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NYC public high school students 
currently use e-cigarettes.  
Don’t be the one.

The dangers of e-cigarettes
�� E-cigarettes usually contain nicotine.

�y  Nicotine is addictive, especially for teens.

�y  Nicotine can negatively affect a  
teenager’s memory and concentration, 
and may decrease learning ability.

�y  One pod of Juul, a popular e-cigarette, 
contains as much nicotine as a whole 
pack of cigarettes.

��  People have been poisoned by swallowing 
e-liquid or getting it on their skin or in 
their eyes.

��  The aerosol from heated e-liquids may 
contain harmful chemicals including: 

�y Formaldehyde (a cancer-causing chemical)

�y Benzene (a cancer-causing chemical)

�y  Diacetyl from flavoring (which has been 
linked to lung disease)

�y  Heavy metals (such as nickel, tin  
and lead)

��  E-cigarette batteries that do not work 
correctly have caused fires and  
explosions, which have led to serious 
injuries and even death.

What are e-cigarettes and  
vaping devices?
E-cigarettes and vaping devices come in many 
forms, but they all heat liquids, called e-liquids,  
into aerosol. E-liquids usually contain nicotine,  
flavors and other chemicals.

Other names for e-cigarettes include:  
vapes, vape pens, e-cigs or e-hookahs.

Are e-cigarettes dangerous  
for me?
Yes. While flavors such as mint or menthol, candy 
and others might make e-cigarettes seem harmless, 
they are not.
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WHAT ARE THE RISKS?
TEENS AND VAPING:
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ই-লিক্যুইড ই-লিক্যুইড ই-লিক্যুইড

NYC-এর পাবলিক হাই স্কু লির লিক্ার্ থীরা 
বর্ত মা লে ই-লিগা লরট পাে কলর। রালের 
মলরা হলবে ো।

ই-লিগারেরেে লিপদিমূহ 
��ই-লিগারেরে িাধােণত লির�াটিি থার�।

y� লেলকাটিে আিলতি-িৃল টিকার ী লিলেি, লবলিষ কলর লকলিার-
লকলিার ীলের িে্য।

y� লেলকাটিে লক লি ার-লক লি ার ী লের িে্য স্ৃ লর ও মলো ল� া লগর 
ক্লর করলর পা লর ও শিখার  ক্মরা কমা লর পা লর।

y� একটি িেলরিয় ই-লিগা লরট, িকুলির একটি পলে লিগা লর লটর 
একটি িম্পূর্ত প্য া লকলটর িমাে লেলকাটিে র্া লক।

�� ই-লিক্যুইড গগিাে ফরি িা চামড়া িা গচারে 
পড়াে ফরি অরির�ে লিষলরিয়া হরয়রে।

�� গেম ই-লিক্যুইড গথর� গিে হওয়া এরোিরি 
ক্ষলত�াে� োিায়লি� থা�রত পারে যাে 
মরধযু েরয়রে: 

y�ফম্তািলেহাইে (একটি ক্যান্ার-িৃল টিকার ী রিায়ে)

y�শবে লিে (একটি ক্য ান্ার-িৃ ল টিকার ী রিায়ে)

y� স্ া েক ার লক র্ াক া ে ায় া ল ি ট া ইি (� া ফকু িফকু ল ির শর া লগর 
ি া লর্ িং�কুতি ব লি শ েখ া শগ ল ে)

y� ভার ী ধারকু  (শ�মে লেলকি, টিে এবং ি ীিা)

�� িঠি�ভারি �াজ �রে িা এমি ই-লিগারেরেে 
িযুাোলে অলনি�ান্ড ও লির্ােরণে �ােণ 
হরয়রে যাে ফরি গুরুতে আঘাত এিং মৃতূযু 
পয্যন্ত ঘরেরে।

ই-লিগারেে ও গভলপং লডভাইি ল�?
ই-লিগ া লরট এবং শভ লপং লেভাইিগকু লি লব লভন্ন ধরলের হয়, রলব 
রার া শিগকু লি িবই ই-লিকুইে ো লম এক ররিলক গরম কলর 

অ্য ারি লি পলররর কলর। ই-লিকু্যই লে িাধ াররর  লে লকাটিে, 
শ লেভার ও অে্য াে ্য র াি ায় লেক র্া লক।

ই-লিগারেরেে অিযুািযু িাম:  
শভপ, শভপ শপে, ই-লিগ বা ই-হকু লকা।

আমাে জিযু ই-লিগারেে ল� ক্ষলত�ে?
হযুাাঁ। লমন্ট বা শমন্থি, ক্যালডি এবং অে্যাে্য শলেভারগকুলি ই-লিগালরটলক  
ক্লরহ ীে করলর পালর বলি মলে হয়, লকন্তু শিগকুলি রা কলর ো।

ই-পাইপ ই-চুরুে মাঝালে 
আ�ারেে েযুাঙ্ক 

লডভাইি

লিষ্পলতিরযাগযু
ই-লিগারেে

পড-লভলতি�
ই-লিগারেে

িড় আ�ারেে 
েযুাঙ্ক লডভাইি
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লক লক ঝকুঁ লক রলয়লে?
ল�র�াে-ল�র�াে ীো এিং গভলপং:
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