
 প্রেসক্রাইব কররা ব্যথরা কমরান�রার ওষনুের উদরাহরণ:

 ববশিষ্্য ব্্যরান্ড �রাম
 হাইড্াড�াড�ান Vicodin®, Lorcet®, Lortab®, Norco®, Zohydro®

 অক্সিড�াড�ান Percocet®, OxyContin®, Roxicodone®, Percodan®

 মরক্িন MS Contin®, Kadian®, Embeda®, Avinza®

 ক�াক্�ন Tylenol® with Codeine (Tylenol® #3, Tylenol® #4)

 কিন্াক্নল Duragesic®

 হাইড্ামরডিান Dilaudid®

 অক্সিমরডিান Opana®

 কমডেক্রক্�ন Demerol®

 কমথাড�ান Dolophine®, Methadose®

 ক্িউডরেনরক্িন Suboxone®, Subutex®, Zubsolv®, Bunavail®, Butrans®

 প্হনররাই�ও একেরন�র অশিওনেড
সমস্ত েরন�র অশিওনেনডর মরাত্রা মরা�নুষর িরীনর 

অশিশরক্ত মরাত্রার হনে যরাওেরার ঝঁুশক রনেনে।

অশিওনেড প্থনক সরুক্রা

অশিওনেড:
• করেসক্াইি �রা ি্যথা �মাডনার ওষুধ এিং কহডরাইন
অক্েওডেড�র মডধ্য ধরা হে

• ক�াডনা ি্যক্তির শ্াস�ার্যড� অত্যন্ত মন্থর িা এমনক্�
িন্ধ �ডর ক্িডত োডর, এটি অক্তক্রতি মাত্া ক্হসাডি
েক্রক্িত

�রান�রান্রা�:
• অক্েওডেড�র অক্তক্রতি মাত্ার রেভাি খি্য �রার
ক্ি� কথড� এ� ক্নরােি ওষুধ

• মি িা অন্যান্য ওষুডধর উেডর ক�াডনা রেভাি কিডল না
• �াজ শুরু �রডত দইু প্থনক িরঁাচ ক্মক্নট সমে ক্নডত
োডর এিং এর রেভাি 30 প্থনক 90 ক্মক্নট অিক্ধ
থাড�

• এ�িাডরর কিক্ি ক্নডত হডত োডর
• নাডলাডসিাডনর রেভাি রেিক্মত না হওো ের্যন্ত ক�ার
�াটিডে ওঠার রেভাি থা�ডত োডর (করমন ঠান্া
কিাধ �রা, িক্ম িক্মিক্ম ভাি, িক্ম হওো, িঞ্চলতা,
মাংসডেিীডত ি্যথা)

• আেক্ন ওষুধ কনওো সামক্ে� ভাডি থাক্মডে কিওোর িা ক্নডত ভুডল রাওোর েডর আিার কনওোর সমডে সত�্য
থাকুন। এটি আেনার সহনিক্তি িা আেনার িরীর �ী েক্রমাণ ্াগ েক্রিালনা �রডত োডর তার েক্রমাণ �ক্মডে
ক্িডত োডর।

• অন্যান্য ওষুধেত্ িা মািড�র সডগে অক্েওডে� কমিাডনার ক্িষেটি এক্িডে িলনু, ক্িডিষ �ডর কিড্াক্�োক্জক্েনস
(করমন, Xanax®, Valium®), মি িা ক�াড�ন।

• আেক্ন এ�া থা�ার সমডে অক্েওডে� কনওো এক্িডে িলনু। আেৎ�ালীন অিস্াে �াডরা �াছা�াক্ছ থা�া
গুরুত্বেূণ্য।

• আেক্ন স্াভাক্িড�র তুলনাে কিক্ি মাত্ার ওক্েওডে� গ্রহণ সম্পড�্য  সািধানী হন। আেনার িরীডর তার ক�মন
রেক্তক্ক্ো �টডি তা আেনার জানা কনই।

এক�জনর

অশিওনেড যরানি অশিশরক্ত মরাত্রাে শ�নে �রা প্েন�� প্সই শবষনে সজরাগ থরাকরা

করানজ �রাগরার শজশ�স
শচশকৎসরার শবকল্পগুশ� সম্বডন্ধ জাননু: OASAS 
HOPEline ক� 877-8-HOPENY (877-846-7369)-
এ কিান �রুন, HOPENY ক্লডখ 467369 নম্বডর 
োঠ্য োঠান অথিা oasas.ny.gov/accesshelp-এ 
রান

অশিশরক্ত মরাত্রার প্ক্নত্ 
সরুক্রা সম্বডন্ধ জাননু:  
nyc.gov/health-এ “অক্তক্রতি
মাত্া রেক্তডরাধ �রুন” 
অনসুন্ধান �রুন

জরুশর: আি�রার �রান�রান্রা� প্করাথরাে ররাখরা আনে এবং িরা কীভরানব ব্যবহরার করনি
হে িরা অ�্যনদর জরাশ�নে ররাখু�
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 শব�রামনূ�্য রেক্িক্ষণ এিং নাডলাডসিান 
অিার �রা স্রা�ীে প্রেরাগ্রামগুশ� 
সম্বডন্ধ ক্িখডত:  
health.ny.gov/overdose-এ রান

Bengali



• ি্যক্তিটি রেক্তক্ক্ো ক্িডছে না
আেনার আঙুডলর কগািার গাঁঠ ক্িডে 
উের নীডি �ডর ি্যক্তিটির িডু�র 
খাঁিাে িা িডু�র অক্স্সমডূহ কজাডর �ডষ 
তাড� জাগাডনার কিষ্া �রুন

• শ্াসরেশ্াস �ডম আসা িা িন্ধ হডে
রাওো

• কঠাঁট এিং/অথিা আঙুডলর নখ
নীল, কি�াডস িা ধূসর হডে রাওো

ওষেু মরাত্রাশিশরক্ত প্সব� কনর
প্ে�রার �ক্ণগুশ�

আিৎকরা�ী� অবস্রাে শ্রাসরেশ্রাস 
শ�নি সরাহরায্য কররা

• ি্যক্তির মাথাটি �াত �ডর ক্িন
• না�টি টিডে ধরুন
• তার মডুখর ক্ভতডর দ'ুবরার

কজারাডলা রেশ্াস রেডিি �রান
• ি্যক্তিটি রতক্ষণ না শ্াসরেশ্াস

কনওো শুরু �রডছন ততক্ষণ রেক্ত
িরাঁচ কসড�ডন্ একবরার �ডর শ্াস
ক্িডত থাকুন

• এ� িা এ�াক্ধ� মাত্া িা িাগ
ি্যিহার �রা হডে কগডছ

• �নাডলাডসিান হাক্রডে কগডছ িা নষ্ হডে
কগডছ

• �নাডলাডসিাডনর কমোি কিষ হডে কগডছ 
িা িীঘ্রই কমোি কিষ হডে রাডি

আিার ভডর কিওোর অনডুরাধ জানাডনার সমডে, 
নাডলাডসিান ি্যিহার �রা হডেক্ছল ক্�না তা আেনার 
িাম্যাক্সস্টড� জানান।  
নাডলাডসিান �ডরর তােমাত্াে, সরাসক্র সূর্যাডলা� 
লাগডত না ক্িডে করডখ ক্িন।

কখ� আবরার ভনর শ�নি হনব

1. 911�ম্বনর প্েরা� করু�
ক্�সে্যাি�ারীর ক্নডি্য ক্ি�া অনসুরণ �রুন।

2. �রান�রান্রা� থরাকন� িরাশদ�
 রক্ি শি� ক্মক্নডট ক�াডনা রেক্তক্ক্ো না হডে থাড�, তডি ক্বিতীে মাত্া
রেডোগ �রুন। ি্যক্তির োডি থাকুন। রক্ি কস কজডগ ওডঠ তডি তাড�
আডরা ওক্েওডে� গ্রহডণ অনৎুসাক্হত �রুন।
 ব্যশক্তটি কী গ্হণ কনরনে িরা আিশ� �রা প্জন� থরাকন�, প্স
প্ক্নত্ও আি�রার িরানদর �রান�রান্রা� রেনেরাগ কররা উশচৎ।

3. ব্যশক্তটি শ্রাসরেশ্রাস �রা শ�ন�, জরুশর িশরশস্শিনি
কীভরানব শ্রাস শ�নি সরাহরায্য করনি হে বরা CPR িদ্ধশি
আি�রার জরা�রা থরাকন�, িরা করু�

4. িবওু প্করান�রা সরাড়রা িব্দ �রা িরাওেরা প্গন� দম বন্ধ
হওেরা আটকরানি ব্যশক্তটিনক িরাি শেশরনে শুইনে শদ�।
সাহার্য এডস না কেৌঁছাডনা ের্যন্ত ি্যক্তিটির সডগেই থাকুন।

দ্রষ্ব্য: শ�উ ইেক্ক  প্টেট 911 গুড স্যরামরাশরটরা� আই� অ�সুরানর 
এম�শক মরাদক শ�নেনে� এম� িশরশস্শিনিও প্যনকউ 911 �ম্বনর 
প্েরা� কনর জীব� বরঁাচরান�রার িরাশগনদ সরাহরায্য চরাইনি িরারনব�। 

�রান�রান্রা� প্�ওেরার িদ্ধশি
অশিশরক্ত মরাত্রাে প্সব� কনর প্ে�ন� িরা প্থনক িশরত্রানণর েরািগুশ�

একরাশেক িয্করানের ইন্টরা�্যরাসরা� �রান�রান্রা�

ক্তন ক্মক্নডটর ক্ভতডর ক�াডনা সািা না োওো কগডল, ক্বিতীে 
িাডরর জন্য ক্িন

নাডলাডসিাডনর ক্িক্ি কথড� নীলাভ লাল 
রডঙর টুক্েটি খুডল ক্নন3

6

2 সািা িঙু্টিড� লাগান

1 হলিু টুক্েগুক্ল খুডল কিলনু

4 ক্সক্রড্র োডত্ ধীডর
নাডলাডসিাডনর ক্িক্ি �ুক্রডে 
লাক্গডে ক্িন

মাথা উেডরর ক্িড� রাখুন; নাড�র ক্ভতডর সািা 
িঙু্টি ক�া�ান; �রানক �রান�রান্রা� প্্রে �রডত 
ক্িক্ির কিষ ক্ি� কথড�স্ল্প অথি কজাডি এ�িার 
কঠলনু:  
উভে �রাসরারন্রেই শিশিনি থরাকরা িদরানথ্কর 
অনে্ককটরা কনর শদ�

ক্রে �রডত কঠলনু

5

একরাশেক িয্করানের আন্তঃ প্িিী �রান�রান্রা�

  ক্তন ক্মক্নডটর ক্ভতডর ক�াডনা সািা না োওো কগডল, 
ক্বিতীে িাডরর জন্য ক্িন

নাডলাডসিাডনর ক্িক্ির এিং ছঁুডির উেডরর টুক্ে সরান

ক্িক্িটির উেডরর অংি নীডির ক্িড� 
�ডর রািাডরর প্াডগর মাধ্যডম সূিঁটি 
রেডিি �রান; �াঁটিটি কটডন আননু. 
সমূ্পণ্য উোিানটি গ্রহণ �রুন

িাহুর উেডরর ক্িড� িামনাে েুডরা 
েিাথ্যটি �ুক্�ডে ক্িন

1
2

3

4

একক িয্করানের আন্তঃ �রাক �রান�রান্রা� 

নাডলাডসিান স্তঃ-ইনডজক্টডরর মডধ্য �থা িডল ক্নডি্যি কিওো আডছ রা শুডন রেডোজডন �ােডির উের ক্িডেই িামনাে নাডলাডসিাডনর ইনডজ�িন কিওো 
সম্ভি। রেডত্য� �ীডটর সডগে অনিুীলডনর জন্য এ�টি রেক্িক্ষণ ক্�ভাইসও কিওো আডছ।

স্বিতঃ ইনজেকটর �রান�রান্রা�

এই নাড�র মাধ্যডম রেডিি 
�রাডনার ক্রেটির ি্যিহাডরর 
আডগ এ�ক্ত্ত �রা রেডোজন 
এিং এটি �াঁটিটি কঠডল কিওোর 
মাধ্যডম এ�টি নাড�র ক্ছদ্র 
অিক্ধ ক্রে �রডত োরা রাে।

সরু মখুনল

শডভরাইসটি িরীক্রা করনব� �রা - রেনি্যকটি শডভরাইস একবরার ব্যবহরার করনি
িরাররা যরানব।

�াঁটি
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