
বেশি মাত্া প্রশিরো�াধ বেন্দ্র (overdose prevention centers, OPC) েী?
• OPC হল এমন জায়গা যেখানন মানষু প্রশিশষিত কমমীনের তত্তাবধানন, পূনববে প্রাপ্ত ওষধুগশুল শনরাপনে ব্যবহার করনত পানর। 
বতবেমানন শনউ ইয়কবে  শিটিনত (New York City, NYC) েটুি OPC কাজ করনে - একটি East Harlem এ এবং 
একটি Washington Heights এ

• OPC-গশুল প্রাণঘাতী যবশি মাত্া িহ, মােক ব্যবহানরর িানে িম্পশকবে ত ষিশতগশুলর ঝঁুশক কমায় এবং মােক ব্যবহারকারী 
ব্যশতিনের স্াস্থ্য পশরনষবা প্রোন কনর।

OPC-গুশি শে োর্্যে�?
• হ্যাঁ। যবশি মাত্া জশনত মতুৃ্য প্রশতনরাধ করার জন্য OPC পশরনষবাগশুল জনস্াস্থ্য িংক্ান্ত একটি প্রমাশণত হস্তনষিপ।
• শবশ্বজনু়ে 60 টিরও যবশি অশধনষিনত্ 100 টিরও যবশি OPC কাজ করনে।
• 30 বেনররও যবশি কােবেপশরচালনার ইশতহানি যকাননা OPC-যত যবশি মাত্ার কারনণ যকাননা ব্যশতির মতুৃ্য হয়শন।
•  স্াস্থ্য শবভাগ একটি িম্াব্যতা গনবষণায়* যেখা যগনে যে NYC-যত চারটি OPC যখালার ফনল 130 জন পেবেন্ত মাননুষর প্রাণ 
বাঁচনব এবং প্রশত বের স্াস্থ্য যিবা $7 শমশলয়ন িরািশর খরচ বাঁচনব।

OPC-গুশি েীভারোে মাদে ে্যেহা�ো�ী ে্যশতিরোদ� স্ারোথ্্য� উন্নশি েরো�?
• OPC কমমীরা িম্াব্য যবশি মাত্ার যেখা উপিগবে যেওয়ার িানে িানে হস্তনষিপ কনর যবশি মাত্ার ঝঁুশক প্রশতনরাধ কনরন।
• OPC-গশুল ইনজেকিন-িম্পশকবে ত অিসু্থতা ও আঘাত হ্াি কনর। এগশুল স্াস্থ্য যিবা এবং মােনকর শচশকৎিা যরফানরনলর 
িহজলভ্যতাও বশৃধি কনর।

OPC-গুশি েীভারোে েশমউশিটিরোে সাহার্্য েরো�?
• যবশি মাত্া িংকট যমাকানবলা করার এবং যবশি মাত্া জশনত মতুৃ্য কমাননার জন্য OPC-গশুল হল একটি শনরাপে ও  
কােবেকর উপায়।

• OPC-গশুল যেখানন তারা কাজ কনর তার পাশ্ববেবতমী এলাকায় জনগনণর দ্ারা মােনকর ব্যবহার, বজবে ্য শিশরজে এবং মােক িংক্ান্ত 
অপরাধ হ্াি কনর।

OPC-গুশি এখি খুিরোে বেি?
• মাশকবে ন েতুিরান্রের ও NYC-যত এত যবশি িংখ্যক যলাক মােনকর যবশি মাত্ার কারনণ মারা োনছেন ো িব যরকর্বে  যভনগে শেনয়নে।
• যরাগ শনয়ন্ত্রণ ও প্রশতনরাধ যকন্দ্রগশুল (Centers for Disease Control and Prevention) মাশকবে ন েতুিরান্রে 
এশপ্রল 2021-এ যিষ হওয়া 12-মানির িময়কানল যবশি মাত্ার কারনণ 100,000 এর যবশি মতুৃ্যর  
শবষনয় জাশননয়নে।

• 2020 িানল, NYC-যত 2,000 জননরও যবশি মানষু যবশি মাত্ার কারনণ মারা যগনেন, ো 2000 িানল শরনপাটিবে ং িরু ু
হওয়ার পর যেনক িনববোচ্চ িংখ্যা।

*  শনউ ইয়কবে  শিটির স্াস্থ্য ও মানশিক স্াস্থ্যশবশধ েপ্তর। শনউ ইয়কবে  শিটিনত যবশি মাত্া প্রশতনরাধ করা: আশফম জাতীয় যবশি মাত্া এবং িববেজনীন ইনজেকিন 
কমাননার যকৌিল শহিানব তত্তাবধাননর অধীনন ইননজকিনন। 2018.  
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/public/supervised-injection-report.pdf

বেশি মাত্া প্রশিরো�াধ বেন্দ্র:  
প্রায়িই শিজ্াশসি প্রশ্ন

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/public/supervised-injection-report.pdf


বেশি মাত্া প্রশিরো�াধ বেন্দ্র সম্পরোে্য  আরো�া িরো্য্য� িি্য nyc.gov/health 
এ শিরোয় (মদ ও মাদে ে্যেহা� সংক্ান্ত পশ�রোেো) অিসুন্াি েরুি।

4.22 Bengali 

NYC-এ� দটুি OPC বো্যায় অেশথ্ি?
• ইস্ট হারনলম এবং ওয়াশিংটন হাইটনির OPC-গশুল শবে্যমান শিশরজে িংক্ান্ত পশরনষবা কমবেিশূচর (syringe service 

program, SSP) মনধ্য আনে, োনের তানের িম্প্রোয়গশুলনত পশরনষবা প্রোননর েীঘবে ইশতহাি আনে। SSP-গশুল িম্পনকবে  
আনরা তনে্যর জন্য, nyc.gov/health এ শগনয় (মদ ও মাদে ে্যেহারো�� পশ�রোেোগুশি) অনিুন্ান করনু। 

• ভশবষ্যনত আরও OPC-এর অবস্থান যখালা হনত পানর।

ো�া এেটি OPC-বি বর্রোি পারো�ি?
• এমন যে যকাননা ব্যশতি একটি OPC-যত যেনত পানরন, শেশন বতবেমানন মােক ব্যবহার কনরন এবং োর OPC 
পশরনষবাগশুলনত অ্যানসেি প্রনয়াজন।

• SSP-এর মত একইভানব, অংিগ্রহণকারীরা OPC পশরনষবাগশুল অ্যানসেি করার জন্য একটি িংশষিপ্ত স্কীশনং ও ভশতবে র 
প্রশক্য়া িম্পূণবে কনরন। 

OPC-গুশিরোি শে মাদে শেশক্ হয়?
• না। OPC-গশুলনত বা তার আনিপানি মােক শবশক্ করার অনমুশত যনই।

OPC-গুশি শে মাদরোে� ে্যেহা�রোে উৎসাশহি েরো� ো েৃশধি েরো�?
• না। যলানকরা ইনতামনধ্যই মােক ব্যবহার করনেন। OPC-গশুল মােনকর ব্যবহার কমায়, এর ফনল শনরাপনে মােক ব্যবহানরর 
অভ্যাি ততশর হয় এবং মােনকর শচশকৎিা পশরনষবাগশুলনত অংিগ্রহণ বশৃধি কনর।

• এমন যকাননা প্রমাণ যনই যে OPC-গশুল মানষুনক মােক ব্যবহার করা িরু ুকরনত উৎিাশহত কনর। OPC-গশুল আনিপানির 
এলাকায় বিবািকারী মানষুনের পশরনষবা যেয়। SSP-গশুলর গনবষণায় যেখা োয় যে যলানকরা িাধারণত যেখানন বাি কনরন 
তার কাোকাশে অবশস্থত পশরনষবাগশুলই ব্যবহার কনরন এবং পশরনষবার জন্য তানের অননক েরূ ভ্রমণ করার িম্াবনা কম।

বে OPC-গুশিরোে অ্য্যায়ি েরো�?
• OPC পশরনষবাগশুল যবিরকাশর অেবোয়নন চনল। 

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/alcohol-and-drug-use-services.page
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/alcohol-and-drug-use-services.page

