অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/15/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

স্বাদযুক্ত ই-বিগাম্বরট বিবি বর্বিদ্ধ করম্বে জরুবর বর্িন াহী পদম্বেপ ঘ ািণা কম্বরম্বের্ গভর্ন র
কুওম্বমা

রাজে পুবলে (State Police) এিং স্বাস্থ্ে অবিদপ্তর (Department of Health, DOH) অংেীদাবরত্ব
করম্বে অবিলম্বে খুচরা বিম্বিোম্বদর বিরুম্বদ্ধ এর্ম্ব ািন ম্বমন্ট প্রম্বচষ্টা আম্বরা িবলষ্ঠ করার জর্ে যারা
র্ািালক েরুণম্বদর কাম্বে বিবি কম্বরর্ - অপরািমূলক োবির িম্ভাির্া িহ
বেশু ও অপ্রাপ্তিয়স্ক েরুণম্বদর ই-বিগাম্বরম্বটর প্রোরণামূলক বিপণর্ বর্মূনল করম্বে আইর্ প্রণয়র্
করম্বে
ই-বিগাম্বরম্বটর স্বাদ বর্বিদ্ধ করম্বে পািবলক ঘহলথ অোন্ড ঘহলথ প্ল্োবর্ং কাউবিল (Public Health
and Health Planning Council, PHHPC)-র িম্বে জরুবর বিঠক করম্বির্ স্বাস্থ্ে অবিদপ্তম্বরর (DOH)
কবমের্ার ডঃ জুকার

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন স্টেমে গন্ধযুক্ত ইমের্ট্রনর্র্ নিগামরে নিনি নর্নিদ্ধ
র্রার জর্য জরুরী নর্িনাহী পদমেপ স্টর্ওয়ার র্থা স্ট ািণা র্মরমের্ - যা এর্ ধারািানহর্
র্মনর্ামের িাম্প্রনির্িম পদমেপ, িমিধনমার্ ভযাপ পণয িযিহারর্ারী িরুণমদর িংখ্যার স্টমার্ানিো
র্রার, যা মূেি ই-নিগামরে িংস্থাগুনের দ্বারা চানেি যারা এমর্ স্বাদ নিপর্র্ র্রমে যা নিশুমদর
নর্মর্াটিমর্র প্রনি আিক্ত র্রার উমেমিয িযিহার র্রা হয়। DOH এর র্নমির্ার ড. হাওয়াডন
জুর্ার এই িপ্তামহ পািনের্ স্টহেথ এন্ড স্টহেথ প্ল্যানর্ং র্াউনিে িা PHHPC-র িামথ জরুরী বিঠর্
র্রমির্, গন্ধযুক্ত ই-নিগামরে নর্নিদ্ধ র্রমি। গভর্নর রাজয পুনেি এিং DOH-স্টর্ নর্মদন ি স্টদর্,
এর্মযামগ র্াজ র্রার জর্য যামি র্ািাের্ িরুণমদর র্ামে নিনি র্মর স্টয খ্ুচমরা নিমিিারা,
িামদর নিরুমদ্ধ িেিির্রণ প্রমচষ্টার িৃনদ্ধ র্রমি িমেমের্, এিং িার িামথ স্ট ৌজদানর িানির
িম্ভাির্া যুক্ত রময়মে। অ্িমিমি গভর্নর স্ট ািণা র্মরর্, নর্মিারমদর ও নিশুমদর ই-নিগামরমের
প্রিারণামূের্ নিপণর্ নর্নিদ্ধ র্রার জর্য নিনর্ আইর্অ্গ্রির র্রমির্।
"নর্উ ইয়র্ন এই িংর্মের িামর্ািামনর্ স্টমার্ানিো র্রমে এিং আজ আমরা এর্টি িিনজর্ীর্ স্বাস্থয
িঙ্কমের স্টমার্ানিোর জর্য আমরর্টি স্টদমির জর্য প্রধার্ পদমেপ নর্নি", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
" ে এিং নমেনর-গন্ধযুক্ত ই-নিগামরমের নর্মনািারা ইিার্ৃ িভামি এিং স্টিপমরায়াভামি িরুণমদর
িামদর েেয র্রমে, এিং আজ আমরা এর অ্িিার্ োমি িযিস্থা নর্নি। এর্ই িমময়,
র্ীনিজ্ঞার্িনজনি স্টদার্ার্গুনে স্টজমর্শুমর্ অ্প্রাপ্তিয়স্ক িরুণমদর র্ামে ভযানপং পণয নিনি র্রমে - ওই

খ্ুচরা নিমিিারা এখ্র্ নিজ্ঞানপি হময়মে স্টয আমরা আমামদর িেিির্রণ িারানি এিং িামদর
ধরা হমি এিং িামদর নিরুমদ্ধ আইর্ার্ুগ িযিস্থা স্টর্ওয়া হমি।"
খ্ুচরা নিমিিারা যারা অ্প্রাপ্তিয়স্ক িরুণমদর িামার্জাি ও ভযানপং দ্রিয নিনি র্মর, িামদর
নিরুমদ্ধ িযিস্থা নর্মি, রাজয পুনেি DOH এর িামথ অ্ংনিদারীত্ব র্রমে অ্যামডােমিন্ট স্টোিযামর্া
ইউজ নপ্রমভর্ির্ অ্যামের (Adolescent Tobacco Use Prevention Act, ATUPA) অ্ধীমর্ রাজয
জুমে স্টগাপর্ িদন্ত পনরচাের্া র্রমি, যা অ্প্রাপ্তিয়স্ক িরুণমদর িানের্াভু ক্ত র্মর িামার্ ও ইনিগামরমের পণয স্টর্র্ার স্টচষ্টা র্রার জর্য। খ্ুচরা নিমিিারা যারা িামার্ ও ভযানপং পণয নিনি
র্মরঅ্প্রাপ্তিয়স্ক িযনক্তিমগনর র্ামে িারা এখ্র্ স্টদওয়ানর্ দে োোও স্ট ৌজদানর িানির মুমখ্ামুনখ্
হমির্। জুোই মামি স্বােনরি আইর্টি যখ্র্ 13ই র্মভম্বমর র্াযনর্র হমি, এই িন্ধার্ ও অ্র্ুিনিন িার
প্রমচষ্টা র্িু র্ র্মর 21 িের িয়মির র্ম িয়স্কমদর র্ামে নিনির প্রনি র্জর স্টর্ন্দ্রীভূ ি র্মর
পনরচানেি হমি।
প্রনিটি োইমিিধারী িামামর্র খ্ুচরা নিমিিার আইমর্র প্রনি অ্র্ুিনিন িার িানিনর্ মূেযায়র্ র্রা
হয়:
•

•
•

রাজয ও স্থার্ীয় এর্ম ািনমমন্ট অ্ন িাররা এই স্টপ্রাগ্রাম চোর্ােীর্ 1 এনপ্রে 2016 স্টথমর্ 31
মাচন 2017 পযনন্ত 29,552টি র্মপ্ল্াময়ি ইিমপর্ির্ পনরচাের্া র্মরর্। এর মমধয 22,395টি
হে স্টযখ্ামর্ অ্প্রাপ্তিয়স্ক িরুণরা িামার্ ও অ্র্যার্য িংরনেি পণয িময়র স্টচষ্টা র্মরনেে।
1 এনপ্রে 2016 স্টথমর্ 31 মাচন 2017 এর মমধয স্টমাে 386টি পনরদিনর্ র্রা 250টি
ATUPA েঙ্ঘমর্র অ্নভমযামগর নভনিমি হয়।
1 এনপ্রে 2016 স্টথমর্ 31 মাচন, 2017, িময়িীমার মমধয িরুণরা িামার্ ও অ্র্যার্য
িীমািদ্ধ পণয িয় র্মরনেে 1,296 িার। ATUPA েঙ্ঘমর্র জর্য স্টমাে 985টি এর্ম ািনমমন্ট
অ্যার্ির্ স্টর্ওয়া হময়নেে এিং 922,000 মানর্ন র্ ডোমররও স্টিনি জনরমার্া নর্ধনারণ র্রা
হময়নেে।

এই প্রমচষ্টা গভর্নর দ্বারা স্টর্ওয়া স্টিি নর্েু ধারািানহর্ পদমেপ অ্র্ুিরণ র্মর স্টভনপং পমণযর
িমিধনমার্ িযিহার র্রার েমেয, যা জািীয় নর্রীেমণর আওিায় এমিমে, িমিধনমার্ শ্বািযমের
অ্িুমখ্ আিামন্তর িংখ্যার মে।
12 স্টিমেম্বর গভর্নর কুওমমা এর্টি নর্িনাহী আমদমি স্বাের র্মরমের্ যা রাজয িংস্থাগুমোমর্ নিো
িমচির্িা স্টপ্রাগ্রাম পনরচাের্া র্রার নর্মদন ি স্টদয় এিং স্টভনপং ও ই-নিগামরে প্রনিমরাধ ও অ্িিামর্র
িযিস্থা িামদর নিোমূের্ র্মনিূনচ ও র্মনচারীমদর প্রনিেমণ অ্ন্তভুন ক্ত র্রার নর্মদন ি স্টদয়। এই
আমদিটি স্টেে DOH স্টেে নিো দপ্তমরর (State Education Department) িমে র্াজ র্মর
অ্নিেমম্ব স্কু ে নডনিমের জর্য এমর্ িযিস্থা গমে িু মে িামদর পাঠযিমম িা অ্ন্তভুন ক্ত র্রার নর্মদন ি
নদময়মে। গভর্নর আইর্ স্বাের র্মরর্ িামার্ িযিহার র্মামর্ার েমেয ই-নিগামরে ও নেকুইড
নর্মর্াটির্ অ্ন্তভুন ক্ত র্রার জর্য িিন মার্ নিদযােয়নভনির্ র্মনিূনচ ও নিপর্র্ প্রচারণা প্রিারমণর
জর্যও।

9ই স্টিমেম্বমর গভর্নর DOH-স্টর্ নর্মদন ি স্টদর্ স্টযিি স্টর্াম্পানর্ স্টভনপং পদাথন উৎপাদর্ র্মর িামদর
িম্পমর্ন িদন্ত শুরু র্রার জর্য। DOH নির্টি িনপর্া পনরমিির্ র্মর, যামি DOH িামদর
ডায়েুময়ন্ট-নথমর্র্ামরর উপাদামর্র নমশ্রণ নর্ধনারণ র্রমি পামর। এোোও DOH জরুরী নর্য়ম পাি
র্মরমে যা ই-নিগামরে নিনি র্মর এমর্ স্টদার্ার্গুনেমর্ এর্টি িির্ন িািন া স্টপাে র্রা িাধযিামূের্
র্মর যা মার্ুিমর্ জার্ায় স্টয এটি উমেখ্মযাগয স্বাস্থয িংিান্ত ঝুুঁ নর্র র্ারণ। এটি র্রার জর্য
নর্য়মর্ার্ুর্ এখ্র্ স্টথমর্ই রময়মে।
16ই জুোই-এ, গভর্নর কুওমমা, িামার্ ও ইমের্ট্রনর্র্ নিগামরমের পণয িময়র িয়ি 18 স্টথমর্ 21
অ্িনধ িাোমি আইর্ স্বাের র্মরর্, যা র্াযনর্র হমি র্মভম্বর 13, 2019 স্টথমর্। এোোও 2017
এর অ্মোিমর গভর্নর আইর্ িই র্মরর্ িি স্কু মের মামঠ ইমের্ট্রনর্র্ নিগামরে িযিহার নর্নিদ্ধ
র্রার জর্য এিং স্টিই িি জায়গায় স্টয ধূমপামর্র পণয নর্নিদ্ধ।
িরুণমদর দ্বারা ই-নিগামরে িযিহামরর র্াের্ীয় িৃনদ্ধ মূেি স্বাদ যুক্ত ই-িরমের র্ারমণ এিং
স্টেভার এর্টি প্রধার্ র্ারণ যার জর্য িরুণরা ই-নিগামরে িযিহার শুরু র্মর এিং িজায় রামখ্।
স্বাস্থয দপ্তমরর স্টডো অ্র্ুযায়ী, নর্উ ইয়র্ন স্টেমের 12 স্টগ্রমডর োত্র োত্রীমদর মমধয প্রায় 40 িিাংি
এিং হাই স্কু মের োত্র োত্রীমদর মমধয প্রায় 27 িিাংি এখ্র্ ই-নিগামরে িযিহার র্মর, এিং এই
িৃনদ্ধর অ্র্যিম প্রধাণ র্ারণ হে িুগন্ধী ই-নেকুযইড। 2018 িামে হাই স্কু মে এর িযিহার
(27.4%) 2014 িামে এর িযিহামরর (10.5%) স্টথমর্ 160 িিাংি িৃনদ্ধ স্টপময়মে। স্টযখ্ামর্ নর্উ
ইয়মর্ন র হাই স্কু মের োত্র োত্রীমদর ধূমপামর্র হার 2000 িামের 27.1% স্টথমর্ 2016 িামে 4.3%
এ স্টরর্ডন হ্রাি স্টপময়নেে, স্টিখ্ামর্ িুগন্ধী ই-নিগামরমের আগ্রািী নিপণর্ প্রচার প্রিণিাটিমর্ পনরিিন র্
র্মরমে। যুিামদর আর্ৃ ষ্ট র্রমি স্টভনপং/এমরািে নিমের এর্টি মুখ্য নিপণর্ স্টর্ৌিে হে িুগন্ধী
িযিহার র্রা, ঠির্ স্টযমর্ নিগামরে, নিগার, এিং স্টধাুঁয়াহীর্ িামামর্র িাজারগুনেমি আমে। ইনিগামরে নিপণর্ নমন্ট চমর্ামেে, িািেগাম এিং স্টচনর স্টর্াোর মমিা িুগন্ধগুনেমর্ হাইোইে র্মর,
এিং এর্টি ভ্রান্ত নিশ্বাি বিনর র্মর স্টয স্টিগুনে িযিহারর্ারীমদর জর্য েনির্ারর্ র্য়। নর্উ ইয়র্ন
স্টেমের 15 স্টথমর্ 17 িের িয়িী িয়়ঃিনন্ধর্ামের মার্ুিরা যারা িিন মামর্ ইমের্ট্রনর্র্ িামের পণয
িযিহার র্মর, িামদর মমধয 2017 িামের এর্টি জনরমপ স্টদখ্া স্টগমে 19% নর্মিার িমেমে, স্বামদর
র্ারমণই িারা প্রথমম এর্টি ই-নিগামরে িযিহার র্মর এিং 27% িমেমে স্বাদই হে িামদর িযিহার
িজায় রাখ্ার র্ারণ। অ্ধযয়মর্ স্টদখ্া স্টগমে স্টয 2016 িামে প্রায় 78% হাই স্কু ে োত্র-োত্রী, এিং
75% নমডে স্কু মের োত্র-োত্রীরা স্টপ্রা-স্টোিামর্া নিপণমর্র িম্মুখ্ীর্ হময়মে িমে নরমপােন র্রা
হময়মে। এই িি স্টমাহময়ী ও নিভ্রানন্তর্র নিজ্ঞাপর্গুনেমর্ আমামদর িরুণমদর েেয র্রা স্টথমর্
প্রনিমরাধ র্রমি পরিিী অ্নধমিিমর্ আইর্ প্রণয়র্ র্রা হমি।
বর্উ ইয়কন ঘেম্বটর স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার ড. হাওয়াডন জুকার িম্বলর্, "িাম্প্রনির্ িেরগুমোমি
যুির্মদর মমধয িামার্জাি দ্রিয িযিহামরর ঊর্ধ্নমুখ্ী প্রিণিার মূে নর্মদন ির্ নহমিমি ই-নিগামরে
জনেি িমেঅ্নভনহি র্রা হময়মে। এই প্রনিধার্ এই নিপজ্জর্র্ প্রিণিা স্টঠর্ামি িাহাযয র্রমি এিং
ির্ে নর্উ ইয়র্ন িািীমদর, নিমিি র্মর অ্প্রাপ্তিয়স্ক িরুণমদর, স্বাস্থয আমরা ভামোভামি িুরনেি
র্রমি।"

ঘেট পুবলম্বের িুপাবরম্বন্টর্ম্বডন্ট বকথ এম. ঘকারম্বলট িম্বলর্, "খ্ুচরা নিমিিারা যারা ই-নিগামরে
এিং ভযানপং পণয নিিয় র্মরর্, িারা স্টিিামদর আইনড পরীো র্রমের্ িা নর্নিি র্রমি হমি,
এিং যামদর এই িস্তু স্টর্র্ার িয়ি হময়মে িামদরই নিনি র্রমের্, িা নর্নিি র্রমি হমি। স্টেে
ট্রু পাররা স্বাস্থয অ্নধদপ্তমরর িামথঅ্ংনিদানরত্ব র্রমি যারা র্ািাের্মদর নিনি র্মর িামদর ধরমি এিং
আইমর্র পূণন পনরিরঅ্র্ুযায়ী দায়িদ্ধ র্রার জর্য।"
ভযানপং এর মে হওয়া অ্িুস্থিার নিনভন্ন ধরমর্র উপিমগনর র্থা জানর্ময়মের্ ভযাপ পণয িযিহার
র্রা স্টরাগীরা, স্টযগুমো র্ময়র্ নদর্ স্টথমর্ িপ্তাহ পযনন্ত িমময় গমে ওমঠ, স্টযমর্: ু ি ু মির উপিগন
(র্ানি, শ্বাি র্ষ্ট, িুমর্ িযথা), গযামিাইর্মেনের্াে উপিগন (িনমভাি, িনম, ডায়নরয়া), অ্িিাদ,
জ্বর, মাথািযথা, আর ওজর্ র্মম যাওয়া।
নর্মর্াটিমর্র িামথ মার্ুমির িংস্পমিন আিা িংিান্ত উমদ্বগ রময়মে, র্ারণ িযিহারর্ারীরা অ্মর্র্
িময়ই এই িরে স্টথমর্ র্িো নর্মর্াটির্ স্টিির্ র্রমের্ িা িুঝমি পামরর্ র্া । র্িু র্ এিং িি
স্টচময় জর্নপ্রয় ই-নিগামরে উচ্চ মাত্রার নর্মর্াটির্ প্রদার্ র্মর, যা িি িামার্জাি দ্রমিযর আিনক্তর
উপাদার্। যনদও আজীির্ ই-নিগামরে িযিহামরর দী নমময়াদী স্বামস্থযর প্রভাি স্টিাঝা এখ্র্ই যামি র্া,
গমিিণার মে র্ানডনওভািকুোর অ্িস্থা এিং শ্বািযমের অ্িস্থা িম্পনর্ন ি নর্নদন ষ্ট নর্েু স্বামস্থযর প্রভাি
িম্পমর্ন িথয জমা হমি শুরু র্মরমে। ই-নিগামরে িম্পনর্ন ি স্বাস্থয িংিান্ত প্রভামির জর্য গমিিণার
িানহিয নর্নিেভামি পযনমিেণ র্রমি থার্মি স্বাস্থয অ্নধদপ্তর (Department of Health)।
স্টভপ পণয িযিহারর্ারী র্ামরার উপিগনগুনে স্টদখ্া স্টগমে িামদর অ্নিেমম্ব িামদর স্বাস্থয স্টিিা
প্রদার্র্ারীর িামথ স্টযাগামযাগ র্রা উনচি। স্বাস্থয স্টিিা প্রদার্র্ারীমদর িম্ভািয স্টর্িগুনে স্থার্ীয় নিি
নর্য়েণ স্টর্মন্দ্র (1-800-222-1222) নরমপােন র্রা উনচি। আপর্ার িমি স্টভনপং নডভাইি িা পণয
িম্পমর্ন আপনর্ উনদ্বগ্ন হমে িা শুধুমাত্র আরও িথয চাইমে, নর্উ ইয়র্ন স্টেে স্বাস্থয দপ্তমরর
(NYSDOH) স্টভনপং হেোইমর্র 1-888-364-3046 র্ম্বমর স্ট ার্ র্রুর্।
আরও িমথযর জর্য, স্টদখ্ুর্: https://health.ny.gov/prevention/tobacco_control/campaign/ecigarettes/।
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