
সাশ্রয় করতে 
ে্াগ করুন

আপনার অ্াশতরেতে কী আতে?

ধমূপাতনর অভ্াস ে্াগ করুন
এইভাবে আপনার আর থ্িক সাশ্রয় োড়বে ্াকবে।

একটি পাবরে অব থ্ির সাশ্রয় করবে শুরু করুন। প্ররেরিন 
আপনার ধূমপান না করার জন্য যে অ থ্ি বেবঁে যাবছে ো 
ওই পাবরের মবধ্য জমা করবে ্াকুন। ধূমপান ে্যাগ কবর 
এক সপ্াহ, এক মাস ো এক েছর ্াকার জন্য আপনার 
সাশ্রয় করা অব থ্ির মাধ্যবম রনবজবক রনবজ পুরস্কৃে করুন।

সসগাতরট খাওয়ার ইচ্ার সতগে মমাকাসিলা করার 
জন্ পরামশ্শ:

•  উদাস লাগতে? একটি নেুন শবের কাজ আরম্ভ করুন 
ো ে্যায়াম করুন। শরীরেেথি ার মাধ্যবম আপরন শারীররক 
ভাবে সুস্থ ্াকবে পারবেন এেং ধূমপাবনর ইছোর সাব্ 
বমাকারেলা করবে পারবেন।

•  সখতদ পাতচ্? স্াস্থ্যকর স্্যাক োন ো অল্প জল 
পান করুন।

•  খািার মখতয় উতেতেন? োোর পর সবগে সবগে িাঁে 
মাজনু। একটু হাঁটুন।
 

•  কাজ মেতক একটু সিরসে চাই? শরীর প্রসাররে 
করুন| অল্প সমবয়র জন্য হাঁটবে যান| একজন সহকমমীর 
সবগে ক্া েলনু|

•  ঘািত়ে যাতচ্ন, চাপ অনভুি করতেন িা সচসতিে? 
একটি আরাম করার বকৌশল ে্যেহার করুন ো িীরথিশ্াস 
রনন| একজন েনু্বক কল করুন|

•  অন্ান্ ধমূপায়ী ি্সতিতদর আতশ-পাতশ আতেন?  
এমন জায়গায় যান বয়োবন ধূমপাবনর অনমুরে বনই| 
েনু্বিরবক েলনু বয আপরন ধূমপান ে্যাগ করার 
প্রয়াস করবছন|

•  এখনও মমাকাসিলা করতে অসসুিধা হতচ্? একা 
সংগ্াম করবেন না| 65173 নম্ববর "Well" রলবে বটক্সট 
করুন ো একজন বগাপনীয় মানরসক স্াস্থ্য পরামশথিিাোর 
সবগে রেনামবূল্য ক্া েলার জন্য 888-692-9355 -এ 
কল করুন|

আপনার ডাতিারতরর সতগে ওষধু এিং পরামতশ্শর 
সিকতপের ি্াপাতর কো িলুন।
Medicaid সহ বেরশরভাগ স্াস্থ্য েীমা প্্যাবন আপনাবক 
ধূমপান ে্যাগ করার উবদেবশ্য সাহায্য করার জন্য পররবেো 
কভার করা রবয়বছ।

ধমূপান ে্াতগ সাহায্কারী ঔষধ মপ মপতে একটি 
সিনামতূল্র স্াট্শ ার সকট সনন িা একজন কুইট 
মকাতচর (ধমূপান ে্াগ প্রসশক্ষক) সতগে কো িলুন।
nysmokefree.com-এ যান।
866-697-8487 ো 311-এ কল করুন।

অন্ান্ সংস্ার সতগে মযাগাতযাগ করুন।
nyc.gov -এ যান এেং "NYC Quits" (এনওয়াই 
কুইটস) েুজঁনু।

অ্যাপল গুগল বপ্ ব্ার ব্বক NYC HelpMeQuit app 
ডাউনবলাড করুন।

nyc.gov -এ যান এেং স্থানীয় ধূমপান ে্যাগ করার 
কমথিসূেী বোঁজার জন্য "Health Map" (বহল্ ম্যাপ) 
েুজঁনু।

facebook.com/nycquits-এ যান|

সম্পদ
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আজই  
NYC HelpMeQuit 
অ্যাপ ডাউনবলাড করুন!

http://nysmokefree.com
http://nyc.gov
http://nyc.gov
http://facebook.com/nycquits


ধমূপাতনর দরুণ হওয়া খরচ
রনউ ইয়কথি  রসটিবে এক প্যাবকট রসগাবরবটর িাম $13-এর ব্বকও বেরশ। আপরন প্ররেরিন কবয়কটা রসগাবরট বেবল ো প্ররেরিন 
ধূমপান না করবলও েরে োড়বে ্াবক।

ধূমপাবনর রপছবন রনবজর অ থ্ি েরে না কবর ো আপনার প্রবয়াজনীয় ও পছবদের রজরনসপরে রকনবে েরে করুন।

আপনার অ্াশতরেতে কী আতে? 
আপরন ধূমপান ে্যাগ করবল কে অ থ্ি সাশ্রয় করবে পারবেন ো বিেুন।

এক সপ্াতহ  
একটি প্াতকট

এক সদতন  
একটি প্াক

এক সদতন
দটুি প্াক

এক সদতন  
অতধ্শক প্াতকট

এক সপ্াহ এক মাস এক িের

সাশ্রয় হওয়া অে্শ
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$13 
একটি নেুন েই

$46 
রসবনমা হবল িজুন 
একটি রাররে 

$91 
রমউরজয়াবমর 
োরেথিক সিস্যো

$182 
ব্রডওবয় বশাবয়র 
জন্য িটুি টিরকট

$52 
একটি কমথি সপ্াহ 
জন্য িপুুবরর োোর

$195 
রসটি োইবকর োরেথিক 
সিস্যো এেং একটি 
নেুন বহলবমট

$390 
সত্তরটি রাউন্ড-ররিপ 
সােওবয় রাইড

$780 
িটুি রাউন্ড ররিপ, 
প্ররেবেশী বিবশর 
রেমান যারো

$676 
প্রায় ি ুমাবসর জন্য 
মরুি বিাকাবনর পণ্যদ্রে্য

$2,373 
এক েছবরর জন্য 
পররোবরর বসল 
ব�ান রেল

$4,745 
সারা েছবর সপ্াবহ 
এক রিবনর জন্য 
বেরেরসটার

$9,490 
এক েছবরর CUNY 
কবলজ টিউশন, েই, 
এেং একটি ল্যাপটপ


