
আপিন িক 
ওিপেয়ড ওভার
েডােজর ঝঁুিকেত 
থাকা কাউেক 

জােনন?
নােলাে�ান িনন।

একিট জীবন বাঁচান।

আমি কো�োথোয় নোলো�োলো্সোন 
কোেলোে েোমি?

আেনোি স্োনীয় ফোলোিমেমিলোে। হাজার হাজার 
ফার্্মমেসি আর্ে যেখার্ে আপসে যরেিসরিপশে 
োড়াই োর্�ার্্সাে যপর্ে পার্রে। আপোর বী্মার 
উপর সের্মে র কর্র, এই ওষুধটির জে্য একটি 
কেমে ের্োগ্্য বা যকা-যপর্্মন্ট হর্ে পার্র। েসিও, 
সেউ ইয়র্কমে র োর্�ার্্সাে যকার্পর্্মন্ট যরোগ্া্ম 
(N-CAP) $40 ড�ার পেমেন্ত যকা-যপর্্মন্ট কর্ার 
করর্ব।

এখোলোন এ�টি N-CAP ফোলোিমেমি খঁুজনু:
www.health.ny.gov/
diseases/aids/general/
opioid_overdose_prevention/
directories.htm।

ওমেলোয়ড ওভোিলোডোজ প্রমেলোিোধ কোপ্রোগ্োি 
(Opioid Overdose Prevention Program) 
ো এখার্ে ওর্ারর্ডাজ রেসশক্ষণ এবং সবো্মরূ্�্য 
ো�র্্সাে রেিাে কর্র:

providerdirectory.
aidsinstituteny.org। 

ওসপর্য়ড ওর্ারর্ডাজ রেসের্রাধ ক্মমেিূসির 
্মর্ধ্য হ� সেউ ইয়কমে  যটের্ের সিসরঞ্জ এ্সর্িঞ্জ 
যরোগ্া্ম ো ওর্ারর্ডাজ রেসশক্ষণ এবং সবো্ূমর্�্য 
োর্�ার্্সাে এখার্ে উপ�ব্ধ: 

www.health.ny.gov/diseases/
aids/consumers/prevention/
needles_syringes/docs/sep_
hours_sites.pdf।

একটি জােীয় য্মইস�ং যরোগ্া্ম বীিোমবহীন 
ব্যমতিলোেি জন্য:

www.naloxoneforall.org.

19826 (Bengali)  9/22

িহোয়েো খঁুজনু
যে ব্যসতি ওর্ারর্ডার্জর অসর্জ্ঞো অজমে ে 
কর্রর্েে সেসেই এক্মাত্র ব্যসতি েে সেসে 
আঘাে্ম�ূক ঘেোর িমু্খীে হর্য়র্েে। 
ওর্ারর্ডাজ রেসের্রাধ ো করার জে্য বনু্ এবং 
পসরবার্রর িিি্যরা রোয়শই সের্জর্ির অপরাধী 
বর্� ্মর্ে কর্র। ওর্ারর্ডাজ যের্ক যবরঁ্ি োওয়া 
এবং িহায়ো িাওয়ার জে্য বনু্ এবং পসরবার্রর 
িিি্যর্ির একিার্ে কাজ করা গুরুত্বপূণমে।

সেম্নস�সখে িংস্াগুস� পসরবার্রর জে্য িহায়ো 
রেিাে কর্র:

OASAS মপ্রয়জনলো� িহোয়েো �িলোে িসু্  
হলোয় ওঠো:

oasas.ny.gov/recovery/
supporting-loved-one-recovery

NYS OASAS ফ্যোমিম� িোলোেোর্মে  কোনমভলোের্ি 
(FSNs): 

for-ny.org/family-support-
navigators/

বনু্লোেি িলোগে িসু্ হলোয় ওঠো মনউ ইয়�মে :
for-ny.org/family-resources/

Nar-Anon েমিবোলোিি িলোগে গ্রুে:
www.nar-anon.org/
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ওভারেডাজ িচননু।
এগুিল ওিপেয়ড ওভারেডােজর ল�ণ:

�াস��াস ধীর
বা ব� হেয়
যাওয়া

মানষুিটেক
জাগােত
না পারা

েচােখর তারা
েছাট হেয়
যাওয়া

েঠাঁট ও
নখ নীল 
হেয় যাওয়া

ব্যি�র
নড়াচড়া
না করা

গলায় ঘড়ঘড়
ওয়াজ বা নাক
ডাকার শ�
শুনেত পাওয়া

�ক ঠা�া
এবং আড়�
অনভূুত হওয়া
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ম�ভোলোব এ�টি জীবন বোঁচোলোবন
যিন্টার ফর সডসজজ কর্ট্া� অ্যান্ড সরের্র্েশে 
(Centers for Disease Control and Prevention) 
অেিুার্র, 80% ওর্ারর্ডার্জর ্মেুৃ্যর ঘেো 
বাসড়র সর্ের্র ঘর্ে! আপসে েসি ওসপর্য়ড 
ওর্ারর্ডার্জর জে্য ঝঁুসকপূণমে কাউর্ক বা যকার্কে 
এবং/অেবা য্মো্মর্ফোস্মে ব্যবহার কর্রে এ্মে 
কাউর্ক যির্েে, োহর্� আপোর সেসচিে করা 
উসিে যে আপোর কার্ে অন্তে োর্�ার্্সার্ের 
িটুি যডাজ ব্যবহার করার জে্য ্মজেু আর্ে। 

কো� ঝঁুম�লোে আলোে?
• যিইিব য�ার্করা োরা আর্গ্ ওর্ারর্ডাজ 
কর্রর্ে

• যিইিব য�ার্করা োরা যহর্রাইে এবং/অেবা 
যরেিসরিপশর্ে ব্যো উপশর্্মর ওষুর্ধর ্মর্ো 
ওসপর্য়ড যিবে করা যের্ক সবরে যের্কর্ে

• যিইিব য�ার্করা োরা উচ্চ ্মাত্রায় ওসপর্য়ড 
গ্হণ কর্র 

• যিইিব য�ার্করা োরা ওসপর্য়ড িহ অে্যাে্য 
্মািক পিােমে গ্হণ কর্র

• যিইিব য�ার্করা োরা িীঘমে ি্মর্য়র জে্য 
ওসপর্য়ড গ্হণ কর্র 

নো�লো্সোন ম�?
ো�র্্সাে হ� এ্মে একটি ওষুধ ো যিওয়া 
িহজ—িাধারণে শুধু্মাত্র োক শ্ার্ির িার্ে 
যের্ে-ো যহর্রাইে, যফন্টাোই�, অস্সর্কার্ডাে 
এবং যকাডাইে ্মর্ো ওসপর্য়ডর্ির ওর্ারর্ডার্জর 
্মাত্রার্ক সবপরীে কর্র।  ি্ময়্মর্ো যিওয়া হর্�, 
ো�র্্সাে শ্াি-রেশ্াি পুেরুদ্ার কর্র  
এই ওর্ারর্ডাজগুস�র্ক সবপরীে কর্র। 

আিোি জন্য নো�লো্সোন  
�োলোে িোখো এবং ব্যবহোি �িো 

ম� ববধ?
হ্যাঁ. ো�র্্সাে যিওয়ার জে্য আপোর ডাতিার 
হওয়ার িরকার যেই। পসরবার, বনু্বান্ব এবং 
িমূ্ণমে অপসরসিে ব্যসতিরা োর্ির য্মসডর্ক� 
ব্যাকগ্াউন্ড যেই োরাও সেরাপর্ি এই ওষুধ 
সির্ে পার্র।

ওভোিলোডোজ প্রমেমরিয়ো।
পির্ক্ষপ গ্হণ করুে! আপসে েসি ্মর্ে কর্রে 
যে যকউ ওর্ারর্ডাজ করর্ে, এই পির্ক্ষপগুস� 
অেিুরণ করুে:

1. 911 -এ �� �রুন।
911 -এ ক� করুে এবং সডিপ্যািার্রর 
সের্িমেশাব�ী অেিুরণ করুে। যগ্প্ার হবার 
র্য় আপোর্ক যেে এই ক�টি করা 
যের্ক সবরে ো কর্র। মনউইয়লো�মে ি গুড 
িোিোমির্োন আইন যোিো ওভোিলোডোজ 
�িলোে এবং কোয কো�উ জরুমি অবস্োয় েোলোেি 
িোহোয্য �িলোে েোলোেি িোে� িোখোি জন্য 
অমভযতুি �িো এবং মবচোি �িো কোথলো� 
িক্ো �লোি।

2. নোলো�োলো্সোন মেন।
ব্যসতিটির্ক ঝাঁকাে এবং োর্ক জাগ্ার্োর  
জে্য োর ো্ম ধর্র সিৎকার করুে।  
েসি যি িাড়া ো যিয়, োর োর্ক  
এক যডাজ োর্�ার্্সাে সিে। েজর্�র 
অগ্র্াগ্টি ব্যসতির োর্কর উপর্র রাখুে  
এবং োরপর্র প্াঞ্জারটির্ক েীর্ির সির্ক 
যে�েু। ো�র্্সাে কীর্ার্ব ব্যবহার করর্বে 
যি িম্র্কমে  েে্য পাওয়া োর্ব এখার্ে:  
https://www.nyoverdose.org/
Docs/12028.pdf। েসি োর্�ার্্সার্ের  
রেে্ম যডাজ িইু যের্ক সেে স্মসের্ের ্মর্ধ্য 
শ্াি-রেশ্াি সফসরর্য় ো আর্ে ের্ব সবিেীয় 
যডাজ সিে। 

3. ব্যমতিি েোলোে থোকুন।
জরুরী সিসকৎিা িহায়ো ো আিা পেমেন্ত 
ব্যসতিটির িার্ে োকুে। েসি ব্যসতিটি অজ্ঞাে 
অবস্ায় োর্ক এবং আপসে যরিসকউ ব্ীসেং 
বা CPR জার্েে ের্ব যিই যকৌশ�গুস� ব্যবহার 
করুে। আপসে েসি যরিসকউ ব্ীসেং বা CPR 
ো কর্রে, ের্ব ব্যসতিটির্ক পাশ সফসরর্য় 
রাখুে োর্ে োর ি্ম বন্ ো হয়। েসি 
শ্াি-রেশ্াি স্ার্াসবক অবস্ায় সফর্র আর্ি, 
এ্মেসক যি র্া� যবাধ কর্র ের্ব যে ব্যসতি 
ওর্ারর্ডাজ কর্রর্ে োর্ক অ্যাম্রু্�র্সের িার্ে 
যের্ে উৎিাসহে করুে। 

েয েকউ �াগ
েসবন কের �াগ
ওভারেডােজর
ঝঁুিকেত থাকেত
পাের!
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