
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
র্োের্াল প্রপ্রসবিপের্ ড্রাগ প্রেক িোক প্রেম্বে (NATIONAL PRESCRIPTION DRUG TAKE 
BACK DAY) বর্উ ইয়কন  জমু্ব়ে ওষুধ এিং প্রভবপং পণ্ে বর্ষ্পবিকরম্বণ্র সুম্ব াগ প্র াষণ্া কম্বরম্বের্ 

গভর্নর কুম্বয়ম্বমা  
  

প্রময়াম্ব ািীণ্ন, অিেিহৃে এিং বর্ষ্প্রম্বয়াজর্ প্রপ্রসবিপের্ ওষুধ এিং প্রভবপং পণ্ে 200টিরও প্রিবে 
স্থাম্বর্ িজন র্ করা প্র ম্বে পাম্বর রাজে জমু্ব়ে  

  
অংেগ্রহণ্কারী অিস্থার্গুম্বলাম্বে মা ক বর্ষ্পবি অিাধ ও প্রির্ামী হম্বি  

  
313টি সংগ্রম্বহর িাক্স, বেপােন ম্বমন্ট অফ এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কঞ্জাম্বভন েম্বর্র (Department of 

Environmental Conservation, DEC)ফামনাবসউটিকোল প্রেক িোক প্রপ্রাগ্রাম্বমর (Pharmaceutical 
Take Back Program) অধীম্বর্ বিেরণ্ করা হম্বয়ম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, নর্উ ইয়কন  ড্রাগ এর্ম ার্নমমন্ট 
অ্যাডনমনর্মেশমর্র (Drug Enforcement Administration, DEA)এবং স্থার্ীয় আইর্ বলবতকারী 
র্ংস্থার র্ামে র্যাশার্াল ঘের্নিপশর্ ড্রাগ ঘেক বযাক ঘডমত অ্ংশগ্রহণ করার জর্য অ্ংনশদানরত্ব 
করমে 26 অ্মটাবর 2019 এ র্কাল 10ো ঘেমক দপুুর 2ো পেনন্ত। একটি ঘদশবযাপী োদভুন াব - 
র্ম্পনকন ত অ্র্ুস্থতা ো অ্মর্ক ঘেমে মারাত্মক েমানণত হময়মে বহু ঘেমে, নর্উ ইয়কন বার্ীরা ঘভনপং 
নডভাইর্ এবং কাতুন জ নর্ষ্পনি করমত পামরর্ েেম বার, নর্র্নানরত নর্য়নিত পদােন এবং অ্র্যার্য 
ওষুর্ র্হ, রাজয জমু়ে 223টি অ্ংশগ্রহণকারী অ্বস্থার্র্মূমহ। অ্বস্থার্গুনল অ্র্লাইর্ কামলকশর্ র্াইে 
ঘলামকের েুল বযবহার কমর পাওয়া োমব, এবং এই পনরমষবাটি নবর্ামূমলয পাওয়া োমব এবং এটি 
ঘবর্ামী।  
  
"েখর্ ঘভনপং-র্ংিান্ত অ্র্ুমখর উমেগজর্ক োদভুন াব র্ারা ঘদমশ তার েমকাপ অ্বযাহত ঘরমখমে, এই 
র্ঙ্কে নর্রর্মর্র জর্য আমরা র্মস্ত র্ম্ভব পদমেপ গ্রহণ করনে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্ার্ারণ 
জ্ঞার্ বমল ঘে আপনর্ েনদ র্া জামর্র্ আপনর্ কী র্মূপার্ করমের্, তাহমল ঘর্টি র্ূমপার্ করমবর্ 
র্া, এবং এই মুহূমতন  আমরা জানর্ র্া েচুর ঘভনপং উপাদার্গুনলর মমর্য নক আমে। আনম নর্উ 
ইয়কন বার্ীমদর অ্র্ুমরার্ করনে এই র্ুমোমগর র্েযবহার করার জর্য োমত আপনর্ এবং আপর্ার 
পনরবামরর র্দর্যমদর নবপন্ন করমত পামর এমর্ ঘভনপং নডভাইর্ আর তার র্ামে অ্বযবহৃত 
ঘের্নিপশর্ ওষরু্ নর্ষ্পনি করমত পামরর্।"  
  

https://takebackday.dea.gov/
https://takebackday.dea.gov/


 

 

শনর্বামরর  ের্া হল 18তম বার ঘে নর্উ ইয়কন  র্যাশার্াল ঘের্নিপশর্ ড্রাগ ঘেক বযাক ঘডমত 
অ্ংশগ্রহণ কমরমে। এনেল মামর্, আমমনরকার্রা 468.72 ের্ ঘের্নিপশর্ ড্রাগ DEA পনরচানলত 
6,258 র্াইমে এবং 4,969টি তার রাজয, স্থার্ীয় এবং উপজাতীয় আইর্ েময়াগকারী অ্ংশীদারমদর 
র্াইমে জমা কমরর্। 2010-এ ইমভন্ট শুরু হওয়ার পর ঘেমক DEA তার র্হমোগীরা 5,500 েমর্র 
ঘবনশ বন়ে জমা নর্ময়মে। DEA-র নর্উ ইয়কন  নডনভশর্ একাই গত এনেমল নর্নদনষ্ট র্ংগ্রহ র্াইে 
ঘেমক 21 েমর্র ঘবনশ বজন র্ করা ঘের্নিপশমর্র ওষুর্ র্ংগ্রহ কমর।  
  
জর্র্ার্ারমণর কামে উপলব্ধ আইর্ বলবতকারী র্াইমের পাশাপানশ রাজয জমু়ে 446টি স্বাস্থযমর্বা 
র্ুনবর্াও র্যাশার্াল ঘের্নিপশর্ ড্রাগ ঘেক বযাক ঘডমত অ্ংশগ্রহণ করমব। এই ঘ নর্নলটিগুনল, ঘেমর্ 
দী নমময়াদী পনরচেনার ঘ নর্নলটি এবং র্ানর্নং ঘহাম, তামদর নর্জস্ব অ্বযবহৃত এবং ঘময়ামদািীণন 
ওষুমর্র নর্ষ্পনি করমব নবপজ্জর্ক নর্য়নিত পদামেনর নভন্নমুনখতার র্ম্ভাবর্া আমরা কমামত।  
  
DEA শুর্ু বন়ে বা পযাচ গ্রহণ করমত পামর, তরল, র্ূূঁচ বা র্ারামলা বস্তু র্য়। DEA এখর্ 
র্যাশার্াল ঘের্নিপশর্ ড্রাগ ঘেক বযাক ঘডমত ঘভনপং নডভাইর্ এবং কাতুন জ গ্রহণ করমব তার ঘে 
ঘকামর্া ড্রপ অ্  অ্বস্থামর্, এো লেয করা গুরুত্বপূণন ঘে DEA নলনেয়াম আয়র্ বযাোনর র্ারণকারী 
নডভাইর্ গ্রহণ করমত পারমব র্া। ড্রপ-অ্  করার পূমবন েনদ বযাোরী অ্পর্ারণ করা র্া োয়, 
তাহমল DEA বযনিবগনমক উৎর্াহ ঘদয় ঘর্ই র্ব ঘদাকামর্র র্ামে পরামশন করমত োরা নলনেয়াম 
আয়র্ বযাোনর নরর্াইমকল কমরর্।  
  
ড্রাগ বযবহার এবং স্বামস্থযর উপর 2018-র জাতীয় জনরপ অ্র্ুোয়ী, 9.9 নমনলয়র্ আমমনরকার্ 
নর্য়নিত ঘের্নিপশর্ ওষুমর্র অ্পবযবহার কমরমের্। এই অ্র্যয়র্ ঘদখায় ঘে ঘবনশরভাগ অ্পবযনিত 
ঘের্নিপশমর্র ওষুর্ পনরবার ও বনু্ধমদর কাে ঘেমক োপ্ত করা হময়নেল, োয়ই ঘহাম ঘমনডনর্র্ 
কযানবমর্ে ঘেমক। উপরন্তু, অ্বযবহৃত  ামনানর্উটিকযালর্গুনল ভুল হামত পম়ে োওয়া নর্ময় উমেগ 
রময়মে। 2017 র্ামল 70,000-এর ঘবনশ আমমনরকার্রা ড্রাগ ওভারমডামজর ঘেমক মারা োর্, এবং 
ঘরাগ নর্য়িণ ঘকন্দ্র (Centers for Disease Control) এই জর্স্বামস্থযর নবপদমক মহামারী নহর্ামব 
ঘ াষণা কমরমে।  
  
বর্উ ইয়কন  প্রেম্বের স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার ো. হাওয়ােন  জকুার িম্বলর্, "ঘেমহতু আমরা  
ঘভনপং-েুি অ্র্ুস্থতার োদভুন ামব আমামদর তদন্ত অ্বযাহত রাখনে, আমরা নর্উ ইয়কন বার্ীমদর এই 
ঘভনপং পণয বানতল করার জর্য এই র্মময়াপমোগী র্ুমোগ অ্ ার করমত আর্নিত, ঘে 
ঘের্নিপশমর্র ওষুমর্র ঘময়াদ ঘশষ হময় ঘগমে বা আর েময়াজর্ হয় র্া তা র্হ। এগুনল গুরুত্বপূণন 
পদমেপ ো মার্ুষ নর্মত পামরর্ র্ম্ভাবয মারাত্মক  ের্া েনতমরার্ করার জর্য এবং ঘর্ই র্ামে পদােন 
বযবহার র্ংিান্ত র্মর্যার জর্য।"  
  
অোলম্বকাহবলজম ও মা কদ্রিে অপিেিহার সাবভন ম্বসস অবফস-এর কবমের্ার আবলনর্  
গঞ্জাম্বলস-সার্ম্বেজ িম্বলর্, "অ্বানিত এবং অ্েময়াজর্ীয় ওষুমর্র নর্রাপদ নর্ষ্পনি একটি গুরুত্বপূণন 
ঘকৌশল ো নর্র্নানরত ওষুমর্র নভন্নমুনখতা েনতমরার্ কমর। এই রকম  ের্া এই র্ম্ভাবয নবপজ্জর্ক 
পদােনগুনলমক ঘর্ই র্ব মার্মুষর হাত ঘেমক দমুর রাখমত র্াহােয কমর োমদর কামে তা োকা উনচত 



 

 

র্য়, এবং রাজয জমু়ে আর্নির নবরুমে ল়োইময় আমামদর েমচষ্টামক র্মেনর্ কমর। এ উমদযাগ 
মার্ুষমক তামদর নর্মজমদর র্ম্প্রদাময় েনতমরার্ েমচষ্টায় র্নিয় ভূনমকা ঘর্ওয়ার র্ুমোগ কমর ঘদয় 
এবং আনম র্ব নর্উ ইয়কন বার্ীমদর এই র্ুমোমগর র্েযবহার করার জর্য অ্র্ুমরার্ জার্ানি।"  
  
বেপােন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, প্রিবসল প্রসম্বগাস িম্বলর্, "ড্রাগ 
ঘেক বযাক ঘড (Drug Take Back Day) নর্উ ইয়কন বার্ীমদর জর্য র্ঠিকভামব এবং র্হজভামব 
অ্বানিত ওষরু্ নর্ষ্পনি করার জর্য একটি চমৎকার র্ুমোগ। এই ঘোগ্রামমর বাস্তবায়র্ পানর্র 
গুণমার্ উন্নত করমত, জর্স্বাস্থয রো এবং মাে ও জলজ জীমবর উপর র্ম্ভাবয নবরূপ েভাব 
কমামত র্াহােয করমব।"  
  
অ্বযবহৃত ঔষর্ নর্ষ্পনির জর্য ববনশষ্টর্ূচক পেনত, ঘেমর্ আবজন র্ার মমর্য নর্মেপ করা বা তামদর 
েয়মলমে ফ্ল্যাশ করা, র্ম্ভাবয স্বাস্থয, নর্রাপিা এবং পনরমবশগত নবপমদর কারর্ হমত পামর।  
  
নবমেষণাত্মক ঘকৌশমল েেুনিগত অ্গ্রগনতর  মল এখর্ ভূপৃমের জল ও ভূ-গভন স্থ জমল নর্ম্ন মাোর 
ওষুর্ শর্াি করা র্ম্ভব হয়। নকেু ওষরু্ বজন য জল ঘশার্র্ নিেমমন্ট প্ল্যামন্টর মমর্য নদময় 
অ্পনরবনতন তঅ্মর্কোই অ্পনরবনতন তবাহমব েবানহত হয় এবং র্দী ও অ্র্যার্য জলপমে েমবশ কমর। 
নর্উ ইয়মকন র হ্রদ, র্দী ও খারীমত ফ্ল্যাশ করা ওষুর্ পাওয়া ঘগমে এবং তা জলপেগুনলমক 
ঘর্নতবাচকভামব েভানবত করমত পামর। মানকন র্ নজওলনজকযাল র্ামভন র (U.S. Geological Survey) 
1999 এবং 2000-ঘত পনরচানলত একটি জাতীয় অ্র্যয়মর্ কম মাোর ওষুর্ ঘেমর্ অ্যানন্টবাময়াটিক, 
হরমমার্, গভন নর্মরার্ক ও ঘেরময়ড ঘদখা নগময়মে পরীো করা 80 শতাংশ র্দী ও জলেবামহ। 
ওষুর্গুনল মাে ও অ্র্যার্য জলজ বর্যোণীর উপর নবরূপ েভাব ঘ মল এবং ওষুর্-েনতমরার্ী 
বযাকমেনরয়ার নবকাশ বৃনে কমর।  
  
2017 র্ামলর নডমর্ম্বমর রাজয পনরমবশ র্ংরেণ অ্নর্দপ্তর (State Department of Environmental 
Conservation) ঘ াষণা কমর ঘে, নর্উ ইয়মকন র 3 নমনলয়র্ পাইলে  ামনানর্উটিকযাল ঘেক বযাক 
ঘোগ্রামমর (Pharmaceutical Take Back Program) অ্র্ীমর্, 313টি র্ংগ্রহ করার বাক্স 
অ্ংশগ্রহণকারী খচুরা  ামমনর্ী, হার্পাতাল এবং দী নমময়াদী পনরচেনা ঘ মর্নলটিমত নবতরণ করা হময়মে 
রাজয জমু়ে নর্রাপমদ অ্বযবহৃত ও ঘময়ামদািীণন বজন য ওষুর্ র্ংগ্রহ করার জর্য। 2018 ঘম ঘেমক, 
DEC োয় 19 ের্ বা 37,318 পাউন্ড, অ্বযবহৃত, নর্ষ্প্রময়াজর্ বা ঘময়ামদািীণন ওষুর্ র্ংগ্রহ করমব 
পাইলে ঘোগ্রামমর মার্যমম এবং নর্উ ইয়কন বার্ীমদর ওষুর্ র্ংগ্রহ বক্স অ্বস্থার্গুনল বের জমু়ে 
বযবহার করমত উৎর্ানহত করা হয়, ো পাওয়া ঘেমত পামর https://on.ny.gov/rxdropbox এ 
নগময় এবং মার্নচমে নিক কমর।  
  
পাইলেটি রামজযর পনরমবশ রো তহনবল (Environmental Protection Fund) ঘেমক 3 নমনলয়র্ 
মানকন র্ ডলার নদময় অ্েনায়র্ করা হময়মে, ো মানকন র্ ড্রাগ েময়াগকারী েশার্র্-অ্র্ুবতী ওষুর্ ড্রপ 
বাক্স িময়র পুমরা খরচ বহর্ কমর, ঘর্ই র্ামে 50টি ইর্ার লাইর্ার, এবং নপক-আপ, পনরবহর্ 
আর র্ংগৃহীত বজন য  ামনানর্উটিকামলর ধ্বংর্এর খরচ বহর্ কমর দইু বের ঘময়ামদর জর্য। পাইলে 
ঘোগ্রামমর ঘশমষ অ্ংশগ্রহণকারীমদর এই ঘোগ্রামটি চানলময় ঘেমত হমব, তামদর নর্জস্ব খরমচ, েয় 
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অ্নতনরি মামর্র জর্য। DEC 2019-এর ঘ ব্রুয়ানরমত শুরু হওয়া পাইলে ঘোগ্রামমর নেতীয় 
পেনাময়র অ্র্ীমর্ রাজয জমু়ে আমরা 120টি ওষুর্ র্ংগ্রমহর বাক্স ইর্েল করার েনিয়া চালামি।  
  
উপরন্তু, স্বাস্থয অ্নর্দপ্তর (Department of Health), DEC-র র্মে পরামশন কমর, 2018 জলুাই 
র্ামল গভর্নর কুওমমার স্বােনরত ড্রাগ ঘেক বযাক অ্যাট বাস্তবায়র্ করা অ্বযাহত ঘরমখমে। এই 
ঘোগ্রাম বার্যতামূলক কমর ঘে ড্রাগ নর্মনাতারা নর্উ ইয়কন  ঘেে অ্র্ুমমানদত ড্রাগ ঘেক বযাক ঘোগ্রাম 
েনতো এবং অ্েনায়র্ কমরর্ অ্বযবহৃত আিানদত ওষুমর্র নর্ষ্পনির নর্রাপদ র্ংগ্রমহর জর্য।  
  
ঘের্নিপশর্ ওষুমর্র নর্ষ্পনি র্ম্পমকন  বা র্যাশার্াল ঘের্নিপশর্ ড্রাগ ঘেক বযাক ঘড র্ম্পমকন  আমরা 
তমেযর জর্য DEA ডাইভারশর্ ওময়বর্াইমে োর্।  
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