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প্রিয় প্রিউ ইয়র্ক বাসী,  
 

প্রিউ ইয়র্ক  প্রসটির স্বাস্থ্য এবং মািপ্রসর্ স্বাস্থ্যপ্রবপ্রি প্রবভাগ (New York City Department of Health and Mental 

Hygiene) এর তরফ থেকর্, আপ্রম আপিাকের ই-প্রসগাকরট, অেবা, ভযাপ্রপং, ফুসফুকসর ক্ষপ্রতর সকে জপ্র়িত অিযািয বযবহৃত 

পকযযর (EVALI) থেকর্ জিসািারকযর স্বাকস্থ্য হওয়া গুরুতর িকর্াপ সম্বকে হালিাগাে র্রকত চাই। 2020 সাকলর মাকচক র 

প্রহসাকব, থফডাকরল, থেট এবং স্থ্ািীয় র্মকর্তক ারা 2,800টির থবপ্রি সম্ভাবয EVALI থর্কসর তেন্ত চাপ্রলকয় যাকেি, যা 
থবপ্রিরভাগ থক্ষকে 35 বছকরর র্ম বয়সী বযপ্রিকের সকে জপ্র়িত। এই সংখ্যার মকিয প্রিউ ইয়র্ক  প্রসটিকত (NYC) 50টির থবপ্রি 

থর্স এবং প্রতিটি মৃতুয এবং থেি জকু়ি 60টির থবপ্রি মতুৃয রকয়কছ। সমস্ত থর্কসর সাকে ই-প্রসগাকরকটর বযবহার জপ্র়িত বকল 

থেখ্া থগকছ।  

 

প্রবকিষ র্কর বতক মাকি চলকত োর্া র্করািাভাইরাস থরাগ 2019 (COVID-19) এর িকর্াকপর সূে পপ্ররপ্রস্থ্প্রত প্রবচাকর EVALI 

এর িকর্াপপ্রবকিষভাকব েপু্রিন্তার র্ারয হকয় উকেকছ। EVALI ছা়িাও, ভযাপ্রপং অিযভাকব ফুসফুকসর পপ্ররপ্রস্থ্প্রতকর্ আক্রান্ত 

র্রকত পাকর। COVID-19 ও ফুসফুসকর্ আক্রান্ত র্রকত পাকর বকল, ভযাপ্রপং গুরুতর অসুস্থ্তার ঝুুঁ প্রর্ বাপ্র়িকয় প্রেকত পাকর। 
 

ই-প্রসগাকরট বযবহাকরর সাকে সম্পপ্রর্ক ত EVALI িকর্াকপ প্ররকপাটক  র্রা উপসগকগুপ্রলর মকিয রকয়কছ: 

 র্াপ্রি, শ্বাসর্ষ্ট বা বুকর্ বযো 
 বপ্রম ভাব, বপ্রম র্রা, থপট খ্ারাপ বা থপকট বযো 
 জ্বর, ক্লাপ্রন্ত বা ওজি র্কম যাওয়া 

 

ই-প্রসগাকরটগুপ্রল থসই প্রডভাইস যা এর্টি তরলকর্ তাপ প্রেকয় অযাকরাকসাল (থিাুঁয়া)-এ পপ্ররযত র্কর। যখ্ি থর্উ ই-প্রসগাকরট 

বযবহার র্কর (ভযাপ্রপংও বলা হকয় োকর্), তারা এই অযাকরাসল প্রিিঃশ্বাকস গ্রহয র্কর। ই-প্রসগাকরটকর্ ভযাপ বা ভযাপ থপি 

প্রহসাকবও অপ্রভপ্রহত র্রা থযকত পাকর। ই-প্রসগাকরকটর তরলগুপ্রলকত তামার্ িা োর্কলও িায় সবসময়ই প্রিকর্াটিি োকর্, যা 
থিিার বস্তু এবং স্বােযুি। ই-প্রসগাকরটগুপ্রল THC (গাুঁজায় োর্া উপর্রয, যা মাপ্ররজয়ুািা িাকমও পপ্ররপ্রচত, যার ফকল “থিিা” 
হয়) থতল এবং অিযািয মাের্ দ্রকবযর সাকেও বযবহার র্রা থযকত পাকর। 
 

প্রর্ছু THC োর্া ভযাপ্রপং পকযয প্রভটাপ্রমি ই অযাপ্রসকটট িামর্ এর্টি অযাপ্রডটিভ িবলভাকব এই িকর্াকপর সাকে যুি হকলও, 

থর্াকিা এর্টি প্রবকিষ থর্প্রমর্যাল বা পকযযর িরি EVALI এর িকতযর্টি থর্কসর সকে যুি িয়। প্রভটাপ্রমি ই অযাপ্রসকটট অকির্ 

খ্ােযদ্রবয এবং ত্বর্ পপ্ররচযকার সামগ্রীকত োকর্। খ্াওয়ার সময় বা ত্বকর্ লাগাকিার সময় এটি প্রিরাপে। তকব, গকবষযায় থেখ্া 
থগকছ থয প্রভটাপ্রমি ই অযাপ্রসকটট প্রিিঃশ্বাকসর মািযকম গ্রহয র্রকল থসটি ফুসফুসীয় র্াযকর্লাপকর্ িভাপ্রবত র্কর। থযকহতু EVALI 

এর িকতযর্টি থর্স প্রভটাপ্রমি ই অযাপ্রসকটকটর সকে যুি িয়, তাই THC-এ োর্া অিযািয থর্প্রমর্যাল বা প্রিকর্াটিি ভযাপ্রপংকয়র 

পযযগুপ্রলও এই িকর্াকপর সকে জপ্র়িত হকত পাকর।  
 

স্বাস্থ্য প্রবভাগ বতক মাকি প্রিম্নপ্রলপ্রখ্তগুপ্রলর পরামিক প্রেকয়কছ। 
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থয সর্ল প্রিউ ইয়র্ক বাসী THC ভযাপ্রপং পযযগুপ্রল বযবহার র্রকছি: 

 থর্ািও THC ভযাপ্রপং পযয বযবহার র্রকবি িা, প্রবকিষত অিলাইকির মািযকম অেবা প্রবপ্রিবপ্রহভুক তভাকব প্রর্ংবা 
থসািযাল থিটওয়াকর্ক র মািযকম থর্িা পযয। অিয রাজয থেকর্ লাইকসন্সিাপ্ত খু্চকরা থোর্ািোর থেকর্ আহপ্ররত বকল 

মকি হওয়া পযয জাল বা প্রিয়মপ্রবরুদ্ধ হকত পাকর (উোহরযস্বরূপ, "ডযাঙ্ক ভযাপস" বা "এক্সটির্ র্াটক স")। র্াকটক কজর 

মকিয োর্া বস্তু থলকবকল উপ্রিপ্রখ্ত বস্তুর সাকে িাও প্রমলকত পাকর বা পােকর্য হকত পাকর। গাুঁজার পযয, যার অন্তভুক ি 

THC থভপ্রপং পযয, প্রিউ ইয়র্ক  থেকট (NYS) ববি িয় বা প্রিয়প্রিত হয়, যপ্রে িা NYS প্রচপ্রর্ৎসা সংক্রান্ত মাপ্ররজয়ুািা 
র্মকসূপ্রচ (Medical Marijuana Program)-র মািযকম প্রচপ্রর্ৎসা সংক্রান্ত বযবহার র্রা হয়। 

 আপপ্রি প্রচপ্রর্ৎসা সংক্রান্ত মাপ্ররজয়ুািা র্মকসূপ্রচর এর্জি িংসাপ্রয়ত থরাগী হকল, তেন্ত চলার্ালীি আপিার স্বাস্থ্য থসবা 
িোির্ারীর সকে ভযাপ্রপং পকযযর সম্ভাবয প্রবর্ল্প প্রিকয় র্ো বলিু। অপ্রতপ্ররি তকেযর জিয, থেকটর প্রচপ্রর্ৎসা সংক্রান্ত 

মাপ্ররজয়ুািা র্মকসূপ্রচর 844-863-9312 িম্বকর থযাগাকযাগ র্রুি। 
 

আপপ্রি THC ভযাপ্রপং পযযগুপ্রলর বযবহার চাপ্রলকয় থগকল: 

 পযযগুপ্রলকত এমি থর্াকিা মাের্দ্রবয (থযমি প্রভটাপ্রমি ই অযাপ্রসকটট) পপ্ররবতক ি বা থযাগ র্রকবি িা যা উৎপােকর্র 

অপ্রভকিত প্রছল িা। 
 পযযগুপ্রল থিয়ার র্রা থেকর্ প্রবরত োকুি। এর ফকল ফু্ল এবং COVID-19 এর মকতা সংক্রময ছপ্র়িকয় প়িার ঝুুঁ প্রর্ 

থবক়ি থযকত পাকর। 
 আপিার উপকর থেওয়া উপসগকগুপ্রলর থর্াকিাটি থেখ্া প্রেকল অপ্রবলকম্ব প্রচপ্রর্ৎসা র্রাি। 

 

থযসর্ল প্রিউ ইয়র্ক বাসী প্রিকর্াটিি ভযাপ্রপং পযযগুপ্রল বযবহার র্রকছি:  

 ভযাপ্রপং বা প্রসগাকরট িূমপাকির বেকল FDA অিুকমাপ্রেত প্রিকর্াটিকির িপ্রতস্থ্াপর্ ওষুিগুপ্রল (পযাচ, গাম, লকজন্স, থে 

এবং ইিকহলর) বযবহার র্রার র্ো ভাবিু। 
 প্রিকর্াটিি ছা়িার সাকে মাপ্রিকয় প্রিকত এগুপ্রল প্রিকয় এবং অিযািয থর্ৌিলগুপ্রল প্রিকয় এবং তার তীব্র আর্াঙ্ক্ষা প্রবষকয় 

এবং র্ীভাকব EVALI বা়িার ঝুুঁ প্রর্ র্মাকিা যায় থসই সম্বকে আপিার স্বাস্থ্য থসবা িোির্ারীর সকে র্ো বলিু। 
আপিার পপ্ররকষবা িোির্ারীর সকে সাক্ষাকতর আকগ থফাি র্রুি, থটক্সট র্রুি অেবা আপিার থরাগীর থপাটক াল 

বযবহার র্রুি। সম্ভব হকল সিরীকর প্রচপ্রর্ৎসা সংক্রান্ত সাক্ষাকতর বেকল থটপ্রলকমপ্রডপ্রসি বযবহার র্রুি। থযসর্ল প্রিউ 

ইয়র্ক বাসীর ভযাপ্রপং বা িূমপাি বকের জিয সহকযাপ্রগতা িকয়াজি তারা এর সকে: 

o এর্জি ছা়িার িপ্রিক্ষকর্র সাকে র্ো বলকত এবং প্রিকর্াটিি ওষুকির প্রবিামূকলয োটক ার প্রর্কটর থযাগযতা 
সম্বকে জািকত nysmokefree.com থেখ্কত পাকরি অেবা 866-NY-QUITS (866-697-8487) িম্বকর 

থফাি র্রকত পাকরি। 
o ওভার েয র্াউন্টার ওষুকির প্রবর্ল্প সম্বেীয় তেয সকমত পরামকিকর জিয থর্াকিা স্থ্ািীয় ফামকাপ্রসকের সকে 

র্ো বলিু। 
o তরুয এবং র্মবয়সী িাপ্তবয়স্করাও (13 থেকর্ 24 বছর বয়সীরা) থটক্সটিং সহকযাপ্রগতা র্মকসূপ্রচকত 

থযাগোকির জিয 88709 িম্বকর "DROPTHEVAPE" থটক্সট র্রকত পাকরি।  
 পযযগুপ্রল থিয়ার র্রা থেকর্ প্রবরত োকুি, থযকহতু এর ফকল ফু্ল এবং COVID-19 এর মকতা সংক্রময ছপ্র়িকয় প়িার 

ঝুুঁ প্রর্ থবক়ি থযকত পাকর।  
 

আপপ্রি যপ্রে প্রপতা বা মাতা হি এবং আপিার সন্তাকির উপকর তাপ্রলর্াবদ্ধ উপসগকগুপ্রলর থর্াকিাটি হয় এবং ভযাপ্রপংকয়র সম্ভাবয 
ইপ্রতহাস োকর্, তাহকল আপিার সন্তাকির প্রচপ্রর্ৎসার বযবস্থ্া র্রুি। ভযাপ্রপংকয়র ঝুুঁ প্রর্গুপ্রল প্রিকয় এবং ভযাপ্রপং সম্বেীয় 

ফুসফুকসর ক্ষপ্রতর সাম্প্রপ্রতর্ িকর্াপ প্রিকয় আপিার সন্তািকের সকে র্ো বলিু। 

http://nysmokefree.com/
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 তেন্ত একগাকিার ফকল বতক মাকি উকে আসা ভযাপ্রপংকয়র উচ্চমাোর ঝুুঁ প্রর্ প্রিকয় আকলাচিা র্রুি। 
 ই-প্রসগাকরট বা প্রসগাকরট সম্বে িশ্নগুপ্রলর উত্তর প্রেকয় এর্টি থখ্ালাখু্প্রল, চলমাি র্কোপর্েকি উৎসাপ্রহত র্রুি। 
 আপিার উকেগ সম্বকে জািাি এবং সেীকের চাপ িপ্রতহত র্রা থয র্তটা র্ষ্টর্র তা স্বীর্ার র্কর প্রিি। 

 

উপরন্তু, ভযাপ্রপংকয়র পযযগুপ্রল র্খ্িই তরুয, র্মবয়সী িাপ্তবয়স্ক অেবা গভক বতীকের বযবহার র্রা উপ্রচত িয়। থয 

িাপ্তবয়স্করা বতক মাকি তামার্জাত পযযগুপ্রল বযবহার র্রকছি িা তাকের আর ভযাপ্রপংকয়র পযযগুপ্রলর বযবহার শুরু র্রা উপ্রচত 

িয়।  
 

ই-প্রসগাকরটগুপ্রল সম্বকে আকরা তকেযর জিয, nyc.gov/health থেখু্ি এবং "e-cigarettes" (ই-সিগারেট) প্রিকয় অিুসোি 

র্রুি। িকর্াপ সম্বকে আকরা তকেযর জিয, cdc.gov থেখু্ি এবং EVALI প্রিকয় অিুসোি র্রুি। COVID-19 সম্বকে 

আকরা তকেযর জিয, nyc.gov/health/coronavirus থেখ্ুি। 
 
 

আমাকের র্মুযপ্রিটিগুপ্রলকর্ সুরপ্রক্ষত র্রকত আপিার সহায়তার জিয িিযবাে। 
 

   প্রবিীত, 

 

      
 
     Oxiris Barbot, MD 

     র্প্রমিিার 

     প্রিউ ইয়র্ক  প্রসটির স্বাস্থ্য  
     এবং মািপ্রসর্ স্বাস্থ্যপ্রবপ্রি প্রবভাগ 

http://nyc.gov/health
http://cdc.gov/
http://nyc.gov/health/coronavirus

