
গাঁজা আপনার স্াস্থথ্যকে েীভাকে প্রভাবেত েকর তা বনক়ে গকেষণা 
সীমােদ্ধ মাদেদ্রকেথ্যর নীবতর োরকণ সীবমত হক়েকে। গাঁজা বেেু 
অেস্থার জনথ্য সহা়েে বহসাকে দদখাকনা হক়েকে, দেমন প্রাপ্তে়েস্ককদর 
মক্যথ্য দীর্্ঘস্থা়েী েথ্যথা; দেকমাকথরাবপ-জবনত েবম েবম ভাে; এেং 
বনবদ্ঘষ্ট মাবটিপল দক্লেকরাবসস (multiple sclerosis, MS)-এর 
উপসগ্ঘগবুল। আমরা এখনও গাঁজার দীর্্ঘকম়োদী প্রভাে সম্পকে্ঘ  আরও 
বিখবে।1 আমরা জাবন দে: 

গাঁজা সেবনের পর আপনে তাৎক্ষনিক, অবানছিত 
প্রনতনরিয়ার অেভুব করনত পানরে। এটি ঘটনত পানর 
যনি আপনে গাঁজার এমে ধরি, পনরমাি বা ঘেত্ব 
ব্যবহার কনরে যানত আপনে অভ্যস্ত েে, অথবা যনি 
আপনে অল্প েমনয়র মনধ্য একানধক স�াজ সেে। 
এই প্রনতনরিয়াগুনির নকছু যা অন্তভুভু ক্ত থাকনত পানর: 

  �উকবেগ 

  �দ্রুত হার্্ঘ  দরর্ 

  �েবম েবম ভাে এেং েবম হও়ো 

  �্যীর প্রবতবরি়ো এেং পবরেবত্ঘত উপলবধি 

  �শ্াসেষ্ট  

গনবষিাগুনি সিখায় সয গাঁজার ব্যবহার নকছু স্ানথ্্যর 
ঝঁুনকর োনথ যকু্ত, যার মনধ্য রনয়নছ:  

  �দনিগ্রস্ত অেস্থা়ে গাব়ি চালাকনার সম়ে দমার্র গাব়ির দরু্্ঘর্নার 
উচ্চ ঝঁুবে 

  �োরা ইবতমক্যথ্যই ঝঁুবেকত রক়েকে তাকদর জনথ্য মানবসে েথ্যাব্যর 
আকগ িরু ুহওয়া, বেকিষ েকর োরা অল্প ে়েকস গাঁজা দসেন িরু ু
েকরন ো র্ন র্ন েথ্যেহার েকরন 

  �আকরা র্ন র্ন শ্াসেষ্ট এেং োবির লক্ষণ, বেকিষ েকর ্যমূপান 
ো গাঁজা দসেন েরার সময় 

  �দভবপং-সম্পবে্ঘ ত ফুসফুকসর জখমগবুল 

গভভু বতী হওয়া বা স্তে্যপাে করানোর েময় গাঁজার 
ব্যবহার আপোর েন্তানের নবকানের জে্য ক্ষনতকর 
হনত পানর। গাঁজার রাোয়নেকগুনি আপোর নেশুর 
কানছ সযনত পানর এবং তানক সেনতবাচকভানব 
প্রভানবত করনত পানর।

  �সম্ােথ্য ক্ষবতোরে প্রভােগবুলর মক্যথ্য রক়েকে জকমের পর েম 
ওজন, মবস্তককের বেোকি েথ্যার্াত, এেং শিিকে পকর আচরণ ো 
মকনাকোকগর সমসথ্যা। গভ্ঘ েতী হওয়া ো স্তনথ্যপান েরাকনার সম়ে 
গাঁজা েথ্যেহাকরর অনথ্যানথ্য ঝঁুবেগবুল এখনও জানা ো়েবন। 

  �স্াস্থথ্য দসোর প্রদানোরীরা গভ্ঘ েতী ো স্তনথ্যপান েরাকনার সম়ে 
গাঁজা দসেন না েরার পরামি্ঘ দদন। 

NYC-সত গাঁজা: স্ানথ্্যর প্রভাবেমহূ
গাঁজা (মানরজযু়াো) নেউ ইয়কভু  সটেট (New York State, NYS) -এ প্রাপ্তবয়স্কনির ব্যবহানরর জে্য ববধ। 

আকরা তকথথ্যর জনথ্য, nyc.gov/health/cannabis-এ োন।
1National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine। The health effects of cannabis and cannabinoids:  
the current state of evidence and recommendations for research. (েথ্যানাবেস এেং েথ্যানাবেনক়েকের স্াকস্থথ্যর প্রভাে:  
গকেষণার জনথ্য প্রমাণ এেং সপুাবরিগবুলর েত্ঘমান অেস্থা।) জান়ুোরী 2017। 23 দি দম, 2022-এ অথ্যাকসেস েরা হকয়কে। 
https://nap.nationalacademies.org/resource/24625/Cannabis_report_highlights.pdf
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21 বছর বা তার সবনে 
বয়েী প্রাপ্তবয়স্করা 3 আউন্স 
গাঁজার ফুি বা কঁুন়ি বা 

24 গ্াম পযভুন্ত ঘেীভূত গাঁজা 
সযমে সতি বা সভপ রাখনত 
পানরে এবং সেয়ার করনত 
পানরে (নকন্তু নবনরি করনত 

পানরে ো)।

21 বছর বা তার সবনে 
বয়েী প্রাপ্তবয়স্করা 
সবনেরভাগ সেই 
জায়গায় ধমূপাে 
করনত পানরে বা 
গাঁজা সেবে করনত 
পানরে সযখানে 

তামাক ধমূপানের 
অেমুনত রনয়নছ।  

নেউ ইয়নকভু র নচনকৎো 
েংরিান্ত গাঁজার 

সপ্রাগ্াম েম্প্রোনরত 
হনয়নছ। পনরবতভু েগুনি 

েম্পনকভু  তনথ্যর 
জে্য cannabis.

ny.gov/medical-
cannabis-এ যাে।

গাঁজা নবনরি শুধমুাত্র NYS- 
িাইনেন্সপ্রাপ্ত ন�েনপেোনরগুনিনত 

অেনুমানিত। ন�েনপেোনরর 
অবথ্ােগুনি েহ আইনেভানব গাঁজা 

সকো েম্পনকভু  আপ-টু-স�ট 
তনথ্যর জে্য,  

cannabis.ny.gov/adult-use-এ 
যাে।

3 আউন্স 24 গ্াম
ধমূপানের 
এিাকা

গাঁজার েদাকান

শী�ই খলুেছ

https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page
https://nap.nationalacademies.org/resource/24625/Cannabis_report_highlights.pdf
http://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
http://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
http://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://bn.cannabis.ny.gov/adult-use

