
3. ব্্যক্তির পাশে থাকুন।
জরুরী চিচিৎসা সহায়তা না আসা পর্্যন্ত 
ব্্যচতিটির সাথে োকুন। র্চি ব্্যচতিটি অজ্ান 
অব্স্ায় োথি এব্ং আপচন ররসচিউ ব্ীচেং 
ব্া CPR জাথনন তথব্ রসই রিৌশলগুচল ব্্যব্হার 
িরুন। আপচন র্চি ররসচিউ ব্ীচেং ব্া CPR 
না িথরন, তথব্ ব্্যচতিটিথি পাশ চিচরথয় রাখুন 
র্াথত তার িম ব্ন্ধ না হয়। র্চি শ্াস-প্রশ্াস 
স্াভাচব্ি অব্স্ায় চিথর আথস, এমনচি রস 
ভাল রব্াধ িথর তথব্ রর্ ব্্যচতি ওভারথ�াজ 
িথরথে তাথি অ্যাম্থুলথসের সাথে রর্থত 
উৎসাচহত িরুন। 

নাশ�াশ্সান পাওয়া যায়: 
 আপনার স্ানীয় ফাশ্মমেক্িশে। হাজার হাজার 
িাথম্যচস আথে রর্খাথন আপচন রপ্রসচরিপশন 
োড়াই নাথলাথ্সান রপথত পাথরন। আপনার 
ব্ীমার উপর চনভ্য র িথর, এই ওষুধটির জন্য 
এিটি িত্য নথর্াগ্্য ব্া রিা-রপথমন্ট হথত পাথর। 
র্চিও, চনউ ইয়থি্য র নাথলাথ্সান রিাথপথমন্ট 
রপ্রাগ্াম (N-CAP) $40 �লার পর্্যন্ত রিা-
রপথমন্ট িভার িরথব্। এখাথন এিটি  
N-CAP িাথম্যচস খুজঁনু:

www.health.ny.gov/diseases/
aids/general/opioid_overdose_
prevention/directories.htm।
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 ওক্পশয়ড ওভারশডাজ প্রক্েশরাধ প্প্রাগ্া্ম র্া 
এখাথন ওভারথ�াজ প্রচশক্ষণ এব্ং চব্নামথূল্য 
নালথ্সান প্রিান িথর:

providerdirectory.
aidsinstituteny.org। 

 ওক্পশয়ড ওভারশডাজ প্রক্েশরাধ ক্মমেিকূ্ির 
্মশধ্য হল চনউ ইয়ি্য  রটেথের চসচরঞ্জ এ্সথিঞ্জ 
রপ্রাগ্াম র্া ওভারথ�াজ প্রচশক্ষণ এব্ং চব্নামথূল্য 
নাথলাথ্সান এখাথন উপলব্ধ: 

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

 একটি জােীয় প্্মইক্�ং প্প্রাগ্া্ম ব্ীমাচব্হীন 
ব্্যচতিথির জন্য: 

www.naloxoneforall.org.

আপিন বা আপনার
পিরিচত েকউ
িক ওিপেয়ড
�হণ কেরন?

সাবধান থাকুন। 
মারাত্মক ওভারেডাজ 

�িতেরাধ করুন। 
নােলাে�ান পাওয়া যায়।
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আপচন র্চি ওচপথয়� গ্হণ িথরন এব্ং আপচন 
গ্ভ্য ব্তী হন, ব্থুির িধু খাওয়ান ব্া সম্প্রচত প্রসব্ 
িথরন, তাহথল নাথলাথ্সান চনন! আপনার সাথে 
ব্সব্াসিারী রিউ র্চি ওচপথয়� গ্হণ িথরন, 
তাহথল আপনারও নাথলাথ্সান রনওয়া উচিত। 

নালথ্সান হল এমন এিটি ওষুধ র্া রিওয়া 
সহজ—সাধারণত শুধুমাত্র নাি শ্াথসর সাথে 
রেথন-র্া রহথরাইন, রিন্টানাইল, অচ্সথিাথ�ান এব্ং 
রিা�াইন মথতা ওচপথয়�থসর ওভারথ�াথজর মাত্রাথি 
চব্পরীত িথর। সময়মথতা রিওয়া হথল, নালথ্সান 
শ্াস-প্রশ্াস পুনরুদ্ার িথর এই ওভারথ�াজগুচলথি 
চব্পরীত িথর। নালথ্সান রিওয়ার জন্য আপনার 
�াতিার হওয়ার িরিার রনই। পচরব্ার, ব্নু্ধব্ান্ধব্ 
এব্ং সমূ্ণ্য অপচরচিত ব্্যচতিরা র্াথির রমচ�থিল 
ব্্যািগ্াউন্ড রনই তারাও চনরাপথি এই ওষুধ  
চিথত পাথর। 

িাব্ধান থাকুন।
সাব্ধান োকুন। প্রস্তুত োকুন। ওচপথয়� 
ওভারথ�াজ প্রচতথরাধ িরার জন্য এিটি পচরিল্পনা 
ততচর িরুন। এই সহজ পিথক্ষপগুচল অনসুরণ 
িরুন:

1. নাশ�াশ্সান িশগে রাখুন।
রসন্টার ির চ�চজজ িথট্াল অ্যান্ড চপ্রথভনশন 
(Centers for Disease Control, CDC) অনসুাথর, 
80% ওভারথ�াথজর মতুৃ্যর ঘেনা ঘথেথে ব্াচড়র 
চভতথর! আপচন র্চি ওচপথয়� ওভারথ�াথজর 
ঝঁুচিথত োিা িাউথি ব্া রিাথিন এব্ং/অেব্া 
রমোমথিোচমন ব্্যব্হার িথরন এমন িাউথি 
রিথনন, তাহথল আপনাথি চনচচিত িরথত হথব্ 
রর্ ন্যাথলাথ্সাথনর রব্শ িথয়িটি র�াজ ব্্যব্হার 
িরার মজতু আথে। রর্ রিউ ড্াগ্ ব্্যব্হার 
িথর রস ঝঁুচিথত পড়থত পাথর। পচরব্ার এব্ং 
ব্নু্ধথির ব্লনু রর্ আপচন চব্শ্াস িথরন চিভাথব্ 
নাথলাথ্সান ব্্যব্হার িরথত হয় এব্ং এটি 
রিাোয় রাখা হয়। 

2. একা ড্াগ প্িব্ন করশব্ন না। আপনার িাশথ 
অন্য একজনশক রাখা ভাশ�া।
ড্াগ্ ব্্যব্হার িরার সময় িাউথি আপনার 
সাথে রাখুন োিথত চিন র্াথত ওভারথ�াজ 
ঘেথল তারা প্রচতচরিয়া জানাথত পাথর। র্চি এটি 
সম্ভব্ না হয়, আপনার চব্শ্স্ত িাউথি রিান, 

চভচ�ও ি্যাে ব্া রে্সে ব্্যব্হার িরার 3-5 
চমচনে পথর আপনার সাথে রিি ইন িরথত 
ব্লনু। এোড়াও আপচন এখাথন: 
https://neverusealone.com/ ব্্যব্হার  
িরার সময় লাইথন এিজন অপাথরেথরর সাথে 
িো ব্লথত পাথরন অেব্া িল িরথত পাথরন 
(800) 484-3731। নম্থর আপচন তাথির সাড়া 
না চিথল, তারা EMS রি আপচন সমস্যায় পড়থত 
পাথরন ব্থল সতি্য  িরথত পাথর। 

3. প্ফন্ানাই� পরীক্া।
রিন্টানাইল রাস্তাঘাথে প্রাপ্ত সহজলভ্য ওষুথধর 
মথধ্য খুব্ সাধারণ এিটি ওষুধ। র্ারা 
ড্াগ্ রসব্ন িথরন তারা প্রায়ই জাথনন না 
তাথির ব্্যাথি রিন্টানাইল আথে চিনা। এর 
শচতির িারথণ, রর্ রিউ রিন্টানাইল ব্্যব্হার 
িথর তার ওভারথ�াথজর ঝঁুচি রব্থড় র্ায়। 
রিন্টানাইল রেটে চ্রিপ ব্্যব্হার িথর রলাথিরা 
তাথির ওষুথধ রিন্টানাইথলর উপচস্চতর পরীক্ষা 
িরথত পাথর।

4. ধীশর ধীশর।
ড্াথগ্র প্রচত আপনার সহনশীলতা িথম র্ায় 
এব্ং আপচন র্চি িথয়িচিন পর্্যন্ত ড্াগ্ ব্্যব্হার 
না িথরন তথব্ ওভারথ�াথজর ঝঁুচি রব্থড় 
র্ায়। আপচন র্চি ড্াগ্ ব্্যব্হার না িরার পর 
আব্ার ড্াগ্ চনথত শুরু িথরন, সাব্ধান রহান 
এব্ং ধীথর এথগ্ান। চিেু চিন আথগ্ পর্্যন্ত র্া 
আপনার ক্ষচত িথরচন তা এখন আপনাথি রমথর 
রিলথত পাথর।

ওভারশডাজ প্রক্েক্রিয়া।
পিথক্ষপ গ্হণ িরুন! আপচন র্চি মথন িথরন  
রর্ রিউ ওভারথ�াজ িরথে, এই পিথক্ষপগুচল 
অনসুরণ িরুন:

1. 911 -এ ক� করুন।
911 -এ িল িরুন এব্ং চ�সপ্যািাথরর 
চনথি্যশাব্লী অনসুরণ িরুন। রগ্প্তার হব্ার ভয় 
আপনাথি রর্ন এই িলটি িরা রেথি চব্রত 
না িথর। ক্নউইয়শকমে র গুড িা্মাক্রটান আইন 
যারা ওভারশডাজ করশে এব্ং প্য প্কউ জরুক্র 
অব্স্ায় োশের িাহায্য করশে োশের ্মােক 
রাখার জন্য অক্ভযতুি করা এব্ং ক্ব্িার করা 
প্থশক রক্া কশর।

2. নাশ�াশ্সান ক্েন।
ব্্যচতিটিথি ঝাঁিান এব্ং তাথি জাগ্াথনার জন্য 
তার নাম ধথর চিৎিার িরুন। র্চি রস সাড়া 
না রিয়, তার নাথি এি র�াজ নাথলাথ্সান 
চিন। নজথলর অগ্ভাগ্টি ব্্যচতির নাথির উপথর 
রাখুন এব্ং তারপথর প্াঞ্জারটিথি নীথির চিথি 
রেলনু। নালথ্সান িীভাথব্ ব্্যব্হার িরথব্ন  
রস সম্থি্য  তে্য পাওয়া র্াথব্ এখাথন:  
https://www.nyoverdose.org/Docs/
12028.pdf। র্চি নাথলাথ্সাথনর প্রেম র�াজ িইু 
রেথি চতন চমচনথের মথধ্য শ্াস-প্রশ্াস চিচরথয় 
না আথন তথব্ চবিতীয় র�াজ চিন। 

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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