
THE FACTS ABOUT VAPING – DO YOU KNOW WHAT THEY’RE VAPING? Bangla

প্রায়ই 'ভ্্যরাপ' বলরা হয় এমন ইললকট্রননক নিগরালেট বরা ই-নিগরালেট হল ইললকট্রননক নিভ্রাইি যেগুললরা ফুিফুলি বরাষ্পীভূ্ত 
তেল িেবেরাহ কেরাে জন্য ততনে কেরা হয়। অলনক ধেলনে ভ্্যরাপ েলয়লে এবং এগুললরালক শনরাক্ত কেরা কঠিন হলত পরালে। 
ভ্্যরালপে প্ধরান উপরাদরান হল প্পরাইনলন গ্রাইকল, উনভিজ্জ নগ্িরানেন নকংবরা নগ্িরােল, এবং প্রায়ই এগুললরালত ননলকরাটিন, 
গন্ধ এবং অন্যরান্য েরািরায়ননক দ্রব্য থরালক। ভ্্যরালপ এমন নকেু ক্ষনতকে েরািরায়ননক উপরাদরান থরাকলত পরালে যেগুললরা প্যরালকলটে 
গরালয় যলখরা থরালক নরা। 
ভ্্যরাপ িম্পলককে  িবলেলয় বড় ভু্ল ধরােণরাটি হল এগুললরা নিগরালেলটে তুলনরায় কম ক্ষনতকে। এটি িত্য নয়। ভ্্যযাপ নিরযাপদ িয়।

আপনারা কি জাননন তারা িী কননছে?

অলনক ভ্্যরালপই ননলকরাটিন 
থরালক েরাে করােলণ এগুললরা 

খুবই আসকতিির  হয়

তরুণলদে মলধ্য েরােরা 
ভ্্যরাপ যনয় তরালদে ধূমপরালন 

আিক্ত হলয় পড়রাে 
িম্রাবনরা ৩ গুন যবশপী 

ভ্্যরানপং এে িরালথ 
ফুসফুনসর গুরুতর 

রোরানের যেরাগিূত্র 
পরাওয়রা লগলে 

নলিননং িরামগ্পী, যনইল পনলশ 
নেমুভ্রাে, আগরােরা নরাশক এবং 
কপীটপতঙ্গ নরাশক য্রেলত থরালক 
এমন ক্ষকতির রাসায়কনি 

পদরাথকে ভ্্যরাপগুললরালতও 
থরাকলত পরালে

১ টি ভ্্যরালপে ননলকরাটিলনে 
পনেমরান  

= ৫০  
টি কসোনরট

ভ্্যাকপং সম্পকিকি ত  
তথ্্য 

বাবা মা এবং পরিচর্্যাকািীদেি জন্্য 

ভ্্যরাপ নবনভ্ন্ন নিজরাইন এবং 
স্রাইললে হয় এবং এগুললরা 

লুকিনয় রাখা সহজ  
হলত পরালে

আপন্ািা রক জাদন্ন্ তািা কী রন্দছে?
health.nsw.gov.au/vaping ওলয়বিরাইট যথলক প্মরাণ* এবং তথ্যরানদ যজলন ননন

*সবগুদ�া রববৃরতি জন্্যই প্রমাণ িদেদে র্া আমাদেি ওদেবসাইদে পাদবন্।

রন্দকাটিন্ ফ্রু টি

http://health.nsw.gov.au/vaping
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ভ্্যাপ তরুণনের আিৃষ্ট িনর 
স্রাদ (যেমন তেমুজ, আঙ্গেু, ক্যরােরালমল, বরাবল-গরাম, ভ্্যরাননলরা এবং পুনদনরা) 
এবং ভ্্যরালপে জন্য ব্যবহৃত েনিন প্যরালকনজং তরুণলদে করালে এগুললরালক 
আকর্কেণপীয় কলে যতরালল। এছযাড়যাও অনিক ভ্্যযানপ নিনকযাটিি থযানক, 
যেগুন�যানে েরুণরযা খুব দ্রুে আসক্ত হনয় পনড়।
তরামরাক যকরাম্পরাননগুললরা প্নতননয়ত নতুন গ্রাহক খুঁলজ যবড়রায়। ভ্্যরাপ হল 
তরুণলদে ননলকরাটিলন আিক্ত কলে যতরালরাে একটি নতুন উপরায়, েরা ত্যরাগ 
কেরা প্রায়শই কঠিন।

কননিাটিন অল্প  
বয়সী রোলািনের  
জন্য ক্ষকতির
ননলকরাটিন হল একটি মরাদকদ্রব্য েরা প্রায়ই 
ভ্্যরাপগুললরালত পরাওয়রা েরায় এবং অল্পবয়িপীলদে 
মনতিলকেে জন্য উচ্চমরাত্ররায় আিনক্তকে। 

মনতিনকের নবকযানের উপর এটি দীর্্ঘস্যায়ী যিনেবযাচক 
প্রভ্যাব যে�নে পযানর। 

তরুণলদে মনতিলকে যে পদ্ধনতলত স্রায়ুলকরার্গুললরাে 
মলধ্য িংলেরাগ ততনে হয় ননলকরাটিন তরালক পনেবনতকে ত 
কলে যফলল। 

প্ভ্রাবগুললরাে মলধ্য থরাকলত পরালে মলনরালেরাগ, যশখরা, 
এবং স্মৃনতলত প্নতবন্ধকতরা, এবং যমজরালজে উঠরানরামরা। 

সমস্যাটি িত বড়?
তরুণলদে মলধ্য ভ্্যরানপং ব্যবহরালেে হরাে বরাড়লে। গলবর্ণরায় 
যদখরা যগলে েরুণনদর মন্য্য প্রনে ৫ জনি ১ জি ভ্্যযাপ 
নিনয়নছ এবং এনদর মন্য্য প্রযায় ৮০% বন�নছ যদরাকরালন 
অথবরা অি�যাইনি ভ্্যযাপ যকিযা সহজ। 

িরাম্প্রনতক একটি িমপীক্ষরায় ৬৪% নশক্ষক স্কু লল ভ্্যরাপ 
নবনরিে নবর্লয় জরালনন বলল জরাননলয়লেন৷ ভ্্যরানপং এে 
পনেণনতগুনল যদখরা নদলত শুরু কলেলে, এবং তরুণলদে 
দ্রােরা ভ্্যরাপ গ্হণ কেরা একটি উলদ্লগে নবর্য়।

শারীকরি ও মানকসি স্ানথ্্যর ঝঁুকি 
ভ্্যরাপ তরুণলদেলক এমন মরাত্ররায় েরািরায়ননক এবং নবর্রাক্ত পদরালথকেে িংস্পলশকে ননলয় আিলত 
পরালে েরাে ফলল তরালদে স্রালথ্্যে উপে যননতবরােক প্ভ্রাব পড়রাে িম্রাবনরা থরালক। ভ্্যযাপ একজি 
েরুণনক নবষণ্ণেযা এবং উনবেনের ঝঁুনকনে যেন� নদনে পযানর। ভ্্যরানপং এে িরালথ ফুিফুলিে 
গুরুতে যেরালগেও যেরাগিূত্র আলে। গুরুত্বপূণকে নবর্য় হল ভ্্যরানপংলয়ে দপীর্কেলময়রাদপী ক্ষনতে 
অলনকগুনল এখনও অজরানরা। ভ্্যরাপ এবং যধঁরায়রাে মলধ্য যে তেল পদরাথকে েলয়লে তরা পরানন নয়। 
ভ্্যরাপ তরুন বয়িপী যলরাকলদে যেিকল েরািরায়ননলকে িংস্পলশকে ননলয় আিলত পরালেঃ 
• • একই ক্ষনতকে েরািরায়ননক দ্রব্য েরা নলিননং িরামগ্পী, যনইল পনলশ নেমুভ্রাে, আগরােরা নরাশক 

এবং কপীটপতঙ্গ নরাশক য্রেলত পরাওয়রা েরায়। 
• • ফেমরালনিহরাইি এবং ভ্রােপী ধরাতুে মলতরা নবর্রাক্ত পদরাথকে। 
• • অনত িূক্ষ্ম কণরা যেগুললরা শ্রালিে িরালথ ফুিফুলিে গভ্পীলে েলল েরায়

• • গন্ধেুক্তকরােপী েরািরায়ননক যেমন িরায়রানিটরাইল (ফুিফুলিে গুরুতে যেরালগে িরালথ যেরাগিূত্র েলয়লে এমন একটি েরািরায়ননক)। 
এমননক ভ্্যরাপ নবল্ফরানেত হলয় গুরুতেভ্রালব পুলড় েরাওয়রাে র্টনরাও র্লটলে। 

আপন্ািা রক জাদন্ন্ তািা কী রন্দছে?
health.nsw.gov.au/vaping ওলয়বিরাইট যথলক প্মরাণ* এবং তথ্যরানদ যজলন ননন

*সবগুদ�া রববৃরতি জন্্যই প্রমাণ িদেদে র্া আমাদেি ওদেবসাইদে পাদবন্।

গ্রেইপ আইস 
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অল্পবয়সী রোলািনের িানে ভ্্যাপ কবকরি 
িরা রোবআইকন। 
১৮ বছনরর কম বয়সী যেনকযানিযা ব্যনক্তর কযানছ যকযাি ভ্্যযাপ নবনরি করযা যবআইনি। অলনক তরুণ-
তরুণপী িরামরানজক যেরাগরালেরাগ মরাধ্যম ব্যবহরাে কলে বনু্ধবরান্ধব এবং পনেনেনতলদে করাে যথলক স্কু লল 
তরালদে ভ্্যরাপ নকলন যনয়।

করালেরা করালে ননলকরাটিন ভ্্যরাপ নবনরি কেরা যবআইনন, েনদ নরা যিগুনল ধূমপরান বন্ধ কেরাে উলদেলশ্য 
যকরালনরা িরাক্তরাে ১৮ বেলেে যবনশ বয়িপী করাউলক ব্যবহরালেে পেরামশকে যদন, এবং যেটি যপ্িনরিপশন 
প্দশকেনপূবকেক ফরালমকেনি যথলক যকনরা েরায়৷ 

অলনক খুেেরা নবলরিতরা েলয়লে েরােরা তরুণলদে করালে ভ্্যরাপ নবনরি কলে। এটি একটি অপেরাধ। 

েনদ আপনরাে িলদেহ হয় যে যকউ অপ্রাপ্তবয়স্লদে করালে ভ্্যরাপ নবনরি কেলে, তরাহলল আপনন ননউ 
িরাউথ ওলয়লি যহলথ এে ওলয়বিরাইলটে মরাধ্যলম বরা ১৮০০ ৩৫৭ ৪১২ নম্বলে যটরাবরালকরা ইনফেলমশন 
লরাইলন কল কলে নেলপরাটকে কেলত পরালেন।

কবভ্াকতিির এবং 
কবপজ্জনি 
রোলনবকলং
প্রায়ই ভ্্যরানপং পলণ্য যললবল লরাগরালনরা 
থরালক নরা নকংবরা ভু্লভ্রালব যললবল 
লরাগরালনরা থরালক। 

যললবলল হয়লতরা বলরা হয় যে ভ্্যরাপ 
ননলকরাটিনমুক্ত, নকন্তু এই পণ্যগুন�যার 
অনিকগুন�যানে নিনকযাটিি এবং 
অি্যযাি্য অনিক রযাসযায়নিক 
পদযাথ্ঘ  থযানক । 

তরােরা শুধু এটরা প্যরালকলট উললেখ 
কলে নরা। 

আপনার সতিান কি 
ভ্্যাপ কননছে? 
আপনন হয়লতরা জরালনন নরা আপনরাে িন্রান 
ভ্্যরাপ ননলছে করােণ এগুললরা আকরালে যেরাট 
এবং হরাইলরাইটরাে, কলম এবং ইউএিনব 
এে মলতরা প্েনলত নজননিগুললরাে মলতরা 
হয়। এগুললরাে গন্ধও অত িহলজ পরাওয়রা েরায় নরা। 

আপিযার সন্যাি সম্যাব্য ভ্্যযানপং করনছ এমি �ক্ষণীয় 
উপসে্ঘগুন�যার মন্য্য রনয়নছ নিনকযাটিনির প্রনে আসনক্তর 
�ক্ষণ যেমন আপনরাে িন্রান নখটনখলট যমজরাজ নকংবরা উনদ্গ্ন 
যবরাধ কেলে। আপনরাে িন্রান েনদ ভ্্যরাপ ননলয় থরালক তরাহলল 
তরালদেলক এটি যেলড় যদয়রাে জন্য উৎিরানহত করুন এবং তরালদে 
বলুন যে িরাহরাে্য পরাওয়রা েরায় এবং আপনন তরালদে জন্য আলেন। 
ভ্্যরানপং ত্যরাগ কেরা কখনও কখনও কঠিন হলত পরালে এবং আপনরাে 
িন্রালনে একজন নজনপে পেরামলশকেে প্লয়রাজন হলত পরালে। 

আপনন ননলজও েনদ তরামরাক এবং ভ্্যরাপ গ্হণ নরা কলেন তরাহলল তরা 
একটি ভ্রাললরা উদরাহেণ হলত পরালে। 

আপনার সতিাননর সানথ্ িথ্া বলার গুরুত্ব 
আপনন েনদ িলদেহ কলেন যে আপনরাে িন্রান ভ্্যরানপং কেলে, তরাহলল িময় ননলয় তরালদে 
িরালথ এ িম্বলন্ধ কথরা বলুন এবং তরালদে িমতি ঝঁুনক বুঝলত িরাহরাে্য করুন। 

যেলহতু প্রায়ই স্কু লল ভ্্যরানপং যদখরা েরায়, তরাই তরােরা এটিলক একটি স্রাভ্রানবক বরা ননেরাপদ 
নজননি নহিরালব যদখলত পরালে, নকন্তু আিলল তরা নয়। 

আপিযার সন্যািনক ভ্্যযানপংনয়র ঝঁুনক সম্পনক্ঘ  জযািযানিযা গুরুত্বপূণ্ঘ। আপনরাে িন্রালনে 
িরালথ শরান্ভ্রালব কলথরাপকথন শুরু কেরাে যেষ্রা করুন, িম্ব হলল আপনরাে েরােপরাশ যথলক 
িূত্র ননন, যেমন স্কু ল যথলক একটি যনরাট, এটি িম্পলককে  যকরালনরা খবে, বরা েরাতিরায় যলরালকলদে 
ভ্্যরানপং কেলত যদখরা। এবং আপনরাে তথ্যগুললরা প্স্তুত েরাখুন। 

আপন্ািা রক জাদন্ন্ তািা কী রন্দছে?
health.nsw.gov.au/vaping ওলয়বিরাইট যথলক প্মরাণ* এবং তথ্যরানদ যজলন ননন

*সবগুদ�া রববৃরতি জন্্যই প্রমাণ িদেদে র্া আমাদেি ওদেবসাইদে পাদবন্।
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