
েমিডিসন ম�ােনজেম� ম�ানুয়াল েথেক অিভেযা�জত। উইিলয়ামস েজএম, ে�ইনবাগ � এমএল, �জমারম�ান এম এইচ, গা�ী েকেক, 
ি�েপলম�ান িব, বাডসক িপিড, �জডিনস িডএম। িসেজাে�িনয়া এবং িসেজােফি�ভ িডসঅড�াের তামাক িনভ�রতা পরামেশ �র দু�ট 
তী�তার ত�লনা। েজ সাব� অ�ািবউজ ��ট, জনু; ৩৮ (৪): ৩৮৪-৯৩, ২০১০ 

িনেকা�টন লেজ� িনেদ�শাবলী 
িনেকা�টন লেজ� আপনার শরীের িনেকা�টন সরবরাহ কের। িনেকা�টন �ত�াশা সহ িনেকা�টন 
�ত�াহােরর ল�ণ�িল �াস কের ধূমপান ছাড়েত আপনােক সহায়তা করার জন� তারা এক�ট অ�ায়ী 
সহায়তা িহসােব কাজ কের। িনেকা�টন লেজ� এমন পিরি�িতেত সহায়তা করেত পাের েযখােন 
আপনার হঠাৎ ধূমপান করার তািগদ হয়। িনেকা�টন লেজ� ব�বহার করার আেগ নীেচর সম� 
িনেদ�শাবলী পড়ুন। আপিন িনেকা�টন লেজ� স�ঠকভােব ব�বহার করেছন তা িন��ত করেত এ�েলা 
অনুসরণ ক�ন। 

 

 

 

১। লেজ� ব�বহার করার সময় ধূমপান না করার েচ�া ক�ন। এেত আপনার িকছ� টা মাথা েঘারা এবং বিম 
বিম ভাব হেত পাের। 

২। েবিশরভাগ েলাক যারা �িতিদন ধূমপান কেরন তারা ৪ এম�জ িনেকা�টন লেজ� িদেয় �� করেবন। 
�িতিদন কমপে� ৯ �ট লেজ� ব�বহার ক�ন 

৩। লেজ� ব�বহার করার সময় খাওয়া-দাওয়া এিড়েয় চলুন। 

৪। লেজ� ব�বহার করার সময় েসাডা, কিফ বা ফেলর রস পান করেবন না। 

৫। লেজ��ট মেুখ িদন এবং আে� আে� �বীভূত হেত িদন। েচ�া ক�ন যতটা কম িগলেত পােরন। 

৬। সমেয় সমেয়, স�ূণ ��েপ �বীভূত না হওয়া অবিধ আপনার মুেখর একপাশ েথেক অন�পােশ এ�টেক 
সিরেয় িনেত আপনার �জভ ব�বহার ক�ন। এ�ট �ায় ২০ েথেক ৩০ িমিনট সময় িনেব। 

৭। লেজ� িচবােনা বা িগলেবন না। 

৮। যিদ আপিন "ব�াথ � হন" এবং ছাড়ার েচ�া করার সময় ধূমপান কেরন, আপিন িনরাপেদ েবিশরভাগ 
ে�ে�ই লেজ� ব�বহার চািলেয় েযেত পােরন। 

৯। িনেকা�টন লেজ� নীেচর সময়সচূী �ারা িনয়িমত ব�বহার করা েযেত পাের তেব এ�ট এক�ট সাধারণ 
িনেদ�িশকা এবং আপিন এ�ট এর েচেয় েবিশ সময় ব�বহার করেত পােরন। 

• স�াহ ১-৬: �িত এক েথেক দুই ঘ�ার মেধ� এক�ট লেজ� ব�বহার ক�ন (ধূমপান ছাড়ার 
স�াবনার উ�িত করেত �িতিদন কমপে� ৯ �ট ব�বহার ক�ন) 

• স�াহ ৭-৯: �িত দুই েথেক চার ঘ�া পর পর এক�ট লেজ� ব�বহার ক�ন 
• স�াহ ৯-১২: �িত চার েথেক আট ঘ�া পের এক�ট লেজ� ব�বহার ক�ন 

 

যা করেবন না… 

• একসােথ একািধক লেজ� ব�বহার করেবন না। 
• এক িদেন ২০ �টর েবিশ লেজ� ব�বহার করেবন না। 
• লােজ� আপনার মুেখ থাকা অব�ায় খাওয়া বা পান করেবন না। 


