
আপনি যনি গাঁজা ব্্যব্হার কররি তাহরে এখারি নকছু 
নজনিস রর়েরছ যা আপিার জািা উনিত।

খুব্ বব্নি খুব্ দ্রুত গাঁজা ব্্যব্হার করা এন়ির়ে 
িেুি — অল্প পনরমাণ নির়ে শুরু করুি এব্ং ধীরর যাি।  

  �বিবিন্ন ধরনের গাঁজায় বিবিন্ন মাত্ার THC থানে, সেই 
োইনোঅ্্যােটিি পদাথ্থ যা আপোনে সেশাগ্রস্ত সিাধ েরায়। 
এটির োরনে প্রিািগবুির অ্েিুি আরও শবতিশািী হনে পানর, 
আরও োড়াোবড় ঘটনে পানর, িা উিনয়ই।  

  �বেছু ধরনের গাঁজা এেটি বিিববিে প্রিাি সেিনে 
পানর। উদাহরেস্বরপূ, সিাজ্য দ্রি্য (গাঁজা িরা 
খািার)-এর েমূ্ে্থ প্রিাি অ্েিুি েরনে চার 
ঘন্া পয্থন্ত েময় িাগনে পানর।  

  �অ্ল্প পবরমাে বদনয় শরু ুেরেু। আনরা গ্রহে েরার আনগ আপবে 
প্রিািগবুি অ্েিুি ো েরা পয্থন্ত অ্নপক্া েরেু। 

মি সহ অি্যাি্য ওষরুধর সারে গাঁজা বমিারিা 
এন়ির়ে িেুি। 

  �মদ িা অ্ে্যাে্য মাদেদ্রনি্যর োনথ গাঁজা সমশানো অ্প্রে্যাবশে 
প্রিাি সেিনে পানর। 

  �আপবে যবদ সপ্রেবরিপশনের ওষধু গ্রহে েনরে, োহনি আপোর 
স্বাস্থ্য সেিার প্রদােোরীনে বজজ্াো েরেু বেিানি গাঁজা ি্যিহার 
েরা আপোনে প্রিাবিে েরনে পানর। 

  �োমানের োনথ গাঁজা সরাি েনর িা বমবশনয় ধমূপাে এবড়নয় 
চিেু। োমানের সধাঁয়া আপোর এিং আপোর আনশপানশর 
অ্ে্যনদর জে্য ক্বেের।  

গান়ি িাোরিার সম়ে ব্া আরগ গাঁজা ব্্যব্হার করা 
এন়ির়ে িেুি। 

  �গাঁজা েহ সয সোেও পদানথ্থর প্রিানি 
িা সেশগ্রস্ত হনয় গাব়ি চািানো অ্বেরাপদ 
এিং সিআইবে। 

   NYS আইে যাত্ী েহ সয োনরা দ্ারা সমাটর গাব়িনে গাঁজার 
ি্যিহারনে বেবষদ্ধ েনর। 

  �আপবে যবদ সেশগ্রস্ত অ্িস্থায় গাব়ি চািাে, োহনি আপোর 
বেনজর এিং অ্ে্যনদর ক্বে েরার ঝঁুবে অ্নেে সিবশ।  

গাঁজা নিরাপি রাখুি এব্ং নিশু 
ও তরুণরির িনৃটি ও িাগারের 
ব্াইরর রাখুি। 

  �এেটি িে েরা ে্যাবিনেট িা পানত্ 
গাঁজা রাখেু। মনে রাখনিে সয অ্নেে সিাজ্য বমছবর িা অ্ে্যাে্য 
োধারে খািার এিং পােীনয়র মনো সদখনে। 

যনি বকারিা নিশু গাঁজা ব্া গাঁজাযকু্ত পণ্য খা়ে ব্া পাি 
করর তাহরে 212-764-7667-এ NYC Poison Center 
(NYC নব্ষ বকন্দ্র)-এ কে করুি। 

   NYC Poison Center েরেু এিং প্রাপ্তিয়স্কনদর জে্য 
বিোমনূি্য, 24/7 এিং সগাপেীয় েহায়ো প্রদাে েনর, যার মনধ্য 
গাঁজার পার্শ্থপ্রবেবরিয়া েম্নে্থ  প্রশ্নগবুি রনয়নছ।

NYC-বত গাঁজা: নিরাপি গাঁজার ব্্যব্হার
গাঁজা (মানরজ়ুোিা) নিউ ই়েক্ক  বটেট (New York State, NYS) -এ প্াপ্তব়্েস্করির ব্্যব্হাররর জি্য বব্ধ। 

21 ব্ছর ব্া তার বব্নি 
ব়্েসী প্াপ্তব়্েস্করা 3 আউন্স 
গাঁজার ফুে ব্া কঁুন়ি ব্া 

24 গ্াম পয্কন্ত ঘিীভূত গাঁজা 
বযমি বতে ব্া বভপ রাখরত 
পাররি এব্ং বি়োর কররত 
পাররি (নকন্তু নব্নরি কররত 

পাররি িা)।

21 ব্ছর ব্া তার বব্নি 
ব়্েসী প্াপ্তব়্েস্করা 
বব্নিরভাগ বসই 
জা়েগা়ে ধমূপাি 
কররত পাররি ব্া 
গাঁজা বসব্ি কররত 
পাররি বযখারি 

তামাক ধমূপারির 
অিমুনত রর়েরছ।  

নিউ ই়েরক্ক র নিনকৎসা 
সংরিান্ত গাঁজার 

বপ্াগ্াম সম্প্রসানরত 
হর়েরছ। পনরব্ত্ক িগুনে 

সম্পরক্ক  তরে্যর 
জি্য cannabis.

ny.gov/medical-
cannabis-এ যাি।

গাঁজা নব্নরি শুধমুাত্র NYS- 
োইরসন্সপ্াপ্ত নিসরপিসানরগুনেরত 

অিরুমানিত। নিসরপিসানরর 
অব্স্ািগুনে সহ আইনিভারব্ গাঁজা 

বকিা সম্পরক্ক  আপ-টু-বিট 
তরে্যর জি্য,  

cannabis.ny.gov/adult-use-এ 
যাি।

3 আউন্স 24 গ্াম
ধমূপারির 
এোকা

গাঁজার েদাকান

শী�ই খলুেছ

https://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://bn.cannabis.ny.gov/adult-use


সরিতি োকুি বয অনি়েন্রিত গাঁজাজাতী়ে পণ্যগুনে 
টে্যান্াি্ক  গুণমাি ব্া সরুক্ার নি়ে্রিরণর সারে বতনর করা 
হ়ে িা।  

  �এর অ্থ্থ এই গাঁজাজােীয় পে্যগবুির প্রিাি অ্বেনদ্থশ্য।  
  �গাঁজার সিবপং পে্যগবুি ি্যিহার েরা এব়িনয় চিেু যেক্ে ো 
োনদর েরুক্ার ি্যিস্থা (সযমে আপোনে অ্িাবছিে প্রিাি সথনে 
রক্া েরনে NYS বেয়মগবুি) বেয়ন্ত্রে েরা হয়। 

   �িে্থমানে, গাঁজা সেিে েরা সথনে 
ই-বেগানরট িা সিবপং পনে্যর ি্যিহার 
েম্বে্থ ে েুেেুনের ক্বে  
(e-cigarette or vaping product 
use-associated lung injury, 
EVALI) হওয়ার ঝঁুবে রনয়নছ। EVALI েম্নে্থ  
আনরা েনথ্যর জে্য nyc.gov/health-এ যাে এিং 
"e-cigarettes" (ই-বেগানরট) অ্েেুন্াে েরেু।

যারা ধমূপাি কররছি িা ব্া বভপ কররছি িা তারির 
কারছ ধমূপাি করা ব্া গাঁজা খাও়ো এন়ির়ে িেুি। 

  �সেনেন্ডহ্যান্ড গাঁজার সধাঁয়া এিং সিবপং 
এনরােনির োরনে স্বানস্থ্যর ঝঁুবেগবুি 
অ্জাো। োমানের সধাঁয়ার মনো, গাঁজার 
সধাঁয়ায় আিোেরা এিং ে্যান্ার েবৃটিোরী 
রাোয়বেে থানে। গাঁজার এনরােনিও ক্বেের রাোয়বেে 
থােনে পানর।

  �আপোর চারপানশর সিােনদর েম্নে্থ  েনচেে হে। অ্ে্যানদর 
সথনে সধাঁয়া দনূর রাখেু।  

আপনি যনি 25 ব্ছররর কম ব়্েসী হি, তাহরে সরিতি 
োকুি বয গাঁজা ব্্যব্হার করা স্ারস্্যর ঝঁুনক ব্া়িা়ে। 
নব্েনবিত ব্্যব্হার এই ঝঁুনকগুনেরক কমা়ে।

  �গাঁজা সেই েরেুনদর উপর গরুেুর প্রিাি 
সেিনে পানর যানদর মবস্তষ্ক এখেও বিোশ 
েরনছ। সেবেিাচে প্রিািগবুির মনধ্য 
বচন্তািািো, সশখার এিং েমে্যা েমাধানে অ্েবুিধা; দিু্থি 
স্বৃেশবতি িা সোোে; এিং শারীবরে েমন্বয় হ্াে অ্ন্তিু্থতি 
থােনে পানর।

  �অ্ল্প িয়নে গাঁজা ি্যিহার শরু ুেরা িা এটি ঘে ঘে ি্যিহার েরা 
মােবেে সরানগর আনগ শরু ুহওয়ার োনথ যতুি হনে পানর, বিনশষ 
েনর যারা ইবেমনধ্য ঝঁুবেনে রনয়নছ োনদর জে্য।

  �বিোমনূি্য, 24/7 এিং সগাপেীয় মােবেে স্বানস্থ্যর েহায়োর 
জে্য, nyc.gov/nycwell-এ যাে, 65173 েবিনর WELL 
সটক্সট েরেু িা 888-692-9355 েবিনর েি েরেু।

MHY484029E – 4.23 Bengali

আনরা েনথ্যর জে্য, nyc.gov/health/cannabis-এ যাে।

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-e-cigarettes.page
http://nyc.gov/nycwell
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page

