
আসক্তির চিচিৎসার ওষুধ অ্যালকিাহল ব্যব্হার জনিত ব্যাধর তথ ্

নাম এটা চি িরকব্? 
আচম চিভাকব্ এই 

ওষুধ খেকত পাচর? 

খিন আমার এই ওষুধ 

চনব্ বািন িরা উচিত? 
আমার চি সকিতন হওযা উচিত? 

অ্যািামকরাকসট 

ব্াচিক্তযযি নাম: 

িযাম্প্রাল 

এটা আমাকে অ্যালকোহল 

ব্যব্হার না েরকে চাওয়াকে 

সাহায্য েরকব্। এটট 

অ্যালকোহল ব্ন্ধ েরার 

সাকে সম্পর্েিে র্নর্দিষ্ট 

উপসর্ িগুর্লকে (যয্মন, 

ঘুমাকে না পারা, উকের্) 

আরও ভাল েকর েুলকব্। 

আর্ম প্রর্ের্দন 3 ব্ার 

খাই। 

আমার অ্যালকোহল ব্যব্হার 

জর্নে ব্যার্ির এেটট 

পার্রব্ার্রে ইর্েহাস আকে; 

আমার মদযপাকনর জনয প্রব্ল 

োর্র্দ আকে; আর্ম য্খন 

মদযপান ের্র না েখন আর্ম 

প্রেযাহাকরর উপসকর্ ি ভুর্কল 

েুব্ই উপকয্ার্ী। 

য্র্দ আমার ইর্েমকিয র্েডর্নর 

সমসযা োকে েকব্ এই ওষুিটট 

র্েডর্নর সমসযাকে আকরা ব্ার্িকয় 

েুলকে পাকর। 

আমার ওষুি র্নয়র্মে গ্রহণ েরা 

েটিন হকে পাকর োরণ আমাকে এটট 

প্রর্ের্দন 3 ব্ার যখকে হকব্। 

চিসলচিরাম 

ব্াচিক্তযযি নাম: 

অ্যান্টাকব্য 

আর্ম অ্যালকোহল পান 

েরকল এটট আমাকে অ্সুস্থ 

েকর েুলকব্। 

আর্ম এটা প্রর্ের্দন 

এেব্ার খাই। 

আমার অ্যালকোহল ব্যব্হার জর্নে 

ব্যার্ির এেটট পার্রব্ার্রে ইর্েহাস 

আকে; আর্ম অ্যালকোহল ব্যব্হার 

সম্পকেি র্চন্তা োমাকে পার্র না; 

আর্ম আকর্ র্ডসালর্িরাম যেকে 

উপেৃে হকয়র্ে; আর্ম এটা র্নকে 

র্নশ্চিে েরার জনয আমার এেটট 

শশ্চিশালী সহায়ো যনটওয়ােি 

আকে। 

এই ওষুিটট র্লভার ব্া হাকটির সমসযার 

োরণ হকে পাকর। আর্ম র্ভিব্েী হকল ব্া 

হৃদকরার্ অ্েব্া ডায়াকব্টটকসর মকো 

দীঘ িস্থায়ী র্চর্েৎসা জর্নে সমসযা োেকল 

এটা খাওয়া ভাকলা নয়। আর্ম 

অ্যালকোহল ব্যব্হার সম্পূণ িরূকপ ব্ন্ধ 

েরকে না পারকল এটট উপকয্ার্ী নয় 

োরণ আর্ম এই ওষুিটট খাওয়াোলীন 

মদযপান েরকল আর্ম অ্সুস্থ হকয় পিব্। 

নালকেকসান 

ব্াচিক্তযযি নাম: 

মুকখর মািযকম: 
ReVia 

ইনকজেশকনর 

মািযকম: 

চভচভকোল 

এটা আমাকে অ্যালকোহল 

ব্যব্হার না েরকে চাওয়াকে 

সাহায্য েরকব্। 

আমার পান েরার প্রব্ল 

োর্র্দ োেকব্ না। আর্ম য্র্দ 

পান ের্র, োহকল আর্ম এর 

প্রভাব্ েেটা সহকজ অ্নুভব্ 

েরব্ না। 

আর্ম এটট প্রর্ের্দন 

এেব্ার েকর খাই, 

অ্েব্া আর্ম প্রর্ে মাকস 

এেব্ার এেটট 

ইনকজেশন যপকে 

পার্র। 

আমার য্র্দ অ্যালকোহল 

ব্যব্হাকরর ব্যার্ির পার্রব্ার্রে 

ইর্েহাস োকে েকব্ েুব্ উপকয্ার্ী; 

আমার য্র্দ অ্যালকোহল ব্যব্হার 

েরার েীব্র োর্র্দ োকে েকব্ 

চিছুটা উপকয্ার্ী; এটট র্েেু 

যলােকে মদযপান ব্ন্ধ েরকে 

সাহায্য েরার পাশাপার্শ মদযপান 

েমাকে সাহায্য েকর। 

য্র্দ আমার গুরুের র্লভাকরর যরার্ োকে 

ব্া আর্ম য্র্দ ব্েিমাকন ওপঅ্কয়ড ব্যব্হার 

ের্র, েকব্ এই ওষুিটট সুপার্রশ েরা হয় 

না। ইনকজেশন র্নকে ব্যো হকে পাকর। 

আমার য্র্দ সূূঁকচর ভয় োকে েকব্ 

ইনকজেশন যদওয়ার সুপার্রশ েরা হয় 

না। য্র্দ আমাকে ব্যোর জনয ওর্পঅ্কয়ড 

গ্রহণ েরকে হয়, েকব্ যসগুর্ল ভালভাকব্ 

ব্া সহকজ োজ েরকব্ না, এব্ং আমাকে 

এমন র্েেু খুূঁকজ যব্র েরার জনয আমার 

প্রদানোরীর সাকে আকলাচনা েরকে হকব্। 

সূত্র: SAMHSA/CSAT TIP 49 যেকে সংকশার্িে, 9/2022 োর্রকখ আপকডট েরা হকয়কে 



আসক্তির চিচিৎসার ওষুধ অ্যালকিাহল ব্যব্হার জনিত ব্যাচধর তথয 

নাম এটা চি িরকব্? 
আচম চিভাকব্ এই 

ওষুধ খেকত পাচর? 

খিন আমার এই ওষুধ 

চনব্ বািন িরা উচিত? 
আমার চি সকিতন হওযা উচিত? 

বু্করনরিাইন  

ব্াচিক্তযযি নাম: 

মুকখর মািযকম: 

~ সাব্অ্ক্সন  

~ জবু্সলভ 

~ সাব্কটক্স 

~অ্নযানয নাম 

ইনকজেশকনর 

মািযকম: 

~সাব্কলাকেড 

এটা আমাকে 

ওর্পঅ্কয়ডব্যব্হার না েরকে 

চাওয়াকে সাহায্য েরকব্। আর্ম 

েম ওর্পঅ্কয়ড প্রেযাহাকরর 

অ্র্ভজ্ঞোও পাব্। আর্ম য্র্দ 

ওর্পঅ্কয়ড ব্যব্হার ের্র, েকব্ 

এটট আংর্শেভাকব্ আমাকে 

অ্র্ের্রি মাত্রা যেকে রক্ষা 

েরকব্। 

এটট হয় এেটট র্িল্ম ব্া 

এেটট টযাব্কলট য্া আর্ম 

প্রর্ের্দন এে ব্া 

এোর্িেব্ার শ্চজহ্বার র্নকচ 

র্নই। এটট এেটট 

ইনকজেশন য্া আর্ম 

প্রর্ে মাকস গ্রহণ ের্র। 

ওর্পঅ্কয়কডর প্রর্ে য্র্দ আমার 

চার্হদা ব্শৃ্চি পায় এব্ং/অ্েব্া 

আর্ম য্র্দ ওর্পঅ্কয়ড োিকে না 

পার্র এব্ং; য্র্দ আর্ম র্ভিব্েী 

হই ব্া স্তনযপান ের্রকয় োর্ে 

েকব্ এই ওষুিটট এেটট ভাল 

র্ব্েল্প; আর্ম য্র্দ আমার ওষুি 

ব্ার্িকে যনওয়ার জনয আমার 

ওষুিটট যোকনা িাকম ির্সকে 

যপ্রসক্রাইব্ েরার সুর্ব্িা চাই; 

প্রর্ের্দন ওষুি যখকে সমসযা হকল 

আর্ম ইনকজেশকনর মািযকম 

ওষুিটট র্নকে পার্র। 

এই ওষুিটট ওপঅ্কয়ড প্রেযাহাকরর োরণ 

হকে পাকর য্র্দ আর্ম এটট শুরু েরার সময় 

এখনও ওর্পঅ্কয়ড ব্যব্হার ের্র।  

খমথািন 

এটা আমাকে ওপঅ্কয়ড 

ব্যব্হার না েরকে চাওয়াকে 

সাহায্য েরকব্। আর্ম 

ওর্পঅ্কয়ড প্রেযাহাকরর 

অ্র্ভজ্ঞো অ্নুভব্ েরব্ না। 

আর্ম য্র্দ ওর্পঅ্কয়ড ব্যব্হার 

ের্র েকব্ এটট আংর্শেভাকব্ 

আমাকে অ্র্ের্রি মাত্রা 

যেকে রক্ষা েরকব্। 

আর্ম এটা প্রর্ের্দন 

এেব্ার খাই। এটট 

সািারণে েরল আোকরর 

এব্ং আর্ম পান ের্র 

এমন র্েেুর মকো হকব্। 

য্র্দ আর্ম ইনকজেশকনর 

মািযকম ওর্পঅয়েড গ্রহণ ের্র; 

য্র্দ আর্ম ব্যব্হার েরা ব্ন্ধ 

েরকে না পার্র ব্া ব্যব্হার 

সম্পকেি র্চন্তা ের্র; য্খন আর্ম 

ব্যব্হার ের্র না, েখন আমার 

ওর্পঅ্কয়ড প্রেযাহার য্েরকে 

অ্কনে যব্র্শ সমসযা হয়; য্র্দ 

আর্ম র্ভিব্েী হই ব্া স্তনযপান 

েরাই, োহকল এটট এেটট 

র্নরাপদ র্ব্েল্প; আর্ম ব্যব্হার 

ব্ন্ধ েরার যচষ্টা ের্র র্েন্তু 

আব্ার ব্যব্হার েকর যির্ল; 

আর্ম অ্নযানয ওষুি পরখ 

েকরর্ে, যসগুর্ল আমার জনয 

োজ েকর না। 

এই ওষুিটট অ্র্ের্রি মাত্রার োরণ হকে 

পাকর ব্া আমাকে ঘুম পার্িকয় র্দকে পাকর। 

এটট হাকটির সমসযা ব্া শ্বাসেকষ্টর োরণ 

হকে পাকর, র্ব্কশষ েকর য্র্দ আর্ম এই 

ওষুিটট গ্রহণ েরার সময় 

যব্নকজার্ডয়াকজপাইনস ব্া অ্যালকোহল 

ব্যব্হার ের্র। আমার ওষুি পাওয়ার জনয 

আমাকে অ্ব্শযই এেটট ওপঅ্কয়ড 

টিটকমন্ট যপ্রাগ্রাকম (OTP) যয্ার্দান েরকে 

হকব্ – এটট এমন যোনও ওষুি নয় য্া 

আমাকে ব্ার্িকে র্নকয় য্াওয়ার জনয 

িাকম ির্সকে যপ্রসক্রাইব্ েরা হয় (আর্ম 

OTP যেকে যটে-যহাম যডাজ যপকে সক্ষম 

হকে পার্র)। 



সূত্র: SAMHSA/CSAT TIP 49 যেকে সংকশার্িে, 9/2022 োর্রকখ আপকডট েরা হকয়কে 

নালকেকসান 

ব্াচিক্তযযি নাম: 

র্ভর্ভকিাল 

এটা আমাকে ওর্পঅ্কয়ড 

ব্যব্হার না েরকে চাওয়াকে 

সাহায্য েরকব্। আর্ম য্খন এই 

ওষুিটট গ্রহণ েরর্ে, েখন 

আর্ম অ্নযানয ওর্পঅ্কয়ড 

অ্নুভব্ েরকে সক্ষম হব্ না।  

আর্ম প্রর্ে মাকস এেব্ার 

ইনকজেশন যনব্। 

ওর্পঅ্কয়কডর প্রর্ে য্র্দ আমার 

চার্হদা ব্শৃ্চি পায় এব্ং/অ্েব্া 

আর্ম য্র্দ ওর্পঅ্কয়ড োিকে না 

পার্র এব্ং েখনও যোকনা ওষুি 

পরখ না েকর োর্ে; আর্ম 

ইনকজেশকনর মািযকম ওষুি 

র্নকে পার্র, য্র্দ আমার প্রর্ের্দন 

এেটট েকর ওষুি যখকে সমসযা 

হয়; যমোকডান ব্া ব্ুকপ্রনরর্িন 

আমার জনয োজ েকরর্ন ব্া 

যসগুর্লকে আমার 

পাশ্ব িপ্রর্েশ্চক্রয়া ঘকটর্েল।  

য্র্দ আমার গুরুের র্লভাকরর যরার্ োকে 

ব্া আর্ম য্র্দ ব্েিমাকন ওর্পঅ্কয়ড ব্যব্হার 

ের্র, েকব্ এই ওষুিটট সুপার্রশ েরা হয় 

না। য্র্দ আর্ম সম্প্রর্ে ওর্পঅ্কয়ড 

ব্যব্হার েকর োর্ে, েকব্ আর্ম এটট শুরু 

েরার সময় ওর্পঅ্কয়ড প্রেযাহার জর্নে 

গুরুের উপসকর্ ির োরণ হকে পাকর। 

ইনকজেশন র্নকে ব্যো হকে পাকর। 

আমার য্র্দ সূূঁকচর ভয় োকে েকব্ 

ইনকজেশন যদওয়ার সুপার্রশ েরা হয় 

না। য্র্দ আমাকে ব্যোর জনয ওর্পঅ্কয়ড 

গ্রহণ েরকে হয়, েকব্ যসগুর্ল ভালভাকব্ 

ব্া সহকজ োজ েরকব্ না, এব্ং আমাকে 

এমন র্েেু খুূঁকজ যব্র েরার জনয আমার 

প্রদানোরীর সাকে আকলাচনা েরকে হকব্। 

য্র্দ আর্ম এই ওষুিটট ব্ন্ধ ের্র, োহকল 

আর্ম ওর্পঅ্কয়ড ওভারকডাকজর উচ্চ 

ঝুূঁ র্েকে োেব্। 


