
ধমূপান-মকু্ত আবাসন

স্াস্থ্য বলুেটিন 
সব স্বাস্থ্যবলুেটিনগুলে দেখবার জনথ্য nyc.gov/health –দেখুন।
লবনবামলূেথ্যর প্রলিলেলিসমহূ অর্বার দেওযবার জনথ্য 311 নম্বলর দ�বান করুন।

• একটি দ�বাযঁবা-মকু্ত লবল্ডিংলয, লবল্ডিংলযর লিিলর দকবাথবাও �ূমিবান অনলুমবালেি নয এবিং 
কখনও কখনও ববাইলরর এেবাকবালিও অনলুমবালেি নয।

• একটি দ�বাযঁবা-মকু্ত নীলি আববাসগুলেলক িলরবাক্ষ �ূিনবান কলমলয স্বাস্থ্যকর থবাকলি সবাহবাযথ্য 
কলর এবিং লবল্ডিংলযর মবালেকরবা িলরষ্বার করবার খরচ কলমলয অথ্ ববাচঁবায।

• লনউ ইযক্ লসটিলি, মবালটি ইউলনট লবল্ডিংলযর সবা�বারণ এেবাকবায �ূমিবান করবা দবআইলন, 
আর 2018 সবালের অগবাস্ট িয্ন্ত, মবালটি ইউলনট লবল্ডিংগুলের �ূমিবালনর ওির লনজস্ 
নীলি রলযলে। দ�বাযঁবা-মকু্ত আইন সম্পলক্ আলরবা জবানলি nyc.gov/health এ যবান 
এবিং smoking laws (�ূমিবালনর আইন) অনসুন্বান করুন। 

�ূমিবান-মকু্ত আববাসন

িলরবাক্ষ �ূমিবান

• যখন দকউ িবামবাকজবাি িণথ্য দথলক দ�বাযঁবা ববািবালস লনগি্ কলর, িখন অনথ্য বথ্যলক্ত দসই 
দ�বাযঁবা শ্বালস গ্রহণ করলি িবালর। এলক িলরবাক্ষ �ূমিবান বেবা হয।

• িলরবাক্ষ �ূমিবান প্রবাপ্তবযষ্ এবিং লিশুলের হবািঁবালনর আক্রমণ, শ্বাসকষ্ট, দট্বাক, হবালট্র 
অসুখ এবিং �ুস�ুলসর কথ্যবান্বালরর ঝঁুলক ববাডবায। 

• িলরবাক্ষ �ূমিবান �বাটে, ববাযরুন্ধ্র এবিং জবানেবার ম�থ্য লেলয দযলি িবালর। যলে দকবান 
লবল্ডিং সমূ্পণ ্দ�বাযঁবা-মকু্ত নবা হয, িবাহলে একটি অথ্যবািবাট্লমন্ট ববা ববালডও সমূ্পণি্বালব 
দ�বাযঁবা-মকু্ত হলি িবারলবনবা। 

লনউইযক্ লসটিলি, 3 জলনর মলধথ্য 1 জন প্রবাপ্তবযষ্ 

অ-�ূমিবাযী বথ্যলক্ত িলরবাক্ষ �ূমিবাযী লহসবালব িলরগলণি হন।1

1   “সবাম্প্রলিক িবামবাক লনযন্ত্রণ নীলিসমলূহর প্রসলগে লনউইযক্ লসটিলি অ-�ূমিবাযীলের মল�থ্য িলরবাক্ষ 
�ূমিবান সম্পলক্ �বারণবা জ্বািন: বি্মবান লস্লি, গি েিক �লর িলরবি্ন এবিং জবািীয িবারিমথ্য,” 
https://doi.org/10.1093/ntr/ntw135
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দ�বাযঁবা-মকু্ত হন

�ূমিবান িলরিথ্যবাগ করবার লকেু িরবামি্

সম্পেসমহূ

• একটি দ�বঁাযবা-মকু্ত নীলির অনলুরবা� করবার আলগ, কখন এবিং দকবাথবায আিনবার অথ্যবািবাট্লমলন্ট অথ্বাৎ ববালডলি 
দ�বঁাযবা ঢুকলে িবা লেখুন। আিনবার স্বালস্থ্য িলরবাক্ষ �ূমিবালনর �লে দকবান প্রিবাব িরলে দসটিও লেখুন, লবলিষি 
যলে এমল�লসমবা ববা �ুস�ুলসর কথ্যবান্বালরর মি দকবান অক্ষমিবা আিনবার থবালক। 

• আিনবার ববালডর মবালেক ববা লবল্ডিং মথ্যবালনজবারলক বেনু: 

এই স্বাস্থ্য বলুেটিলনর অলিলরক্ত িবাষবা ও অনথ্যবানথ্য অনবুবাে করবা স্বাস্থ্যসবামগ্রীর জনথ্য nyc.gov/health/pubs –দে খুন। আিনবার লনলজর িবাষবায িলরলষববা িবাওযবার অল�কবার আিনবার  
আলে। লনউইযক্ লসটি স্বাস্থ্যলবিবাগর সব অল�স এবিং ললিলনলকএই িলরলষববাগুলে লবনবামলেথ্য িবাওযবা যবায।
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লিলজট করুন nyc.gov/health এবিং 
smoke-free housing (দ�বাযঁবা-মকু্ত 
আববাস) অনসুন্বান করুন

healthbulletins@health.nyc.gov 

এ ইলমে করুন

সব্বলেষ স্াস্থ্য বলুেটিন গ্রহণ করুনআলরা জাননুসংল�াগ করা
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আিনবার লবল্ডিংলযর 
জনথ্য একটি দ�বাযঁবা-মকু্ত 

নীলি ববানবালি

ববালডগুলের মবালঝ �বাটে ববা 
�বাকঁ িূরণ করলি

িলরবাক্ষ দ�বাযঁবার উৎস দথলক 
েলূর অনথ্য ববালডর কথবা 
লজজ্বাসবা করুন 

লকিবালব দ�বাযঁবা-মকু্ত হলবন িবার সম্পলক্ 
আলরবা িলথথ্যর জনথ্য লিলজট করুন 
nyc.gov/health ওলযবসবাইলট এবিং 
smoke-free housing (দ�বাযঁবা-মকু্ত 
আববাস) অনসুন্বান করুন। 

আিনবার লপ্রযজন এবিং প্রলিলবলিলের িলরবাক্ষ �ূমিবান দথলক রক্ষবা করবা আর দ�বাযঁবা-মকু্ত িলরলবি তিলর করবার এক প্রকবার িথ হে �ূমিবান দে়লড দেওযবা। 
এটবা দেলড দেওযবা কঠিন হলি িবালর, িলব এই িরবামি্গুলে আিনবার সিংকল্পলক িুেনবামেূক সহজ কলর দেলব:

দকন আিলন েবাডলি চবান দসটবা লস্র করুন।

সহবাযিবা ও উৎসবাহ িবান: 1-866-697-8487 সবাহবাযথ্য করলি িবালর।

েবাডবার প্রস্তুলি: আিনবার ববালডলি দকবান েবাইটবার রবাখলবন নবা এবিং লসগবালরটগুলে দ�লে লেন।

দেলড দেওযবার একটি লেন ঠিক করুন।

আরও িরবামলি্র জনথ্য, লিলজট করুন nyc.gov/health এবিং খুঁজনু NYC Quits (NYC কুইটস)।
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