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বহলু জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবসল (FAQ):  

ই-সিগারেট  
 

নিউ ইয়র্ক নিটিতে (NYC) েরুণতের মতযে ই-নিগাতরতির ব্েব্হার ব্দৃ্ধি পেতয়তে  2017-পে, NYC হাই সু্কল নিক্ষার্থীতের 

17.3% ই-নিগাতরতির ব্েব্হার নরতোিক র্তরতে, যা নিগাতরি ব্েব্হারর্ারী (5.0%) হাই সু্কল নিক্ষার্থীতের মতযে নেি গুতণর 

অনযর্ প্রচনলে  এটি এর্টি প্রযাি স্বাস্থ্ে উতেগ  এই FAQ আেিাতর্ ই-নিগাতরি িম্পতর্ক যারণা প্রোতি এব্ং আেিার 

িন্তাতির িাতর্থ র্র্থা ব্লার জিে িহায়র্ হতব্   

 

ই-সিগারেট এবং ভেইস ং িামগ্রী কী?   

 ই-নিতগাতরিগুনল হতলা এর্ রর্ম নিভাইি যা ই-নলরু্েইি িাতম এর্ যরতির েরল েোর্থ কতর্ অোতরািতল গরম 

র্তর এব্ং ব্েব্হারর্ারী পিটি ইিতহল র্রতে োতর  এগুনলতর্ ই-নিগ, ই-হুর্া, পভইে, অর্থব্া পভইে পেিও ব্লা 

হয়  ই-নিগাতরতির ব্েব্হারতর্ অতির্ িময় পভইনেংও ব্লা হয়   

 ই-নলরু্েইতি পর্াি োমার্ র্থাতর্ িা, নর্ন্তু পিগুনলতে অনযর্াংি িমতয় ঘ্রাণ, পর্নমতর্ল এব্ং নিতর্াটিি র্থাতর্, যা 

নমনিে হতয় র্থাতর্    

 ই-নিগাতরি অতির্ আরৃ্নে এব্ং িাইতজরও হয়  জিনপ্রয় ই-নিগাতরি, JUUL পেখতে USB ফ্ল্োি ড্রাইতভর 

আর্াতরর হয়  নর্েু নিভাইি অিেগুনল পর্থতর্ আলাো র্রা র্টিি হতে োতর  

 ই-নলরু্েইি নরনিলতর্ ব্লা হয় েিি্   এর্ JUUL েতি েুতরা এর্ েোতর্ি নিগাতরতি পয েনরমাণ নিতর্াটিি র্থাতর্ 

পিই িমেনরমাণ নিতর্াটিিই র্থাতর্  JUUL ব্েব্হারতর্ অতির্ পক্ষতে JUUL-ইং-ও ব্লা হয়   

 

 
 

ই-নিগাতরতির যরিিমূহ 

 

সকর াে-সকর ােীরেে সিরকাটটরি আিক্ত হবাে ঝ ুঁ সকগুসল কী কী? 

 নিতর্াটিি অেেন্ত পিিাগ্রস্তর্ারী দ্রব্ে, নব্তিষভাতব্ নর্তিারতের জিে   

 এটি নর্তিার পেইতির পর্তমনি েনরব্েকি র্রতে োতর  এতে োতের স্মরণিদ্ধি এব্ং মতিাতযাতগর অব্িনে ঘিার 

িতল নিক্ষণতর্ ক্ষনেগ্রস্ত হতে োতর    

 পযির্ল েরুণ ই-নিগাতরি ব্েব্হার র্তর োতের নিগাতরি যরার িম্ভাব্িা অনযর্  
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ই-সিগারেট বযবহাে ভেরক আে কী ঝ ুঁ সক োকরত  ারে?   

 ই-নলরু্েইতি পযিব্ দ্রব্ে র্থাতর্ পিগুনল র্ড়াভাতব্ নিয়নিে িয়, এব্ং ই-নিগাতরি ব্েব্হাতরর েীঘ ক-পময়ানে িলও 

আমাতের অজািা   

 গরম ই-নলরু্েইতির অোতরািতল র্থাতর্ ক্ষনের্র পর্নমতর্ল, ঘ্রাণ, এব্ং ভারী যােব্ েোর্থ ক  এইিব্ পর্নমতর্তলর 

পর্াি পর্ািটি আব্ার র্োন্সার এব্ং িুিিুতির পরাতগর িাতর্থ িম্পনর্কে    

 নিশু এব্ং প্রাপ্ত ব্য়স্কতের ই-নলরু্েইি গলযর্রণ অর্থব্া োতের চামড়া অর্থব্া পচাতখর মাযেতম নব্তিানষে হব্ার 

িতল নব্ষদ্ধিয়া ঘিতে োতর    

      

সকর ােরেে মারঝ ই-সিগারেট এত িিসপ্রয় ভকি?  

ই-নিগাতরি নব্নভন্ন রর্ম নমটি ঘ্রাতণর হতয় র্থাতর্ যা নর্তিারতের আর্ষ কণ র্তর  ই-নিগাতরি পর্াম্পানিগুনল, যাতের নর্েু 

নর্েু আব্ার োমার্ পর্াম্পানিিমূতহর মানলর্ািাযীি, োরা এমি িব্ িামগ্রী তেনর র্তর যা আিদ্ধির্র এব্ং েরুণতের 

আরৃ্ি র্তর   এইিব্ পর্াম্পানি িে িে র্োদ্ধি এব্ং িতলর ঘ্রাণযুি ই-নলরু্েইি তেনর র্রতে যা ই-নিগাতরিগুনলতর্ 

ক্ষনের্র িয় এমিভাতব্ প্রেি কি র্তর, নর্ন্তু আিতল পিটি িনেে িয়   

 

 

 
 

ঘ্রাণযুি JUUL েি  

 

একিি স তামাতা সহরিরব, আসম কী কেরত  াসে?  

 েরুণরা পযিব্ ই-নিগাতরি এব্ং নব্নভন্ন যরতির দ্রব্ে ব্েব্হার র্তর পিগুনল িম্পতর্ক জািুি    

 ই-নিগাতরি ব্েব্হাতরর ঝুুঁ নর্ নিতয় আেিার িন্তাতির িাতর্থ র্র্থা ব্লুি   

 আেিার িন্তািতর্ দ্ধজতেি র্রুি পি পভইনেং িম্পতর্ক র্ী শুতিতে এব্ং োর পর্াি ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ পভইনেং র্তর 

নর্িা    

 এর্টি পখালাতমলা, অব্োহে আতলাচিা উৎিানহে র্রুি   

 আেিার িন্তাতির িমাতলাচিা এনড়তয় যাি, নর্ন্তু পভইনেং িম্পনর্কে আেিার উৎর্ণ্ঠার ব্োখো নেি    

 

ই-সিগারেট িম্পসকিত আেও তেয আসম ভকাোয় ভ রত  াসে?  

 আেিার িন্তাতির িাতর্থ র্র্থা ব্লার েরামি কিহ আরও নরতিাতি কর জিে, - visit nyc.gov/health িাইি পেখুি এব্ং e-

cigarettes িার্ি করুি  

 


