
স্বাস্থ্য রুশেটিন 
সমস্ত স্াস্্য বড়ুিটিন জন্য nyc.gov/health - ছিখুন।  
দব নামূ ড়ি্য র প্রদিদিদপ সমূহ অর্শ া র ছিওয়ার জন্য 311 নম্বড়র ছফান �রুন।

ই-সসগবাশরট

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


ই-দসগাড়রট

• ই-দসগাড়রট দরভাইসগুদি অ্যাড়রাসড়ির (ছধায়্শা) মড়ধ্য থা�া িরিড়� গরম 
�ড়র। যখন ছ�উ ই-দসগাড়রট ব্যবহার �ড়র (ভ্যাদপংও বিা হড়য় থাড়�), িারা এই 
অ্যাড়রাসি দভিড়র গ্হণ �ড়র।

• ই-দসগাড়রড়টর িরি পিাথ্শগুদিড়ি (ই-িরি পিাথ্শ) দনড়�াটিন থাড়� না, দ�ন্তু প্রায় 
সবসময়ই ছলেভাদরং এবং দনড়�াটিন থাড়�, যা আসদক্ত�র। 

• মাদ�্শ ন যুক্তরাড়্রের খাি্য ও মাি� প্ররাসন (Food and Drug Administration, 
FDA) ই-দসগাড়রড়টর উপ�রণগুদিড়� গুরুত্ব সহ�াড়র ভাড়িাভাড়ব মদনটর বা পরীক্া 
�ড়র না, িাই ই-িরি পিাথ্শগুদিড়ি রাসায়দন�গুদির পদরমাণ আিািা আিািা হড়ি 
পাড়র। 

• দনউ ইয়�্শ  দসটিড়ি রহড়রর পা�্শ  ও সমুদ্রিট সহ ছয স�ি স্াড়ন ধূমপান 
অনুড়মাদিি নয় এমন স�ি স্াড়ন ই-দসগাড়রট ব্যবহার �রা ছবআইন ী।

সমস্ত ই-সসগবাশরট একই রকম নয়



ই-দসগাড়রট এবং িরুণ প্রজন্ম

• িরুণ প্রজড়ন্মর মড়ধ্য ই-দসগাড়রড়টর জনদপ্রয়িা উড়বিগজন�। ই-দসগাড়রট 
ছ�াম্াদনগুদি প্রায়রই �্যাদডি এবং ফড়ির গন্ধ ব্যবহার �ড়র ই-দসগাড়রট দবপণন ও 
ছসটিড়� িরুণড়ির �াড়ে আ�ষ্শণীয় �ড়র ছিাড়ি। 

• ছয স�ি িরুণ ই-দসগাড়রট ব্যবহার �ড়র পরবিতী�াড়ি িাড়ির ধূমপান �রার 
সম্াবনা ছবদর থাড়�।

• ই-দসগাড়রড়ট প্রায় সবসময়ই দনড়�াটিন থাড়�, যা এ�জন দ�ড়রাড়রর স্মৃদিরদক্ত এবং 
মনঃসংড়যাগড়� ছনদিবাি�ভাড়ব প্রভাদবি �রড়ি, এবং ছরখার ক্মিা হ্াস �রড়ি 
পাড়র।

• আপদন এ�জন দপিা বা মািা হড়ি, ই-দসগাড়রট ব্যবহার �রার ঝঁুদ� সম্ড়�্শ   
আপনার সন্ানড়ির সাড়থ আড়িািনা �রুন। এ�টি ছখািাখুদি, িিড়ি থা�া  
বা�্যািাড়প উৎসাদহি �রুন।

=
ই-তরে পদবাশ ্্বর একটি পশে (রবা সরসিশে) একটি 
গগবাটবা সসগবাশরশটর পথ্যবাশকশটর সমবান পসরমবাণ 
সনশকবাটিন ্বাকশত পবাশর। ই-সসগবাশরট ভবাং এর 
সবাশ্ও রথ্যরহবার করবা গ�শত পবাশর।



রারীদর� ক্দির সম্াবনাসমহূ

• ই-দসগাড়রট ব্যবহার �রার িীর্শ-�ািীন প্রভাবগুদি আমরা জাদন না, দ�ন্তু উত্তপ্ত িরি 
পিাথ্শ ছথড়� দনগ্শি অ্যাড়রাসড়ি ক্দি�র রাসায়দন�গুদি থা�ড়ি পাড়র, ছযমন:

- ফরমািদরহাইর এবং ছবদজিন, যা �্যান্াড়রর �ারণ হড়ি পাড়র
- ছলেভাদরং এর ছথড়� উদূ্ি রায়াড়সটিি, ছযটি ফুসফুড়সর অসুড়খর সাড়থ সম্দ�্শ ি
- ভাদর ধািু, ছযমন দনড়�ি, টিন এবং সীসা

• �াো�াদে থা�া অন্য ব্যদক্তরাও বািাড়স দমড়র যাওয়া এই রাসায়দন�গুদি দনঃশ্াড়সর সাড়থ 
গ্হণ �রড়ি পাড়রন। 

• ত্রুটিপূণ্শ ই-দসগাড়রট ব্যাটাদরগুদি অদনি�াডি ও দবড়্ারন রটাড়ি পাড়র, যার ফড়ি গুরুির 
আরাি িাগড়ি পাড়র, এমনদ� মমৃিু্য পয্শন্ হড়ি পাড়র।

েবায়বাশসটিে

গরসজিন 

ভবার ী ধবাতু 

িরমবােসেহবাইে



ধূমপান ছেড়ে দিন

ওষুধ, পরামর্শ এবং সংস্ানগুদির জন্য,  
nyc.gov/nycquits ছিখুন। দনড়�াটিড়নর ছনরা ছেড়ে 
ছিওয়ার প্রদিদরিয়াগুদি দনয়ন্ত্রণ �রড়ি সহায়িা �রার জন্য 
সংস্ানগুদিও আপদন ছিখড়ি পাড়বন।  

Medicaid সহ, ছবদররভাগ স্াস্্য বীমা প্্যাড়ন ধূমপান ি্যাগ 
�রার দিদ�ৎসা আওিাভুক্ত �রা আড়ে। 

আপদন ধূমপান �রড়ি এবং োেড়ি িাইড়ি স্াস্্য িপ্তর FDA 
অনড়ুমাদিি ওষুধ ব্যবহার �রার পরামর্শ ছিয়, যা আপনার 
সফি হওয়ার সুড়যাগ দবিগুণ �রড়ি পাড়র। 

ধূমপান োোর জন্য ই-দসগাড়রটগুড়িা FDA বিারা অনড়ুমাদিি 
নয়। 

http://nyc.gov/nycquits


ধূমপান ছেড়ে দিন সংস্ানসমহূ

এই স্াস্্য বুড়িটিড়নর র অদিদরক্ত ভাষা ও অন্যান্য অনবুাি �রা স্াস্্যসামগ্ীর জন্য  
nyc.gov/health/pubs - ছিখুন। আপনার দনড়জর ভাষায় পদরড়ষবা পাওয়ার অদধ�ার আপনার  
আড়ে। দনউইয়�্শ  দসটি স্াস্্যদবভাড়গর সব অদফস এবং দলিদনড়� এই পদরড়ষবাগুদি দবনামড়ূি্য পাওয়া  
যায়।

nychealth @nychealthy@nychealthy

nyc.gov/health এ যান এবং "e-cigarettes" 
(ই-দসগাড়রট)খুজঁনু
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