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প্র গভশ াবস্থায় ধূমপান করা ককভারব আমার কর্শুরক প্রভাকবত করর? 

গর্ভ াবস্থায় ধূমপান করা অথবা সেককন্ডহ্যান্ড ধূমপাকনর েংস্পকশভ থাকা আপনার গভশ পাত, মৃত সন্তান প্রসব করা অথবা সমরয়র পরূবশই সন্তান 
জন্ম দেওয়া অথবা অসসু্থ কর্শু জন্ম দেওয়ার ঝ ুঁ কককক উকেখক াগযর্াকব বাকিকে সেে। 

ধূমপান ত্যাগ করা আপনার েন্তানকক ত্ামাককর সধাুঁয়ার ক্ষকত্ সথকক রক্ষা করার েবকেকয় কা ভকর উপায়। 

প্র ধূমপান করা কক কররানাভাইরারসর কাররে আমার ঝুুঁ ককরক বাকিরয় দেয়? 

েত্কভ ত্ামলূক বযবস্থা কহ্োকব, েরকার গর্ভ বত্ী মকহ্লাকের ককরানার্াইরাকের কারকে হ্ওো গুরুতর অসসু্থতার ঝ ুঁ কককত্ থাকা একটি গ্রুপ কহ্োকব সেেীবদ্ধ 
ককরকে। 
প্রমােগ কলা ইকিত্ সেয় স  ধূমপায়ীরা  ারা ককরানার্াইরাকে েংক্রকমত্ হ্ন ত্াকের অধমূপায়ীকের ত্ লনায় কনকবি পকরচর্শার প্রকয়াজন হ্ওয়ার েম্ভাবনা 
সবকশ থাকক। 

ধূমপান আপনার ফ েফ কের ক্ষকত্ এবং আপনার সরাগ প্রকত্করাধ বযবস্থাকক ে বভল ককর। এর ফকল আপকন অে স্থ হ্কয় পড়কল আপনার দসরর উঠরত দবকর্ 
সময় লারগ এবং আপনার জটিলতা সেখা সেওয়ার েম্ভাবনা সবকশ থাকক। 

প্র 
আকম কক আমার কমডওয়াইরের কাছ দথরক দছরি দেবার বযাপারর সহায়তা 
দপরত পাকর? 

হযাুঁ। আপনার কমডওয়াইফ  া করকবন: 

1. ধূমপাকনর ঝ ুঁ কক এবং আপনার ও আপনার কর্শুর জনয ধমূপান োড়ার ে কবধাগ কলা েম্পককভ  আপনারক তথয দেরবন। 
2. আপনাকক একটি সস্পশাকলষ্ট স্টপ সমাককং োকর্ভ কের কাকে দরোর কররবন। এই োকর্ভ েটি আপনাকক সেকলকফান/স্কাইপ/কফেোইকমর মাধযকম 

সহায়তা এবং পরামর্শ প্রোন করকব এবং হ্েকত্াবা সপাকস্ট আপনাকক স্টপ দমাককং দমকডরকর্ন এবং র্াউোর পাঠাকত্ 

পারকব। ত্াকের আপনাকক ধূমপান ত্যাগ করার জনয ই-কসগারররের বযবহার েম্পককভ  পরামশভ সেকবন। 

[আপনার এলাকায় র্া র্া পাওয়া র্ায় দসগুরলারক প্রকতেকলত করার জনয এই পরয়ন্টটিরক অকভরর্াকজত 
করারত হরব] 

 

প্র ককভারব আকম আমার বাকিরক ধূমপানমকু্ত রাখরত পাকর? 

আপকন কনরকাটিন কররেসরমন্ট পেয (ক মন পযাে অথবা গাম) অথবা ই-কসগাররে ক্ষকত্কর কেগাকরকের সধাুঁয়া সথকক কনকজকক এবং আপনার 
পকরবারকক রক্ষা করার জনয বযবহ্ার করকত্ পাকরন। 

আপনার  কে ধূমপান করার প্রকয়াজন হ্য় ত্কব কর্ত্কর সধাুঁয়ার প্রবাকহ্র আোকক বন্ধ করার জনয আপনাকক বাইকর কমপরে 7 টি পেরেপ েকূর স কত্ 
হ্কব। 

দর্খারন সহায়তা এবং দলাকাল সাকভশ সগুরলারক খুুঁজরবন: [এখারন দলাকাল সাকভশ রসর URL কলখুন]


