
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা এিং স্বাস্থ্ে কবমের্ার জকুার আিার সতকন িাতন া জাবর কম্বরর্ ভভব ং সম্পবকন ত 

অসুস্থ্তা যখর্ ভেেিো ী িৃবি ভ ম্বত থাম্বক  
  

মাবকন র্ ভসন্টার ফর বিবজজ কম্বরাল অোন্ড বপ্রম্বভর্ের্ 38টি রাম্বজে 530টি ঘটর্ার কথা 
জাবর্ম্ব়েম্বে, 8টি বর্বিত মৃতুে সহ  

  
বর্উই়েকন  ভেম্বটর খিম্বর িলা হ়ে ভভব ং সম্পবকন ত অসুম্বখ আক্রাম্বের সংখো ভিম্ব়ে 81 হম্ব়েম্বে  

  
বর্উ ই়েকন  ভেট ভহলথ বি াটন ম্বমন্ট (New York State Health Department) স্বাস্থ্ে ভসিা 

প্রোর্কারীম্বের হালর্াগাে করা বর্ম্বেন ের্া প্রোর্ কম্বরম্বের্  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং স্টেট ডিপাটন মমন্ট অ্ব স্টেলথ কডমশর্ার িঃ োওযািন  জকুার আজ 
র্তুর্ ইযকন বাসীমের আবার সতকন তা জাডর কমরমের্ ই-ডসগামরট বা স্টভডপং পণ্য বযবোর করা স্টথমক 
ডবরত থাকা অ্বযােত রাখমত স্টেমেতু স্টভডপং সম্পডকন ত অ্সুস্থতা উমেখমোগযভামব বৃডি স্টপমযমে 
জাতীযভামব এবং ডর্উ ইযকন  স্টেমট। মাডকন র্ স্টসন্টার ফর ডিডজজ কমরাল অ্যান্ড ডিমভর্শর্ (U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention) 530টি স্টভডপং সম্পডকন ত অ্সুস্থতার কথা 
জার্ামে -- ো গত সপ্তামের 380 স্টথমক বৃডি স্টপমযমে -- 38 রামজয, 8 ডর্ডিত মতুৃয সে। ডর্উ 
ইযকন  81টি ডর্ডিত ঘটর্ার কথা জাডর্মযমে -- ো গত সপ্তামের 64টি স্টথমক বৃডি স্টপমযমে - এবং 
রামজযর পাবডলক স্টেলথ লযাব, ওযািমসাযাথন স্টসন্টার, স্টরাগীমের কাে স্টথমক পাওযা কযার্াডবস এবং 
ডর্মকাটির্ েুক্ত স্টভপ পণ্য পরীক্ষা কমর চমলমে।  
  
"সারা স্টেশ জমু়ে আমরা অ্মর্ক মার্ুষ অ্সুস্থ েময প়েমে স্টভডপং এর কারমণ্ এবং সাধারণ্ জ্ঞামর্র 
এই ডর্মেনশ কমর স্টে আপডর্ েডে র্া জামর্র্ আপডর্ ডক ধূমপার্ করমের্, তােমল স্টসটি ধূমপার্ 
করমবর্ র্া", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টভডপং ডবপজ্জর্ক এটাই স্পষ্ট কথা, এবং আমরা ডর্উ 
ইযকন বাসীমের এই পণ্য বযবোর বন্ধ করার জর্য অ্র্ুমরাধ করডে েতক্ষণ্ র্া এই জর্স্বাস্থয সঙ্কট 
সম্পমকন  আমরাআমরা তথয পাডে।"  
  
ডর্উইযকন  স্টেট ডিপাটন মমন্ট অ্ব স্টেলথ পথডর্মেনশ জাডর কমরমের্ স্বাস্থয পডরমষবা িোর্কারীমের জর্য, 
ডর্উ ইযমকন র স্টকমসর তথযগুডলর োলর্াগাে ডিডর্কাল তথয, স্টকমসর তথয ডরমপাটন  করার পিডত, 
ওযািসওযাথন স্টসন্টামর পরীক্ষার জর্য পণ্য সংগ্রে ও জমা স্টেওযার ডর্মেনশাবলী এবং স্টরাগী ডশক্ষার 
তথয সে।  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Vaping_Associated_Pulmonary_Illness_Updated_Advisory_92019.pdf


 

 

  
বর্উ ই়েকন  ভেম্বটর স্বাস্থ্ে কবমের্ার িঃ হাও়োিন  জকুার িম্বলর্, "আমরা স্টে সব ঘটর্া স্টেখডে, 
তার তীব্রতার ডেমসমব স্টভডপং সম্পডকন ত অ্সসু্থতার বডৃি উমেগজর্ক। আমরা সব বযমসর ডর্উ 
ইযকন বাসীমের অ্র্ুমরাধ করডে, গভর্নর কুওমমা এবং CDC স্টথমক পাওযা সতকন বাণ্ীগুডলর িডত র্জর 
স্টেওযার জর্য এবং স্টভডপং স্টথমক ডবরত থাকা, েতক্ষণ্ র্া আমরা এই জর্স্বাস্থয সংকমটর কারণ্ 
সম্পমকন  আমরা ভাল তথয পাডে।"  
  
জাতীযভামব এবং ডর্উ ইযমকন , অ্ডধকাংশ স্টরাগী োরা অ্সুস্থ েময পম়েমের্ তারা THC ধারণ্কারী 
ই-ডসগামরট পণ্য বযবোমরর ইডতোস আমে বমল জাডর্মযমের্। অ্মর্ক স্টরাগী THC এবং ডর্মকাটির্ 
বযবোর কমরর্ বমল জাডর্মযমের্, এবং অ্মর্মক শুধুমাত্র ডর্মকাটির্ ধারণ্কারী ই-ডসগামরমটর পণ্য 
বযবোর কমরর্ বমল জাডর্মযমের্।  
  
CDC জাডর্মযমে, তামের স্টকমসর স্টরাডগমের 16% স্টরাগীমের বযস 18 বেমরর ডর্মচ। ডর্উ ইযমকন  
আমামের 81টি ডরমপাটন  করা স্টকমসর মমধয 17% স্টক্ষমত্র ডকমশার-ডকমশারীরা জড়েত এবং এমের 56% 
এর বযস 25 এর ডর্মচ। এই সপ্তামে ডর্উ ইযকন  স্টেট স্টেমশর িথম রাজয ডেমসমব সরকাডর স্বাস্থয ও 
স্বাস্থয পডরকল্পর্া পডরষমের োরা জরুরী ডর্যমকার্ুর্ সম্পডকন ত একটি স্টভামটর পমর স্বােেুক্ত  
ই-ডসগামরট এবং ডর্মকাটির্ েুক্ত ই-তরল ডর্ডষি কমর তরুণ্মের বডধনত স্টভডপং পণ্য বযবোর করার 
উেডবঘ্নতার স্টমাকাডবলা করার জর্য। এই ডর্মষধাজ্ঞা বতন মামর্ তামাক এবং স্টমন্থল স্বােমক বাে স্টেয; 
স্বাস্থয কডমশর্ার জকুার স্টমন্থমলর উপর ডর্মষধাজ্ঞার মূলযাযর্ করমের্ এবং শীঘ্রই একটি সুপাডরশ 
িোর্ করমবর্। 2009 সামলর পাডরবাডরক ধূমপার্ ও তামাক িডতমরাধ আইমর্র অ্ংশ ডেমসমব, 
মাডকন র্ কংমগ্রস স্টমর্থল এবং তামাক বযডতত অ্র্য স্বােেুক্ত ডসগামরট ডবডি ডর্ডষি কমরমে।  
  
ঠিক ডসগামরট, ডসগার এবং স্টধাোঁযােীর্ তামামকর বাজামরর মমতাই স্বাে েকু্ত করা 
স্টভইডপং/অ্যামরামসাল ডশমল্পর কামে অ্ল্পবযস্ক স্টলামকমের জর্য ডবপণ্মর্র একটি মুখয স্টকৌশল।  
ই-ডসগামরট ডবপণ্র্ ডমন্ট চমকামলট, বাবলগাম এবং স্টচডর স্টকালার মমতা স্বােগুডলমক োইলাইট কমর, 
এবং একটি ভ্রান্ত ডবশ্বাস ততডর কমর স্টে স্টসগুডল বযবোরকারীমের জর্য ক্ষডতকারক র্য। ডর্উ ইযকন  
স্টেমটর 15 স্টথমক 17 বের বযসী ডকমশার ডকমশারী োরা বতন মামর্ ইমলকট্রডর্ক স্টভপার পণ্য বযবোর 
কমর, তামের মমধয 2017 সামলর একটি জডরমপ স্টেখা স্টগমে 19% ডকমশার ডকমশারী বমলমে স্টে 
স্বামের কারমণ্ই তারা িথমম একটি ই-ডসগামরট স্টচমখ স্টেমখমে এবং 27% বমলমে স্বােই েল তামের 
বযবোর চাডলময োবার কারণ্। গমবষর্ায এও স্টেখা ডগমযমে স্টে 2016 সামল িায 78% োই সু্কল 
ডশক্ষাথীরা, এবং 75% ডমিল সু্কমলর ডশক্ষাথীরা স্টটাবামকা-অ্র্ুকূল ডবপণ্মর্র সম্মুখীর্ েমযমে বমল 
জাডর্মযমে। আমামের অ্ল্পবযস্ক স্টলামকমের লক্ষযবস্তু করার জর্য এই িতারণ্ামলূক এবং ডবভ্রাডন্তমূলক 
ডবজ্ঞাপর্গুমলা স্টরাধ করার জর্য পরবতী অ্ডধমবশমর্ আইর্ উত্থাপণ্ করা েমব।  
  
স্বাস্থয অ্ডধেপ্তর 4ঠা অ্মটাবর শুিবার স্টথমক শুরু কমর খুচরা ডবমিতামের সামথ স্বাে স্টোগ করার 
িডত ডর্মষধাজ্ঞা িমযামগর কাজ শুরু করমব। স্থার্ীয স্বাস্থয েপ্তর এবং ডবভামগর স্টজলার েপ্তরগুডল, 
রামজযর তত্ত্বাবধামর্ বলবতকরণ্ ডর্যন্ত্রণ্ করমব। ডর্মষধাজ্ঞা লঙ্ঘর্কারী খুচরা ডবমিতারা লঙ্ঘর্ িডত 
2,000 মাডকন র্ িলার পেনন্ত জডরমার্ার মুমখামডুখ েমবর্, ো মাডলকার্াধীর্, উৎপাডেত, ডবডিত 



 

 

অ্থবা ডবিমযর জর্য উপডস্থত স্বােেুক্ত ই-তরল অ্থবা ই-তরল থাকা পমণ্যর িডতটি ইউডর্ট 
ডেমসমব সংজ্ঞাডযত।  
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