অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/9/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

দেেজুম্বে দভব িং সম্পবকনত অসুস্থতা িৃবি াওয়ার ম্বর গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কনিাসীম্বের
ক্ষবতকারক এিিং আসবিকর দভব িং ণ্েগুবল দেম্বক রক্ষা করম্বত আগ্রাসী েম্বক্ষ বর্ম্বের্

দভব িং ণ্েগুবলর কাম্বলা িাজাবরম্বত িেিহৃত "ঘর্ করার উ করণ্সমূম্বের" বি ণ্র্ ও বিক্রম্বয়
বলপ্ত দকাম্পাবর্গুবলর উ র হুকুমর্ামা জাবর করার জর্ে স্বাস্থে েপ্তরম্বক (Department of Health,
DOH) বর্ম্বেন ে বেম্বয়ম্বের্
গভর্ন র স্বাস্থে েপ্তরম্বক (DOH) বর্উ ইয়কন দেম্বের সমস্ত িাষ্প এিিং দ াোঁয়ার দর্োর দোকার্গুবলম্বত
সতকনতার বিহ্নগুবল আিবেেক করার জরুবর বিব জাবর করম্বত বর্ম্বেন ে বেম্বয়ম্বের্
গন্ধযুি ই-বসগাম্বরেগুবল বর্বিি কম্বর গভর্ন র র্তু র্ আইর্ প্রণ্য়র্ করম্বির্

সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কি ত দুটি ক্রমবধিমান সংকষের সমাধাষনর জনয গভনির অ্যান্ড্রু এম.
কুওষমা আজ র্নউ ইয়কি স্টেে স্বাস্থ্য দপ্তরষক একগুচ্ছ পদষেপ স্টনওয়ার র্নষদি শ র্দষয়ষেন। স্বাষস্থ্যর
সংকেগুর্ি হি: বাষ্প স্টশাোঁকা-সম্পর্কি ত শ্বাস প্রশ্বাষসর স্টরাগ স্টবষে চিা এবং তরুণষদর মষধয বাষ্প
শোঁষক স্টনশা করার পণযগুর্ির বযবহার বৃর্ি এবং সারাজীবষনর জনয র্নষকাটিষন আসক্ত হষয়
পো। স্টভর্পং পণযগুর্ির কাষিা বাজার্রষত বযবহৃত "ঘন করার উপকরণসমূষহর" র্বপণন ও র্বক্রষয়
র্িপ্ত স্টকাম্পার্নগুর্ির উপর হুকুমনামা জার্র করার জনয এবং সমস্ত বাষ্প এবং স্টধাোঁয়ার স্টনশার
স্টদাকানগুর্িষত সতকি তার র্চহ্নগুর্ি আবর্শযক করার জরুর্র র্বর্ধ জার্র করষত গভনির স্বাস্থ্য দপ্তরষক
র্নষদি শ র্দষয়ষেন। উপরন্তু, গভনির স্টঘােণা কষরষেন স্টে গন্ধেুক্ত ই-র্সগাষরেগুর্ি র্নর্েি করষত
র্তর্ন নতু ন আইন প্রণয়ন করষবন।
"সাধারণ জ্ঞান বষি স্টে তু র্ম ের্দ না জাষনা স্টে তু র্ম কী ধূমপান করে, তাহষি স্টসটি ধূমপান
স্টকাষরা না, এবং এই মুহূষতি আমরা জার্ন না এই প্রচু র স্টভর্পং উপাদানগুর্ির মষধয আমরা কী
ধূমপান করর্ে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টভর্পং-সংক্রান্ত অ্সুস্থ্তা বৃর্ি একটি ভয়ঙ্কর জনস্বাস্থ্য
সমসযা এবং আর্ম স্বাস্থ্য দপ্তরষক এই সমসযা সমাধাষনর জনয র্বর্ভন্ন পদষেপ স্টনওয়ার র্নষদি শ
র্দর্চ্ছ, োর মষধয আষে, স্টভর্পং পণযগুর্ি ততর্র করষত এই স্টকাম্পার্নগুর্ি স্টকান স্টভর্পং উপাদানগুর্ি
বযবহার কষর তা স্টদখার জনয একটি তদন্ত শরু করা এবং স্টধাোঁয়া এবং বাষ্পীয় স্টনশার
স্টদাকানগুর্িষত, এই স্টনশা স্টে কতো ঝুোঁ র্কমূিক কােিকিাপ তা মানুেষদর জানাবার জনয একটি
সতকি তার স্টপাোর িাগাষনা। স্টসইসাষে আর্ম একটি নতু ন আইন প্রস্তাব করষত চষির্ে ো সুগর্ন্ধ

ই-র্সগাষরেগুর্িষক র্নর্েি করষব। েতেণ স্টসগুর্ি কােিকর না হয় ততেণ আমাষদর উপষদশ খুবই
সরি: এটি করষবন না কারণ আমরা জার্ন না এটি র্নরাপদ র্কনা।"
"আমাষদর তরুণ প্রজন্ম এবং সমস্ত র্নউ ইয়কি বাসীষদর র্নরাপদ রাখার জনয আমাষদর একটি
অ্ঙ্গীকারবিতা এবং দার্য়ত্ব আষে", দলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবে দোিু ল িম্বলর্। "স্টেষহতু স্টদশ
জুষে স্টভর্পং-সম্পর্কি ত অ্সুস্থ্তা স্টবষে চষিষে, তাই এই সমসযাটি সমাধাষনর জনয এবং আমাষদর
বাচ্চা এবং পর্রবারগুর্িষক ের্তর হার স্টেষক রো করষত আমরা পদষেপ র্নর্চ্ছ। আমরা র্নর্িত
করষত চাই স্টে, স্টে স্টকাষনা অ্নযায় কাষজর জনয স্টকাম্পার্নগুর্িষক জবাবর্দর্হ করষত হষব এবং
অ্সুস্থ্তা প্রর্তষরাধ করষত এবং স্বাস্থ্যকর জীবনোত্রার উন্নয়ষনর জনয েোেে আইন আষে।"
র্তনটি স্টকাম্পার্ন োরা স্টভপ র্িকুযইড ততর্র করা স্টকাম্পার্নগুর্িষক ঘন করার পণযগুর্ি র্বপণন
কষর বষি দপ্তর সনাক্ত কষরষে, স্টসই র্তনটি স্টকাম্পার্নষক হুকুমনামা জার্র করার জনয গভনির
কুওষমা স্বাস্থ্য দপ্তরষক র্নষদি শ র্দষয়ষেন। এই ঘনকারী উপাদানগুর্ি, সুগন্ধষক বা র্বদযমান পণযগুর্ির
গন্ধষক স্টনর্তবাচকভাষব প্রভার্বত না করা এবং স্টভপ পণযগুর্িষক স্টে স্টকান পেিাষয়র THC স্টত
কমাবার জনয বযবহার করা সম্ভব একটি সস্তা, র্নরাপদ র্বকল্প র্হষসষব ইন্টারষনষে র্বপণন এবং
সহষজ উপিভয করা হষচ্ছ। স্বাস্থ্য দপ্তর জনস্বাষস্থ্যর এই সমসযার স্টে তদন্ত করষে স্টসটিষত সহায়তা
করার জনয স্বাস্থ্য দপ্তর তাষদরষক আরও তেয প্রদান করার আষদশ র্দষচ্ছ। র্দ ওয়াডিসওয়ােি
স্টসন্টার (Wadsworth Center) এই র্তনটি স্টকাম্পার্ন স্টেষক ঘনকারী উপাদানগুর্ির নমুনা সংগ্রহ
কষরষে এবং র্নণিয় কষরষে স্টে স্টসগুর্িষত প্রায় খাোঁটি র্ভোর্মন ই অ্যার্সষেে স্টতি আষে।
স্টকাম্পার্নগুর্িষক এই হুকুমনামা পাঠাষনা হষয়ষে এবং তাষদর পষণযর নামগুর্ি হি: সান্টা মর্নকাষত
হর্ন কাে িযাবস এিএির্সর (Honey Cut Labs LLC) হর্ন কাে র্ডিুটিং এষজন্ট (Honey Cut
Diluting Agent); ইর্িিার্ন্ট, র্মর্চগাষন, স্টলারাষেক্স োরর্পনষসর (Floraplex Terpenes) উষবর
র্েক (Uber Thick), এবং আমিহােি, মযাসাচু ষসেষস মাস োরর্পনষসর (Mass Terpenes) র্পওর
র্ডিুষয়ন্ট (Pure Diluent)। এই র্তনটি স্টকাম্পার্ন হি প্রেম োষদর উপর হুকুমনামা জার্র করা
হষব, র্কন্তু তদন্ত চিাকািীন আরও স্টকাম্পার্নষক নমুনা প্রদান করার জনয আষদশ স্টদওয়া হষত
পাষর।
তদন্তটি েখন এখনও চিষে, িযাবষরের্রষত প্রাপ্ত ফিাফি অ্নুোয়ী স্টদখা স্টগষে স্টে ওয়াডিসওয়ােি
স্টসন্টাষরর র্বষেেণ করা প্রায় সমস্ত কযার্নর্বস-েুক্ত নমুনাগুর্িষত উচ্চ পেিাষয়র র্ভোর্মন ই
অ্যার্সষেে আষে। র্ভোর্মন ই হি সহষজ উপিভয পুর্িমূিক সম্পূরক স্টেটি র্ভোর্মন সম্পূরক খাদয
র্হষসষব গ্রহন করা হষি বা ত্বষক প্রষয়াগ করা হষি স্টকাষনা ের্ত হয় বষি জানা োয় র্ন। ের্দও,
স্টশাোঁকার স্টেষত্র শরীষর এটির কী প্রভাব পষে তা স্বাস্থ্য দপ্তর অ্নুসন্ধান করা অ্বযাহত স্টরষখষে
কারণ এর স্টতষির-মষতা তবর্শিযগুর্ি পর্রির্েত শ্বাস প্রশ্বাস সম্পর্কি ত উপসগিগুর্ির সাষে সম্পর্কি ত
হষত পাষর।
ওয়াডিসওয়াষেির-পরীর্েত পণযগুর্ি োষত র্ভোর্মন ই অ্যার্সষেে পাওয়া স্টগষে তার র্কেু ের্ব এখাষন
স্টদখা স্টেষত পাষর।

স্টসইসাষে, গভনির কুওষমা স্বাস্থ্য দপ্তরষক জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য পর্রকল্পনা পর্রেষদর (Public Health
and Health Planning Council, PHHPC) অ্নুষমাদন সাষপষে, র্নউ ইয়কি স্টেষে স্টভর্পং পণয
র্বক্রয়কারী সংস্থ্াগুর্িষক স্টভর্পংষয়র র্বপদ প্রদশিনকারী সাইষনজ িাগাবার জরুর্র র্নয়মাবিী জার্র
করার জনয র্নষদি শ র্দষয়ষেন। স্টভর্পংষয়র সাষে জর্েত বহুর্বধ ঝুোঁ র্কগুর্ি সম্পষকি জনসাধারণষক
আরও র্শর্েত কষর তু িষত স্বাস্থ্য দপ্তর একটি পাবর্িক সার্ভি স কযাষম্পনও আরম্ভ করষে।
সবার স্টশষে, গভনির বষিষেন স্টে র্নউ ইয়কি স্টেষে ইষিকট্রর্নক র্সগাষরষের বযবহারষক র্নরূত্সাহ
করষত সুগর্ন্ধ ইষিকট্রর্নক র্িকুযইডগুর্ি সষঙ্গ রাখা, ততর্র করা, বন্টন করা, র্বক্রয় বা র্বক্রষয়র
প্রস্তাব করা র্নর্েি করার জনয আইন প্রণয়ন করষবন।
স্বাস্থ্য দপ্তষরর স্টডো অ্নুোয়ী, র্নউ ইয়কি স্টেষের 12 স্টগ্রষডর োত্র োত্রীষদর মষধয প্রায় 40 শতাংশ
এবং হাই স্কু ষির োত্র োত্রীষদর মষধয প্রায় 27 শতাংশ এখন ই-র্সগাষরে বযবহার কষর, এবং এই
বৃর্ির অ্নযতম প্রধাণ কারণ হি সুগন্ধী ই-র্িকুযইড। 2018 সাষি হাই স্কু ষি এর বযবহার
(27.4%) 2014 সাষি এর বযবহাষরর (10.5%) স্টেষক 160 শতাংশ বৃর্ি স্টপষয়ষে। স্টেখাষন র্নউ
ইয়ষকি র হাই স্কু ষির োত্র োত্রীষদর ধূমপাষনর হার 2000 সাষির 27.1% স্টেষক 2016 সাষি 4.3%
এ স্টরকডি হ্রাস স্টপষয়র্েি, স্টসখাষন সুগন্ধী ই-র্সগাষরষের আগ্রাসী র্বপণন প্রচার প্রবণতাটিষক
পর্রবতি ন কষরষে। সুগন্ধী কষর স্টতািা েুবাষদর আকৃ ি করষত স্টভর্পং/অ্যাষরাসি র্শষল্পর একটি মুখয
র্বপণন স্টকৌশি ঠিক স্টেমন র্সগাষরে, র্সগার, এবং স্টধাোঁয়াহীন তামাষকর বাজারগুর্িষত আষে। ইর্সগাষরে র্বপণন র্মন্ট চষকাষিে, বাবিগাম এবং স্টচর্র স্টকািার মষতা সুগন্ধগুর্িষক হাইিাইে কষর,
এবং একটি ভ্রান্ত র্বশ্বাস ততর্র কষর স্টে স্টসগুর্ি বযবহারকারীষদর জনয ের্তকারক নয়। অ্ধযয়ষন
স্টদখা স্টগষে স্টে 2016 সাষি প্রায় 78% হাই স্কু ি োত্র োত্রী, এবং 75% র্মর্ডি স্কু ষির োত্র
োত্রীষক স্টপ্রা-স্টোবাষকা মাষকি টিংষয় প্রদশিন করা হষয়ষে বষি র্রষপােি করা হষয়ষে।
বর্উ ইয়কন দেম্বের স্বাস্থে বিভাম্বগর কবমের্ার ড. োওয়াডন জুকার িম্বলর্, "স্টভর্পং-সম্পর্কি ত
অ্সুস্থ্তার প্রাদুভিাব এবং স্টভপ পণযগুর্ি বযবহারকারী েুবাষদর সংখযাবৃর্ি এবং সারাজীবষনর জনয
আসক্ত হষয় পো হি দুটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমসযা। জনগষণর স্বাষস্থ্যর ের্ত কষর োরা মুনাফা
স্টিাষে তাষদর র্বরুষি দ্রুত এবং আক্রমনাত্মক পদষেপ স্টনওয়ার জনয আর্ম গভনির কুওষমাষক
সাধুবাদ জানাই।"
শর্নবার, গভনির স্টঘােণা কষরষেন স্টে স্টভর্পং-সম্পর্কি ত অ্সুস্থ্তায় এই তদষন্তর সময় স্টভর্পং বন্ধ
করষত স্বাস্থ্য দপ্তর র্নউ ইয়কি বাসীষদর উষেষশয র্নষদি র্শকা জার্র কষরষে। 2019 সাষির 9ই স্টসষেম্বর
পেিন্ত, স্বাস্থ্য দপ্তর র্নউ ইয়কি স্টেষের র্চর্কত্সকষদর স্টেষক 41টি গুরুতর অ্সুস্থ্তার র্রষপােি স্টপষয়ষে
োর মষধয 15 স্টেষক 46 বের বয়সী বযর্ক্তবগি োরা অ্সুস্থ্ হওয়ার আষগ অ্ন্তত একবার
কযানার্বস-োকা স্টভপ পণয বযবহার কষরষেন। ের্দও, সম্প্রর্ত র্রষপােি পাওয়া সমস্ত স্টরাগী র্বর্ভন্ন
ধরষণর স্টভপ পণয বযবহার কষরন।
স্টেষের কষঠার র্নয়ন্ত্রণাধীন স্টমর্ডষকি মার্রজুয়ানা স্টপ্রাগ্রাষম (Medical Marijuana Program)
বতি মাষন অ্নুমর্দত সমস্ত স্টভপ পণযগুর্ির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীোও অ্বযাহত স্টরষয়ষে। এই তদন্তটি আরম্ভ

হওয়া স্টেষক র্নর্িতরূষপ জ্ঞাত স্টরাগীষদর মষধয স্টভর্পং সম্পর্কি ত স্টকাষনা প্রর্তকূি ঘেনার কো
স্টশানা োয়র্ন। তবুও, অ্র্তর্রক্ত সাবধানতা স্বরূপ, তদন্তটি চিাকািীন আমরা স্টমর্ডষকি মার্রজুয়ানা
স্টপ্রাগ্রাষমর স্টরাগীষদর স্টভর্পং পণযগুর্ির সম্ভাবয র্বকল্পগুর্ি সম্পষকি তাষদর স্বাস্থ্য স্টসবা প্রদানকারীষদর
সাষে আষিাচনা করারও সর্নবিন্ধ অ্নুষরাধ জানাই। আরও তষেযর জনয, স্টরাগীরা 844-863-9312
নম্বষর স্টেষের স্টমর্ডষকি মার্রজুয়ানা স্টপ্রাগ্রাষমর সাষেও স্টোগাষোগ করষত পাষরন।
স্টভপ পণয বযবহারকারী কাষরার উপসগিগুর্ি স্টদখা স্টগষি তাষদর অ্র্বিষম্ব তাষদর স্বাস্থ্য স্টসবা
প্রদানকারীর সাষে স্টোগাষোগ করা উর্চত। স্বাস্থ্য স্টসবা প্রদানকারীষদর সম্ভাবয স্টকসগুর্ি স্থ্ানীয় র্বে
র্নয়ন্ত্রণ স্টকষে (1-800-222-1222) র্রষপােি করা উর্চত। আপনার সমস্ত স্টভর্পং র্ডভাইস বা
পণয সম্পষকি আপর্ন উর্িগ্ন হষি বা শধুমাত্র আরও তেয চাইষি, র্নউ ইয়কি স্টেে স্বাস্থ্য দপ্তষরর
স্টভর্পং হেিাইষনর 1-888-364-3046 নম্বষর স্টফান করুন।
স্টভপ পণয বযবহারকারী স্টরাগীষদর কষয়ক র্দন স্টেষক সপ্তাষহর মষধয র্বর্ভন্ন ধরষণর উপসগি স্টদখা
স্টদয়, োর মষধয আষে:
•
•
•
•
•
•

ফু সফু স সংক্রান্ত স্টরাগ (কার্শ, হাোঁর্পষয় োওয়া, বুষক বযাো)
গযাষরাইনষেোইনাি স্টরাগ (গা স্টগািাষনা, বর্ম, ডাইর্রয়া)
ক্লার্ন্ত
জ্বর
মাোবযো
ওজন হ্রাস

আরও তষেযর জনয, স্টদখুন: https://health.ny.gov/prevention/tobacco_control/campaign/ecigarettes/।
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