
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা, ফ্লেভারড বর্ম্বকাটির্ ফ্লভবলিং পণ্ে বর্বিদ্ধ করম্বে প্রচারণ্া শুরু কম্বরর্ এিিং 
েরুণ্ম্বের উম্বেেে কম্বর বিজ্ঞাপর্ বর্য়ন্ত্রণ্ কম্বরর্  

  
আইর্টি এছাড়াও ফ্লভবপিং-সম্পবকন ে অসুস্থোর সাম্বে সিংবিষ্ট ফ্লভবপিং পণ্েগুম্বলাম্বে িেিহৃে বকছু 

বর্বেন ষ্ট কোবরয়ার ফ্লেল বর্বিদ্ধ করার জর্ে স্বাস্থে েপ্তরম্বক অর্ুম্বমাের্ বেম্বি  
  

র্েুর্ আইর্টি অর্লাইর্, ফ্ল ার্ এিিং ফ্লমইল অডন াম্বরর মাধ্েম্বম ই-বসগাম্বরম্বের বিক্রয়ও বর্বিদ্ধ 
করম্বি  

  
র্েুর্ র্েুর্ হ্োেেোগ #NoVapeNY, বপটিের্ এিিং র্েুর্ ওম্বয়িসাইে চাল ুকম্বরম্বছ যাম্বে োরা 
ধ্ুমপার্ বিম্বরাধ্ী এিিং এবি-ফ্লভবপিং বিম্বরাধ্ী আইম্বর্র প্রবে সমেনর্ প্রেেনর্ করম্বে বর্উ 

ইয়কন িাসীম্বক উৎসাবহ্ে কম্বর  
  

প্রস্তািটি ফ্লভবপিং ও ধ্ূমপাম্বর্র বিপে ফ্লেম্বক বর্উ ইয়কন িাসীর সুরক্ষায় গভর্নম্বরর আগ্রাসী 
কমনকাণ্ডম্বক আরও েবিোলী করম্বি  

  
  
ভেপ িং-এর পিরুদ্ধে লড়াইদ্ধে জাতীে ভেতাদ্ধের পিদ্ধর গেেনর অ্যানু্ড্র এম. কুওদ্ধমা আজ একটি েতুে 
প্রচারণা শুরু কদ্ধরদ্ধেে, এ িের যার মদ্ধযয রদ্ধেদ্ধে ভমেথল স্বাে-সহ সকল গন্ধযুক্ত পেদ্ধকাটিে 
ভেপ িং ভপ্রাডাক্ট পেপিে করা এিিং প্রণীত িাদ্ধজদ্ধে তরুণদ্ধের লক্ষ্য কদ্ধর পিজ্ঞা ে সীমািে করা। 
গেেনদ্ধরর প্রস্তাপিত আইদ্ধে সরকাপর স্বাস্থ্য ঝুুঁ পক পহদ্ধসদ্ধি পিদ্ধিপচত ভেপ িং ভপ্রাডাক্ট কযাপরোর অ্দ্ধেল 
পিপি পেেন্ত্রণ করদ্ধত ভেে স্বাস্থ্য েপ্তদ্ধরর অ্েুদ্ধমােে ভেদ্ধি। এই আইেটি অ্েলাইে, ভ াে এিিং 
ভমইল অ্ডন াদ্ধরর মাযযদ্ধম ই-পসগাদ্ধরদ্ধের পিিে পেপিে করদ্ধি; শুযুমাত্র পেিপন্ধত খুচদ্ধরা পিদ্ধিতাদ্ধের 
ঐ  েপত িযিহার কদ্ধর ই-পসগাদ্ধরে ভকোর অ্েুমপত ভেওো হদ্ধি। প্রচারাপেযােটি একটি েতুে 
হযাশেযাগ-#NoVapeNY-এর  াশা াপশ একটি প টিশে ভযখাদ্ধে পেউ ইেদ্ধকন র অ্পযিাসীগণ আইে 
এিিং একটি েতুে ওদ্ধেিসাইে- ny.gov/endvaping -এ প্রস্তািগুপলর সম্পদ্ধকন  আরও তথয পেদ্ধে 
তাদ্ধের সমথনে ভেখাদ্ধত  াদ্ধর।  
  
"ভেপ িং এিিং গন্ধযুক্ত ই-পসগাদ্ধরদ্ধের  দ্ধণযর পি ে পেদ্ধের  র পেে আদ্ধরা প্রকে হদ্ধে উঠদ্ধে, এিিং 
এটি একটি ভিেোোেক হদ্ধি যপে তামাক পশল্প ভমাকাদ্ধিলাে আমাদ্ধের স ল প্রদ্ধচষ্টা পি রীত পশল্পদ্ধক 
একটি সমূ্পণন েতুে প্রজন্মদ্ধক তাদ্ধের  ণযগুপলর উ র লাগাদ্ধো সুদ্ধযাগ কদ্ধর ভেে," গভর্নর কুওম্বমা 

https://now.ny.gov/page/s/add-your-name-ban-flavored-vaping-products
https://www.governor.ny.gov/programs/protecting-new-yorkers-dangers-vaping
https://now.ny.gov/page/s/add-your-name-ban-flavored-vaping-products
https://www.governor.ny.gov/programs/protecting-new-yorkers-dangers-vaping


 

 

িম্বলর্। "এটি আমাদ্ধের ভেে এিিং আমাদ্ধের জাপতর উ র একটি অ্পেশা : যপে এই রাসােপেক 
আ োদ্ধক হতযা ো কদ্ধর, আ পে পেদ্ধকাটিদ্ধের প্রপত আসক্ত হদ্ধে  দ্ধড়ে। পেউ ইেকন  এই েতুে এিিং 
মারাত্মক মহামারী ভমাকাপিলা করার জেয জাপতদ্ধক ভেতৃত্ব পেদ্ধে, এিিং আমরা এই িের স্বাদ্ধের 
ই-পসগাদ্ধরে  ণয পেপিে করা এিিং তরুণদ্ধের উদ্ধেশয কদ্ধর পিজ্ঞা ে ভেওো, আমাদ্ধের পশশুদ্ধের 
পেরা ে রাখদ্ধত এিিং তাদ্ধের অ্স্বাস্থ্যকর ও জীিেিযা ী আসপক্ত ততপর ভথদ্ধক পিরত রাখদ্ধত ভচষ্টা 
চাপলদ্ধে যাি।"  
  
প্রস্তািটি ভেপ িং এিিং যূম াদ্ধের পি ে ভথদ্ধক পেউ ইেকন িাসীর সুরক্ষ্াে গেেনদ্ধরর আগ্রাসী কমনকাণ্ডদ্ধক 
আরও শপক্তশালী করদ্ধি। 2017 সাদ্ধল, তামাদ্ধকর ক্ষ্পতকর  দ্ধরাক্ষ্ ভযাুঁো ও িাষ্পীে অ্যাদ্ধরাসল 
ভথদ্ধক কমী ও জেগণদ্ধক সুরপক্ষ্ত রাখার জেয প্রাে সি কমনদ্ধক্ষ্দ্ধত্র ই-পসগাদ্ধরে িযিহার পেপিে 
করদ্ধত গেেনর কুওদ্ধমা পিে ইেদ্ধডার এোর অ্যাক্ট (Clean Indoor Air Act) এর প্রসারণ 
কদ্ধরদ্ধেে। 2019 সাদ্ধল ই-তরদ্ধলর খচুরা পিদ্ধিতাদ্ধের কর ও অ্থন েপ্তদ্ধরর (Department of 
Taxation and Finance, DTF) সদ্ধে পেিন্ধে করদ্ধত হত এিিং ই-তরদ্ধলর উ র 20 শতািংশ 
পিিে কর কাযনকর হদ্ধি। 2019 সাদ্ধলর জেু মাদ্ধস গেেনর কুওদ্ধমা তামাক ও ইদ্ধলকট্রপেক পসগাদ্ধরে 
 দ্ধণযর সিনপেম্ন পিিে িেস 18 ভথদ্ধক 21-এ উন্নীত করার জেয আইে এ স্বাক্ষ্র কদ্ধরপেদ্ধলে- এই 
আইেটি 13 েদ্ধেম্বর 2019 সাল ভথক কাযনকর হদ্ধেপেল।  
  
গেেনর কুদ্ধেদ্ধমা পেউ ইেদ্ধকন  গন্ধযুক্ত ই-পসগাদ্ধরে পিপি পেপিে করার িযিস্থ্া পেদ্ধেদ্ধেে; ই-পসগাদ্ধরে 
িযিহাদ্ধরর পিরুদ্ধে পেউ ইেদ্ধকন র অ্পযিাসীদ্ধের সতকন  কদ্ধরদ্ধেে; পেউ ইেকন  ভেে পড ােন দ্ধমন্ট অ্ে 
ভহলথ পেদ্ধেনশ পেদ্ধেদ্ধে ভয সিংস্থ্াগুপল ভেপ িং  ণয উৎ ন্ন কদ্ধর তাদ্ধের তেন্ত করদ্ধত; পেউ ইেকন দ্ধকর 
অ্বিয ভে  ই-পসগাদ্ধরে এিিং ইদ্ধলকট্রপেক্স-তরলগুপলর ঝুুঁ পকর পিিদ্ধে পেযনাপরত যূম াে ও ভে  
শদ্ধ র সতকন তা ভ াে করা প্রদ্ধোজে -ভ ডারাল সরকার েলগুপলদ্ধত ই-পসগাদ্ধরে পেেন্ত্রদ্ধণর কাযনকর 
 েদ্ধক্ষ্  গ্রহদ্ধণর কথা িদ্ধলদ্ধে এিিং ভেে  ুপলশ এিিং DOH-ভক পেদ্ধেনশ পেদ্ধেপেদ্ধলে ভয 
অ্প্রাপ্তিেস্কদ্ধের কাদ্ধে পিপি কদ্ধর এমে খচুরা পিদ্ধিতাদ্ধের পিরুদ্ধে অ্পিলদ্ধম্ব কাযনকর িযিস্থ্া গ্রহণ 
করার  
  
2014 সাল ভথদ্ধক 2018 সাল  যনন্ত তরুণদ্ধের পেদ্ধকাটিে ই-পসগাদ্ধরদ্ধের িযিহার 160 শতািংশ িৃপে 
ভ দ্ধেদ্ধে। প্রাে 40 শতািংশ দ্বােশ ভেপণর পশক্ষ্াথী এিিং 27 শতািংশ হাই সু্কদ্ধলর পশক্ষ্াথী ই-পসগাদ্ধরে 
িযিহার কদ্ধর। গন্ধযুক্ত পেদ্ধকাটিে ই-তরল হল ভেপ িং পশদ্ধল্পর প্রযাে পি ণে ভকৌশল। প্রপত  াুঁচজে 
তরুদ্ধণর মদ্ধযয একজে মদ্ধে কদ্ধরে, পেদ্ধকাটিে ই-পসগাদ্ধরে েদু্ধোই পেরা ে এিিং আসপক্ত েে।  
  
স্বােযুি বর্ম্বকাটির্ ফ্লভবপিং পম্বণ্ের বিক্রয় বর্বিদ্ধ করুর্  
গেেনর ভমন্থল সহ সকল স্বােযুক্ত পেদ্ধকাটিে ভেপ িং  দ্ধণযর পিপি পেপিেকরদ্ধণর আইে প্রিতন ে 
করদ্ধিে — ভযটি অ্ল্প িেসীদ্ধের কতৃন ক তামাক ও ভেপ িং উেে  দ্ধণযর িযিহার কমাদ্ধত ভেদ্ধের 
চলমাে প্রদ্ধচষ্টার িপযনতািংশ। এই পেদ্ধিযাজ্ঞার মাযযদ্ধম পেউ ইেকন  সকল যরদ্ধের  দ্ধণযর স্বােযুক্তকরণ 
সীপমত করা এিিং এই িমিযনমাে মহামারী ভমাকাদ্ধিলা করা স্থ্ােীে কপমউপেটিগুদ্ধলার প্রপত অ্তযন্ত 
গুরুত্ব ুণন সমথনে প্রোে করার োপেত্ব  ালে কদ্ধর যাদ্ধে।  
  



 

 

েরুণ্ম্বের লক্ষে কম্বর করা ফ্লভবপিং বিজ্ঞাপর্গুম্বলা বর্য়ন্ত্রণ্ করুর্  
পশশুদ্ধের পেকে আকিনণীে এমে স্বাদ্ধের পিপি সীপমত করার  াশা াপশ, গেেনদ্ধরর আইেটি অ্ল্প 
িেসীদ্ধের লক্ষ্য কদ্ধর করা ভেপ িং সিংিান্ত সকল পিজ্ঞা ে পেপিে করদ্ধি, যার মদ্ধযয অ্পযক 
প্রচপলত যরদ্ধের পিজ্ঞা েও ভযমে  পত্রকা এিিং মযাগাপজে, সাদ্ধথ রদ্ধেদ্ধে অ্ল্প িেসীরা উদ্ধেখদ্ধযাগয 
হাদ্ধর যাে এমে সামপেকীগুদ্ধলার পডপজোল  রমযাদ্ধে, সামাপজক ভযাগাদ্ধযাদ্ধগর মাযযম এিিং 
ওদ্ধেিসাইেগুদ্ধলাদ্ধত। এোড়াও, পিজ্ঞা েোতার জেয ভেপ িং  দ্ধণযর পেরা ত্তা োপি পকিংিা খােয ও 
ঔিয প্রশাসদ্ধের (Food and Drug Administration, FDA) অ্েুদ্ধমােে িযতীত যূম াে পেিৃপত্তর 
অ্ শে পহসাদ্ধি ভেপ িং  ণযদ্ধক তুদ্ধল যরাদ্ধক পেপিে করদ্ধি।  
  
ক্ষবেকারক অবর্য়বন্ত্রে কোবরয়ার ফ্লেল বর্বিদ্ধ করুর্  
ই-পসগাদ্ধরে িা ভেপ িং  ণয, পেোপমে ই অ্যাপসদ্ধেে — ভযগুদ্ধলা মাদ্ধঝ মাদ্ধঝ ই-তরল দ্রািক পহদ্ধসদ্ধি 
িযিহৃত হে — যা িযিহাদ্ধরর ইপতহাস থাকা ভরাগীদ্ধের হাস াতাদ্ধল েপতন  এিিং মৃতুযর েীপতকর 
সিংখযার ভপ্রপক্ষ্দ্ধত, একটি আশঙ্কার রাসােপেক পহদ্ধসদ্ধি পচপিত হদ্ধেদ্ধে। ভেপ িং সম্পপকন ত  ণযগুদ্ধলাদ্ধত 
িযিহৃত এই পি জ্জেক, অ্ রীপক্ষ্ত, অ্পেেপন্ত্রত রাসােপেকগুদ্ধলার পিস্তাদ্ধরর  পরপস্থ্পত 
দ্রুত ভমাকাদ্ধিলাে, গেেনর স্বাস্থ্যদ্ধসিা েপ্তরদ্ধক ভেপ িং-এর কযাপরোর ভতল, যার মদ্ধযয রদ্ধেদ্ধে 
রাসােপেক  োথন িা উ াোে যা ভেপ িং পডোইদ্ধসর মাযযদ্ধম গ্রহণ করা হদ্ধল পি জ্জেক এিিং 
জেস্বাদ্ধস্থ্যর জেয একটি উদ্ধেখদ্ধযাগয ঝুুঁ পক পহসাদ্ধি পিদ্ধিপচত হে, তা পিপি পেপিে করাে সমথনে 
কদ্ধর আইে প্রিতন ে করদ্ধিে।  
  
ফ্লভবপিং পণ্েগুম্বলার অর্লাইর্ বিক্রয় সীবমে করুর্  
অ্েলাইে, ভ াে এিিং ভমইল অ্ডন াদ্ধরর মাযযদ্ধম ই-তরল এিিং ই-পসগাদ্ধরদ্ধের িতন মাে পিিে অ্ল্প 
িেসীদ্ধেরদ্ধক ভিআইপেোদ্ধি  ণয িে করদ্ধত এিিং পিিে কর  াুঁপক পেদ্ধত সহােতা কদ্ধর। ভস 
কারদ্ধণ, গেেনর ভকিল লাইদ্ধসন্স থাকা ভেপ িং  দ্ধণযর খুচরা পিদ্ধিতাদ্ধের মদ্ধযযই শুযুমাত্র ই-তরল 
এিিং ই-পসগাদ্ধরদ্ধের অ্েলাইে, ভ াে এিিং ভমইল অ্ডন াদ্ধরর মাযযদ্ধম পিিে সীমািে কদ্ধর আইে 
প্রিতন ে করদ্ধিে। ভকিলমাত্র পেিপন্ধত খুচরা পিদ্ধিতারাই এই  েপতগুদ্ধলা িযিহার কদ্ধর ই-পসগাদ্ধরে 
পকেদ্ধত  ারদ্ধি। এই পিপযপেদ্ধিযটি, ভযটি ইদ্ধতামদ্ধযয প্রচপলত তামাকজাত  ণয পিিদ্ধের ভক্ষ্দ্ধত্র 
প্রদ্ধযাজয, োিালক ভিতাদ্ধের কাদ্ধে পি জ্জেক ভেপ িং  দ্ধণযর অ্বিয পিিে িন্ধ করদ্ধত সহােতা 
করদ্ধি।  
  
 াম্বমনবসগুম্বলাম্বে োমাকজাে ও ইম্বলকট্রবর্ক বসগাম্বরে পণ্ে বিক্রয় িন্ধ করা  
স্বাস্থ্য ভসিা সম্পপকন ত সিংস্থ্াগুদ্ধলার তামাক পিিদ্ধের িযিসাে থাকা উপচত েে, ভয তামাক পেউ 
ইেকন  ভেদ্ধে প্রপতদ্ধরাযদ্ধযাগয মৃতুযর প্রযাে কারণ।  াদ্ধমনপসগুদ্ধলাদ্ধত তামাক ও ই-পসগাদ্ধরে  ণয পিিে 
িন্ধ করদ্ধল তামাদ্ধকর সহজলেযতা, েপৃষ্টদ্ধগাচরতা ও সামাপজক গ্রহণদ্ধযাগযতা কদ্ধম যাদ্ধি, পিদ্ধশি কদ্ধর 
তরুণদ্ধের মদ্ধযয।  
  
োমাক ও বর্ম্বকাটির্ পম্বণ্ের জর্ে কুপর্ িেিহ্ার বর্বিদ্ধ  
গদ্ধিিণা ইপেত ভেে ভয তামাকজাত দ্রদ্ধিযর োম পেপিড়োদ্ধি প্রােেুন াদ্ধির সাদ্ধথ িাুঁযা হে, পিদ্ধশি 
কদ্ধর তরুণদ্ধের মদ্ধযয যারা প্রাপ্তিেস্কদ্ধের মদ্ধতা প্রাে পদ্বগুণ "মূলয সিংদ্ধিেেশীল"। এর  দ্ধল পেউ 



 

 

ইেদ্ধকন  পসগাদ্ধরদ্ধের উ র সদ্ধিনাচ্চ ভেে এক্সাইজ েযাক্স এিিং রদ্ধেদ্ধে এিিং ভেশটির মদ্ধযয সিদ্ধচদ্ধে কম 
যুিক যূম াদ্ধের হার রদ্ধেদ্ধে। তদ্ধি তামাক পশল্প যূম াদ্ধের হাদ্ধরর উ র োদ্ধমর প্রোি সম্পদ্ধকন  
 ুদ্ধরা ুপর সদ্ধচতে এিিং গ্রাহক কু ে ও ইে-ভোর োড়সহ মূলয-হ্রাদ্ধসর প্রচারগুপলদ্ধত এক িেদ্ধর 
প্রাে 85% এর উ দ্ধর 9 পিপলেে মাপকন ে ডলাদ্ধরর পি ণে িাদ্ধজদ্ধের পিপেদ্ধোগ কদ্ধর। এই 
পডসকাউন্ট পেউ ইেদ্ধকন র কদ্ধরর জেস্বাস্থ্য প্রোি পিেষ্ট কদ্ধর এিিং কু ে ও পডসকাউন্ট পেপিে পশল্প 
মূলয কারচুপ র একটি গুরুত্ব ূণন উৎস িজন ে করদ্ধি। 
  
বর্ম্বকাটিম্বর্র বিরুম্বদ্ধ বেক্ষােীম্বের সহ্-প্রবেষ্ঠাো বেক্ষােী আম্বি ফ্লিকার-িােলার িম্বলম্বছর্, 
"পেদ্ধকাটিদ্ধের পিরুদ্ধে পকদ্ধশারদ্ধের ই-পসগাদ্ধরদ্ধের মহামারী অ্িসাদ্ধের জেয পশক্ষ্াথীরা গেেনর 
কুওদ্ধমার অ্থনিহ এিিং েীপত প্রস্তাদ্ধির প্রশিংসা কদ্ধর। আমরা ভেদ্ধখপে আমাদ্ধের িনু্ধরা মারাত্মক 
স্বাদ্ধস্থ্যর প্রোি এিিং পিপেন্ন যরদ্ধের পি জ্জেক রাসােপেক উ াোেগুপলর সাদ্ধথ ভেপ িং পডোইদ্ধস 
আসক্ত হদ্ধে  দ্ধড়দ্ধে এিিং আমরা ভেদ্ধখপে ই-পসগাদ্ধরে ভকাম্পাপেগুদ্ধলা িেদ্ধরর  র িের যদ্ধর অ্দু্ভত 
স্বাদ্ধে ও অ্েযােয ভমাহমেী পি ণে  েপত পেদ্ধে আমাদ্ধের সেীদ্ধের কাদ্ধে সরাসপর প্রলুব্ধ করদ্ধে। 
একটি স্বাদ্ধের পেদ্ধিযাজ্ঞা ভথদ্ধক শুরু কদ্ধর আরও শপক্তশালী প্রদ্ধোদ্ধগর প্রপিোগুপলর উ র পিপযপেদ্ধিয 
আদ্ধরা  করা, এই প্রস্তাি পকদ্ধশার-পকদ্ধশারীদ্ধের ই-পসগাদ্ধরে িযিহার, কমিযাটিিং আসপক্ত এিিং িেদ্ধরর 
 র িের যদ্ধর আমাদ্ধের প্রজদ্ধন্মর জেস্বাস্থ্য রক্ষ্া করার পেদ্ধক অ্দ্ধেক এপগদ্ধে যাদ্ধি। এসি প্রস্তাদ্ধির 
উন্নেে পেদ্ধে গেেনদ্ধরর সদ্ধে কাজ করদ্ধত ভ দ্ধর আমরা গপিনত, আর এই অ্যাডদ্ধোদ্ধকপস অ্িযাহত 
রাখার জেয এপগদ্ধে যাদ্ধে NYS এর আইে প্রদ্ধণতারা।"  
  
ফ্লোিাম্বকা-বি বকডস কোম্বম্পইর্ এর সভাপবে মোেু এল. মায়াসন িম্বলম্বছর্, "িাচ্চাদ্ধের জেয 
তামাক পেপিদ্ধের লড়াইদ্ধে একজে ভেতাপহদ্ধসদ্ধি গেন ের কুওদ্ধমা তার ভেতৃত্ব অ্িযাহত ভরদ্ধখদ্ধেে। সি 
গন্ধযুক্ত ই-পসগাদ্ধরে পিপি ভশি করার প্রস্তাি একটি যুপক্তসেত এিিং প্রদ্ধোজেীে  েদ্ধক্ষ্  যা যুি 
ই-পসগাদ্ধরদ্ধের মহামারী িন্ধ করদ্ধত ভয, পেউ ইেকন  তামাক িযিহাদ্ধরর ভমাকাপিলাে ভয কদ্ধেক 
েশক যদ্ধর উন্নপত করার হুমপক পেদ্ধেদ্ধে। এই আইদ্ধের উত্তরণ পেউ ইেদ্ধকন র িাচ্চাদ্ধের জেয এক 
অ্সাযারণ পিজে হদ্ধি এিিং তাদ্ধের পেদ্ধকাটিে আসপক্ত এিিং ই-পসগাদ্ধরে িযিহাদ্ধরর সাদ্ধথ যুক্ত 
অ্েযােয স্বাস্থ্য ঝুুঁ পকর হাত ভথদ্ধক রক্ষ্া করদ্ধি। এই ঐপতহাপসক আইে প্রণেদ্ধের জেয আমরা গেন ের 
কুওদ্ধমা এিিং অ্েযােয ভেে পলডারদ্ধের সাদ্ধথ কাজ করার অ্দ্ধ ক্ষ্াে রদ্ধেপে।"  
  
বর্উ ইয়কন  কাউবি ফ্লমবডম্বকল ফ্লসাসাইটির (New York County Medical Society) এমবড সভাপবে 
মোবর রুে িুচম্বর্স িম্বলর্, "পেউ ইেদ্ধকন র পচপকৎসক কপমউপেটি পেউ ইেকন  িাদ্ধজদ্ধের ভপ্রক্ষ্া দ্ধে 
ভে   ণয িজন ে করার করদ্ধত  েদ্ধক্ষ্  ভেওোর জেয গেেনর অ্যানু্ড্র কুওদ্ধমার সাদ্ধথ কথা িদ্ধলে। 
"কেে কযাপি" এিিং "কযাদ্ধেে িাঞ্চ" -এর মদ্ধতা ভপ্রাডাক্ট স্পষ্টত পকদ্ধশারদ্ধের ভেদ্ধ র প্রপত 
প্রদ্ধরাপচত করার জেয লক্ষ্যযুক্ত এিিং আমাদ্ধের তরুণদ্ধের কাদ্ধে থাকা হদ্ধি ো। আমরা পেউ ইেদ্ধকন  
এই িমিযনমাে জেস্বাস্থ্য সমসযা থামাদ্ধোর ভচষ্টা করপে, পেউ ইেকন  ভেদ্ধের ভমপডদ্ধকল ভসাসাইটি 
সমূ্পণনরূদ্ধ  সি গন্ধযুক্ত ই-পসগাদ্ধরদ্ধের উ র পেদ্ধিযাজ্ঞা সমথনে কদ্ধর। আমাদ্ধের সন্তােদ্ধের স্বাস্থ্য 
ঝুুঁ পকর মদ্ধযয রদ্ধেদ্ধে।"  
  



 

 

বর্উ ইয়কন  ফ্লেে অোম্বসাবসম্বয়ের্ অভ কাউবি ফ্লহ্লে কমনকেন াম্বের (New York State Association 
of County Health Officials) বর্িনাহ্ী পবরচালক সারাহ্ রাম্বভর্হ্ল িম্বলর্, "পেউ ইেকন  ভেদ্ধের 
58টি স্থ্ােীে স্বাস্থ্য পিোগ তামাক সিংিান্ত অ্সুদ্ধখর পিরুদ্ধে লড়াইদ্ধে প্রপতরক্ষ্ার সামদ্ধের সাপরদ্ধত 
রদ্ধেদ্ধে। ভরাজ আমরা ভেপখ তামাকজাত দ্রদ্ধিযর পি যনেকর প্রোি আমাদ্ধের সম্প্রোদ্ধের উ র 
আদ্ধে। গেেনর কুওদ্ধমার এই িযা ক প্রস্তাি একটি অ্সাযারণ  েদ্ধক্ষ্  যা জীিে িাুঁচাদ্ধি এিিং হাজার 
হাজার েিুনল অ্সুস্থ্তা ভরায করদ্ধি। আমরা উৎসাদ্ধহর সাদ্ধথ তার  পরকল্পো সমথনে করপে এিিং 
আইেসোে এোদ্ধক আইদ্ধের আওতাে আোর জেয অ্েুদ্ধরায করপে।"  
  
NYS PTA ফ্লপ্রবসম্বডি লম্বরই এ. জামার্ িম্বলম্বছর্, "স্বাদ্ধের ইপসগাদ্ধরে ও গন্ধযুক্ত ই-তরল পিপি 
পেপিে করার জেয গেেনদ্ধরর প্রস্তািদ্ধক  ণূন সমথনে জাোদ্ধত আমরা গপিনত। পেউ ইেকন  ভেে 
পড ােন দ্ধমন্ট অ্েুযােী, প্রাে 40 শতািংশ দ্বােশ ভেপণর পশক্ষ্াথী এিিং 27 শতািংশ সি NYS হাই 
সু্কদ্ধলর পশক্ষ্াথী এখে পসগাদ্ধরে িযিহার করদ্ধেে এিিং NYS হাই সু্কদ্ধলর ভেপ িং িযিহার আজ 2014 
সাদ্ধলর ভচদ্ধে 160 শতািংশ ভিপশ।"  
  
NYS PTA এর বর্িনাহ্ী পবরচালক কাইল ফ্লিম্বলাপ্টবি িম্বলর্, "আ পে পক জাদ্ধেে ভয পসগাদ্ধরে 
15,000 ভিপশ  ল এিিং কযাপির স্বাদ্ধে  াওো যাে? ই-পলকুইড এর স্বাদ্ধে ভযমে- গুপম পিোর 
এিিং কেে কযাপি ইোকৃতোদ্ধি পশশু এিিং তরুণদ্ধের লক্ষ্য কদ্ধর ততপর করা হে। আমাদ্ধের 
ভেদ্ধলদ্ধমদ্ধেরা ভেপ িং-এর ক্ষ্পত ভিাদ্ধঝ ো, তারা জীিেকাল  ুস ুদ্ধসর অ্সুদ্ধখর ঝুুঁ পক এিিং কযান্সাদ্ধরর 
ঝুুঁ পক ভিাদ্ধঝ ো, আর তারা ভিাদ্ধঝ ো মৃতুযর ঝুুঁ পক, হযাুঁ মৃতুয, ভেপ িং-এর কারদ্ধণ।"  
  
MSW বর্উ ইয়কন  ফ্লেে আম্বমবরকার্ একাম্বডবম অভ ফ্লপবডয়াবট্রক্স (New York State American 
Academy of Pediatrics, NYSAAP)-এর পবলবস এডম্বভাম্বকসীর পবরচালক এবল ওয়াডন  িম্বলর্, 
"পেউ ইেদ্ধকন র ভ পডোপট্রপশোেরা ভেখদ্ধত চাে, NYS সি গন্ধযুক্ত ভেপ িং  ণয পেদ্ধে শুরু সি 
গন্ধযুক্ত তামাকজাত দ্রিয  ণয পেপিে কদ্ধরদ্ধে। জেসাযারণ জাদ্ধেে ভয মলূ ই-পসগাদ্ধরদ্ধের  ণযগুপলর 
তুলোে JUUL এর িাইদ্ধরর  ণযগুপল যুিকদ্ধের মদ্ধযয ইদ্ধতামদ্ধযয ভিপশ জেপপ্রে। স্বােযুক্ত ভেপ িং 
 ণযগুপলর দ্রুত এিিং পেেপন্ত্রত সম্প্রসারণ ভোে ও কম িেসী পশশু এিিং পকদ্ধশার-পকদ্ধশারীদ্ধের জেয 
পি েদ্ধক িাপড়দ্ধে তুদ্ধলদ্ধে। আমাদ্ধের ভ পডোপট্রপশোেরা লক্ষ্ করদ্ধেে ভয পশশুরা 12 িের িেদ্ধস 
উ েীত ো হদ্ধতই তামাদ্ধকর প্রপত আসক্ত হদ্ধে যাদ্ধে। তাদ্ধের আসপক্ত সরাসপর গন্ধযুক্ত ভেপ িং  ণয 
িযিহাদ্ধর  াওো যাে। NYSAAP গেেনদ্ধরর  যাদ্ধকদ্ধজ প্রস্তাপিত তামাক পেেন্ত্রণ উদ্ধেযাদ্ধগর একটি 
 ূণনাে  যাদ্ধকজ সমথনে কদ্ধর, যার মদ্ধযয স্বাদ্ধে পেদ্ধিযাজ্ঞা, তামাকজাত দ্রিয ভকাথাে পিপি করা 
যাে, কীোদ্ধি তাদ্ধের পিজ্ঞা ে ভেওো যাে এিিং সকল গন্ধযুক্ত তামাকজাত দ্রদ্ধিযর উ র অ্েযােয 
আইেগত সীমািেতা রদ্ধেদ্ধে। আমরা গেেনর ও আইেসোে একদ্ধযাদ্ধগ কাজ করার জেয উৎসাপহত 
কপর এিিং সকল গন্ধযুক্ত ভে   ণয পেপিে করার জেয আইে  াস ও সাইে ইে করদ্ধত সম্মত 
হই। পেউ ইেদ্ধকন র পশশু ও পকদ্ধশার-পকদ্ধশারীদ্ধের গন্ধযুক্ত তামাদ্ধকর ভেশার মহামারী িন্ধ করদ্ধত 
এখে আমাদ্ধের সাহাদ্ধযযর প্রদ্ধোজে।"  
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