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িনেকা�টন প�াচ িনেদ�শাবলী 

 

িনেকা�টন প�াচ�িল 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 প�াচ আপনােক আপনার েদেহর িনেকা�টেনর �েয়াজন ধীের 

ধীের �াস করেত েদয়। েযেহত�  িনেকা�টন প�ােচ িসগােরেটর েধায়ঁার কািস �েনােজন বা কাব �ন মেনা�াইড 

থােক না, এ�ট তামােকর মেতা �াে��র জন� ঝঁুিকপূণ � নয়। িনেকা�টন প�াচ ব�বহার করার আেগ নীেচর 

সম� িনেদ�শাবলী পড়ুন। আপিন প�াচ�ট স�ঠকভােব ব�বহার করেছন তা িন��ত করেত এ�েলা 

অনুসরণ ক�ন। 

সাধারণ িনেদ�শনা 

১। েযিদন আপিন িনেকা�টন প�াচ ব�বহার �� করেবন েসিদন েথেক ধূমপান পুেরাপুির ব� ক�ন। 

২। প�াচ পরা অব�ায় ধূমপান না করার েচ�া ক�ন। প�াচ ব�বহার করার সময় ধূমপান করেল আপনার 

সামান� মাথা েঘারােনা এবং বিম বিম ভাব হেত পাের। 

৩। আপিন সকােল ঘুম েথেক ওঠার সােথ সােথ সব �দা আেগ প�াচ�ট লাগান। ব�ব�ত প�াচ�ট খুেল েফলুন 

এবং �িতিদন একই সমেয় এক�ট নত�ন প�াচ লাগান। 

৪। প�াচ পরেল যিদ আপনার অত� ��ল �� বা অন� ঘেুমর ব�াঘাত ঘেট তেব আপিন েশাবার সময় এ�ট 

খুেল েফলেত পােরন। যিদ আপিন এ�টর সােথ ঘুেমােত পছ� কেরন তেব আপনার নত�ন প�াচ�ট 

লাগােনার সময় �িতিদন এ�ট খুেল েফলেত ভ�লেবন না। 

৫। ব�ব�ত প�াচ�িলর িন�ি� করেত আঠােলা �া��িল এক সােথ ভাজঁ কের এ�িল আবজ�নায় 

েফলুন। ব�ব�ত প�াচ�িলেত িশ� এবং েপাষা �াণীেক িবষা� করার জন� পয �া� িনেকা�টন রেয়েছ তাই 

এ�েলা েফেল েদওয়ার ে�ে� য� িনন। 

৬। একই িনেকা�টন প�াচ ২৪ ঘ�ার েবিশ না েরেখ েফেল িদন কারণ এ�ট আপনার �েক �ালাতন 

করেত পাের। 
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আপনার �েক িনেকা�টন প�াচ কীভােব  

�েয়াগ করেবন 

আপিন যত�ণ না এ�ট ব�বহােরর জন� ��ত না হন তত�ণ িনেকা�টন প�াচ�টেক িসলযু� 

�িতর�ামূলক থিল েথেক েবর করেবন না। প�াচ�েলা যিদ আপিন থিল েথেক েবর কের 

রােখন তেব প�াচ�েলা বাতােস িনেকা�টন হারােব। 

১। �েকর েলামহীন, পির�ার এবং �কেনা অ�ল েবেছ িনন। 

২। েকানও ভােবই েপাড়া, ভাঙা, কাটা বা �ালােপাড়া হওয়া �েক িনেকা�টন প�াচ লাগােবন না। 

৩। প�াচ লাগােনার আেগ আপনার �ক�ট েলাশন এবং সাবানমু� রেয়েছ িকনা তা িন��ত ক�ন। 

৪। এক�ট পির�ার লাইনার িনেকা�টন প�ােচর িপছেনর িদক�ট েঢেক রােখ। আঠােলা িদক�ট আপনার 

�েকর িবপরীত যােব। প�াচঁ েথেক এ�ট সরােত আপনােক সাহায� করার জন� লাইনােরর মাঝখােন নীেচ 

ল�ালি�ভােব কাটা রেয়েছ। 

৫। িনেকা�টন প�াচ েথেক অেধ �ক লাইনার েটেন ত�লুন। প�াচ�টর আঠােলা িদক�ট �শ � না করার েচ�া 

ক�ন। প�াচ�ট বাইেরর �াে� ধের রাখুন। 

৬। পির�ার লাইনােরর অন� অেধ �ক�ট টানুন এবং আপনার �েক প�ােঁচর আঠােলা পাশ�ট 

তাত�্িণকভােব লাগান। 

৭। কমপে� ১০ েসেকে�র জন� আপনার হােতর িহল িদেয় আপনার �েক দৃঢ়ভােব প�াচ�ট েচেপ 

রাখুন। িন��ত ক�ন েয প�াচ�ট আপনার �েক েলেগ আেছ, িবেশষত �া��িলর চারপােশ। 

৮। িনেকা�টন প�াচ �েয়াগ েশষ হেয় েগেল আপনার হাত ধুেয় েফলুন। আপনার হােতর িনেকা�টন 

আপনার েচাখ এবং নােকর মেধ� েযেত পাের এবং দংশন বা লালভাব হেত পাের। 

৯। আগামীকাল, পরবত� িনেকা�টন প�াচ �েয়াগ করেত আপনার �েক এক�ট আলাদা জায়গা েবেছ 

িনন। 

১০। িনেকা�টন প�াচ িন�ি� করেত, প�াচ�টেক অেধ �ক ভাজঁ কের আঠােলা িদক�িল একসােথ ভাজঁ 

ক�ন। প�াচ�ট েকানও িনরাপদ �ােন েফেল িদন। 

 


