
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/26/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
মমর্থল মেভারড ই-বিগাম্বরট বিবি বর্বিদ্ধ করার জর্ে রাজে স্বাস্থ্ে কবমের্াম্বরর কাছ মথম্বক 

িুপাবরে গ্রহণ কম্বরর্ গভর্নর কুওম্বমা।  
  

গভর্নর মমর্থল মেভারম্বক বর্ম্বিধাজ্ঞার আওতায় আর্ম্বত জরুরী বর্য়মকারু্র্ িম্প্রিারম্বণর জর্ে 
কবমের্ার জকুারম্বক জর্স্বাস্থ্ে ও স্বাস্থ্ে পবরকল্পর্া পবরিম্বের (Public Health and Health 

Planning Council, PHHPC) বিঠক আহ্বার্ করার বর্ম্বেন ে মের্  
  

র্তুর্ তম্বথে মেখা যায় তরুণম্বের মম্বধে শ্বাম্বির মাধেম্বম মমন্থল ও বমন্ট গ্রহম্বণর িেিহার 
উম্বেগজর্ক হাম্বর মিম্বেম্বছ  

  
গভর্নম্বরর কাম্বছ কবমের্ার জকুাম্বরর পাঠাম্বর্া িুপাবরম্বের অর্ুবলবপ এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে, দিদর্ দর্উ ই়ের্ন  রামজযর স্বাস্থ্য র্দমশর্ার 
ডঃ হাও়োডন  জরু্ারর্াে ঘেমর্ এর্টি সুপাদরশ গ্রহণ র্মরমের্। দিদর্ এই সুপাদরশগুদি গ্রহণ র্মরমের্ 
এবং ঘমন্থিমেভারমর্ এই দর্মষধাজ্ঞার আওিা়ে আর্ার জর্য জরুরী দর়্েমর্ার্রু্ সম্প্রসাদরি র্রমি 
েি দ্রুি সম্ভব জর্স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পদরর্ল্পর্া পদরষমির জরুরী ববঠর্ ডার্ার জর্য র্দমশর্ারমর্ 
দর্মিনশ দিম়েমের্।  
  
"এটা স্পষ্ট ঘে, ভযাপ এবং ই-দসগামরট ঘর্াম্পাদর্গুমিা িরুণমিরমর্ িামির পমণয আসক্ত র্মর িুিমি 
ঘেভার বযবহার র্রমে এবং দর্উ ই়েমর্ন  আমরা এই দবপণর্ ঘর্ৌশিটির অ্বসার্  টামি ঘবশ দর্েু 
পিমেপ গ্রহণ র্মরদে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এোড়াও, ঘেভারড ই-দসগামরমটর উপর দর্মষধাজ্ঞা 
ইমিামমধযই বহাি আমে এবং পুঙ্খার্ুপুঙ্খ মূিযা়েমর্র পমর র্দমশর্ার জরু্ার ঘমর্েি ঘেভারড ই-
দসগামরমটর উপর দর্মষধাজ্ঞা আমরামপর সপুাদরশ র্মরমের্ - আদম িার সুপাদরশ গ্রহণ র্রদে এবং 
এই অ্দিদরক্ত দর্মষধাজ্ঞা আমরামপর উমেমশয েোশীঘ্র সম্ভব এর্টি জরুরী সভা অ্র্ুদিি র্রার জর্য 
িামর্ দর্মিনশ দিদি। র্িুর্ প্রজমের সবাই েখর্ দর্মর্াটিমর্র প্রদি আসক্ত হম়ে পড়মে, এবং ঘমন্থি 
ঘেভার দবদির উপর এই দর্মষধাজ্ঞা েখর্ িরুণমিরমর্ জীবর্বযাপী দবপজ্জর্র্ অ্ভযাস গঠর্ ঘেমর্ 
দবরি রাখার ঘেমে আমামির প্রমেষ্টামর্ ত্বরাদিি র্রমে, িখর্ পিমেপ গ্রহমণর জর্য আমরা ঘর্ন্দ্রী়ে 
সরর্ামরর মুখামপেী হম়ে বমস োর্মি পাদর র্া।"  
  
ঘিমশ দর্উ ই়ের্ন  রামজযই 2019 সামির 17ই ঘসমেম্বমর প্রেবামরর মমিা PHHPC র্িতন র্ এর্টি 
জরুদর দবদধমািার উপর ঘভাট গ্রহমণর মাধযমম ঘেভারড ইমির্ট্রদর্র্ দসগামরট ও দর্মর্াটির্ ই-
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দিকুইড দবদির উপর দর্মষধাজ্ঞা জাদর র্রা হ়ে। ঘসসম়ে ঘমন্থি-ঘর্ দর্মষধাজ্ঞার আওিাভুক্ত র্রা 
উদেি দর্ র্া ঘস দবষম়ে পুঙ্খার্ুপুঙ্খ পেনামিাের্া র্মর 14 দিমর্র মমধয ফিাফি জার্ামর্ার জর্য 
গভর্নর র্দমশর্ার জরু্ারমর্ দর্মিনশ ঘির্।  
  
র্দমশর্ার ও িাাঁর টিম এই দবষম়ে িামির পেনামিাের্া ঘশষ র্মর আজ সর্ামি গভর্নমরর র্ামে 
িাাঁমির সুপাদরশ জমা ঘির্। অ্দধিপ্তমরর পেনামিাের্া়ে দর্উ ই়ের্ন  ঘেমটর 15 ঘেমর্ 17 বের ব়েসী 
দর্মশারমিরমর্ দর্ম়ে ঘেমটর স্বাস্থ্য দবভাগ (Department of Health, DOH) র্িতন র্ ইউএস ঘসন্টার 
ফর দডদজজ র্মরাি অ্যান্ড দপ্রমভর্শর্ (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC)-এর র্রা এর্টি সমীো সহ দেদর্ৎসা ঘসবা প্রিার্র্ারী বহু প্রদিিামর্র র্াে ঘেমর্ পাও়ো 
সমীো সম্পতক্ত র্রা হম়েমে। 2019-এর বসমে এই সমীো োিামর্া হ়ে এবং গি সপ্তামহ দবমেষণ 
েূড়াে হ়ে। CDC/DOH-এর সমীো়ে ঘিখা ঘগমে, দর্উ ই়ের্ন  রামজযর িরুণরা উচ্চ হামর ঘমন্থি 
ঘেভারড ই-দসগামরট বযবহার র্রমে। সুদর্দিনষ্ট ফিাফমির মমধয রম়েমে:  

• দর্মশার ব়েসীমির মমধয ঘমন্থি বা দমন্ট ঘেভারড ই-দসগামরমটর পেন্দ র্রার হার দেি 
34.1%, ঘেটির অ্বস্থ্ার্ ফু্রট ঘেভামরর ঠির্ পমরই (51.8%)।  

• শ্বামসর মাধযমম ঘর্শা গ্রহণর্ারী দর্মশার ব়েসীমির মমধয ঘমন্থি বা দমন্ট গ্রহমণর অ্গ্রাদধর্ার 
2017 সামির 19.9% ঘেমর্ ঘবমড় 2019 সামি 34.1% হম়েমে, ো পদরসংখযার্গিভামব 
এর্টি বড় পােনর্য।  

• িামিরমর্ েখর্ প্রশ্ন র্রা হ়ে ঘমন্থি বা দমন্ট ঘেভারড ই-দিকুইডগুমিা আপর্ার স্বামস্থ্যর 
জর্য র্িটা েদির্র বমি আপদর্ মমর্ র্মরর্, িখর্ ঘিখা ো়ে িরুমণর প্রা়ে অ্মধনমর্র 
(47.8%) দবশ্বাস হমিা ঘমন্থি ঘেভারড ই-দিকুইড ঘটাবামর্া ঘেভারড ই-দিকুইমডর 
িুির্া়ে র্ম েদির্ারর্।  

  
বর্উ ইয়কন  মেম্বটর স্বাস্থ্ে বিিয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "সির্ন  দবমবের্ার পর, 
এটা পদরষ্কার ঘে এই গমবষণা ঘেভারড ই-দসগামরট দর্দষদ্ধর্রমণর আওিা়ে ঘমন্থিমর্ও অ্েভুন ক্ত 
র্রার সুপাদরশ র্মর। গভর্নর কুমমার ঘর্িত মত্ব আমরা সর্ি দর্উ ই়ের্ন বাসীর, দবমশষ র্মর িরুণমির 
জর্স্বাস্থ্য রো়ে র্মঠার পিমেপ গ্রহণ র্রব।"  
  
অ্ল্পব়েস্ক ঘিামর্মির মামে অ্দধর্াংশ ঘেমে ই-দসগামরমটর বযবহার র্াটর্ী়েভামব স্বামির র্ারমণই বতদদ্ধ 
ঘপম়েমে এবং এটিই অ্ল্পব়েস্ক ঘিামর্মির ই-দসগামরট শুরু র্রার এবং বযবহার র্রমি োর্ার মূখয 
র্ারণ। স্বাস্থ্য িপ্তমরর ঘডটা অ্র্ুো়েী, দর্উ ই়ের্ন  ঘেমটর 12 ঘগ্রমডর োে োেীমির মমধয প্রা়ে 40 
শিাংশ এবং হাই সু্কমির োে োেীমির মমধয প্রা়ে 27 শিাংশ এখর্ ই-দসগামরট বযবহার র্মর, এবং 
এই বতদদ্ধর অ্র্যিম প্রধাণ র্ারণ হি সুগন্ধী ই-দিকুযইড। 2018 সামি হাই সু্কমি এর বযবহার 
(27.4%) 2014 সামি এর বযবহামরর (10.5%) ঘেমর্ 160 শিাংশ বতদদ্ধ ঘপম়েমে। ঘেখামর্ দর্উ 
ই়েমর্ন র হাই সু্কমির দশোেীমির ধূমপামর্র হার 2000 সামির 27.1% ঘেমর্ 2016 সামি 4.3% এ 
ঘরর্ডন  পদরমাণ হ্রাস ঘপম়েদেি, ঘসখামর্ স্বািেুক্ত ই-দসগামরমটর আগ্রাসী দবপণর্ ঘর্ৌশি ঘসই 
প্রবণিাটিমর্ দফদরম়ে আর্ার িমেয বিদর হম়েমে।  
  



 

 

ঠির্ দসগামরট, দসগার এবং ঘধাাঁ়োহীর্ িামামর্র বাজামরর মমিাই স্বাি েকু্ত র্রা 
ঘভইদপং/অ্যামরামসাি দশমল্পর র্ামে অ্ল্পব়েস্ক ঘিামর্মির জর্য দবপণমর্র এর্টি মুখয ঘর্ৌশি। ই-
দসগামরট দবপণর্ দমন্ট েমর্ামিট, বাবিগাম এবং ঘেদর ঘর্ািার মমিা স্বািগুদিমর্ হাইিাইট র্মর, 
এবং এর্টি ভ্রাে দবশ্বাস বিদর র্মর ঘে ঘসগুদি বযবহারর্ারীমির জর্য েদির্ারর্ র়্ে। দর্উ ই়ের্ন  
ঘেমটর 15 ঘেমর্ 17 বের ব়েসী দর্মশার দর্মশারী োরা বিন মামর্ ইমির্ট্রদর্র্ ঘভপার পণয বযবহার 
র্মর, িামির মমধয 2017 সামির এর্টি জদরমপ ঘিখা ঘগমে 19% দর্মশার দর্মশারী বমিমে ঘে 
স্বামির র্ারমণই িারা প্রেমম এর্টি ই-দসগামরট ঘেমখ ঘিমখমে এবং 27% বমিমে স্বািই হি িামির 
বযবহার োদিম়ে োবার র্ারণ। গমবষর্া়ে এও ঘিখা দগম়েমে ঘে 2016 সামি প্রা়ে 78% হাই সু্কি 
দশোেীরা, এবং 75% দমডি সু্কমির দশোেীরা ঘটাবামর্া-অ্র্ুকূি দবপণমর্র সম্মুখীর্ হম়েমে বমি 
জাদর্ম়েমে। আমামির অ্ল্পব়েস্ক ঘিামর্মির িেযবস্তু র্রার জর্য এই প্রিারণামিূর্ এবং দবভ্রাদেমূির্ 
দবজ্ঞাপর্গুমিা ঘরাধ র্রার জর্য পরবিী অ্দধমবশমর্ আইর্ উত্থাপণ র্রা হমব।  
  
স্থ্ার্ী়ে স্বাস্থ্য অ্দধিপ্তর এবং অ্দধিপ্তমরর ঘজিা অ্দফসগুমিা দবিযমার্ ঘেভারগুমিার উপর দর্মষধাজ্ঞা 
প্রম়োমগর দবষ়েটি ঘিখাশুর্া র্রমব, ো শুরু হমব 4 অ্মটাবর, শুিবার ঘেমর্। ঘেসব খুেরা 
দবমিিা এই দর্মষধাজ্ঞা িঙ্ঘর্ র্রমব িামিরমর্ প্রদিটি িঙ্ঘমর্র জর্য 2,000 মাদর্ন র্ ডিার পেনে 
জদরমার্া র্রা হমব।  
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