
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বর্উইয়কন  স্টেট স্টেম্বের সিনপ্রথম স্বােযুক্ত ই-বসগাম্বরম্বটর উপম্বর বর্ম্বেধাজ্ঞা জাবর 

কম্বরম্বে িম্বল স্ট ােণা বেম্বয়ম্বের্  
  

গভর্নর কুওম্বমার কাে স্টথম্বক এই ইসুেম্বে আহিার্ জার্াম্বর্ার বর্ম্বেন ের্ার পম্বর জর্স্বাস্থ্ে এিং স্বাস্থ্ে 
পবরকল্পর্া কাউবিল (Public Health and Health Planning Council, PHHC) জরুরী অধোম্বেে 

গ্রহম্বণর পম্বে স্টভাট স্টেয়  
  

স্বােযুক্ত ই-বসগাম্বরট বিক্রয় বর্বেদ্ধ অর্বেবিলম্বে কাযনকর হম্বয়ম্বে  
  

বর্উইয়কন  স্টেট বিপাটন ম্বমন্ট অফ স্টহলথ কবমের্ার িাাঃ হাওয়ািন  জকুার স্টমর্থল স্বাম্বের উপর 
বর্ম্বেধাজ্ঞার মূলোয়র্ করম্বির্ এিং 14 বেম্বর্র মম্বধে সুপাবরে প্রস্তাি করম্বির্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে জর্স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পদরকল্পর্া কাউদিমের 
জরুদর অ্ধ্যামিমের উপর ঘভাট গ্রহমণর পর, দর্উইেকন  ঘেট ঘিমের প্রথম ঘেট ঘেটি স্বািেুক্ত 
ইমেকট্রদর্ক দিগামরট এবং দর্মকাটির্ ই-তরে দবদির উপর দর্মষধ্াজ্ঞা কােনকর কমরমে। দেশুমির 
দর্মকাটিমর্ আিক্ত করার েমযয ঘবদেরভাগ ঘযমেই ই-দিগামরট ঘকাম্পাদর্গুমোর স্বাি দবপণমর্র ফমে 
ঘভইপ পণয বযবহার করা তরুণমির পদরমাণ বৃদির দবরুমি েডাইমের ধ্ারাবাদহকতাে, বতন মামর্ 
কােনকর এই দর্মষধ্াজ্ঞাটি, িবনমেষ পিমযপ।  
  
"এটি অ্র্স্বীকােন ঘে ঘভইদপং ঘকাম্পাদর্গুমো ই-দিগামরমট তরুণমির কামে আকষনর্ীে করার জর্য 
বাবেগাম, কযামের্ িাঞ্চ এবং কটর্ কযাদির মমতা স্বািগুমোমক ইচ্ছাকৃতভামব বযবহার করমে - 
এটি জর্স্বামস্থ্যর জর্য একটি িঙ্কট এবং এটি আজই ঘেষ হমচ্ছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "দর্উ 
ইেকন  ঘফডামরে িরকামরর িদিে হবার জর্য অ্মপযা করমে র্া, এবং স্বািেুক্ত ই-দিগামরট দর্দষি 
করার মাধ্যমম আমরা জর্স্বাস্থ্য রযা করদে এবং অ্গদণত অ্ল্পবেিী ঘোমকমির বযেবহুে, অ্স্বাস্থ্যকর 
এবং িম্ভাবয মারাত্মক আজীবমর্র অ্ভযাি গঠমর্র হাত ঘথমক রযা করমত িহােতা করদে।"  
  
রদববামর গভর্নর কুওমমা এই দর্মষধ্াজ্ঞার দবষমে দবমবচর্ার জর্য PHHC-র একটি জরুদর িভা 
আহ্বার্ করার জর্য স্বাস্থ্য দবভাগমক (Department of Health, DOH) দর্মিনের্া দিমেমের্। দতদর্ 
দকমোর-দকমোরীমির এবং দেশুমির কামে ই-দিগামরমটর প্রতারণামেূক দবপণর্ দর্দষি করার জর্য 
আইর্ প্রণেমর্র কাজ এদগমে ঘর্মবর্ এমর্ ঘ াষণার পাোপাদে, গভর্নর ঘফৌজিাদর োদির িম্ভাবর্া 



 

 

ঘরমে অ্প্রাপ্ত বেস্ক েুবকমির কামে দবদি করা েুচরা দবমিতামির দবরুমি অ্দবেমে আইর্ প্রমোমগর 
উমিযামগ অ্ংে ঘর্ওোর জর্য ঘেট পুদেে এবং DOH-ঘক দর্মিনের্া দিমেমের্।  
  
2009 িামের পাদরবাদরক ধ্ূমপার্ ও তামাক প্রদতমরাধ্ আইমর্র অ্ংে দহমিমব, মাদকন র্ কংমগ্রি 
ঘমর্থে এবং তামাক বযদতত অ্র্য স্বািেুক্ত দিগামরট দবদি দর্দষি কমরমে।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার ি. হাওয়ািন  জকুার িম্বলর্, "দর্উ ইেকন  ঘেমট 
ঘভইপ পণয বযবহারকারী অ্ল্পবেস্ক ঘোমকমির উমেগজর্ক উচ্চ িংেযা জর্স্বাস্থ্ িংকমটরই আমরক 
র্াম। এই দবেৃঙ্খে প্রবণতার দবরুমি েডাই করার উমেমেয আমরা অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন ঘে পিমযপগুমো 
দর্দচ্ছ এই দবদধ্দবধ্ার্গুমো তারই একটি অ্ংে। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব দর্মকাটির্ আিদক্ত এবং 
যদতকর দবপণর্ ঘরামধ্ আমামির প্রমচষ্টাে আমরা আিমণাত্মক হমেই থাকব।"  
  
অ্ল্পবেস্ক ঘোমকমির মামে অ্দধ্কাংে ঘযমে ই-দিগামরমটর বযবহার র্াটকীেভামব স্বামির কারমণই বদৃি 
ঘপমেমে এবং এটিই অ্ল্পবেস্ক ঘোমকমির ই-দিগামরট শুরু করার এবং বযবহার করমত থাকার মূেয 
কারণ। স্বাস্থ্য িপ্তমরর ঘডটা অ্র্ুোেী, দর্উ ইেকন  ঘেমটর 12 ঘগ্রমডর োে োেীমির মমধ্য প্রাে 40 
েতাংে এবং হাই সু্কমের োে োেীমির মমধ্য প্রাে 27 েতাংে এের্ ই-দিগামরট বযবহার কমর, এবং 
এই বৃদির অ্র্যতম প্রধ্াণ কারণ হে িুগন্ধী ই-দেকুযইড। 2018 িামে হাই সু্কমে এর বযবহার 
(27.4%) 2014 িামে এর বযবহামরর (10.5%) ঘথমক 160 েতাংে বৃদি ঘপমেমে। ঘেোমর্ দর্উ 
ইেমকন র হাই সু্কমের দেযাথীমির ধ্ূমপামর্র হার 2000 িামের 27.1% ঘথমক 2016 িামে 4.3% এ 
ঘরকডন  পদরমাণ হ্রাি ঘপমেদেে, ঘিোমর্ স্বািেুক্ত ই-দিগামরমটর আগ্রািী দবপণর্ ঘকৌেে ঘিই 
প্রবণতাটিমক দফদরমে আর্ার েমযয ততদর হমেমে।  
  
ঠিক দিগামরট, দিগার এবং ঘধ্াোঁোহীর্ তামামকর বাজামরর মমতাই স্বাি েকু্ত করা 
ঘভইদপং/অ্যামরামিাে দেমল্পর কামে অ্ল্পবেস্ক ঘোমকমির জর্য দবপণমর্র একটি মুেয ঘকৌেে। ই-
দিগামরট দবপণর্ দমন্ট চমকামেট, বাবেগাম এবং ঘচদর ঘকাোর মমতা িুগন্ধগুদেমক হাইোইট কমর, 
এবং একটি ভ্রান্ত দবশ্বাি ততদর কমর ঘে ঘিগুদে বযবহারকারীমির জর্য যদতকারক র্ে। দর্উ ইেকন  
ঘেমটর 15 ঘথমক 17 বের বেিী দকমোর দকমোরী োরা বতন মামর্ ইমেকট্রদর্ক ঘভপার পণয বযবহার 
কমর, তামির মমধ্য 2017 িামের একটি জদরমপ ঘিো ঘগমে 19% দকমোর দকমোরী বমেমে ঘে 
স্বামির কারমণই তারা প্রথমম একটি ই-দিগামরট ঘচমে ঘিমেমে এবং 27% বমেমে স্বািই হে তামির 
বযবহার চাদেমে োবার কারণ। গমবষর্াে এও ঘিো দগমেমে ঘে 2016 িামে প্রাে 78% হাই সু্কে 
দেযাথীরা, এবং 75% দমডে সু্কমের দেযাথীরা ঘটাবামকা-অ্র্ুকূে দবপণমর্র িম্মুেীর্ হমেমে বমে 
জাদর্মেমে। আমামির অ্ল্পবেস্ক ঘোমকমির েযযবস্তু করার জর্য এই প্রতারণামেূক এবং দবভ্রাদন্তমূেক 
দবজ্ঞাপর্গুমো ঘরাধ্ করার জর্য পরবতী অ্দধ্মবেমর্ আইর্ উত্থাপণ করা হমব।  
  
স্বাস্থ্য দবভাগ ঘিামবার, 4 অ্মটাবর ঘথমক স্বাি দর্দষিকরণ কােনকর করার উমেমেয পদরিেনর্ করার 
পূমবন েুচরা দবমিতামিরমক আর্ুমাদর্ক িইু-িপ্তামহর অ্দতদরক্ত িমে প্রিার্ করমব। স্থ্ার্ীে স্বাস্থ্য 
দবভাগ এবং দবভামগর ঘজো অ্দফিগুমো, ঘেট তিারদক িহ, বািবাের্ পদরচাের্া করমব। 
দর্মষধ্াজ্ঞা েঙ্ঘর্কারী েচুরা দবমিতারা েঙ্ঘর্ প্রদত 2,000 মাদকন র্ ডোর পেনন্ত জদরমার্ার 



 

 

মুমোমুদে হমব, ঘেটি মাদেকার্াধ্ীর্, উৎপাদিত, দবদিত অ্থবা দবিমের জর্য উপদস্থ্ত স্বািেুক্ত ই-
তরে অ্থবা ই-তরে থাকা পমণযর প্রদতটি ইউদর্ট দহমিমব িংজ্ঞাদেত।  
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