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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা তামাক ও ই-বিগাম্বরট বিবির িয়ি 18 থেম্বক 21-এ উন্নীত করা বিষয়ক বর্উ
ইয়ম্বকনর আইর্ 13 র্ম্বভের থেম্বক কার্ন কর হম্বি িম্বল থ াষর্া বিম্বয়ম্বের্

তামাক ও ই-বিগাম্বরট বিবির িয়ি িাডাম্বর্ার উম্বেম্বেে গভর্ন র কুউম্বমা জুলাইম্বয় আইম্বর্ স্বাক্ষর
কম্বরর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে তামাক ও ইমেকট্রদর্ক দিগামরট পণয দিদির
িেি িাড়ামর্া দিষেক দর্উ ইেমকন র আইর্ র্মভম্বর 13, 2019 ঘেমক কােনকর হমে। এই আইর্টি
এই িকে পণয িে করার আইর্গত িেি 18 ঘেমক 21 পেনন্ত িাড়ামে, ো তামাক এিং ইদিগামরট পণয ঘেমক প্রাপ্ত স্বাস্থ্য হুমদক ঘমাকামিোে গভর্নমরর িামদিক প্রমেষ্টার উপর দভদি কমর
ততদর।
"এই আইমর্র েক্ষ্য িহজ-দিগামরট ও ঘভদপং পণয আমামির তরুণমির হামত োওো ঘেমক দিরত
করা, ো প্রাণ াতী অ্ভযামির ঘর্শা ততদর কমর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "কমেক িশক ধমর
তামামকর ঘর্শা ঘমাকামিোে আমরা ঘে উন্নদত কমরদে, তরুণ দর্উ ইেকন িািীমির মমধয ই-দিগামরট
িযিহামরর ফমে তার তীক্ষ্ণ উত্থামর্র কারমণ োমত ঘভমে র্া োে ঘিকারমণ তামামকর ঘর্শা
ঘমাকামিোে আমরা আিািী পিমক্ষ্প দর্দে।"
স্বাস্থ্য িপ্তমরর ঘেটা অ্র্ুোেী, দর্উ ইেকন ঘেমটর 12 ঘিমের োত্র োত্রীমির মমধয প্রাে 40 শতাংশ
এিং হাই স্কু মের োত্র োত্রীমির মমধয প্রাে 27 শতাংশ এখর্ ই-দিগামরট িযিহার কমর, এিং এই
িৃদির অ্র্যতম প্রধাণ কারণ হে িুগন্ধী ই-দেকুযইে। 2018 িামে হাই স্কু মে এর িযিহার
(27.4%) 2014 িামে এর িযিহামরর (10.5%) ঘেমক 160 শতাংশ িৃদি ঘপমেমে। ঘেখামর্ দর্উ
ইেমকন র হাই স্কু মের োত্র োত্রীমির ধূমপামর্র হার 2000 িামের 27.1% ঘেমক 2016 িামে 4.3%
এ ঘরকেন হ্রাি ঘপমেদেে, ঘিখামর্ িুগন্ধী ই-দিগামরমটর আিািী দিপণর্ প্রোর প্রিণতাটিমক পদরিতন র্
কমরমে। েুিামির আকৃ ষ্ট করমত ঘভদপং/অ্যামরািে দশমের একটি মুখয দিপণর্ ঘকৌশে িুগন্ধী কমর
ঘতাো ঠিক ঘেমর্ দিগামরট, দিগার, এিং ঘধাোঁোহীর্ তামামকর িাজারগুদেমত আমে। ই-দিগামরট
দিপণর্ দমন্ট েমকামেট, িািেগাম এিং ঘেদর ঘকাোর মমতা িুগন্ধগুদেমক হাইোইট কমর, এিং একটি
ভ্রান্ত দিশ্বাি ততদর কমর ঘে ঘিগুদে িযিহারকারীমির জর্য ক্ষ্দতকারক র্ে। অ্ধযেমর্ ঘিখা ঘগমে ঘে
2016 িামে প্রাে 78 শতাংশ হাই স্কু ে োত্র োত্রী, এিং 75 শতাংশ দমেে স্কু মের োত্র োত্রীমক
ঘপ্রা-ঘটািামকা দিপণমর্ প্রিশনর্ করা হমেমে িমে দরমপাটন করা হমেমে।

অ্প্রাপ্ত িেস্কমির কামে তামাক ও িাষ্পজাতীে পণয দিিেকারী খুেরা দিমিতামির উপর আরও
কড়া তিন্ত করার জর্য, ঘেট পুদেশ (State Police) স্বাস্থ্য িপ্তমরর (Department of Health)
িামে ঘেৌেভামি দকমশার তামাক িযিহার প্রদতমরাধ আইমর্র আওতাে ঘেট জুমড় ঘগাপর্ তিন্ত
পদরোের্া করমে। 18 িের এিং এর ঘেমে কম িেমির অ্প্রাপ্তিেস্কমির উপমর র্জর ঘরমখ,
র্মভম্বর মামির 1 তাদরখ পেনন্ত, দর্উ ইেকন শহমরর িাইমর জুোই মাি ঘেমক 1,700-র ঘিদশ
পদরিশনর্ হমেমে। খুেরা দিমিতারা োরা তামাক ও ভযাদপং পণয দিদি কমরঅ্প্রাপ্তিেস্ক িযদিিমগনর
কামে তারা এখর্ ঘিওোদর্ িণ্ড োড়াও ঘফৌজিাদর শাদের মুমখামুদখ হমির্।
ঘেমহতু তামাক িযিহার তরুণ ও প্রাপ্তিেস্কমির মমধয েেমতই োমক, দর্উইেকন ঘেট তরুণ
প্রাপ্তিেস্কমির ধূমপার্ শুরু করমত িাধা ঘিো অ্িযাহত রামখ। িাজন র্ ঘজর্ামরমের মমত, 88%
প্রাপ্তিেস্ক ধূমপােী 18 িের িেমির আমগ তামাক িযিহার শুরু কমরমে এিং োরা অ্েিেিীমির
জর্য দিগামরট দকমর্ তামির 90% ঘোক 18 ঘেমক 20 িের িেমির মমধয। িমের আইর্ার্ুগ িেি
21 িের িাড়ামর্াে, এই আইর্টি তরুণ প্রাপ্তিেস্কমির ধূমপার্ শুরু করা ও আিি হমে পড়ার
িম্ভাির্া হ্রামির মাধযমম র্ািােক দশশুমিরমক তামির িন্ধুমির কাে ঘেমক তামাকজাত পণয প্রাদপ্ত
ঘরামধ িাহােয করমি এিং ফেস্বরূপ হাজার হাজার প্রাণ িাোঁোমি।
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