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মাদকের সহনশীলতা এবং মাত্রাতততরক্ত সসবকনর ঝ ুঁ তে 
 
COVID-19 অতিমারী মানুষের জীবনষে তবতিন্ন িাষব প্রিাতবি েষরষে। ল ােজন লেিাষব মাদে 
অযাষেস ও লসবন েষরন িার উপায়, স্বািাতবে পতরষবশ লেষে অনয পতরষবষশ স্থানান্ততরি হওয়া, 
COVID-সংক্রান্ত আইষসাষ শন, এবং অষনে তেেু সহ, মানুষের দদনতিন রুটিন িাৎপেয্পূর্ি্াষব 
বযহি হষয়ষে ো মাদষের সহশীনিায় প্রিাব লে ষি পাষর এবং অতিতরক্ত মাত্রায় লসবষনর ঝুুঁ তে 
বাড়াষি পাষর, তবষশে েষর োরা অতপওষয়ড বা গাুঁজা জািীয় মাদে লসবন েষরন।  
 
সহনশীলতা েী এবং সসটি সেন গুরুত্বপরূ্ণ? 
 
সমষয়র সাষে সাষে আপনার শরীর এেটি মাদষের তনয়তমি বযবহাষরর সাষে েীিাষব মাতনষয় লনয় 
লসটাই হ  সহনশী িা। েখন এেটি মাদষে আপনার সহনশী িা গষড় উঠষব, িখন োতিি 
অনুিূতিটি পাওয়ার জনয সাধারর্ি আপনার আষরা প্রষয়াজন হষব। আপনার এেটি সহনশী িা না 
গষড় উঠষ , বা আপনার সহনশী িা েম হষ , অল্প পতরমাষর্র মাদে লসবনও আপনার অতিতরক্ত 
মাত্রার বা ওিারষডাষজর ঝুুঁ তে বাড়াষি পাষর।  
 
আপনার সহনশী িা হ্রাস পায় েতদ আপতন:  
• এেটি মাদে লসবন েরা বন্ধ েষর লদন বা তবরতি লদন 
• এমনতে শুধুমাত্র এেটি স্বল্প সমষয়র জনয, মাদে লসবষনর পতরমার্ েমান 
• আপনার লসবন েরা মাদষের ধরন পতরবি্ন েষরন 
• আপনার মাদে লসবষনর পদ্ধতি পতরবি্ন েষরন  
• এমনতে শুধুমাত্র এেটি স্বল্প সমষয়র জনয, আপতন লে ধরষনর েড়া মাদষে অিযস্ত, অিটা েড়া 

মাদে লসবন না েষরন 
 
মাদষের সরবরাষহর পতরবি্নও সহনশী িাষে প্রিাতবি েরষি পাষর, োর মষধয আষে:  
• মাদেগুত র লোগাষনর ঘাটতি বা অসং গ্ন অযাষেস 
• মাদষের গুর্মান, তবশুদ্ধিা এবং শতক্তর অননুষময় পতরবি্ন 
 
এটি মষন রাখা জরুতর লে সহনশী িা অসুস্থিা, মানতসে চাপ, বা নিুন বা তিন্ন পতরষবশ সহ 
অনযানয তবেয়গুত র দ্বারাও প্রিাতবি হষি পাষর। সম্প্রতি লজ খানা, োরাগার, বা বতিদশা লেষে 
মুতক্ত পাওয়া, বা হসতপটা  বা এেটি মাদষের তচতেৎসা েম্সূতচ লেষে োড়া পাওয়া বযতক্তবষগ্র 
ওিারষডাষজর ঝুুঁ তে লবতশ োষে োরর্ িাষদর এই লসটিংগুত ষি মাদে বা গাুঁজা জািীয় মাদষের 
বযবহার জতনি ওেুধগুত ষি অযাষেস নাও োেষি পাষর।  
 
ওভারক াজ সেকে তনকজকে স রতিত েরুন 
 



COVID-19 অতিমারীর সমষয় আপনার মাদষের বযবহার েীিাষব পতরবতি্ হষয়ষে এবং িা েীিাষব 
আপনার সহনশী িাষে প্রিাতবি েরষি পাষর লস সম্পষে্ িাবনু। তনষজষে তজজ্ঞাসা েরুন:  
• আতম তে েম ঘনঘন লসবন েরতে?  
• আতম তে িু নামূ ে েম পতরমার্ লসবন েরতে? 
• এরেম লোষনা সময় তে  েখন আতম লসবন েরা বন্ধ েষর তদষয়তে াম বা লসবন েরায় 

তবরতি তদষয়তে াম?  
• আমার লসবন েরা মাদষের গুর্মান তে পতরবতি্ হষয়ষে?  
• আতম লে মাদে লসবন েরিাম িার তে পতরবি্ন হষয়ষে?  
• আতম লেিাষব মাদে লসবন েরিাম িার তে লোষনা পতরবি্ন হষয়ষে?  
• লেষহিু তসটি আবার খু ষে, আমার তে লসবষনর মাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা আষে?  
• আতম, চােতর হারাষনা, এেজন তপ্রয়জষনর মৃিুয, বা বাসস্থাষনর তনরাপত্তাহীনিার মষিা মানতসে 

চাপগুত র সম্মুখীন হষ  তে আতম আমার বযবহাষরর পতরমার্ বাড়ষি পাষর?  
 
উপষরর লে লোষনা প্রষের জনয আপনার উত্তর হযাুঁ হষ , আপনার সহনশী িা প্রিাতবি হষি পাষর। 
ওিারষডাজ লেষে তনষজষে সুরতিি রাখার জনয সবসময় পদষিপ তনন, তবষশে েষর আপনার 
সহনশী িা েম হষ ।  
• আষগ লেষে প্ল্যান েরুন। এেটি ওিারষডাষজর তনরাপত্তার পতরেল্পনা েরুন এমন োষরা সাষে 

তেতন জাষনন লে আপতন বযবহার েরষবন। এখাষন এেটি লটমষপ্ল্ট লদখষি পাষরন। 
• এো বযবহার েরা লেষে তবরি োকুন। োষরার সাষে লসবন েরার লচষ্টা েরুন এবং পা া 

েষর লসবন েরুন। োষরার সাষে লসবন েরা সম্ভব না হষ , "Never Use Alone" (েখনও 
এো লসবন েরষবন না) এর হট াইন নম্বর 800-484-3731 এ লোন েরার েো তবষবচনা 
েরুন। 

• সম্ভব হষ , আপনার তবশ্বস্ত োষরার োে লেষে তেননু এবং মাদষের গুর্মান সম্পষে্ তজজ্ঞাসা 
েরুন। 

• লেটা পাওয়া োয় লসটা সম্পষে্ অনযানয ল াষেষদর অতিজ্ঞিা লশানার জনয িাষদর সাষে েো 
ব ুন। 

• আপনার লডাজ প্রস্তুি েরার আষগ লেন্টাতনষ র উপতস্থতি পরীিা েরার জনয লেন্টাতন  পরীিার 
তিপগুত  বযবহার েরুন। আষরা িেয এবং লেন্টাতন  পরীিার তিপগুত  খুুঁষজ লবর েরষি আপনার 
তনেটবিী এেটি তসতরঞ্জ সাতি্স লপ্রাগ্রাম (Syringe Service Program, SSP) এর সাষে লোগাষোগ 
েরুন।  

• আপতন সাধারর্ি েিটা লসবন েষরন িার লেষে েম লসবন েরুন এবং আষস্ত আষস্ত বাড়ান। 
• নযা ষোন সষে রাখনু এবং প্রষিযেবার লসবষনর সময় লদখা োয় এমন লোষনা জায়গায় লসটি 

রাখুন। 
• অযা ষোহ  সহ, মাদে তমতিি েরা এতড়ষয় চ ুন। সম্ভব হষ , এেবাষর শুধমুাত্র এেটি মাদেই 

লসবন েরুন। 
 
সংস্থানসমূহ  
 

https://www.health.ny.gov/publications/9895.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/basas/syringe-service.pdf
http://nyc.gov/naloxone


• SSP গুত  এমন েমস্ূতচ ো মাদে লসবনোরীষদর মাদে লসবষনর জীবার্ুমকু্ত সরঞ্জাম প্রদান 
েষর। COVID-19 অতিমারীর সময় লোন পতরষেবাগুত  লদওয়া হষে িা জানার জনয আপনার 
স্থানীয় SSP-লদর লোন েরুন। nyc.gov/health এ োন এবং “syringe service programs” 
(তসতরঞ্জ সাতি্স লপ্রাগ্রাম) খুুঁজনু।  

• আপনার োোোতে নযা ষোন পাওয়ার জনয, nyc.gov/naloxone লদখুন। COVID-19 
অতিমারীর প্রতিতক্রয়ায় সম্প্রদায়-তিতত্তে লপ্রাগ্রাম এবং োষম্তসগুত র সময় এবং উপ িযিা 
পতরবি্ন হষয় োেষি পাষর বষ , নযা ষোষনর উপ িযিার জনয িাষদর লেন্দ্রগুত ষি োওয়ার 
আষগ িাষদর সাষে লোগাষোগ েরুন।  

• আপনার ওতপওষয়ড লসবন তনয়ন্ত্রর্ েরষি সহায়িার জনয আপতন ওেধু বযবহার েরা শুরু 
েরষি আগ্রহী হষ , এেজন স্বাস্থয লসবা প্রদানোরী বা িতি প্রশমনোরী বযতক্তর সাষে েো 
ব ুন। NYC এর িাচ্ুয়া  বুষপ্রনরোইন তিতনে সম্পষে্ িষেযর জনয 212-562-2665 নম্বষর 
লোন েরুন। 

• NYC Well েমী 200 টিরও লবতশ িাোয়, তবনামূষ য, সংতিপ্ত পরামশ্ এবং লরোষর  তদষি 
পাষরন এবং সপ্তাষহ 7 তদন, 24 ঘন্টা উপ ব্ধ আষেন। সহায়িার জনয 888-692-9355 ে  
েরুন, অেবা nyc.gov/nycwellএ তগষয় অন াইন চযাট েরুন। 

• আতে্ে সহায়িা, খাদয, স্বাস্থয লসবা বা তবমা েিাষরজ এবং োবিীয় তেেুর মষিা সমসযাগুত  সমাধাষনর 
সংস্থানগুত র জনয, বযপে সংস্থাষনর তনষদ্তশো লদখুন বা nyc.gov/health/coronavirus এ তগষয় 
"Resources for New Yorkers" (তনউ ইয়ে্বাসীগষর্র জনয সংস্থানসমহূ) লি তিে েরুন।  
 

 
 
পতরতস্থতত সেমন হকব সসই অন োয়ী NYC স্বাস্থয দপ্তর তার স পাতরশগুতল পতরবতণ ন েরকত পাকর।      
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https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/naloxone.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-resource-snapshot-comprehensive.pdf
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/index.page

