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তরুণ সম্প্রদায়ম্বক ভভব িং তোম্বগ সাহায্ে করার উম্বেম্বেে গভর্নর কুউম্বমা র্তুর্ কমনসূবি ভ াষণা 
করম্বলর্  

  
তরুণম্বদর মম্বযে ভভব িং-এর অিসার্  টাম্বত ভেট জমু্বে গভর্নম্বরর প্রিারণার সিনম্বেষ প্রস্তাি হল 

বি ভটক্সট িাতন া কমনসূবি  
  

তরুণম্বদর মম্বযে ভভব িং-এর ভীবতকর উত্থাম্বর্র বিরুম্বে লোইম্বয়র লম্বযে কায্নক্রম  
  

88709 র্েম্বর "DropTheVape" ভটক্সট করুর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে, অ্ল্পবেসীমির ই-দসগামরট োড়মে সাহামেযর 
উমেমযয েরুণ ঘভদ িং-এর আযঙ্কাজর্ক উত্থার্ ঘেকামে ঘেমটর  িমে  চলাকামল দর্উইেকন  ঘেট 
এখর্ দি ঘটক্সট বােন া কমনসূদচ দিমে। স্বাস্থ্য কদমযর্ার ডাাঃ হাওোডন  জকুার গেকাল লিং 
আইলযামের ওল্ড ওমেেবাদরমে অ্বদস্থ্ে  াবদলক হাই সু্কল হুইটদল সু্কমল, দর্উ ইেকন  ঘেট PTA 
এবিং ঘভদ িং ই-দসগামরট-এর দবরুমে অ্দভভাবক (Parents Against Vaping E-cigarettes, 
PAVe)-এর সামে মিয ার্ ও ঘর্যাদ্রবয দর্ভন রো দবষেক লিং আইলযাে কাউদিল (Long Island 
Council on Alcoholism and Drug Dependence) একটি #NoVapeNY সমামবময এই উমিযাগটি 
উমমাচর্ কমরমের্। হাই সু্কমলর দযোেীমির মমযয ঘভদ িং-এর অ্বসামর্র উমেমযয গভর্নমরর ঘেটবযা ী 
কযামেইমর্ এটি সবনমযষ  িমে ।  
  
"ই-দসগামরটমসবী েরুণমির সিংখযার উমেগজর্ক বৃদে প্রমাণ কমর ঘে অ্র্য আমরকটি প্রজমমর 
আজীবর্ দর্মকাটির্ আসদি গমড় ওোর  ূমবনই আমামির এই মারাত্মক মহামারীটির প্রদেমরায করমে 
হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এ কারমণই আমরা সকল স্বািেুি দর্মকাটির্ ঘভদ িং  ণয দর্দষে 
করার উমেমযয, আমামির বাচ্চামির লেয কমর এই দর্লনজ্জ ঘভদ িং দবজ্ঞা র্গুমলার অ্বসার্  টামে 
সাহসী ও আক্রমণাত্মক  িমে  দর্দে, এবিং দকমযার-দকমযারীমির ঘভদ িং োড়ার জর্য সহজ উ াে 
অ্ফার করদে।"  
  
োমির বােন া-দভদিক হস্তমেম র একটি দর্উ ইেকন  ঘেট-দর্দিনষ্ট সিংস্করণ "বজন র্" তেদর করমে, 
ঘেমটর স্বাস্থ্য িপ্তর (State Department of Health), োমাকমক অ্েীে বার্ামে চাওো টু্রে 
ইদর্দযমেটিভ (Truth Initiative) র্ামক একটি অ্লাভজর্ক জােীে  াবদলক স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার সামে 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7b3e4f28-271da8f3-7b3cb61d-0cc47aa8c6e0-4cf589c1962556c7&q=1&e=f31a3019-0440-44c1-af30-1688c0729f60&u=https%3A%2F%2Ftruthinitiative.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7b3e4f28-271da8f3-7b3cb61d-0cc47aa8c6e0-4cf589c1962556c7&q=1&e=f31a3019-0440-44c1-af30-1688c0729f60&u=https%3A%2F%2Ftruthinitiative.org%2F


 

 

অ্িংদযিার কমরমে। এই ঘপ্রাগ্রামম অ্যামক্সস করমে, বযবহারকারীমির শুযুমাত্র 88709-এ 
"DropTheVape" বােন া  াোমে হমব।  
  
এই উদ্ভাবর্ী এবিং দবর্ামলূয বােন া কমনসদূচটি দকমযার-দকমযারী, কমলজ োত্র এবিং েরুণ প্রাপ্তবেস্কমির 
মোমে দিমে তেদর করা হমেদেল োরা ঘভদ িং ঘেমড় ঘিওোর ঘচষ্টা কমরমের্ বা সফল হমেমের্। 
েযামগর উ েুি স ুাদরয ঘিওোর উমেমযয দর্দিনষ্ট বেস গ্রু  (13-17 এবিং 18-24) অ্র্ুসামর 
তেদর করা হমেমে।  
  
বর্উ ইয়কন  ভেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "কম বেসীমির মমযয  
ই-দসগামরমটর এই উমেগজর্কভামব অ্দযক বযবহার জর্স্বাস্থ্যগে সিংকমটর চাইমে একটুও কম র্ে 
এবিং  দরদস্থ্দে  ুদরমে দিমে হমল আমামিরমক অ্বযযই আমামির সামমেনযর মমযয োকা সমস্ত দকেুই 
করমে হমব। এই র্েুর্ কমনসূদচটি একটি মূলযবার্ সিংস্থ্ার্ এবিং আমরা সবাইমক অ্র্ুমরায করদে, 
োরা ঘের্ একটি সহজ ঘলখা দিমে শুরু কমর ঘভ  েযাগ কমর, ো ঘযষ  েনন্ত োমির জীবর্ 
বাাঁচামে  ামর।"  
  
বােন া কমনসূদচমে োদলকাভুি হওোর  মর, বযবহারকারীরা োমির সাইর্-আম র োদরখ বা োরা 
েদি ঘসট করমে চার্ োহমল োমির েযাগ করার কাদিে োদরখ অ্র্ুু্োেী তিদর্ক ইন্টারঅ্যাকটিভ 
বােন া  ার্। বােন ার মমযয রমেমে উৎসাহ, ঘপ্ররণা, িেো এবিং আত্ম-কােনকাদরো দর্মনাণ অ্র্ুযীলর্ 
এবিং ঘমাকামবলা ঘকৌযল । েদি একজর্ বযবহারকারী েযাগ করার ঘকামর্া োদরখ দর্দিনষ্ট করা র্া 
োমক োহমল কম মে এক মামসর জর্য বােন াগুমলা উ লভয োক। েদি একজর্ বযবহারকারী েযাগ 
করার ঘকামর্া োদরখ দর্যনারণ কমর, োহমল েযাগ করার োদরমখর  ূমবন অ্ন্তে এক-সপ্তাহ  েনন্ত 
এবিং েযাগ করার োদরমখর  মর অ্ন্তে িইু মামসর জর্য বােন া  াে, ঘে োদরখ োরা ঘেমকামর্া 
সমমে  দরবেন র্ করমে  ামর। ঘপ্রাগ্রামটি বযবহারকারীমিরমক দর্উইেকন  ঘেট কুইটলাইর্ (New York 
State Quitline)-এর দিমক  দরচাদলে কমর ো, ঘভদ িং-এর উ মর োমির দর্ভন রো ভাঙমে সাহােয 
করার ক্রমবযনমার্ প্রমোজর্ীেো ঘমাকামবলাে, সম্প্রদে ই-দসগামরমটর উ েিু বযবহারকারীমির জর্য 
দবর্ামূমলয েযাগ করার-ঘকাদচিং এবিং দর্মকাটির্ প্রদেস্থ্া মর্র ঘেরাদ  েুি কমরমে।  
  
গে সপ্তামহ গভর্নর কুউমমা োর 2020-21 অ্েন বেমরর বামজট প্রস্তামবর সমেনমর্ একটি র্েুর্ 
প্রচারণা শুরু কমরর্, োর মমযয রমেমে ঘমর্েল স্বামি-সহ সকল গন্ধেিু দর্মকাটির্ ঘভদ িং  ণয 
দর্দষে করা এবিং েরুণমির উমেযয কমর দবজ্ঞা র্ সীদমে করা। গভর্নমরর প্রস্তাদবে আইমর্ 
জর্স্বাস্থ্যগে ঝুাঁ দক দহমসমব দবমবদচে ঘভদ িং  মণযর কযাদরোর অ্মেল দবদক্র দর্েন্ত্রণ করমে ঘেমটর 
স্বাস্থ্য িপ্তরমক অ্র্ুমমাির্ ঘিমব। এই আইর্টি অ্র্লাইর্, ঘফার্ এবিং ঘমইল অ্ডন ামরর মাযযমম  
ই-দসগামরমটর দবক্রে দর্দষে করমব; শুযুমাত্র দর্বদন্ধে খুচমরা দবমক্রোমির ঐ  েদে বযবহার কমর 
ই-দসগামরট ঘকর্ার অ্র্ুমদে ঘিওো হমব। প্রচারাদভোর্টি একটি র্েুর্ হযাযটযাগ-#NoVapeNY-এর 
 াযা াদয একটি দ টিযর্ ঘেখামর্ দর্উ ইেমকন র অ্দযবাসীগণ আইর্ এবিং একটি র্েুর্ ওমেবসাইট- 
ny.gov/endvaping -এ প্রস্তাবগুদলর সেমকন  আরও েেয দিমে োমির সমেনর্ ঘিখামে  ামর।  
  

https://www.health.ny.gov/press/releases/2019/2019-10-21_vaping.htm
https://now.ny.gov/page/s/add-your-name-ban-flavored-vaping-products
https://www.governor.ny.gov/programs/protecting-new-yorkers-dangers-vaping


 

 

স্বাস্থ্য িপ্তমরর ঘডটা অ্র্ুোেী, দর্উ ইেকন  ঘেমটর 12 ঘগ্রমডর োত্র োত্রীমির মমযয প্রাে 40 যোিংয 
এবিং হাই সু্কমলর োত্র োত্রীমির মমযয প্রাে 27 যোিংয এখর্ ই-দসগামরট বযবহার কমর, এবিং এই 
বৃদের অ্র্যেম প্রযাণ কারণ হল সুগন্ধী ই-দলকুযইড। 2018 সামল হাই সু্কমল এর বযবহার 
(27.4%) 2014 সামল এর বযবহামরর (10.5%) ঘেমক 160 যোিংয বৃদে ঘ মেমে। ঘেখামর্ দর্উ 
ইেমকন র হাই সু্কমলর দযোেীমির যূম ামর্র হার 2000 সামলর 27.1% ঘেমক 2016 সামল 4.3% এ 
ঘরকডন   দরমাণ হ্রাস ঘ মেদেল, ঘসখামর্ স্বািেুি ই-দসগামরমটর আগ্রাসী দব ণর্ ঘকৌযল ঘসই 
প্রবণোটিমক দফদরমে আর্ার লমেয তেদর হমেমে।  
  
লিং আইলোম্বের মদে ার্ ও ড্রাগ বর্ভন রেীলতা বিষয়ক কাউবিল-এর বর্িনাহী  বরিালক বেভ 
িোসমোর্ িম্বলর্, "ঘেমহেু আমরা ঝুাঁ দক ণূন ঘভদ িং  ণয দর্দষে করার জর্য সদিদলেভামব কাজ 
কদর ো স্পষ্টেই অ্প্রাপ্ত বেস্কমির লেযবস্তু করমে এবিং আমামির েরুণমির স্বাস্থ্য এবিং সসু্থ্োে 
জর্য ধ্বিংসাত্মক প্রভাব ঘফলমে, ঘসমহেু মিয ার্ ও ড্রাগ দর্ভন রো দবষেক লিং আইলযামের কাউদিল 
(LICADD) গভর্নর কুউমমার কােনালে এবিং দর্উ ইেকন  ঘেমটর স্বাস্থ্য কদমযর্ার, ডাাঃ হাওোডন  
জকুামরর সামে একাত্ব হমে ঘ মর গদবনে।"  
  
লবর এ. জামার্, বর্উ ইয়কন  ভেট ব টিএ (NYS PTA) সভা বত িম্বলর্, "আমরা এই ঘভদ িং 
মহামারীর ঘযষ  েনন্ত দযশু,  দরবার এবিং সু্কলমক সহােো প্রিামর্ প্রদেশ্রুদেবে। দর্উ ইেকন  ঘেট 
দ টিএ েরুণ েরুণীমির ঘভদ িং সিংক্রান্ত েদে দবষমে দযো প্রিার্ অ্বযাহে রাখমব এবিং ঘমর্েলসহ 
স্বািেুি সকল ই-দসগামরট এবিং স্বািেিু ই-েরমলর দব ণর্ ও দবক্রে দর্দষে করার  রামযন দিমব। 
একমত্র আমরা প্রদেটি দযশুর সম্ভাবর্ামক বাস্তমব  দরণে করব।"  
  
এই িয়়ঃসবিকাম্বলর জর্-স্বাস্থ্ে সিংকম্বটর  বরবস্থ্বত ভমাকাম্বিলায় প্রবতবিত একটি জাতীয় তৃণমূল 
ভগািী ভভব িং ই-বসগাম্বরট বিম্বরাযী অবভভািক-এর সহ-প্রবতিাতা ভমবরইবডথ িাকন মোর্ এিিং 
ভডাবরয়ার্ ফারমোর্ িম্বলর্, "আমরা কৃেজ্ঞ ঘে গভর্নর কুউমমা এবিং কদমযর্ার জকুার 
অ্ল্পবেস্কমির মযযকার ঘভদ িং মহামারীর ফলস্বরূ  মারাত্মক দর্মকাটির্ আসিোে ভুগমে োকা দর্উ 
ইেমকন র হাজার হাজার দকমযার দকমযারীমক সহােো করার উমেমযয "ভযা টি োড়ুর্"-এর মমো 
সৃজর্যীল সমাযার্ খুাঁজমে প্রদেশ্রুদেবে। আমরা MOMvocates-এর একটি ঘসর্ািল, োরা আমামির 
সন্তার্মির বৃহৎ ঘটাবামকার (Big Tobacco) দযকারী আচরণ এবিং স্বািেুি ই-দসগামরমটর দব ি 
ঘেমক রো করমে লড়াই করদে। দর্উ ইেমকন র  দরবারগুমলার জর্য ইসুযটির গুরুত্ব োৎেদণকভামব 
উ লদি করাে আমরা দর্উ ইেমকন র DADvocate-in-chief গভর্নর কুউমমামক সাযুবাি জার্াই, ো 
#NoVapeNY কযামেইর্মক সমবনাচ্চ অ্গ্রাদযকার দিমে।"  
  
মমর্ রাখমবর্, এই ঘপ্রাগ্রামম অ্িংযগ্রহণ করমে হমল, 88709 র্ম্বমর শুযুমাত্র "DropTheVape" দলমখ 
 াোমে হমব।  
  
ই-দসগামরট সেমকন  আরও েমেযর জর্য  দরিযনর্ করুর্: www.health.ny.gov/NoVape  

  
###  

https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/campaign/e-cigarettes/
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