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গভর্নর কুওম্বমা সরকাবর সংস্থা দ্বারা জীির্ রক্ষাকারী অবিওম্বেড ওভারম্বডাজ বরভাসনাল ওষুধ 
িেিহাম্বরর অর্ুম্বমাদর্ আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ অপিওমেড ওভোরমডোজ প্রপিমরোমের জর্য অপিপরক্ত ব্যপক্ত এব্ং 
সংস্থোর অপিওমেড পব্মরোেী ব্যব্হোমরর অর্ুমমোদর্ আইমর্ (S8259/A7812A) স্বোক্ষর কমরমের্। এই 
িদমক্ষি ররসু্টমরন্ট, ব্োর, মল, পব্উটি িোলনোর, পিমেটোর, রহোমটল এব্ং খচুরো প্রপিষ্ঠোমর্ অপিওমেড 
ওভোরমডোজ পরভোসনোল ওষুমের মোপলকোর্ো, পব্িরণ এব্ং িপরচোলর্ো করোর জর্য অর্ুমমোপদি 
সংস্থোগুপলমক অপিওমেড পব্মরোেীমদর দখল ও ব্যব্হোরমক উৎসোপহি করোর জর্য অপিপরক্ত সুরক্ষো 
প্রদোর্কোরী সত্তোগুপলমক িোপলকোে যুক্ত করোর মোেযমম প্রসোপরি কমর। এই িদমক্ষিটি অপব্লমে 
কোযনকর হমব্।  
  
"আমরো পর্উ ইেকন  জমুে অযোপডকশর্ রমোকোমব্লোে ব্যোিক অগ্রগপি কমরপে এব্ং গি 10 ব্েমর 
আমরো অপিওমেমড মৃিুযর সংখযো কমম রযমি রদমখপে, এখমর্ো কোজ ব্োপক আমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "গুড সোমোপরটোর্ আইমর্র এই সম্প্রসোরণ অপিপরক্ত সংস্থোগুপলমক দণ্ড েোোই অযোপডকশমর্ 
আক্রোন্ত ব্যপক্তর জীব্র্ ব্োাঁচোমর্োর ক্ষমিো প্রদোর্ কমর।ে পর্উ ইেকন  রস্টট এই ভেোব্হ সংকমটর 
পব্রুমে লেোই এব্ং জীব্র্ ব্োাঁচোমর্োর জর্য পক্রটিকযোল রকেোমর অযোমেস ব্োেোমর্োর জর্য যিোসোেয 
রচষ্টো চোপলমে যোমব্।"  
  
অপিওমেড সম্পপকন ি ওভোরমডোমজর কোরমণ মৃিুয প্রোেই িোব্পলক রেমস ঘমট। িো সমেও, এই সব্ 
িোব্পলক রেমসর অমর্কগুপলই র্োলেমর্র প্রশোসর্মক িোমদর প্রোঙ্গমণ সীমোব্ে ররমখমে এই উমেমগর 
কোরমণ রয িোরো ব্িন মোর্ গুড সোমোপরটোর্ আইমর্র আওিোভুক্ত হমব্ র্ো। এই িদমক্ষিটি যিমব্পশ 
সম্ভব্ সত্তোমক আইমর্র আওিোে আর্ো পর্পিি করোর জর্য আইর্টিমক েষ্ট কমর।  
  
অোলম্বকাহবলজম ও মাদকদ্রিে অিিেিহার সংক্রান্ত বসম্বর্ট কবমটি (Senate Committee on 
Alcoholism and Substance Abuse)-এর সভািবি বসম্বর্টর বিট হার্নাম িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমো 
এব্ং রস্টট আইর্সভোে আমোর সহকমীগণমক অপিওমেড ওভোরমডোজ পরভোসনোল ওষুে আমরো সহমজ 
জর্সোেোরমণর জমোমেি স্থোমর্ সহজলভয করমি সহোেিো করোর জর্য ের্যব্োদ, যো প্রপি ব্ের 
অগপণি জীব্র্ ব্োাঁচোমব্। এব্ং দোেব্েিোর ভে েোেোই এই পব্িরীি মোদক দ্রব্য ব্যব্হোমরর 
অর্ুমমোদমর্র মোেযমম, এই র্িুর্ আইর্ রস্টমটর ব্োপসন্দো এব্ং ব্যব্সোেীমদর মমর্র শোপন্ত প্রদোর্ করমব্ 
যোরো সহোেিোর জর্য মপরেো হমে আমের্।"  



 

 

  
অোম্বসেবল কবমটি অর্ আলম্বকাহবলজম অোন্ড ড্রাগ অোবিউজ (Committee on Alcoholism and 
Drug Abuse) এর সভািবি, অোম্বসেবল সদসে বলন্ডা বি. ররাম্বসর্থ্োল িম্বলর্, "যোরো র্যোমলোের্ 
ব্হর্ কমর এব্ং িপরচোলর্ো কমর িোরো প্রোই অপিওমেড ওভোরমডোমজ আক্রোন্ত ব্যপক্তর জীব্র্ এব্ং 
মৃিুযর মমেয িোিনকয তিপর কমর। COVID-19 মহোমোপর জমুে, আমরো রদশব্যোিী মোত্রোপিপরক্ত রডোমজর 
হোর ব্ৃপে রিমি রদমখপে, যো জীব্র্ ব্োাঁচোমি এব্ং ব্যপক্তমদর পচপকৎসোে সহোেিো করোর জর্য 
র্যোমলোেমর্ অযোমেস আমরো জটিল কমর িুমলমে। এই র্িুর্ আইর্টি গুড সোমোপরটোর্ সুরক্ষো প্রদোর্ 
করমব্ এব্ং িোর্শোলো, ররসু্টমরন্ট ও খুচরো প্রপিষ্ঠোর্সহ রস্টট জমুে সরকোপর ব্োসস্থোমর্র রলোকজর্মক 
র্যোমলোের্ ব্হর্ এব্ং িপরচোলর্ো করোর অর্মুপি রদমব্। রযমহিু আমরো ওভোরলযোপিং অপিওমেড 
মহোমোপর এব্ং COVID-19 মহোমোপরর প্রভোমব্র সোমি লেোই চোপলমে যোপি, র্যোমলোেমর্ অযোমেস 
সম্প্রসোরণ আমোমদর জীব্র্ ব্োাঁচোমর্োর প্রমচষ্টোর চোপব্কোঠি হমব্।"  
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