
 

ন্্যযালক্্সযান্ 
কী?
What Is Naloxone?

3.  যত দ্রুত সম্ভব মুখ দিয়ে শ্বাস ববা CPR দিন। ন্যবালয়্সবায়নর 
দিটটটয়ত এিটট ফেস শিল্ড রয়েয়ে। 

•  ফসই ব্যটতির মবাথবা পিেয়ন ফেপলয়ে দিন এবং  
নবায়ি চিিুন। 

•  িুটট শ্বাস দিন এবং বুি েুয়ল  
উঠয়ে দিনবা তবা ফিখুন। 

•  প্রদত িবঁাি ফসয়িন্ড অন্তর এিটট  
িয়র শ্বাস দিয়ে ফযয়ত থবািুন। 

4.  যখন নবায়লবায়্সবান ববা উদ্বায়রর শ্বাস দিয়ছেন নবা, তখন 
ব্যটতিয়ি িবাি দেদরয়ে ফিবােবান িম আটয়ি যবাওেবা 
এড়বায়নবার জন্য।

ন্্যযালক্্সযান্ দেবযার পর
ব্যক্তিক্ির সযাক্ে েযাকুন্ যতক্ষণ ন্যা সযাহযায্য এক্স দপৌঁকঁ্�যাক্ছে। 

•  ন্যবালয়্সবান 30 ফথয়ি 90 দমদনট ময়তবা িবাজ িয়র এবং এর 
টরিেবা ফিষ েয়ে নবা যবাওেবা অবদি প্রত্যবােবায়রর লক্ষণ ফিখবা 
ফযয়ত িবায়র। 

•  আরও ওষুয়ির ব্যবেবার প্রত্যবােবায়রর লক্ষণগুপল সম্ভবত 
িমবাে নবা, বরং আয়রিটট ওভবারয়�বায়জর ঝঁুদি ববাচড়য়ে ফিে। 

আপনন্ দয কযায্যক্রম দেক্ক ন্্যযালক্্সযান্ দপক্েছ�ক্লন্ দসখযাক্ন্ 
এর ব্যবহযার সম্পক্ক্য  জযান্যান্, অেবযা Stop OD NYC 
অ্যযাপ ব্যবহযার করুন্। 

আিদন যদি এিটট ববা তবার ফবশি ফ�বাজ ব্যবেবার িয়রন, অথববা 
ন্যবালয়্সবান যখন েুদরয়ে যবায়ব, তখন নতুন এিটট দিট দনন।

সহযােতযা
ন্যবালয়্সবান ফিয়ত ববা মবািি ব্যবেবারজদনত অথববা মবানটসি 
স্বাস্থ্য সংরিবান্ত সেবােতবা ফিয়ত, দিয়ন 24 ঘণ্বা/7দিন প্রদত 
সপ্বাে NYC Well-এর 888-692-9355 নম্বয়র িল িরুন।

8.22 Bengali

ন্্যযাক্লযাক্্সযান্ সম্বক্ধে
ন্যবালয়্সবান এিটট দনরবািি ওষুি যবা এিটট ওপিওয়ে� 
ওভবারয়�বায়জর প্রভবাব বিয়ল দিয়ত িবায়র।
এটট শুিুমবাত্র ওপিওয়েয়�ই িবাজ িয়র (ফযমন ফেয়রবাইন, 
ফেন্বাদনল এবং প্প্রসটরিিিন িরবা ব্যথবার ওষুি), দিন্তু 
ওপিওয়ে� নবা থবায়িয়লও এটট ব্যবেবার িরবা দনরবািি। 

গুরুত্বপণূ্য: অন্যয়ির বয়ল রবাখুন আিদন আিনবার ন্যবালয়্সবান 
ফিবাথবাে ফরয়খয়েন এবং ফসটট িীভবায়ব ব্যবেবার িরয়ত েে।

দ�যাজ দবশি দন্ওেযা হক্েক্� নকন্যা দেখযা
ওপপওক্ে� ওভযারক্�যাক্জর লক্ষণগুপলর মক্্য্য আক্�: 

•  প্রদতটরিেবােীনতবা ববা অয়িতনতবা
•  মন্থর শ্বাস অথববা ফথয়ম-ফথয়ম শ্বাস ফনওেবা
•  দনল, িুসর অথববা সবািবা ফঠবঁাট অথববা আঙু্য়লর �গবা 
•  নবাি �বািবার ববা িুলিুল িয়র িব্দ েওেবা

ন্্যযালক্্সযান্ দেবযার আক্ে সযাড়যা নেক্ছে নকন্যা তযা পরীক্ষযা 
কক্র নন্ন্: 

•  ফজবায়র চিৎিবার িয়র ফ�য়ি ফিখুন মবানুষটট সবাড়বা দিয়ছে দিনবা।
•  যদি ফিবান সবাড়বা নবা িবান, তবােয়ল িরীয়রর শগঁট  

দিয়ে তবার বুয়ির েবায়ড় (িবঁাজয়র) ফিষবাই িরুন। 

পযাজঁক্র যনে দকযান্ প্রছতক্ক্রেযা ন্যা  
দেখক্ত পযান্, তযাহক্ল নবষেিযা  
আপৎকযালীন্!

ওভযারক্�যাক্জর দক্ষত্রে করণীে ্যযাপগুপল
1.  চিদিৎসবা সবােবায়য্যর জন্যিল 911 নম্বয়র। তবায়ির বলুন 

ফলবািটট দনঃশ্বাস দনয়ছেন নবা। 
2.  ন্যবালয়্সবান দিন। যন্ত্রটট িরীক্ষবা িরয়বন নবা ফযয়েতু এটট 

এিববারই ব্যবেবার িরবা যবায়ব।

  
ফিবান অ্যবায়সম্বপলর িরিবার ফনই। প্বাঞ্বারটট ফঠয়ল নবায়ির 
এিটট চেদ্রের ময়ি্য ন্যবালয়্সবান ফ্রে িরুন। 
েইু নম নন্ক্ির মক্্য্য দকযান্ সযাড়যা ন্যা দপক্ল, ছবিতীে দ�যাজ নেন্।

ন্যাক্কর দ্রে

ন্যাক্কর দ্রে

চযাপনু্ছ�ঁক্ড় দেলনু্ স্যাপন্ করুন্




