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আমি কেন আিার ওষধুের 

কেন্ামনল পরীক্া েরধ�া? 
•  ফেন্টানিল একটি শনতিশটালী ওনিওয়েড যটা ওভটারয়ডটায়ের 
ঝঁুনকয়ক বনৃধি কয়র।

•  ফেন্টানিল সটাধটারণত ফেয়রটাইয়ি িটাওযটা যটায। এটি ফকটায়কি, 
ক্র্টাক, ফেথটােয়েটটানেি, ফকটটানেি এবং িিয়েনডকর্টাল উৎয়সর 
বন়িয়তও িটাওযটা যটায।

•  ফেন্টানিল ফেয়ে, স্টাে নিয়ে, গন্ধ বটা স্পশ্শ দ্টারটা সিটাতি করটা 
যটায িটা।

•  আিনি ফয েটােকগনুল বর্বেটার করটার িনরকল্পিটা করয়েি 
ফসগয়ুলটায়ত ফেন্টানিল আয়ে নকিটা তটা েটািটা থটাকয়ল আিিটার 
ওভটারয়ডটায়ের ঝঁুনক কনেয়য নেয়ত িটায়র।

কেন্ামনল কেস্ট ম্রিপ েী?
•  ফটস্ট ন্রিিগনুল আিিটায়ক েটানিয়ে নেয়ত িটায়র ফয আিিটার 
েটােকগনুল ফেন্টানিল আয়ে নকিটা নকন্তু কতটটা ফেন্টানিল আয়ে 
বটা কতটটা শনতিশটালী তটা েটািটায়ত িটারয়ব িটা।

•  সঠিকভটায়ব এবং অির্টাির্ ঝঁুনক কেটায়িটার অিশুীলয়ির সটায়থ 
বর্বেটার করয়ল ফটস্ট ন্রিি ওভটারয়ডটােয়ক প্রনতয়রটাধ করয়ত 
িটায়র।



 

আমি মেভাধ� আিার 

িাদেগুমল কেন্ামনধলর
পরীক্া েরধে পামর?
আিিটার েটােকগনুল ফেন্টানিয়লর িরীক্টা করটার নতিটি উিটায 
রয়যয়ে। আিিটার েির্ ফযটি সবয়চয়য ভটাল কটাে কয়র ফসই 
নবকল্পটিয়ক ফবয়ে নিি।

ধটাি 1: আিিটার নবকল্প নিব্শটাচি করিু।

নবকল্প 1

•  ফয েটােকগনুল বর্বেটার করটার িনরকল্পিটা করয়েি 
ফসগনুলয়ক োপ 2-এ থটাকটা নিয়ে্শ নশকটা অিসুরণ কয়র 
েয়ল দ্রবীভূত করিু।

o   এটি আিিটার েটােকগনুল িরীক্টা করটার 
সবয়চয়য সঠিক উিটায কটারণ ফেন্টানিল 
সব সেে সেটািভটায়ব নেনরিত থটায়ক িটা। 
যনে আিনি এইভটায়ব আিিটার ওষধু িরীক্টা করয়ত িটা 
িটায়রি, তটােয়ল ম�েল্প 2 �া 3 বর্বেটার করিু।

o   এইভটায়ব আিিটার েটােকগনুল িরীক্টা করটার ির, আিনি 
ফসগনুলয়ক িটাি করয়ত িটায়রি, একটি িনরষ্টার িটায়ক ফ্রে 
করটার নডভটাইস বর্বেটার কয়র ফসগনুলয়ক শুকঁয়ত িটায়রি 
অথবটা ফসগনুলয়ক বর্বেটার করটার েির্ েল বটাষ্ীভূত িটা 
েওযটা িয্শন্ত অয়িক্টা করিু।

নবকল্প 2

•  একটি িনরষ্টার েটােগটাে আিিটার েটােকগনুল 
সকূ্ষ্মভটায়ব চূণ্শ করিু। 

•  চূণ্শ করটা েটােকগনুল একটি ফেটাট, প্টানস্টক 
বর্টায়গ রটােিু এবং ফসগনুলয়ক নেনশয়য নিয়ত 
বর্টাগটিয়ক ঝটাঁকটাি।

•  বর্টাগটিয়ক েটানল কয়র েটােকগনুল িটায়শ রটােিু। বর্টায়গ অল্প 
িনরেটাণ েটােয়কর অবনশষটাংশ ফরয়ে নেয়ত েয়ব।

•  োপ 2-এ থটাকটা নিয়ে্শ নশকটা অিসুরণ কয়র বর্টাগটিয়ত
েল ঢটালিু।



 

নবকল্প 3

•  একটি িনরষ্টার, শকুয়িটা িটায়রে আিিটার 
েটােয়কর 10 নেনলগ্রটাে (নেনলগ্রটাে) রটােিু 
(ফিনিয়ত থটাকটা আব্টােটাে নলংকয়ির চুল 
ঢটাকটার েির্ যয়থষ িনরেটাণ)।

•  যনে আিনি 10 নেনলগ্রটাে ওষধু িরীক্টা 
করয়ত িটা িটায়রি, তটােয়ল একটি িনরষ্টার, শকুয়িটা িটায়রে 
কেিয়ক্ কয়যকটি েটািটা রটােিু।

•  োপ 2-এ থটাকটা নিয়ে্শ নশকটা অিসুরণ কয়র িটারেটিয়ত
েল ঢটালিু।

ধটাি 2: েল ফযটাগ করিু।

•  আিিটার েটােকগনুলয়ত েল ফযটাগ করিু এবং ফসগনুলয়ক 
নেনশয়ে নিি।

o  কিথ, MDMA এ�ং 
এক্সে্যামির কক্ধরে, আিনি 
িরীক্টা করয়ত চলটা প্রনত 10 নেনলগ্রটাে 
নক্স্টটাল বটা িটাউডটায়রর েির্ 1 চটা চটােচ েল  
বর্বেটার করিু।

o  অন্যান্য িেল ওষধুের ফক্য়রে আধটা চটা চটােচ 
েল বর্বেটার করিু।

ধটাি 3: ফটস্ট ন্রিি বর্বেটার করিু|

• ফটস্ট ন্রিয়ির ফঢউ ফেলটায়িটা নেকটি নিয়চর 
নেয়ক েেু কয়র েয়লর েয়ধর্ ফরয়ে নেি।  
ন্রিিটিয়ক 15 ফসয়কন্ড ধয়র েল ফশটাষণ করয়ত নেি।

•  েল ফথয়ক ন্রিিটিয়ক ফবর করিু এবং 
েইু নেনিয়টর েির্ একটি সেতল েটােগটাে রটােিু।

•  েলটােলটি লক্র্ করিু (ফেেিু “িরীক্টার েলটােয়লর  
েটায়ি কী?”)।



 

আিিটার ওষধু িরীক্টা করটার েির্ িরটােশ্শ:

•  ফটস্ট ন্রিিটি একবটায়রর ফবনশ বর্বেটার করয়বি িটা।

•  �মি এ�ং ে্যা�ধলে ভটায়লটাভটায়ব গয়ুিটা করিু, 
গুয়ঁ়িটায়ত েল ফযটাগ করিু এবং িয়ুরটািনুরভটায়ব নেনশয়ে নিি। 
যনে আিনি িয়ুরটা বনিটি িরীক্টা করয়ত িটা চটাি তটােয়ল 
এটিয়ক অয়ধ্শক কয়র ফভয়ে নেি এবং েটাঝেটাি ফথয়ক একটু 
অংশ নিয়ে িরীক্টা করিু।

পরীক্ার েলােধলর  

িাধন েী?

•  পমেটিভ পরীক্া: আিিটার েটােয়ক ফেন্টানিল বটা 
অিরুিূ নসিয়থটিক ওনিওয়েড িটাওেটা ফগয়ে। যনে আিনি 
ফেন্টানিল বটা ওনিওয়েড িটা ফিওেটার িনরকল্পিটা কয়র থটায়কি 
তটােয়ল েটােকগনুল বর্বেটার করটা এনিয়ে চলিু অথবটা এই 
উিটােটায়ির নিেয়ি থটাকটা “আেটার ওভটারয়ডটায়ের ঝঁুনক কে 
করটার েির্ আনে আর কী করয়ত িটানর?” নবভটাগটি ফেেিু।

•  কনধেটিভ পরীক্া: আিিটার ওষয়ুধ ফেন্টানিল 
বটা অিরুিূ নসিয়থটিক ওনিওয়েড িটাওেটা যায়মন। 
েয়ি রটােয়বি, ফকটাি িরীক্টাই 100% সঠিক িয এবং 
আিিটার েটােকগনুলয়ত তবওু ফেন্টানিল বটা অিরুিূ নসয়থেটিক 
ওনিওয়েড থটাকয়ত িটায়র।

•  অব�ে পরীক্া: একটি িতুি ন্রিি বর্বেটার কয়র  
আিিটার েটােকগনুল িিুরটাে িরীক্টা করিু|
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অনধক তয়থরর্ েির্ , নকউআর 
ফকটা ডটি সর্্  করুি অথবটা  
nyc.gov/health/fentanyl 
এ য ।

আিার ওভারধ�াধের ঝঁুমে 
েি েরার েন্য আমি আর েী
েরধে পামর?

•  েটােকগনুল অির্টাির্ েটািষুয়ের সটায়থ বর্বেটার করিু
এবং এগনুলয়ক িয্শটাযক্য়ে বর্বেটার করিু।

•  িটায়লটায়্টাি (বটা Narcan) নিি। িটায়লটায়্টাি
একটি নিরটািে এবং সেয়ে বর্বেটারয়যটাগর্ ওষধু ফযটি
ওনিওয়েয়ডর ওভটারয়ডটায়ের প্রভটাবয়ক নবিরীতেেুী  করয়ত
িটায়র। নবিটােয়ূলর্ ফকটাথটাে িটায়লটায়্টাি িটাওেটা যটায়ব তটা
েটািয়ত 311 িম্বয়র ফেটাি করিু।

•  েটােকগনুল বর্বেটার করটার আয়গ, আিিটার নবশ্বস্ত কটাউয়ক নিেনেত
আিনি ফকেি আয়েি তটা ফেেটার েির্ অিয়ুরটাধ করিু।

• অল্প িনরেটায়ণ গ্রেণ কয়র ধীয়র ধীয়র এনগয়ে যটাি।

• েটােকগনুল ফেশটায়িটা এনিয়ে চলিু।

NALOXONE

http://nyc.gov/health/fentanyl



