
সম্প্রদায়গুলি কী করতে পাতর?
•   দেশ জড়ুে সম্প্রোয় এবং আস্া ভিভতিক সংগঠনগুভি তাড়ের এিাকায় দেন্থি জাতীয় 
তাোক আটকাড়নার জন্য সংগঠিত হড়য়ড়ে।

•   োভককি ন যুক্তরাড়্রের অড়নক শহর দযেন সান ফ্াভসিসড়কা এবং ভেভনয়াপভিস দেন্থি 
এবং অন্যান্য স্াড়ের তাোক জাতীয় পণ্য ভনভিদ্ধ কড়রড়ে অথবা সু্ি ও পাড়ককি র 
কাোকাভে দেন্থি জাতীয় তাোক পড়ণ্যর ভবক্রয় সীভেত কড়রড়ে।

মেন্থি অল্পবয়স্কতদর োোতকর প্রলে আসক্ত 
কতর মোতি। 

•   আপভন ভক জাড়নন দয সাম্প্রভতক বেরগুভিড়ত 
NYC-এর অত ধ্েতকরও মবলি যুবক/যুবতী 
যারা ভসগাড়রট খান তারা সাধারণত দেন্থি 
ভসগাড়রট পান কড়রন? 

•   যারা নন-দেন্থি ভসগাড়রট খান তাড়ের 
তুিনায় দয অল্পবয়স্রা দেন্থি ভসগাড়রট খান 
তাড়ের েড়ধ্য ভনড়কাটিড়ন আসক্ত হওয়ার আরও 
িক্ষণ দেখা যায়।

মকন মেন্থি সেস্াজনক?মকন মেন্থি সেস্াজনক?
দেন্থি থাকা ভসগাড়রট দেন্থিহীন ভসগাড়রড়টর 
েড়তাই ক্ষভতকারক, ভকন্তু দেন্থি থাকার ফড়ি 
তা লকতিার-লকতিারীতদর কাতে ্ূেপান শুরু 
করা সহজ কতর মোতি। ধূেপাড়নর কারড়ণ েশ 
টিরও দবভশ ধরড়নর ক্যাসিার, হৃেড়রাগ, দট্াক, 

ডায়াড়বটিস এবং অন্যান্য অড়নক দরাগ হড়ত পাড়র।

সম্পড়ককি  সত্য

মেন্থি লকমেন্থি লক? দেন্থি হি পুভেনার স্ােযুক্ত পোথকি যা তাোকজাত পড়ণ্য দযাগ 
করা হয় যার ফড়ি ধূেপাড়নর কককি শতা কড়ে যায়। 

মেন্থি োোকজাে পণ্

োোক লিল্প কীভাতব মেন্থি লসগাতরট লবক্রয় কতর?
•  প্রভত বের, োভককি ন যুক্তরাড়্রের বহৃতিে তাোক 
দকাম্পাভনগুভি সেস্ত তাোকজাত পড়ণ্যর ভবপণড়নর জড়ন্য 
প্রায় $8 লবলিয়ন খরচ কড়র। এটি প্রায় এক ঘণ্ায়  
$1 ভেভিয়ন! 

•  োভককি ন যুক্তরাড়্রে ভবভক্র হওয়া প্রভত ভতনটি ভসগাড়রড়টর 
েড়ধ্য একটির দবভশ দেন্থি ভসগাড়রট।

োোক লিল্প লকতিার-লকতিারী ও কৃষাঙ্গ 
সম্প্রদাতয়র জন্ মেন্থি জােীয় োোক 

পতণ্র লবজ্াপন প্রচার কতর।

সম্প্রোড়য় তাোড়কর ভবরুড়দ্ধ িোই করড়ত আপভন কী করড়বন তা ভশখড়ত আপনার স্ানীয় 
ধূেপান-েকু্ত অ্যাডড়িাড়কভস গ্রুড়পর সাড়থ দযাগাড়যাগ করুন, বা tobacco@health.nyc.gov -এ 
ইড়েি করুন।

5.22 Bengali

 •  বণকি-ভিভতিক সম্প্রোয়গুভির জন্য উভদিষ্ট ভবপণন 
ধূেপানকারী কৃষ্াঙ্গ োনিুড়ের েড়ধ্য দেন্থি ব্যবহাড়রর 
বভৃদ্ধড়ত অবোন দরড়খড়ে, যা 1950-এর দিতক 5% মেতক 
আজ জােীয়ভাতব 85%। NYC-দত, 89% ধূেপানকারী 
কৃষ্াঙ্গ প্রাপ্তবয়স্ এবং 68% ধূেপানকারী ি্যাটিড়না 
প্রাপ্তবয়স্রা দেন্থি ভসগাড়রট ব্যবহার কড়রন।
•   তাোক ভশল্প যুব সোজড়ক তাোড়ক আসক্ত কড়র তুিড়ত 
দেন্থি ভসগাড়রটড়ক “স্াটধে ার” পণ্ ভহড়সড়ব ততরী কড়র।


