
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা 2019 সাম্বলর কার্নবর্িনাহী িাম্বেম্বে তামাক ও ই-বসগাম্বরে বিক্রম্বের িেস 18 থেম্বক 

িাবিম্বে 21 িছর করার প্রস্তাি অন্তভুন ক্ত করার থ াষণা কম্বরর্  

  

তামাকোত ও ই-বসগাম্বরে পণে বর্েন্ত্রম্বণর ের্ে গভর্নম্বরর সমবিত প্রণীত আইম্বর্র অংেবিম্বেষ  

  

ফাম্বমনবসম্বত তামাকোত ও ইম্বলকট্রবর্ক বসগাম্বরে পণে বিক্রে বর্বষদ্ধ করা হম্বি  

  

আইর্ স্বাস্থ্ে বিভাগ (Health Department)কততন পক্ষম্বক ইম্বলকট্রবর্ক বসগাম্বরম্বের বর্বদন ষ্ট বকছু 

স্বাদর্কু্ত তরল পদাম্বেনর বিক্রে বর্বষদ্ধ করার কতত ম্বের বিষেটি স্পষ্টভাম্বি িোখ্ো কম্বর  

  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ 2019 সোমের কোর্ননর্র্নোহী র্োমজমে তোমোকজোত ও ইমেকট্রনর্ক পণ্য নর্ক্রমের 

র্যযর্তম র্েস 18 থেমক র্োনিমে 21 র্ছর করোর নর্ষেটি উত্থোপমর্র প্রস্তোর্ থ োষণ্ো কমরর্। এই প্রস্তোর্টি 

তোমোকজোত ও ই-নসগোমরে পণ্য নর্েন্ত্রমণ্র সমনিত আইমর্র অংশনর্মশষ থর্টি এছোিোও অর্যোর্য পদমেমপর মমযয 
ফোমমননসগুমেোমত তোমোকজোত ও ই-নসগোমরে পণ্য নর্ক্রে র্ন্ধ করোর আহ্বোর্ কমর এর্ং নকছু স্বোদর্কু্ত ই-
নসগোমরমের তরে পদোেন নর্ক্রে নর্নষদ্ধ করোর কতৃত্ব থেমের স্বোস্থ্য নর্ভোগ কতৃন পমের আমছ তো স্পষ্টভোমর্ র্যোখ্যো 
কমর।  
  

"নকমশোর-নকমশোরীমদর যযমপোর্ র্ন্ধ করোর জর্য আমরো থর্শ র্ি পদমেপ নর্মেনছ, তমর্ র্তুর্ পণ্য এই 
অগ্রগনতমক নর্পন্ন কমর েে েে আমমনরকোর্মদর েনত কমর। নর্উ ইেমকন , আমরো অেসভোমর্ সমে কোেোমত 

সম্মত র্ই থর্খ্োমর্ নর্মর্কর্নুদ্ধহীর্ উমদযোগসমযহ আমোমদর তরুণ্মদর েমেযর নশকোর কমর এর্ং তোমদর 

ভনর্ষযৎমক নর্পন্ন কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সমনিত প্রস্তোমর্, নর্উ ইেকন র্োসী একটি সম্পযণ্ন 
প্রজমের মোরোত্মক পনরণ্নত এিোমত আমরো এই অতযন্ত র্োস্তর্ জর্স্বোস্থ্য সংকেটির সোমে থমোকোমর্েো করোর জর্য 
এর্ং নর্মকোটির্ পণ্যগুমেোর র্যর্হোর র্ন্ধ করোর জর্য আক্রমর্োত্মক পদমেপ গ্রহণ্ করনছ।"  
  

েনতকর তোমোক ও র্োষ্পজোত পমণ্যর র্যর্হোর থমোকোমর্েো করমত, গভর্নর কুওমমো সমনিত আইমর্র প্রস্তোর্ 

করমর্র্ র্োমত অন্তভুন ক্ত রমেমছ:  

  

• তামাকোত ও ইম্বলকট্রবর্ক পণে বিক্রম্বের র্যের্তম িেস 18 থেম্বক 21 িছর িেস 

অিবি িাবিম্বে থদওো: অনযকোংশ কম র্েসী তরুণ্ তোমোক ও র্োষ্পজোত পণ্য পোে 18 

র্ছমরর থর্নশ র্েসী র্নু্ধমদর কোছ থেমক র্োরো বর্যভোমর্ নর্নভন্ন পণ্য ক্রে করমত পোমর। 
র্যযর্তম র্েস র্োনিমে নদমে তরুণ্মদর তোমোক র্যর্হোর কমমর্ এর্ং হোই সু্কে থেমক তোমোমকর 

উৎস দযর করমর্।  
• ফাম্বমনবসগুম্বলাম্বত তামাকোত ও ইম্বলকট্রবর্ক বসগাম্বরে পণে বিক্রে িন্ধ 

করা: ফোমমননসগুমেো তোমোক র্জন র্ করোর পণ্য ও ফোমনোনসউটিকযোে পণ্য নর্ক্রে কমর এর্ং 



 

 

ক্রমর্যনমোর্ভোমর্ স্বোস্থ্যমসর্ো ও স্বোস্থ্য নশেো প্রদোর্ কমর। তোমদরমক এভোমর্ তোমোকজোত পণ্য 
নর্ক্রমের অর্ুমনত প্রদোর্ ভুে র্োতন ো প্রদোর্ কমর থর্ তোমোকজোত পণ্যগুমেো নর্রোপদ। 
ফোমমননসগুমেোমত তোমোক ও ই-নসগোমরে পণ্য নর্ক্রে র্ন্ধ করমে তোমোমকর সহজেভযতো, 
দনৃষ্টমগোচরতো ও সোমোনজক গ্রহণ্মর্োগযতো কমম র্োমর্, নর্মশষ কমর তরুণ্মদর মমযয।  

• প্রদেনর্ী সম্পবকন ত বিবিবর্ম্বষি িাস্তিাবেত কম্বর: নর্উ ইেকন  শুযু র্েস্কমদর জর্য র্ে 

এমর্ সর্ খ্চুমরো থদোকোমর্ ই-নসগোমরে সহ সর্ তোমোকজোত পণ্য ও পযোমকনজং এর প্রদশনর্ী 
নর্নষদ্ধ করমর্। এই চচন ো েুণ্ঠর্জীর্ী নর্পণ্র্ রীনতসমযমহ তরুণ্মদর প্রমর্শ হ্রোস করমর্।  

• স্বাস্থ্ে বিভাগ কততন পম্বক্ষর ই-বসগাম্বরম্বের বকছু স্বাদর্ুক্ত তরল পদাম্বেনর বিক্রে বর্বষদ্ধ 

করার কতত ে সম্পম্বকন  স্পষ্টভাম্বি িোখ্ো কম্বর: তরুণ্মদর যযমপোর্ হ্রোস করমত 2009 সোমে 

FDA কতৃন ক থমন্থে র্যতীত অর্যোর্য স্বোদর্কু্ত দোহয নসগোমরে নর্নষদ্ধ করো হমেনছে কোরণ্ র্তুর্ 

যযমপোেীরো প্রেমনদমক এই পণ্যগুমেো খ্ুর্ থর্নশ র্যর্হোর করনছে। অনযকোংশ ই-নসগোমরে 

র্যর্হোরকোরী র্মেনছে তোমদর প্রেম ই-নসগোমরে নছে স্বোদর্ুক্ত। নমনষ্ট অম্ল, েনফ ও র্োর্ে 

গোমমর মমতো স্বোদগুমেো ই-নসগোমরেমক তরুণ্মদর কোমছ আরও আকষনণ্ীে কমর থতোমে। এই 
র্োমজমে ই-নসগোমরে র্যর্হোমরর থেমে তরুণ্মদর েেয কমর এমর্ নকছু স্বোদর্কু্ত তরে পদোমেনর 

নর্ক্রে নর্নষদ্ধ করমত স্বোস্থ্য নর্ভোগ কতৃন পেমক কতৃত্ব প্রদোর্ করোর জর্য একটি প্রস্তোর্ অন্তভুন ক্ত 

েোকমর্।  
• তামাক ও ইম্বলকট্রবর্ক বসগাম্বরে প্রস্তুতকারক ও খ্ুচরা বিম্বক্রতারা থর্ ছাি থদর্ তা 

সীবমত করা: থদমশর মমযয নর্উ ইেমকন  নসগোমরমে সমর্নোচ্চ কর রমেমছ, তমর্ প্রস্তুতকোরক ও 

খ্ুচরো নর্মক্রতোরো মযেয হ্রোমসর জর্য থকৌশে চোেু কমরমছ থর্মর্ "একটি নকর্মে একটি 

নর্র্োমযমেয" ছোি। এই থকৌশেগুমেো তরুণ্ সহ সরোসনর মযেয সম্বমন্ধ সংমর্দর্শীে গ্রোহকমদর 

েেয কমর। তোমোক ও র্োষ্পজোত পমণ্যর ছোি সীনমত করমে তো নর্উ ইেমকন  তোমোমকর উপর 

নর্যনোনরত কমরর প্রভোর্ র্ৃনদ্ধ করমর্ এর্ং তোমোমকর র্যর্হোর অর্ুৎসোনহত করমর্।  

• শুি ুলাইম্বসন্সিারী খ্ুচম্বরা বিম্বক্রতাম্বদর মািেম্বম ই-বসগাম্বরে বিক্রে আিেেক 

করা: র্তন মোমর্ ই-নসগোমরে নর্ক্রে প্রোে সম্পযণ্ন অনর্েনন্ত্রত। েোইমসন্সযোরী খ্ুচমরো নর্মক্রতোমদর 

কোমছ নর্ক্রে সীনমত করমে তো র্োর্োেকরো তোমোকজোত পণ্য র্োমত র্ো থকমর্ র্ো নর্নিত করমত 

থদমর্ র্তন মোমর্ র্ের্ৎকৃত পনরকোঠোমমোমক।  

  

গভর্নর কুওমমোর থর্তৃমত্ব, নর্উ ইেকন  থেে 2012 সোমে থদমশর সর্মচমে স্বোস্থ্যকর থেেগুমেোর মমযয 18 তম স্থ্োর্ 

থেমক 2017 সোমে সর্মচমে স্বোস্থ্যকর থেেগুমেোর মমযয 10ম স্থ্োমর্ থপৌৌঁমছমছ। 2017 সোমে, তোমোমকর েনতকর 

পমরোে থযোৌঁেো ও র্োষ্পীে অযোমরোসে থেমক কমী ও জর্গণ্মক সুরনেত রোখ্োর জর্য প্রোে সর্ কমনমেমে ই-
নসগোমরে র্যর্হোর নর্নষদ্ধ করমত গভর্নর কুওমমো নির্ ইর্ম োর এেোর অযোক্ট (Clean Indoor Air Act) এর 

প্রসোরণ্ কমরমছর্।  
  

এই অগ্রগনত সমেও, তোমোমকর র্যর্হোর নর্উ ইেকন  থেমে প্রনতমরোযমর্োগয মৃতুযর এক র্ম্বর কোরণ্ হমে আমছ। 
নর্উ ইেকন র্োসীমদর প্রোে 28,000 জর্ প্রোপ্তর্েস্ক মোর্ষু প্রনত র্ছর যযমপোমর্র কোরমণ্ মোরো র্োর্। তোছোিো, অল্প 

র্েসী তরুণ্মদর নকছু ক্রমর্যনমোর্ সংখ্যো প্রচনেত নসগোমরে ও ই-নসগোমরে উভেই র্যর্হোর কমরর্। 2014 থেমক 

2018 সোমে তরুণ্ ই-নসগোমরে র্যর্হোরকোরীর সংখ্যো 10.5 শতোংশ থেমক 27.4 শতোংমশ, অেনোৎ 160 শতোংশ 

র্ৃনদ্ধ থপমেমছ এর্ং অমযনমকর থচমেও থর্নশ নকমশোর-নকমশোরীরো এই ভুে নর্শ্বোস কমর থর্ ই-নসগোমরমের র্যর্হোর 

েনতকর র্ে।  



 

 

  

বর্উ ইেকন  রাম্বেের স্বাস্থ্ে বিষেক কবমের্ার ডা. হাওোডন  েকুার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমোর থর্তৃমত্ব 

নর্উ ইেকন  থেে নর্মকোটির্ আসনক্তর মহোমোরীর নর্রুমদ্ধ েিোই কমর চমেমছ এর্ং এই গুরুত্বপযণ্ন আইর্, নর্মশষ 

কমর আমোমদর তরুণ্মদর মমযয, তোমোক পমণ্যর র্যর্হোর সংনিষ্ট প্রনতকূে স্বোমস্থ্যর প্রভোর্ থেমক নর্উ 

ইেকন র্োসীমদর আরও নর্রোপত্তো প্রদোর্ করমর্।"  
  

তোমোক র্যর্হোর এর্ং প্রনতমরোয সম্পমকন  আরও তেয পোওেো র্োমর্ এখ্োমর্।  
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