
স্বাস্থ্য রশুেটিন 
সব স্াথি্ববুলটিনগুরল থেখাি জন্ nyc.gov/health –থেখুন।
রবনামবূল্ি রিরতরলরপসমহূ অর্শ াি থেওয়াি জন্ 311 নম্ববি থোন করুন।

ধমূপবান-মকু্ত আরবাসন

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


ধূমপান-মকু্ত আবাসন

• একটি থধায়ঁা-মকু্ত রবর্ডংবয়, রবর্ডংবয়ি রিতবি থকাোও ধূমপান অনবুমারেত নয় এবং 
কখনও কখনও বাইবিি এলাকাবতও অনবুমারেত নয়।

• একটি থধায়ঁা-মকু্ত নরীরত আবাসগুরলবক পবিাক্ষ ধূপনান করমবয় স্াথি্কি োকবত সাহায্ 
কবি এবং রবর্ডংবয়ি মারলকিা পরিষ্াি কিাি খিচ করমবয় অে্শ বাঁচায়।

• রনউ ইয়ক্শ  রসটিবত, মারটি ইউরনট রবর্ডংবয়ি সাধািণ এলাকায় ধূমপান কিা থবআইরন, 
আি 2018 সাবলি অগাস্ট পয্শন্ত, মারটি ইউরনট রবর্ডংগুরলি ধূমপাবনি ওপি রনজস্ 
নরীরত িবয়বছ। থধায়ঁা-মকু্ত আইন সম্পবক্শ  আবিা জানবত nyc.gov/health এ যান এবং 
smoking laws (ধূমপাবনি আইন) অনসুন্ান করুন। 

http://nyc.gov/health
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/smoking-legislation.page


• যখন থকউ তামাকজাত পণ্ থেবক থধায়ঁা বাতাবস রনগ্শত কবি, তখন অন্ ব্রক্ত থসই থধায়ঁা 
শ্াবস গ্হণ কিবত পাবি। এবক পবিাক্ষ ধূমপান বলা হয়।

• পবিাক্ষ ধূমপান রিাপ্তবয়ষ্ এবং ররশুবেি হাঁপারনি আক্রমণ, শ্াসকষ্ট, থট্াক, হাবট্শ ি অসুখ এবং 
েুসেুবসি ক্ান্াবিি ঝঁুরক বা়োয়। 

• পবিাক্ষ ধূমপান োটল, বায়ুিন্ধ্র এবং জানলাি মধ্ রেবয় থযবত পাবি। যরে থকান রবর্ডং 
সমূ্পণ্শ থধায়ঁা-মকু্ত না হয়, তাহবল একটি অ্াপাট্শ বমন্ট বা বার়েও সমূ্পণ্শিাবব থধায়ঁা-মকু্ত হবত 
পািববনা। 

পবিাক্ষ ধূমপান

1   “সাম্প্ররতক তামাক রনয়ন্ত্রণ নরীরতসমবূহি রিসবগে রনউইয়ক্শ  রসটিবত অ-ধূমপায়রীবেি মবধ্ পবিাক্ষ ধূমপান সম্পবক্শ  ধািণা জ্াপন: 
বত্শ মান রথিরত, গত েরক ধবি পরিবত্শ ন এবং জাতরীয় তািতম্,” https://doi.org/10.1093/ntr/ntw135

রনউইয়ক্শ  রসটিবত, 3 জশন� মশধথ্য 1 জন রিাপ্তবয়ষ্ অ-ধূমপায়রী 
ব্রক্ত পবিাক্ষ ধূমপায়রী রহসাবব পরিগরণত হন।1

https://doi.org/10.1093/ntr/ntw135


থধাঁয়া-মকু্ত হন

• একটি থধায়ঁা-মকু্ত নরীরতি অনবুিাধ কিাি আবগ, কখন এবং থকাোয় আপনাি অ্াপাট্শ বমবন্ট 
অে্শাৎ বার়েবত থধায়ঁা ঢুকবছ তা রলখুন। আপনাি স্াবথি্ পবিাক্ষ ধূমপাবনি েবল থকান রিিাব 
পিবল থসটিও রলখুন, রববরষত যরে এমরেবসমা বা েুসেুবসি ক্ান্াবিি মত থকান অক্ষমতা 
আপনাি োবক। 

• আপনাি বার়েি মারলক বা রবর্ডং ম্াবনজািবক বলনু: 

আপনাি রবর্ডংবয়ি 
জন্ একটি থধায়ঁা-মকু্ত 

নরীরত বানাবত

বার়েগুরলি মাবঝ োটল 
বা োঁক পূিণ কিবত

পবিাক্ষ থধায়ঁাি উৎস থেবক 
েবূি অন্ বার়েি কো 
রজজ্াসা করুন 

রকিাবব থধায়ঁা-মকু্ত হববন তাি সম্পবক্শ  আবিা তবে্ি জন্ রিরজট 
করুন nyc.gov/health ওবয়বসাইবট এবং smoke-free 
housing (থধায়ঁা-মকু্ত আবাস) অনসুন্ান করুন। 

http://nyc.gov/health
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-smoke-free-housing.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-smoke-free-housing.page


ধূমপান পরিত্াগ কিাি রকছু পিামর্শ

আপনাি ররিয়জন এবং রিরতববররবেি পবিাক্ষ ধূমপান থেবক িক্ষা কিা আি থধায়ঁা-মকু্ত পরিববর 
ততরি কিাি এক রিকাি পে হল ধূমপান থছ়ব়ে থেওয়া। এটা থছব়ে থেওয়া কঠিন হবত পাবি, তবব 
এই পিামর্শগুরল আপনাি সংকল্পবক তুলনামলূক সহজ কবি থেবব:

আিও পিামবর্শি জন্, রিরজট করুন nyc.gov/health এবং খুঁজনু NYC Quits  
(NYC কুইটস)।

থকন আপরন ছা়েবত চান থসটা রথিি করুন।

সহায়তা ও উৎসাহ পান: 1-866-697-8487 সাহায্ কিবত পাবি।

ছা়োি রিস্তুরত: আপনাি বার়েবত থকান লাইটাি িাখববন না এবং রসগাবিটগুরল  
থেবল রেন।

থছব়ে থেওয়াি একটি রেন ঠিক করুন।

http://nyc.gov/health
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-nyc-quits.page


ধূমপান পরিত্াগ কিাি রকছু পিামর্শ সম্পেসমহূ

@nychealthy nychealth @nychealthy

এই স্াথি্ ববুলটিবনি অরতরিক্ত িাষা ও অন্ান্ অনবুাে কিা স্াথি্সামগ্রীি জন্  
nyc.gov/health/pubs –থে খুন। আপনাি রনবজি িাষায় পরিবষবা পাওয়াি অরধকাি আপনাি  
আবছ। রনউইয়ক্শ  রসটি স্াথি্রবিাগি সব অরেস এবং রলিরনবকএই পরিবষবাগুরল রবনামবল্ পাওয়া  
যায়।
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রিরজট করুন nyc.gov/health এবং smoke-free 
housing (থধায়ঁা-মকু্ত আবাস) অনসুন্ান করুন

healthbulletins@health.nyc.gov এ ইবমল করুনসর্বশেষ স্বাস্থ্য রশুেটিন 
গ্রহণ করুন

আশ�বা জবাননু

সংশ�বাগ ক�বা
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