
• তামাকজাত পণ্য, ই-সিগারেট এবং ভ্যাসপং পণ্যগুসিে মর্্য সিরকাটিি থারক।
সিরকাটিি একটি অত্যন্ত আিসতি-িৃসটিকােী এবং সবপজ্জিক ড্াগ।

• ্ূমপাি মাসককি ি যুতিোর্রে প্রসতরো্রযাগ্য মতুৃ্যে একটি প্র্াি কােণ।1

• ্ূমপাি অরিক রোরগে কােণ। এটি 16 ্েরণে ক্যান্াে, হৃদরোগ, রট্াক, দীরকিস্াযী
প্রসতরো্মিূক পািরমািাসে রোগ (chronic obstructive pulmonary disease, COPD),
র�ারেে িমি্যা, টাইপ 2 ডাযারবটিি এবং সেউম্যাটরযড আর্কিাইটিরিে কােণ।2

• আপিাে স্ারস্্যে উন্নসত কেরত আপসি সিরত পারেি এমি একটি গুরুত্বপূণকি পদরষেপ হ'ি
্ূমপাি পসেত্যাগ কো। আপিাে বযি কত বা আপসি কতসদি যাবৎ ্ূমপাি
করেরেি তা সিসবকিরেরে, এটিই িত্য।3

• ্ূমপাি পসেত্যাগ কো আপিাে পসেবাে এবং বনু্রদেরক ষেসতকােক পরোষে
্ূমপারিে র্াঁযা রথরক বাঁ�ায, যা রোগ এবং মতুৃ্যে কােণ হরত পারে।

                 চিচিৎসা পচিদর্শনসমহূ, যারত আপসি আপিাে 
স্াস্্যরিবা প্রদািকােীে িারথ কথা বিরত পারেি এবং 
পসেত্যাগ কোে জি্য একিারথ পসেকল্পিা কেরত পারেি।

      FDA অিরুমাসদত ্ূমপাি পসেত্যাগ এে ওষধুসমহূ (প্যা�, গাম, 
িরজন্, ইিরহিাে, িারকে র্রে এবং বস়ি)।

যচদ আপনাকি এিাচধিবাি ছাডাি চিষ্া িিকে হয়, েকব আপনাি 
স্াস্থ্যকসবা প্রদানিািীি িাছ চেকি পনুিায় চিচিতসা।

আপনাকি ই-চসগাকিকেি বা ভথ্যাচপং বথ্যবহাি পচিেথ্যাগ  
        িিকে সহায়ো িিাি জনথ্য পোমেকি এবং ওেু্।

আপিারক পসেত্যাগ কেরত িহাযতা কোে জি্য পিামর্শ। Medicaid আপিাে যরতাগুসি 
প্ররযাজি তরতাগুসি ্ূমপাি পসেত্যাগ এে পোমেকি রিেি কভাে করে। 

আপসি সবসভন্ন প্রকারেে স্াস্্য পসেরিবা প্রদািকােীরদে কাে 
রথরক পোমেকি রপরত পারেি, যারত অন্তভুকি তি হরব ডাতিাে, িািকি, 
্াত্ী, রডন্াি রপোদাে, মরিাসবদ, এবং িমাজ কমমী।

এটি সম্পকি্শ  আপনাি যা জানা উচিে:

ধমূপান এবং িীভাকব আপচন
পচিেথ্যাগ িিকে পাকিন 

NYS Smokers’ Quitline 
আপনাকি ধমূপান বন্ধ িিকে 
সহায়ো িিকে পাকি।
• Quitline একটি সিঃশুল্ক এবং

রগাপিীয রপ্রাগ্াম।
• এটি রিই িকি সিউ

ইযককি বািীরদে জি্য রকাস�ং,
টিপি এবং িেঞ্াম িেবোহ
করে যাো ্ূমপাি বা অি্য
্েরণে তামাক রিবি বন্
কেরত �াি।

• আেও জািরত,
1-866-NY-QUITS
(1-866-697-8487)
এ কি করুি বা তারদে
ওরযবিাইট,
www.nysmokefree.com
রদেুি

3/20213569 (Bengali)

ধমূপান এিটি চবপজ্জনি আসচতি

আপচন চি জাকনন...?

িীভাকব ধমূপান পচিেথ্যাগ িিকবন
• আপিাে আিসতি ভঙ্গ কেরত স�সকৎিা িহাযতা সিি। আপিাে স্াস্্যরিবা প্রদািকােীে

কাে রথরক স�সকৎিা, আপিাে ভারিাে জি্য পসেত্যাগ কোে রষেরত্ প্রমাসণত।4

• মরি োেরবি রয ভ্যাসপং ্ূমপারিে র�রয সিোপদ বরি প্রমাসণত িয। ভ্যাসপং একটি
সবপজ্জিক আিসতি। মাসককি ি োদ্য ও ওেু্ প্রোিি (Food and Drug Administration,
FDA) ্ূমপাি বন্ কোে উপায সহিারব ভ্যাসপং এে অিরুমাদি রদয সি।

• পসেত্যাগ কেরত িাহায্য কোে জি্য আপিাে স্াস্্য পসেকল্পিা িুসব্াগুসি ব্যবহাে
করুি। FDA দ্াো অিরুমাসদত এবং Medicaid দ্াো কভাে কো অরিকগুসি পসেত্যাগ
কোে পদ্ধসত েরযরে।

• আো রের়ি রদরবি িা! পসেত্যাগ কো কঠিি হরত পারে, তরব আপসি এটি কেরতই
পারেি। রিারকো িফিভারব ্ূমপাি পসেত্যাগ করেরে এবং আপসিও পারেি।

আপচন চনকজ চনকজি 
স্াস্থ্য পিামর্শদাো হন! 
সিরজরক িুস্ োেরত িহাযতা 
কেরত আপিাে Medicaid 
িুসব্াগুসি ব্যবহাে করুি।

Medicaid িী িভাি িকি?

আপনাি সচুবধাগুচিি 
বথ্যবহাি সম্পকি্শ  
আপনাি যচদ চিান প্রশ্ন 
োকি, েকব আপনাি 
Medicaid িাক ্্শ  
োচিিাভুতি চ�ান 
নম্বিটিকে িি িরুন।

1,2: https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/
3: https://www.cdc.gov/tobacco/quit_smoking/how_to_quit/benefits/
4: https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/campaign/quit_smoking/quit.htm

ধমূপান এবং িীভাকব পচিেথ্যাগ 
িিকবন চস সম্পকি্শ  আিও েকেথ্যি 
জনথ্য,  চদখুন
www.health.ny.gov/prevention/
tobacco_control/campaign/
quit_smoking


