী কমনিনূে ব্াস্তব্ায়মর্র মাযযমম, 
আমরা নেনকৎিা িনুব্যা প্রানপ্তর অ্যামেি ব্নৃি কমরনে; নর্রামময়র জর্য িমথনর্ উন্নত কমরনে; ঘহমরাইর্ 
ও আনফম আিনক্ত িম্পমকন  িমেতর্তা ব্ানেময়নে এব্াং ঘেেজমুে প্রনতমরায প্রমেষ্টা ব্নযনত কমরনে। 
ঘেমহতু আমরা অ্মর্ক কাজ িম্পন্ন করার প্রময়াজর্ রময়মে তাই এই আিনক্তমত আক্রান্ত নর্উ ইয়মকন র 
ব্ানিন্দারা িুরনেত রময়মে তা নর্নিত করমত আমরা কােনকরী িেমেি েহণ োনেময় োমব্া।"  
  
ঘহমরাইর্ অ্যান্ড অ্নিওময়ে োস্ক ঘফামিনর অ্েগনতর নরমিােন  নর্উ ইয়মকন  আনফম আিনক্তর েক্র নর্মূনমে 
একটি নব্সৃ্তত ঘেেওয়াইে িনরকল্পর্া গমে ঘতাোর জর্য ঘেমের িূমব্নর প্রমেষ্টার উির নভনি কমর 
ততনর করা হময়মে।  
  
অ্েগনত নরমিামেন র হাইোইেিমূহ:  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেেজমু্বে বচবকৎসা সুবিধা িৃবি করা  
  

• 2016 িাে ঘথমক ঘেে প্রায় 500 র্তুর্ নেনকৎিা শেযা এব্াং 1,800টিরও ঘব্নশ আনফম 
নেনকৎিা ঘপ্রাোম (opioid treatment program, OTP)-এর স্লে েুক্ত কমরমে।  

• োনয়ত্ব েহমণর ির ঘথমক গভর্নর কুওমমা, ক্রাইনিি িানভন ি ও হািিাতামে নেনকৎিাযীর্ ঘরাগী, 
ব্নহনব্নভাগ এব্াং আব্ানিক নেনকৎিা কােনক্রমিহ গতার্ুগনতক িানভন িিমূমহ অ্যামেি ব্ৃনির কাজ 
কমরমের্।  

  
স্টমািাইল বিবর্ক এিাং স্টেবলম্বহলথ স্টসিার মাধেম্বম উচ্চ-চাবহিা সম্পন্ন কবমউবর্টিগুম্বলার মম্বধে 
প্রবিম্বরাধ, বচবকৎসা এিাং বর্রাময় স্টসিা িৃবি।  
  

• ঘফোমরে আনফম ঘেে োমগনমেে ঘরিিন্স োন্ট অ্যান্ড ঘেেআনফম ঘরিিন্স োন্ট উচ্চ-োনহো 
িম্পন্নমের মামে প্রনতমরায, নেনকৎিা, নর্রাময় ঘিব্া ব্ৃনিমত অ্থনায়র্ কমরমে।  

• এই অ্থনায়র্ নর্উ ইয়কন  ঘেে িম্প্রিানরত নিয়ার িানভন ি, ঘমাব্াইে নেনকৎিা এব্াং ঘেনেমহেথ 
ঘিব্ার িাশািানশ কানিত প্রনতমরায ঘিব্া এব্াং নর্রামময় িমথনমর্র মাযযমম এই িমস্ত এোকায় 
নেনকৎিা িুনব্যা ব্নৃি করার অ্র্ুমনত নেময়মে।  

  
প্রাইমাবর স্টকয়ার স্টহলথ  োবসবলটিজ অোন্ড হসবিোলসমূম্বহ আব ম িেিহার জবর্ি স্টরাম্বগর জর্ে 
স্টমবেম্বকের্ অোবসম্বেে বিেম্বমি (Medication Assisted Treatment, MAT) সাবভন সসমূম্বহর 
একত্রীকরে।  
  



 

 

• MAT ঘপ্রিক্রাইনব্াং ব্ৃনির িেমেি েহমণর ফমে 2012 ঘথমক 2018 িামের মমযয আনফম েহণ 
জনর্ত ঘরামগর জর্য ব্ুনপ্রমর্ারফাইমর্র ঘপ্রিনক্রিশর্ প্রাপ্ত ঘরাগীর িাংখযা প্রায় 47% ব্নৃিমত 
িাহােয কমরমে।  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে বর্রাময় স্টকম্বের সাংখো িৃবি করা যা 2016 সাম্বল বির্টি থাকম্বলও িিন মাম্বর্ 32টি 
িযনন্ত কাযনক্রম িবরচালর্া করম্বে।  
  

• গত ব্ের প্রায় 32,000 জর্ ব্যনক্ত নর্উ ইয়কন  ঘেমের অ্ন্তত একটি নর্রাময় ঘকমন্দ্র একব্ার 
হমেও নগময়মের্।  

• িুর্রুিার ঘকন্দ্রগুনে নর্উ ইয়কন  রামজয মােক ব্যব্হামরর িমিযা ঘমাকামব্োর গভর্নমরর েেমার্ 
প্রমেষ্টার অ্াংশ। তারা ঘিশাোর কমী, িমকেয ব্যনক্ত এব্াং ঘস্বোমিব্মকর প্রোর্ কমর মার্ুষমক 
িমথনর্ প্রোমর্র মাযযমম েী নমময়ােী িুর্রুিামর িাহােয কমর।  

  
অ্র্যার্য নব্ষয়গুমোর মমযয অ্ন্তভুন ক্ত:  
  

• নর্য়ন্ত্রক শতন াব্নের নিমোইনর্াং এব্াং MAT-এর দ্রুত ব্াস্তব্ায়র্মক িমথনমর্ নেনকৎিা নর্মেন নশকা 
জানর করা, ঘরাগীরা ঘেই নেমর্ ঘকামর্া নেনকৎিা ঘপ্রাোমম প্রমব্শ কমর ঘিই নের্ ঘথমকই এই 
জীব্র্ রোকারী ওষুযগুনেমত অ্যামেি করমত িেম করা।  

• ঘপ্রিক্রাইব্ার নশো, নব্নভন্ন অ্নিওময়ে ঘপ্রিনক্রিশমর্র িীমাব্িকরণ, িমেতর্ামেূক 
কযামম্পইর্গুমোর িম্প্রিারণ এব্াং স্থ্ার্ীয় িেনাময় প্রনতমরাযমূেক উমেযামগ নব্নর্ময়াগ কমর এমর্ 
আঞ্চনেক ঘজাে এব্াং অ্াংশীোনরমত্বর জর্য িমথনমর্র মমতা প্রনতমরাযমূেক িানভন িগুমো ব্নযনত 
করা।  

• নেনকৎিা িনুব্যা ঘিমত ব্াযার িৃনষ্ট কমর ব্ীমার এমর্ র্ার্ানব্য প্রনতব্ন্ধকতা েরূ করা ঘেমর্- 
ঘরাগীমের নেনকৎিার জর্য িূব্নব্তী ব্ীমা অ্র্ুমমােমর্র অ্ব্িার্।  

• ঔষয, ভতুন নক িহ-ঘিমমন্ট, এব্াং প্রনব্যার্ জর্য ব্ীমা কভামরজ ব্ৃনি দ্বারা মাত্রানতনরক্ত নব্িেনয় 
ঔষয এর্মোেওয়ার্ অ্যামেি িম্প্রিারণ, িাইমের এর্মোেওয়ার্ ব্জায় রাখার জর্য িব্ 
OASAS-প্রতযনয়ত ঘপ্রাোম প্রময়াজর্ ।  

• ওভারমোজ নরকভানরর ির ঘেেজমুে থাকা হািিাতােগুমোর জরুনর নব্ভাগগুমোমত MAT শুরু 
ব্ৃনি করা।  

• OUD নেনকৎিায় ব্নুপ্রমর্ারফাইর্ ব্যব্হামরর জর্য OASAS/নেিােন মমন্ট অ্ব্ ঘহেথ (Department 
Of Health, DOH) এর ঘে থ অ্াংশেহণ িব্মেময় ভামো উিায়।  

• ড্রাগ েহণকারীর স্বাস্থ্য ঘকন্দ্রগুনের িম্প্রিারণ।  
  
ঘহমরাইর্ অ্যান্ড অ্নিওময়ে োস্ক ঘফামিনর অ্েগনতর িমূ্পণন নরমিােন টি িাওয়া োমে এখামর্।  
  

###  

file://///oasas-smb/OASAS_SHARED/alb/Groups/Communications/Operations/TF%20Update%2011.23.19%202.22pm%20FINAL.pdf
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