
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

ই-বিগাম্বরম্বের বিপদ বর্ম্ব়ে র্তুর্ ই়েকন িািীম্বদর বেক্ষা বদম্বত িেিস্থা নর্র্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

নেম্বের এম্বেবিগুম্বলাম্বক িাষ্পপাম্বর্র িোপাম্বর বেক্ষা িম্বেতর্তা নপ্রাগ্রাম পবরোলর্া করার বর্ম্বদন ে 
বদম্ব়ে বর্িনাহী আম্বদম্বে স্বাক্ষর কম্বরর্  

  
ই-বিগাম্বরে এিং তরল বর্ম্বকাটির্ িেিহার অন্তভুন ক্ত করম্বত তামাক িেিহার কমাম্বর্ার লম্বক্ষে 

বেক্ষা কার্নক্রম ও প্রোরণা কমনিূবে িাড়াম্বর্ার আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্প্রাপ্তবয়স্কমের মমযয ইমেকট্রনর্ক নিগামরট ও নেকুইড নর্মকাটির্ 
বযবহার ঠেকামে বযবস্থা নর্ময়মের্, স্বাক্ষর কমরমের্ নর্বনাহী আমেমে যা ঠেমটর এমজনিগুমোমক 
বাষ্পপার্ নবষময় নেক্ষা িমেের্ো কমনিূনে পনরোের্া করমে নর্মেনে ঠেয় এবং 
(S.301A/A.481A)আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্ ঠযটি ই-নিগামরট এবং েরে নর্মকাটির্ অ্ন্তভুন ক্ত করার 
জর্য োমাক বযবহার কমামর্ার েমক্ষয বেন মার্ সু্কেনভনিক ঠপ্রাগ্রাম এবং নবপণর্ প্রোরণা িম্প্রিারণ 
করার নর্মেনে ঠেয়।  
  
"েরুণমের নর্মকাটিমর্র বযয়বহুে ও মারাত্মক আিনক্ত ঠেমক রক্ষা করমে যূমপামর্র বয়ি 21 
বেমর বাডামর্ার পর আমরা জর্স্বাস্থযমক রক্ষা করমে এবং ই-নিগামরমটর নবপে ঠেমক আমামের 
িন্তার্মের নর্রাপে রাখমে আমরা আমামের নমের্মক নিগুণ করনে - যা েভুন াগযজর্কভামব নর্য়নমে 
নিগামরমটর িাযারণ নবকল্প হময় আমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ক্ষনেকারক পণয ঠেমক নর্উ 
ইয়কন বািীমের একটি িমগ্র প্রজন্মমক রক্ষা করার জর্য আমরা ঐকযবদ্ধ এবং আমামের েমক্ষয 
েঢৃ়প্রনেজ্ঞ এবং এটি িম্পন্ন করার জর্য আমামের িমবনাচ্চ ঠেষ্টা করব।"  
  
গভর্নমরর নর্বনাহী আমেমে ঠেমটর এমজনি, নবভাগ ও জর্নহেকর প্রনেষ্ঠার্গুমোমক নর্মেনে ঠেওয়া 
হময়মে, যার উপর গভর্নমরর নর্বনাহী কেৃন ত্ব রময়মে োমের নেক্ষা কাযনক্রমম ও কমনোরী প্রনেক্ষমণ 
বাষ্পপার্ ও ই-নিগামরট প্রনেমরায ও নর্বৃনি বযবস্থা অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য। এই আমেমে ঠেট স্বাস্থয 
েপ্তরমক (Department of Health) ঠেট নেক্ষা েপ্তমরর (State Education Department) িমে 
কাজ কমর অ্নবেমে সু্কে নডনিমের জর্য এমর্ বযবস্থা গমড েুমে োমের পােযক্রমম অ্ন্তভুন ক্ত করার 
নর্মেনে ঠেওয়া হময়মে। প্রায় 40 েোংে িােে ঠেণীর নেক্ষােী এবং নর্উ ইয়কন  ঠেমটর 27 েোংে 
হাই সু্কমের নেক্ষােী ই-নিগামরট বযবহার কমর। গে বের হাই সু্কমে বযবহার 2014 িামের েুের্ায় 
160 েোংে ঠবনে নেে।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_196.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_196.pdf


 

 

এনেমক, S.301A/A.481A নর্উ ইয়কন  ঠেমটর োমাক বযবহার প্রনেমরায ও নর্য়ন্ত্রণ কাযনক্রম 
বাডায়, অ্র্যার্য ঠকৌেেগে কাযনকোপ িহ যার মমযয রময়মে কনমউনর্টি ও সু্কেনভনিক কমনিূনে, 
নবপণর্ ও নবজ্ঞাপর্ী প্রোরণা, যুব ও প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য োমাক নর্বৃনি কমনিূনে এবং েরুণমের 
পণযগুমো পাওয়ায় নবনযনর্মষয। এই নবমে োমাকজাে দ্রবয বযবহার প্রনেমরায ও নর্য়ন্ত্রণ উপমেষ্টা 
ঠবাডন মক (Tobacco Use Prevention and Control Advisory Board) স্বাস্থয কনমের্ারমক 
প্রময়াজর্ীয় িরঞ্জামমর িরবরাহ করার আহ্বার্ জার্ায় যামে ই-নিগামরট ও নেকুইড নর্মকাটিমর্র্ 
ঠমাকামবো করার জর্য স্বাস্থয অ্নযেপ্তমরর োমাক বযবহার প্রনেমরায ও নর্য়ন্ত্রণ কাযনক্রম হাের্াগাে 
করা যায়।  
  
বিম্বর্ের ব্র্োড হম্ব়েলমোর্ িম্বলর্, "ভযানপং একটি জােীয় জর্স্বাস্থযগে জরুরী নবষয়, নবমেষ কমর 
নকমোরমের মমযয যারা উমিগজর্ক হামর নর্মকাটিমর্ আিক্ত হমে। আনম গভর্নর কুওমমা'র কামে 
কৃেজ্ঞ ঠয নেনর্ এই িাহিী পেমক্ষপ গ্রহণ করমের্ এবং আজ আমামের আইর্ (S.301-
A/A.481-A) এ স্বাক্ষর কমরমের্ যা আমামের িবমেময় ঝুুঁ নকপণূন জর্িংখযার মমযয, নবমেষ কমর 
নেশুমের মমযয ই-নিগামরমটর নবপে িম্পমকন  নেনক্ষে করমে িাহাযয করমব। এটি আমরা খারাপ হময় 
যাওয়ার আমগই আমামেরমক এই স্বাস্থয িঙ্কট নর্মূনে করমে হমব। নর্উ ইয়কন  ঠেট নিমর্মটর 
িংখযাগনরষ্ঠ ঠর্ো অ্যানন্ড্রয়া েুয়াটন -কানজর্ি, নিমর্ট ঠহেে কনমটির ঠেয়ার গুস্তামভা নরমভরা এবং 
এই আইমর্র অ্যামিেনে স্পির নেন্ডা ঠরামজর্োে িহ এ নবষময় কাজ করা আমার িহকমীমের 
কামজর আনম অ্েযন্ত প্রেংিা করনে।"  
  
অোম্বিেবল িদিে বলন্ডা নরাম্বের্থাল, বর্বর্ ই-বিগাম্বরে িেিহাম্বরর িম্বে র্ুক্ত োর্া ও অোর্া 
বিপম্বদর বিরুম্বে মার্ুষম্বক রক্ষা করম্বত 2012 িাল নথম্বক আেটি আইর্ পাে কম্বরম্বের্, বতবর্ 
িম্বলর্, "ই-নিগামরট বযবহার িংক্রান্ত গুরুের স্বাস্থয প্রভাব এবং মৃেুযর আমোমক, এই আইমর্ 
স্বাক্ষর কমর আইর্ প্রণয়র্ করা খুব েীঘ্রই যমেষ্ট ফেপ্রিূ হমে পারমব র্া। অ্মর্ক নের্ যমর, ই-
নিগামরট ঠকাম্পানর্গুমো নেিাকষনক নবপণর্ েেন া এবং মিৃণ নবজ্ঞাপর্ প্রোরণা বযবহার কমরমে ঠট্রনন্ড 
ঠিটিংমি আকষনণীয় েরুণ মমডে িমনিে 'েীেে' স্বামে েরুণমেরমক আজীবর্ নবপজ্জর্ক নর্মকাটির্ 
আিনক্তমে প্রেুব্ধ করমে। ঠেমটর োমাক বযবহার প্রনেমরায ও নর্য়ন্ত্রণ কাযনক্রমম ই-নিগামরট, যা 
নর্উ ইয়মকন  ঐনেহযগে যমূপামর্র হার র্াটকীয়ভামব হ্রাি করমে িাহাযয কমরমে, অ্ন্তভুন ক্ত করমে 
ো েেয প্রানপ্তর বযবযার্ বন্ধ করমে আমামের িাহাযয করমব। জ্ঞার্ই েনক্ত এবং আগ্রািী ভযানপং-
প্রনেমরামযর নেক্ষায় নবনর্ময়াগ করা, ই-নিগামরট বযবহার িম্পমকন  অ্র্ুৎিানহে করমে িাহাযয করমব, 
নবমেষ কমর েরুণমের মমযয ই-নিগামরট বযবহার িম্পমকন  স্মাটন  নিদ্ধান্ত নর্মে োমের ঠয েেয 
প্রময়াজর্ ো িরবরামহ ক্ষমোয়মর্র মাযযমম।"  
  
িাযারণ মার্ুমষর স্বাস্থয িম্পনকন ে েটুি ক্রমবযনমার্ িংকমটর িমাযামর্র জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. 
কুওমমা আজ নর্উ ইয়কন  ঠেট স্বাস্থয েপ্তরমক আজমকর নর্বনাহী আমেে ও নবমে স্বাক্ষর করার 
মাযযমম একগুে পেমক্ষপ ঠর্ওয়ার নর্মেনে নেময়মের্। স্বামস্থযর িংকটগুনে হে: বাষ্পপার্ িম্পনকন ে 
শ্বাি প্রশ্বামির ঠরাগ ঠবমড েো এবং েরুণমের মমযয বাষ্পপামর্ ঠর্ো করার পণযগুনের বযবহার 
বৃনদ্ধ এবং িারাজীবমর্র জর্য নর্মকাটিমর্ আিক্ত হময় পডা। ঠভনপং পণযগুনের কামো বাজানরমে 
বযবহৃে “ঘর্ করার উপকরণিমূমহর” নবপণর্ ও নবক্রময় নেপ্ত ঠকাম্পানর্গুনের উপর হুকুমর্ামা 



 

 

জানর করার জর্য এবং িমস্ত বাষ্প এবং ঠযাুঁয়ার ঠর্োর ঠোকার্গুনেমে িেকন োর নেহ্নগুনে 
আবনেযক করার জরুনর নবনয জানর করমে গভর্নর স্বাস্থয েপ্তরমক নর্মেনে নেময়মের্।  
  
ঠিইিামে, গভর্নর কুওমমা স্বাস্থয েপ্তরমক জর্স্বাস্থয এবং স্বাস্থয পনরকল্পর্া পনরষমের (Public Health 
and Health Planning Council, PHHPC) অ্র্ুমমাের্ িামপমক্ষ, নর্উ ইয়কন  ঠেমট ঠভনপং পণয 
নবক্রয়কারী িংস্থাগুনেমক ঠভনপংময়র নবপে প্রেেনর্কারী িাইমর্জ োগাবার জরুনর নর্য়মাবনে জানর 
করার জর্য নর্মেনে নেময়মের্। ঠভনপংময়র িামে জনডে বহুনবয ঝুুঁ নকগুনে িম্পমকন  জর্িাযারণমক 
আরও নেনক্ষে কমর েুেমে স্বাস্থয েপ্তর একটি পাবনেক িানভন ি কযামম্পর্ও আরম্ভ করমে।  
  
গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়কন  ঠেমট ইমেকট্রনর্ক নিগামরমটর বযবহারমক নর্রূৎিাহ করমে িুগনন্ধ 
ইমেকট্রনর্ক নেকুযইডগুনে িমে রাখা, তেনর করা, বণ্টর্ করা, নবক্রয় বা নবক্রময়র প্রস্তাব করা 
নর্নষদ্ধ করার জর্য আইর্ প্রণয়র্ করমবর্।  
  
স্বাস্থয েপ্তমরর ঠডটা অ্র্ুযায়ী, নর্উ ইয়কন  ঠেমটর 12 ঠগ্রমডর োত্র োত্রীমের মমযয প্রায় 40 েোংে 
এবং হাই সু্কমের োত্র োত্রীমের মমযয প্রায় 27 েোংে এখর্ ই-নিগামরট বযবহার কমর, এবং এই 
বৃনদ্ধর অ্র্যেম প্রযাণ কারণ হে িুগন্ধী ই-নেকুযইড। 2018 িামে হাই সু্কমে এর বযবহার 
(27.4%) 2014 িামে এর বযবহামরর (10.5%) ঠেমক 160 েোংে বৃনদ্ধ ঠপময়মে। ঠযখামর্ নর্উ 
ইয়মকন র হাই সু্কমের োত্র োত্রীমের যমূপামর্র হার 2000 িামের 27.1% ঠেমক 2016 িামে 4.3% 
এ ঠরকডন  হ্রাি ঠপময়নেে, ঠিখামর্ িগুন্ধী ই-নিগামরমটর আগ্রািী নবপণর্ প্রোর প্রবণোটিমক 
পনরবেন র্ কমরমে। যুবামের আকৃষ্ট করমে ঠভনপং/অ্যামরািে নেমল্পর একটি মুখয নবপণর্ ঠকৌেে 
িুগন্ধী কমর ঠোো ঠিক ঠযমর্ নিগামরট, নিগার, এবং ঠযাুঁয়াহীর্ োমামকর বাজারগুনেমে আমে। 
ই-নিগামরট নবপণর্ নমন্ট েমকামেট, বাবেগাম এবং ঠেনর ঠকাোর মমো িুগন্ধগুনেমক হাইোইট 
কমর, এবং একটি ভ্রান্ত নবশ্বাি তেনর কমর ঠয ঠিগুনে বযবহারকারীমের জর্য ক্ষনেকারক র্য়। 
অ্যযয়মর্ ঠেখা ঠগমে ঠয 2016 িামে প্রায় 78 েোংে হাই সু্কে োত্র োত্রী, এবং 75 েোংে 
নমডে সু্কমের োত্র োত্রীমক ঠপ্রা-ঠটাবামকা নবপণমর্ প্রেেনর্ করা হময়মে বমে নরমপাটন  করা হময়মে।  
  
ভযাপ পণয বযবহার কমর ঠরাগীরা নবনভন্ন যরমর্র উপিমগনর কো জানর্ময়মের্, ঠযগুমো নের্ ঠেমক 
িপ্তাহ পযনন্ত িমময় গমড ওমে, ঠযমর্: ফুিফুমির উপিগন (কানে, শ্বাি কষ্ট, বমুক বযো), 
গযামিাইর্মটনের্াে উপিগন (বনমভাব, বনম, ডায়নরয়া), অ্বিাে, জ্বর, মাোবযো, আর ওজর্ 
কমম যাওয়া।  
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