
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা তামাক ও ই-বিগাম্বরট বিক্রম্বের জর্ে ক্রক্রতার িেি 18 ক্রেম্বক 21 িছম্বর িাড়াম্বর্ার 

আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  
  
তামাক ও ই-বিগাম্বরট পণ্ে ক্রেম্বক স্বাম্বযের হুমবক ক্রমাকাম্বিলা করার জর্ে গভর্নম্বরর িোপক 

প্রম্বেষ্টার বভবিস্বরূপ  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "ধমূপাম্বর্র িেি 18 ক্রেম্বক 21 িছম্বর িাবড়ম্বে, আমরা বিগাম্বরট ও ই-
বিগাম্বরটগুম্বলাম্বক প্রেমত তরুণ্ম্বের হাম্বত েম্বল আিা িন্ধ করম্বত পাবর এিং বর্উইেকন িািীর পমু্বরা 

প্রজন্মম্বক িেেিহুল ও িম্ভািে মারাত্মক আিবির হাত ক্রেম্বক রক্ষা করম্বত পাবর।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তামাক ও ইমেকট্রনর্ক নিগামরট পণ্যগুমো নিক্রমের র্যযর্তম িেি 
18 থেমক 21 িছর পর্নন্ত িাডামর্ার আইমর্ (S.2833/A.558) স্বাক্ষর কমরর্। এই আইর্টি 
তামাক ও ই-নিগামরট পণ্য থেমক স্বামযযর হুমনক থমাকামিো করার জর্য গভর্নমরর িযাপক প্রমেষ্টার 
নভনিস্বরূপ। নিেটি আইমর্ পনরণ্ত হওোর 120 নিমর্র মমযয কার্নকর হমি।  
  
"নর্উইেকন  নকম ার-নকম ারীমির মমযয যযমপার্ িমের জর্য কম ার পিমক্ষপ গ্রহণ্ করমছ, তমি 
তামাক ও ই-নিগামরট িযিহার এখমর্া অ্নিরত আমছ, এর কারণ্ তরুণ্মির েক্ষয কমর োোমর্া 
থিপমরাো কমপনামরট মামকন টিিং এর প্রোরানভর্ার্গুমো", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যযমপামর্র িেি 18 
থেমক 21 িছমর িানডমে, আমরা নিগামরট ও ই-নিগামরটগুমোমক প্রেমত তরুণ্মির হামত েমে আিা 
িে করমত পানর এিিং নর্উইেকন িািীর পুমরা প্রজন্মমক িযেিহুে ও িম্ভািয মারাত্মক আিনির হাত 
থেমক রক্ষা করমত পানর।"  
  
ক্রিম্বর্ট িংখ্োগবরষ্ঠ ক্রর্তা অোবন্ড্রো সু্টোটন -কাবজন্স িম্বলর্, "তামাক িযিহার নর্উ ইেকন িািীমির 
জর্য ক্ষনতকর এিিং তা কযান্সার, িড যরমর্র স্বাযয িমিযা ও মৃতুয নর্মে আিমত পামর। ক্রমের 
র্যযর্তম িেি 21 িছমর িাডামর্ার ফমে তা অ্ল্প িিংখযক ন শু এই প্রাণ্ঘাতী অ্ভযািটি শুরু করার 
নিষেটি নর্নিত করমত িাহার্য করমি। এই আইর্টির পৃষ্ঠমপাষকতা এিিং নর্উইেকন িািীমিরমক 
আজীিমর্র আিনি ও স্বাযয িমিযা থেমক িাাঁোমত িাহার্য করার জর্য থিমর্টর ডাোর্ িযানভমর্ামক 
িাযুিাি জার্াই।"  
  
অোম্বিেবল বিকার কালন বহবস্ট িম্বলর্, "নর্উইেকন  থেমটর তরুণ্মির স্বাযয ও িুযতা রক্ষার জর্য 
অ্যামিম্বনের িিংখযাগনরষ্ঠরা প্রনতশ্রুনতিদ্ধ। নকন্তু অ্মর্ক থিন  ন শু আিনিকর ও ঝুাঁ নকপযণ্ন নিগামরট 
ও ই-নিগামরট িযিহার করমছ। নিমের পষৃ্ঠমপাষক অ্যামিম্বনে িিিয নেন্ডা থরামজন্থামের কম ার 



 

 

পনরশ্রমমর জর্য যর্যিাি, এই আইর্টি তামাকজাত পণ্যগুমোমক আমামির সু্কেগুমো থেমক িযমর থরমখ 
এিিং আমামির তরুণ্মির স্বাযয, িতন মার্ ও ভনিষযৎ উন্নত করমত িাহার্য করার মাযযমম এিি পণ্য 
থিিমর্র আইর্ার্ুগ িেি িাডামি।"  
  
বিম্বর্টর ডাোর্ িোবভম্বর্া িম্বলর্, "আজ এই গুরুত্বপযণ্ন আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নর কুওমমার 
প্রনত কৃতজ্ঞতা। একজর্ িামিক যযমপােী নহমিমি, আনম জানর্ এই পণ্যগুমো কতটুকু আিনিকর হমত 
পামর - নকন্তু একজর্ আইর্-প্রমণ্তা নহমিমি, আনম এই িম্ভািয নিপজ্জর্ক পণ্যগুমো থেমক আমামির 
তরুণ্মিরমক রক্ষা করার জর্য প্রনতটি পিমক্ষপ থর্ওোর িিনজর্ীর্ ি-ুর্ীনত জানর্।"  
  
অোম্বিেবল িেিে বলন্ডা বি. ক্ররাম্বজন্থাল িম্বলর্, "িড িড তামাক ও এর িাষ্প ন ল্প িহেরগুমো 
তরুণ্মিরমক নর্মকাটিমর্ আিি থরমখ তামির িযিিা গমড থতামে। িমগ্র থেমট যযমপার্ ও 
িাষ্পপামর্র র্যযর্তম িেি 21 িছমর িনৃদ্ধ র্তুর্ প্রজমন্মর তরুণ্মির নর্মকাটির্ আিনি থেমক িাাঁোমত 
িাহার্য করমি। এটি আমরা নর্নিত করমি থর্ তরুণ্রা ঝুাঁ নকপযণ্ন ও অ্তযন্ত আিনিকর নিগামরট িা 
ই-নিগামরট ক্রমের জর্য অ্র্য থকামর্া থিম  ভ্রমণ্ করমত পারমি র্া। আনম গভর্নর কুওমমামক এই 
নিষমে তার অ্িযাহত অ্িং ীিানরমত্বর জর্য যর্যিাি জার্াই।"  
  
গভর্নর কুওমমার থর্তৃমত্ব, নর্উ ইেকন  থেট 2012 িামে থিম র িিমেমে স্বাযযকর থেটগুমোর মমযয 
18 তম যার্ থেমক 2017 িামে িিমেমে স্বাযযকর থেটগুমোর মমযয 10ম যামর্ থপ াঁমছমছ। 2017 
িামে, তামামকর ক্ষনতকর পমরাক্ষ থযাাঁো ও িাষ্পীে অ্যামরািে থেমক কমী ও জর্গণ্মক িুরনক্ষত 
রাখার জর্য প্রাে িি কমনমক্ষমে ই-নিগামরট িযিহার নর্নষদ্ধ করমত গভর্নর কুওমমা নির্ ইর্মডার 
এোর অ্যাক্ট (Clean Indoor Air Act) এর প্রিারণ্ কমরমছর্।  
  
এই অ্গ্রগনত িমেও, তামামকর িযিহার নর্উ ইেকন  থেমট প্রনতমরাযমর্াগয মৃতুযর এক র্ম্বর কারণ্ 
হমে আমছ। নর্উ ইেকন িািীমির প্রাে 28,000 জর্ প্রাপ্তিেস্ক মার্ুষ প্রনত িছর যযমপামর্র কারমণ্ 
মারা র্ার্। তাছাডা, অ্ল্প িেিী তরুণ্মির নকছু ক্রমিযনমার্ িিংখযা প্রেনেত নিগামরট ও ই-নিগামরট 
উভেই িযিহার কমরর্। 2014 থেমক 2018 িামে তরুণ্ ই-নিগামরট িযিহারকারীর িিংখযা 10.5 
 তািং  থেমক 27.4  তািংম , অ্েনাৎ 160  তািং  িৃনদ্ধ থপমেমছ এিিং অ্মযনমকর থেমেও থিন  
নকম ার-নকম ারীরা এই ভুে নিশ্বাি কমর থর্ ই-নিগামরমটর িযিহার ক্ষনতকর র্ে।  
  
থর্মহতু তামাক িযিহার তরুণ্ ও প্রাপ্তিেস্কমির মমযয েেমতই োমক, নর্উইেকন  থেট তরুণ্ 
প্রাপ্তিেস্কমির যযমপার্ শুরু করমত িাযা থিো অ্িযাহত রামখ। িাজন র্ থজর্ামরমের মমত, 88% 
প্রাপ্তিেস্ক যযমপােী 18 িছর িেমির আমগ তামাক িযিহার শুরু কমরমছ এিিং র্ারা অ্ল্পিেিীমির 
জর্য নিগামরট নকমর্ তামির 90% থোক 18 থেমক 20 িছর িেমির মমযয। ক্রমের আইর্ার্ুগ িেি 
21 িছর িাডামর্াে, এই আইর্টি তরুণ্ প্রাপ্তিেস্কমির যযমপার্ শুরু করা ও আিি হমে পডার 
িম্ভাির্া হ্রামির মাযযমম র্ািােক ন শুমিরমক তামির িেুমির কাছ থেমক তামাকজাত পণ্য প্রানপ্ত 
থরাময িাহার্য করমি এিিং ফেস্বরূপ হাজার হাজার প্রাণ্ িাাঁোমি।  
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