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পািবলক পাকন ও সমুদ্র সসকতগুম্বলাম্বত ধূমপার্ বর্বিদ্ধ কম্বর গভর্ নর হ াকম্বলর আইর্ 

স্বাক্ষর  

   

S.4142/A.5061 আইর্টি পািবলক পাকন ও সমুদ্র সসকতগুম্বলাম্বত ধূমপার্ বর্বিদ্ধ করম্বে   

  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হেটের মাথলক্ার্াধীর্ সব সমুদ্র সসক্ত, ব্রডওয়াক্, মযাথরর্া, হেলার 

মাঠ, থরক্রিটয়শর্ হসন্টার, ও গ্রুপ ক্যাম্পগুটলাটত ধূমপার্ থর্থিদ্ধ ক্টর আইর্ (S.4142/A.5061) 

স্বাক্ষর ক্টরটের্। এসব থর্ধ নাথরত এলাক্ায় ধূমপার্ ক্রটল 50 ডলাটরর হেওয়াথর্ জথরমার্ার শাক্রি 

হভাগ ক্রটত  টব। থবলটে অ্যাথডরর্ডযাক্ ও ক্যােথিটলর পাশাপাথশ পাথক্নিং লে, পাটক্নর পাটশর 

সাইডওয়াক্ এবিং পাটক্নর উটেটশয বযবহৃত  য় র্া এমর্ এলাক্াগুটলাটক্ এই থর্টিধাজ্ঞার 

আওতামুক্ত হরটেটে।  

   

"ধূমপার্ এক্টে থবপজ্জর্ক্ অ্ভযাস যা শুধু ধূমপায়ীটক্ র্য় বরিং তাটের আটশপাটশর সবাইটক্ 

ক্ষথতগ্রি ক্টর, যাটের মটধয আমাটের হেটের চমৎক্ার জর্সমাগটমর স্থার্গুটলা উপটভাগ 

ক্রটত আসা পথরবার ও থশশুরাও অ্ন্তভভ নক্ত রটয়টে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই আইর্ 

স্বাক্ষর ক্রটত হপটর আথম গথব নত যা থর্উ ইয়ক্নবাসীটের স্বাস্থযটক্ সুরথক্ষত রােটব এবিং হেেজটুে 

পাবথলক্ পাক্ন ও সমুদ্র সসক্তগুটলাটত আবজনর্া ক্মাটত সা াযয ক্রটব।"  

   

বহু থমউথর্থসপযাথলটে ও স্থার্ীয় সরক্ার ইটতামটধয জর্সমাগটমর স্থার্গুটলাটত ধূমপাটর্র উপর 

থবথধথর্টিধ বা থর্টিধাজ্ঞা আটরাপ ক্টরটে। এই অ্থতথরক্ত হপর্াথি হেেবযাপী এক্টে থর্টিধাজ্ঞা 

ক্ায নক্র ক্রটব এবিং এক্টে জথরমার্া অ্ন্তভভ নক্ত ক্রটব হযটে স্থার্ীয় ক্তত নপক্ষগুটলা সিংগ্র  ক্রটব।   

   

পটরাক্ষ ধূমপাটর্র দ্বারা সতথর  ওয়া স্বাস্থয ঝুুঁ থক্গুটলার পাশাপাথশ, হেটল হেওয়া র্র্-

বাটয়াথডটগ্রটডবল থেিাটরর ক্ারটে থসগাটরটের হগাোগুটলা পথরটবটশর জর্য এক্টে বে ধরটর্র 

থবপে  টয় ো ুঁোয়। থির্আপ প্রক্ল্প চলাক্ালীর্ সমটয় এই ক্রজথর্সটেই সবটচটয় হবথশ েুুঁটজ 

পাওয়া যায়। এই থর্টিধাজ্ঞার মাধযটম, পাক্ন ও সসক্তগুটলার পাশাপাথশ আমাটের স্থার্ীয় 

বাস্তুসিংস্থার্ অ্থধক্তর থর্ম নল ও থর্রাপে রাো যাটব।  

   

হেি বসম্বর্ির হিাবি অোর্ েোবভবি িম্বলর্, "থর্উ ইয়টক্নর পাবথলক্ পাক্নগুটলা পথরবার 

বান্ধব হভরু্য। হক্াটর্া বযক্রক্তরই, থবটশি ক্টর থশশুটের, হেলার মাটঠ হেলাধুলা ক্রার সময় অ্িবা 

হক্াটর্া পাবথলক্ থবচ বা ক্যাম্প সাইটে সময় উপটভাগ ক্রার সময় পটরাক্ষ ধূমপাটর্র থশক্ার 



 ওয়া উথচত র্য়। এোোও আমাটের পাক্নগুটলা মাটেটত েথেটয় থেটেটয় িাক্া র্র্-

বাটয়াথডটগ্রটডবল থসগাটরটের হগাো থেটয় ক্লক্রিত  ওয়া উথচত র্য়। আমাটের পাক্নগুটলার 

র্ান্দথর্ক্ হর্েওয়াক্ন সুরথক্ষত রােটত ও উন্নত ক্রটত এই আইটর্র পতষ্ঠটপািক্তা ক্রটত হপটর 

আথম গথব নত এবিং এটেটক্ স্বাক্ষর ক্টর আইটর্ পথরেত ক্রার মাধযটম থর্উ ইয়ক্নবাসীটেরটক্ 

আমাটের পাক্নগুটলার হসৌন্দয ন উপটভাগ ক্রটত সা াযয ক্রায় আথম গভর্ নর হ াক্লটক্ ধর্যবাে 

জার্াই।"  

   

অোম্বসেবল সদসে হেফবর বিম্বর্াউইিে িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নবাসীরা তাজা বাতাটসর জর্য 

এবিং এক্টে সুস্থ জীবর্যাত্রা বজায় রাোর জর্য আমাটের পাক্নগুটলাটত যার্। ধূমপার্ টঠক্ এটের 

থবপরীত এক্টে বযাপার। পাক্নগুটলাটত ধূমপাটর্র উপর হেেজটুে এই গুরুত্বপূে ন থর্টিধাজ্ঞাটক্ 

গভর্ নর হ াক্ল স্বাক্ষর ক্টর আইটর্ পথরেত ক্টরটের্ হজটর্ আথম অ্তযন্ত আর্ক্রন্দত  টয়থে, 

এবিং ক্টয়ক্ বের ধটর এই থবলটের প্রথত তাটের গুরুত্বপূে ন সমি নটর্র জর্য আমার 

স ক্মীটেরটক্ আথম ধর্যবাে জার্াই।"  
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