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ললফম্বের্োন্ট গভর্নর ল াচুল ও স্বাস্থ্ে কবমের্ার ড. জকুার লরবলর স ায়তার জর্ে গভর্নর 
কুওম্বমা এর #NOVAPENY কোম্বেইম্বর্র জর্ে জকুার লরবল স ায়তা কম্বরর্  

  
র্তুর্ র্তুর্  োেেোগ #NoVapeNY কোম্বেইর্, বিটিের্ এিং র্তুর্ ওম্বয়িসাইে চাল ুকম্বরম্বে 
যাম্বত তারা ধুমিার্ বিম্বরাধী এিং এবন্ট-লভবিং বিম্বরাধী আইম্বর্র প্রবত সমর্নর্ প্রদেনর্ করম্বত 

বর্উ ইয়কন িাসীম্বক উৎসাব ত কম্বর  
  

প্রস্তািটি লভবিং ও ধূমিাম্বর্র বিিদ লর্ম্বক বর্উ ইয়কন িাসীর সুরক্ষায় গভর্নম্বরর আগ্রাসী 
কমনকাণ্ডম্বক আরও েবিোলী করম্বি  

  
আজম্বকর অর্ুষ্ঠাম্বর্র েবিগুম্বলা এখাম্বর্ িাম্বির্  

  
  
আজ এর আগে লেফগেন্যান্ট েভন্নর ক্যাথি ল াচুে ও লেে ল েি ক্থিশন্ার ড.  াওয়াডন  জঙু্কার 
NYS আগিথরক্ান্ এক্াগডথি অব লেথডয়াথিক্স-এ ল ােদান্ ক্গরন্ এবং লেে ক্যাথেেগে 100 
অযাথন্ট-লভথেং অযাডগভাগক্েরা েভন ন্র অযানু্ড্র এি. কুওগিার প্রচাগরর জন্য লিন্িে স্বাদস  সিস্ত 
স্বাদ ুক্ত থন্গক্াটিন্ লভথেং েণ্য থন্থিদ্ধ ক্রার এবং  ুবসিাগজর উগেগশয লভথেং থবজ্ঞােন্গুথেগক্ 
সীিাবদ্ধ ক্রার জন্য প্রচাগরর েগে সিিনন্ জান্ান্।  
  
এ বছগরর বাগজগের অংশ থ গসগব েভন্নগরর প্রস্তাথবত এই আইন্টিগক্ জন্স্বাস্থ্য ঝুুঁ থক্ থ গসগব েণ্য 
ক্গর লভথেং লপ্রাডাক্ট ক্যাথরয়ার অগয়ে থবথি থন্য়ন্ত্রণ্ এবং অন্োইন্, লফান্ ও লিইে অডন াগরর 
িাধ্যগি ই-থসোগরে থবিয় থন্থিদ্ধ ক্রার জন্য লেে স্বাস্থ্য অথধ্দফতরগক্ অন্ুগিাদন্ প্রদান্ ক্রা 
 গব। লক্বেিাত্র থন্বথিত খুচরা থবগিতারাই এই েদ্ধথতগুগো বযব ার ক্গর ই-থসোগরে থক্ন্গত 
োরগব। ক্যাগেইন্টি এক্টি ন্তুন্  যাশেযাে-#NoVapeNY-এর োশাোথশ এক্টি থেটিশন্ ল খাগন্ 
থন্উ ইয়গক্ন র অথধ্বাসীেণ্ আইন্ এবং এক্টি ন্তুন্ ওগয়বসাইে- ny.gov/endvaping -এ 
প্রস্তাবগুথের সেগক্ন  আরও তিয থদগয় তাগদর সিিনন্ লদখাগত োগর।  
  
"লভথেং এবং েি ুক্ত ই-থসোগরগের েগণ্যর থবেদ ল গ তু আরও প্রক্ে  গয় ওগে, তাই আিরা 
তািাগক্র বযােক্ প্রসাগর ন্তুন্ প্রজগের বাচ্চাগদর থন্গক্াটিন্ েণ্যগুথেগত আেক্াগন্ার লচষ্টা বি 
ক্রগত সেূণ্ন ক্া নক্রী েদগেে থন্থি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "থন্গক্াটিন্ লভথেং ি ািারী 
আিাগদর লেে এবং আিাগদর জাথতর উের এক্টি শাথস্ত এবং  খন্ লফডাগরে সরক্ার এই 

https://now.ny.gov/page/s/add-your-name-ban-flavored-vaping-products
https://www.governor.ny.gov/programs/protecting-new-yorkers-dangers-vaping
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157713349478028
https://now.ny.gov/page/s/add-your-name-ban-flavored-vaping-products
https://www.governor.ny.gov/programs/protecting-new-yorkers-dangers-vaping


 

 

অস্বথস্তক্র ধ্ারাগক্ উগে থদগত সািান্যই লচষ্টা ক্গর, তখন্ থন্উ ইয়ক্ন  আিাগদর বাচ্চাগদর েেয 
ক্গর েি ুক্ত ই-থসোগরে েণ্য এবং থবজ্ঞােন্ থন্থিদ্ধ ক্রার  ুগদ্ধ এথেগয়  াগি।"  
  
"লবথশ সংখযক্ তরুণ্-তরুণ্ী লভথেং েণ্য বযব ার ক্রগছ লভথেং লক্াোথন্গুথে  ারা ইিাকৃ্তভাগব 
তাগদর েেয ক্গর বাবেোি এবং ক্েন্ ক্যাথির িগতা স্বাদ বযব ার ক্রগছ," ললফম্বের্োন্ট 
গভর্নর কোবর্ ল াচুল িম্বলর্। "এ ক্ারগণ্ই থন্উ ইয়ক্ন  এই জন্স্বাস্থ্য সংক্ে লিাক্াগবোর জন্য 
বযবস্থ্া গ্র ণ্ ক্রগছ এবং ন্তুন্ সক্ে থন্উ ইয়গক্ন র অথধ্বাসীগদর স্বাস্থ্য ও থন্রােত্তা থন্থিত ক্রার 
জন্য েি ুক্ত ই-থসোগরে থন্থিদ্ধ ক্গরগছ। আিাগদর প্রগচষ্টার অংশ থ গসগব, আিরা সব েি ুক্ত 
থন্গক্াটিন্ লভথেং েণ্য থন্থিদ্ধ ক্রগত এবং আিাগদর তরুণ্গদর আকৃ্ষ্ট ক্গর এিন্ থবজ্ঞােন্ সীিাবদ্ধ 
ক্রার জন্য এক্টি ক্যাগেইন্ লজারদার ক্রথছ। থন্গক্াটিগন্র লন্শা লরাধ্ এবং প্রাণ্ বাুঁচাগত সা া য 
ক্রার জন্য আিরা ইথতবাচক্ েদগেে থন্গত প্রথতশ্রুথতবদ্ধ।"  
  
বর্উ ইয়কন  লেম্বের স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা.  াওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "তরুণ্গদর ক্াগছ ই-
থসোগরে বযব াগরর উগেেজন্ক্ উচ্চ ে নাগয় জন্স্বাস্থ্য সংক্গের থক্ছু ক্ি ন্য় এবং আিাগদর এই 
লজায়ার লফরাগন্ার জন্য আিাগদর সব থক্ছু ক্রগত  গব,  ার িগধ্য রগয়গছ রাষ্ট্রীয় আইন্সভায় 
েভন্নর কুওগিা এর লভথেং েি ুক্ত থন্গিধ্াজ্ঞা এবং অন্যান্য এই থবরথক্তক্র ধ্ারাগক্ েথরবতন ন্ ক্গর 
লদওয়ার প্রস্তাব।"  
  
প্রস্তাবটি লভথেং এবং ধ্ূিোগন্র থবেদ লিগক্ থন্উ ইয়ক্ন বাসীর সুরোয় েভন্নগরর েূবনবতী 
ক্িনক্াণ্ডগক্ আরও শথক্তশােী ক্রগব। 2017 সাগে, তািাগক্র েথতক্র েগরাে লধ্াুঁয়া ও লভথেং 
অযাগরাসে লিগক্ ক্িী ও জন্েণ্গক্ সুরথেত রাখার জন্য প্রায় সব ক্িনগেগত্র ই-থসোগরে বযব ার 
থন্থিদ্ধ ক্রগত েভন্নর কুওগিা থিন্ ইন্গডার এয়ার অযাক্ট (Clean Indoor Air Act) এর প্রসারণ্ 
ক্গরগছন্। 2019 সাগে ই-থেকুইড খুচরা থবথিতাগদর ক্র ও অিন থবভাগের সগে থন্বিন্ ক্রগত 
 গব এবং েভন্নর কুওগিা স্বােথরত আইন্ অন্ু ায়ী তািাক্ ও ইগেক্িথন্ক্ থসোগরগের েণ্য িগয়র 
ন্ূযন্তি বয়স 18 লিগক্ 21 বছগর উন্নীত ক্রার জন্য 13 ন্গভম্বর 2019 তাথরগখ আইন্ ক্া নক্র 
 গয়গছ।  
  
2014 সাে লিগক্ 2018 সাে ে নন্ত তরুণ্গদর ই-থসোগরগের বযব ার 160 শতাংশ বথৃদ্ধ লেগয়গছ। 
প্রায় 40 শতাংশ োদশ লেথণ্র থশোিী এবং 27 শতাংশ  াই সু্কগের থশোিী ই-থসোগরে বযব ার 
ক্গর। েি ুক্ত থন্গক্াটিন্ ই-তরে  ে লভথেং থশগের প্রধ্ান্ থবেণ্ন্ লক্ৌশে। প্রথত োুঁচজন্ তরুগণ্র 
িগধ্য এক্জন্ িগন্ ক্গরন্, থন্গক্াটিন্ ই-থসোগরে দগুোই থন্রােদ এবং আসথক্ত ন্য়।  
  
বর্উ ইয়কন  লেে আম্বমবরকার্ একাম্বডবম অি লিবডয়াবিক্স (New York State American Academy 
of Pediatrics)-এর সভািবত, এমবড, এফএএবি ওয়াম্বরর্ লসইম্বজল িম্বলম্বের্, "আিরা আজ এখাগন্ 
শত  াজার থশশুগরাে থবগশিজ্ঞ এবং আিাগদর অথভভাবক্ অংশীদার, সু্কে অংশীদার এবং জন্স্বাস্থ্য 
অংশীদার, আিাগদর লেগের আইন্ প্রগণ্তাগদর উৎসাথ ত ক্রার জন্য েভন্নর কুওগিার প্রগচষ্টায় 
তার সাগি লভথেং েণ্য বি ক্রার জন্য ল ােদান্ ক্থর, ল গ তু আিাগদর এখন্ অেচয় ক্রার 
িগতা সিয় লন্ই। প্রথতথদন্ আিরা আরও অগেো ক্থর থন্উ ইয়গক্ন র থক্গশার-থক্গশারীরা লভথেং 



 

 

এর িাধ্যগি ি থন্গক্াটিন্এর ফাুঁগদ েড়গছ। আিাগদর বাচ্চাগদর এখন্ আিাগদর সা াগ যর প্রগয়াজন্। 
তারা আিাগদর উের থন্ভন র ক্রগছ এবং তারা থন্গজগদর উের তািাগক্র বযােক্ প্রভাগবর থবরুগদ্ধ 
েড়াই ক্রগত োরগব ন্া।"  
  
স্বাদযুি বর্ম্বকাটির্ লভবিং িম্বযের বিক্রয় বর্বষদ্ধ করুর্  
েভন্নর লিন্থেস  সক্ে স্বাদ ুক্ত থন্গক্াটিন্ লভথেং েগণ্যর থবথি থন্থিদ্ধক্রগণ্র আইন্ প্রবতন ন্ 
ক্রগবন্ — ল টি অে বয়সীগদর তািাক্ ও লভথেং উভয় েগণ্যর বযব ার ক্িাগত লেগের 
চেিান্ প্রগচষ্টার বথধ্নতাংশ।  
  
তরুযম্বদর লক্ষে কম্বর করা লভবিং বিজ্ঞাির্গুম্বলা বর্য়ন্ত্রয করুর্  
থশশুগদর থন্ক্ে আক্িনণ্ীয় এিন্ স্বাগদর থবথি সীথিত ক্রার োশাোথশ, েভণ্নর কুওগিার লভথেং 
আইন্টি অে বয়সীগদর েেয ক্গর ক্রা লভথেং সংিান্ত সক্ে থবজ্ঞােন্ থন্থিদ্ধ ক্রগব,  ার 
িগধ্য অথধ্ক্ প্রচথেত ধ্রগন্র থবজ্ঞােন্ও ল িন্- েথত্রক্া এবং িযাোথজন্, সাগি রগয়গছ অে 
বয়সীরা উগেখগ ােয  াগর  ায় এিন্ সািথয়ক্ীগুগোর থডথজোে ফরিযাগে, সািাথজক্ ল াোগ াগের 
িাধ্যি এবং ওগয়বসাইেগুগোগত। এছাড়াও, থবজ্ঞােন্দাতার জন্য লভথেং েগণ্যর থন্রােত্তা দাথব থক্ংবা 
খাদয ও ঔিধ্ প্রশাসগন্র (Food and Drug Administration, FDA) অন্ুগিাদন্ বযতীত ধ্ূিোন্ 
থন্বৃথত্তর অেশন্ থ সাগব লভথেং েণ্যগক্ তুগে ধ্রাগক্ থন্থিদ্ধ ক্রগব।  
  
ক্ষবতকারক অবর্য়বন্ত্রত কোবরয়ার লতল বর্বষদ্ধ করুর্  
লভথেং সেথক্ন ত েণ্যগুগোগত বযবহৃত এই থবেজ্জন্ক্, অেরীথেত, অথন্য়থন্ত্রত রাসায়থন্ক্গুগোর 
থবস্তাগরর েথরথস্থ্থত দ্রুত লিাক্াগবোয়, েভন্নর কুওগিা স্বাস্থ্যগসবা দপ্তরগক্ লভথেং-এর ক্যাথরয়ার 
লতে,  ার িগধ্য রগয়গছ রাসায়থন্ক্ েদািন বা উোদান্  া লভথেং থডভাইগসর িাধ্যগি গ্র ণ্ ক্রা 
 গে থবেজ্জন্ক্ এবং জন্স্বাগস্থ্যর জন্য এক্টি উগেখগ ােয ঝুুঁ থক্ থ সাগব থবগবথচত  য়, তা 
থবথি থন্থিদ্ধ ক্রায় সিিনন্ ক্গর আইন্ প্রবতন ন্ ক্রগবন্।  
  
লভবিং িযেগুম্বলার অর্লাইর্ বিক্রয় সীবমত করুর্  
লস ক্ারগণ্, েভন্নর কুওগিা লক্বে োইগসন্স িাক্া লভথেং েগণ্যর খুচরা থবগিতাগদর িগধ্যই 
শুধ্ুিাত্র ই-তরে এবং ই-থসোগরগের অন্োইন্, লফান্ এবং ডাক্গ াগে অডন াগরর 
িাধ্যগি থবিয় সীিাবদ্ধ ক্গর আইন্ প্রবতন ন্ ক্রগবন্। লক্বেিাত্র থন্বথিত খচুরা থবগিতারাই এই 
েদ্ধথতগুগো বযব ার ক্গর ই-থসোগরে থক্ন্গত োরগব। এই থবথধ্থন্গিধ্টি, ল টি ইগতািগধ্য প্রচথেত 
তািাক্জাত েণ্য থবিগয়র লেগত্র প্রগ াজয, ন্াবােক্ লিতাগদর ক্াগছ থবেজ্জন্ক্ লভথেং েগণ্যর 
অববধ্ থবিয় বি ক্রগত স ায়তা ক্রগব।  
  
ফাম্বমনবসগুম্বলাম্বত তামাকজাত ও ইম্বলকিবর্ক বসগাম্বরে িযে বিক্রয় িন্ধ করা  
স্বাস্থ্য লসবা সেথক্ন ত সংস্থ্াগুগোর তািাক্ থবিগয়র বযবসায় িাক্া উথচত ন্য়, ল  তািাক্ থন্উ 
ইয়ক্ন  লেগে প্রথতগরাধ্গ ােয িৃতুযর প্রধ্ান্ ক্ারণ্। ফাগিনথসগুগোগত তািাক্ ও ই-থসোগরে েণ্য থবিয় 
বি ক্রগে তািাগক্র স জেভযতা, দথৃষ্টগোচরতা ও সািাথজক্ গ্র ণ্গ ােযতা ক্গি  াগব, থবগশি ক্গর 
তরুণ্গদর িগধ্য।  



 

 

  
তামাক ও বর্ম্বকাটির্ িম্বযের জর্ে কুির্ িেি ার বর্বষদ্ধ  
েগবিণ্া ইথেত লদয় ল  তািাক্জাত দ্রগবযর দাি থন্থবড়ভাগব প্রাদভুন াগবর সাগি বাুঁধ্া  য়, থবগশি 
ক্গর তরুণ্গদর িগধ্য  ারা প্রাপ্তবয়স্কগদর িগতা প্রায় থেগুণ্ "িূেয সংগবদন্শীে"। এর ফগে থন্উ 
ইয়গক্ন  থসোগরগের উের সগবনাচ্চ লেে এক্সাইজ েযাক্স এবং রগয়গছ এবং লদশটির িগধ্য সবগচগয় ক্ি 
 ুবক্ ধ্ূিোগন্র  ার রগয়গছ। তগব তািাক্ থশে ধ্ূিোগন্র  াগরর উের দাগির প্রভাব সেগক্ন  
েুগরােুথর সগচতন্ এবং গ্রা ক্ কুেন্ ও ইন্-লোর ছাড়স  িূেয-হ্রাগসর প্রচারগুথেগত এক্ বছগর 
প্রায় 85% এর উেগর 9 থবথেয়ন্ িাথক্ন ন্ ডোগরর থবেণ্ন্ বাগজগের থবথন্গয়াে ক্গর। এই 
থডসক্াউন্ট থন্উ ইয়গক্ন র ক্গরর জন্স্বাস্থ্য প্রভাব থবন্ষ্ট ক্গর এবং কুেন্ ও থডসক্াউন্ট থন্থিদ্ধ থশে 
িূেয ক্ারচুথের এক্টি গুরুত্বেূণ্ন উৎস বজন ন্ ক্রগব।  
  
তাগদর বাতন া-থভথত্তক্  স্তগেগের এক্টি থন্উ ইয়ক্ন  লেে-থন্থদনষ্ট সংস্করণ্ "বজন ন্" ততথর ক্রগত, 
লেে থডোেন গিন্ট অব ল েি (State Department of Health), এর তািাক্গক্ অতীত বান্াগত 
চাওয়া িুি ইথন্থশগয়টিভ (Truth Initiative) ন্ািক্ এক্টি অোভজন্ক্ জাতীয় োবথেক্ স্বাস্থ্য 
সংস্থ্ার সাগি, অংথশদার ক্গরগছ। এই লপ্রাগ্রাগি অযাগক্সস ক্রগত, বযব ারক্ারীগদর শুধ্ুিাত্র 88709-
এ "DropTheVape" বাতন া োোগত  গব।  
  
এই উদ্ভাবন্ী এবং থবন্ািেূয বাতন া ক্িনসথূচটি থক্গশার-থক্গশারী, ক্গেজ ছাত্র এবং তরুণ্ 
প্রাপ্তবয়স্কগদর িতািত থদগয় ততথর ক্রা  গয়থছে  ারা লভথেং লছগড় লদওয়ার লচষ্টা ক্গরগছন্ বা 
সফে  গয়গছন্। তযাগের উে ুক্ত সুোথরশ লদওয়ার উগেগশয থন্থদনষ্ট বয়স গ্রুে (13-17 এবং 18-
24) অন্ুসাগর ততথর ক্রা  গয়গছ। বাতন া ক্িনসথূচগত তাথেক্াভুক্ত  ওয়ার েগর, বযব ারক্ারীরা 
তাগদর সাইন্-আগের তাথরখ বা তারা  থদ লসে ক্রগত চান্ তা গে তাগদর তযাে ক্রার ক্াথিত 
তাথরখ অন্ুু্ ায়ী তদথন্ক্ ইন্টারঅযাক্টিভ বাতন া োন্।  
  
লপ্রাগ্রািটি বযব ারক্ারীগদরগক্ থন্উইয়ক্ন  লেে কুইেোইন্ (New York State Quitline)-এর থদগক্ 
েথরচাথেত ক্গর  া, লভথেং-এর উেগর তাগদর থন্ভন রতা ভাঙগত সা া য ক্রার িিবধ্নিান্ 
প্রগয়াজন্ীয়তা লিাক্াগবোয়, সম্প্রথত ই-থসোগরগের উে ুক্ত বযব ারক্ারীগদর জন্য থবন্ািূগেয তযাে 
ক্রার-লক্াথচং এবং থন্গক্াটিন্ প্রথতস্থ্ােগন্র লিরাথে  ুক্ত ক্গরগছ।  
  
ই-থসোগরে সেগক্ন  আরও তগিযর জন্য এবং েভন্নগরর লভথেং থন্গিধ্াজ্ঞার প্রস্তাবগুথে, থভথজে 
ক্রুন্: www.health.ny.gov/NoVape।  
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