
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা 2020 স্টেট অফ দ্ো স্টেট-এর 15তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: তরুণম্বদ্র লম্বযে কম্বর 
করা স্বাদ্যুক্ত বর্ম্বকাটির্ স্টভব িং  ণে এিিং স্টভব িং বিজ্ঞা র্ বর্বিদ্ধকরণ আইর্  

  
আইর্টি এছাড়াও স্টভব িং-সম্পবকন ত অসুস্থতার সাম্বে সিংবিষ্ট স্টভব িং  ণেগুম্বলাম্বত িেিহৃত বকছু 

বর্বদ্ন ষ্ট কোবরযার স্টতল বর্বিদ্ধ করার জর্ে স্বাস্থে দ্প্তরম্বক অর্ুম্বমাদ্র্ স্টদ্ম্বি  
  

র্তুর্ আইর্টি অর্লাইর্, স্টফার্ এিিং স্টমইল অর্ন াম্বরর মাধ্েম্বম ই-বসগাম্বরম্বটর বিক্রযও বর্বিদ্ধ 
করম্বি  

  
প্রস্তািটি স্টভব িং এিিং ধ্ূম াম্বর্র বি দ্ স্টেম্বক বর্উ ইযকন িাসীর সুরযায গভর্নম্বরর আগ্রাসী 

কমনকাণ্ডম্বক আরও েবক্তোলী করম্বি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ তার 2020 স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেট-এর 15তম প্রস্তাব প্রকাশ 
কমরমের্: স্টমন্থল স্বাদ্ সহ তরুণমদ্র লমযয কমর করা স্বাদ্যুক্ত নর্মকাটির্ স্টভন িং  ণয এবিং স্টভন িং 
নবজ্ঞা র্ নর্নিদ্ধকরণ আইর্। এই আইর্টি স্টেমটর স্বাস্থ্য দ্প্তরমক (Department of Health) 
স্টভন িং-সিংনিষ্ট  ণযগুমলামত বযবহৃত রাসায়নর্মকর নবক্রয় নর্য়ন্ত্রণ এবিং জর্স্বামস্থ্যর জর্য ঝুুঁ নক নহসামব 
নবমবনিত স্টভন িং  মণযর কযানরয়ার স্টতমলর নবনক্র নর্নিদ্ধ করার অ্র্ুমমাদ্র্ স্টদ্মব।  নরমশমি, এই 
আইর্টি অ্র্লাইর্, স্টফার্ এবিং স্টমইল অ্র্ন ামরর মাধ্যমম ই-নসগামরমটর নবক্রয় নর্নিদ্ধ করমব; শুধ্ুমাত্র 
নর্বনিত খুিমরা নবমক্রতামদ্র ওই  দ্ধনত বযবহার কমর ই-নসগামরট স্টকর্ার অ্র্ুমনত স্টদ্ওয়া হমব।  
  
"স্টভন িং একটি জর্স্বাস্থ্যগত সঙ্কট, বহু স্টলামকর জীবর্হানর্ করমে এবিং অ্ল্প সমময়র মমধ্য অ্গনণত 
অ্র্যমক অ্সুস্থ্ কমর তুলমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্সাধ্ু স্টভন িং স্টকাম্পানর্গুমলা যারা কযানি 
স্বাদ্যুক্ত  ণয স্টযমর্ কটর্ কযানি এবিং বাবল-গাম ও অ্র্যার্য নব ণর্ িাতুনর নদ্ময় তরুণমদ্র 
টামগনট করমে, তারা এই সমসযাটিমক আরও খারা  কমরমে। সকল হাই সু্কমলর নশযার্থীমদ্র 
িতুর্থনািংমশরও স্টবনশমক প্রভানবত করা একটি নবিয় নর্ময় স্টফর্ামরল প্রশাসর্ যখর্ খানল বাগাড়ম্বর 
িানলময় যামে, তখর্ নর্উ ইয়মকন  আমরা নশশুমদ্র সুরনযত রাখমত এবিং তামদ্র অ্স্বাস্থ্যকর ও 
সম্ভাবয আজীবমর্র মারাত্মক আসনক্ত ততনর হওয়া স্টর্থমক নবরত রাখমত আমামদ্র সামধ্যর মমধ্য র্থাকা 
প্রনতটি হানতয়ার বযবহার করনে।"  
  
স্বাদ্যুক্ত বর্ম্বকাটির্ স্টভব িং  ম্বণের বিক্রয বর্বিদ্ধ করুর্  



  
গভর্নর স্টমন্থল সহ সকল স্বাদ্যুক্ত নর্মকাটির্ স্টভন িং  মণযর নবনক্র নর্নিদ্ধকরমণর আইর্ প্রবতন র্ 
করমবর্ — স্টযটি অ্ল্প বয়সীমদ্র কততন ক তামাক ও স্টভন িং উভয়  মণযর বযবহার কমামত স্টেমটর 
িলমার্ প্রমিষ্টার বনধ্নতািংশ। 12 স্টেণীর প্রায় 40 শতািংশ নশযার্থী এবিং সকল হাই সু্কমলর 27 শতািংশ 
নশযার্থী এখর্ ই-নসগামরট বযবহার করমে, এই উল্লম্ফর্টি মূলত স্টভন িং নর্ভাইসগুমলামত বযবহৃত 
স্বাদ্যুক্ত ই-তরলগুমলার কারমণ হময়মে। এই নর্মিধ্াজ্ঞার মাধ্যমম নর্উ ইয়কন  সকল ধ্রমর্র  মণযর 
স্বাদ্যুক্তকরণ সীনমত করা এবিং এই ক্রমবধ্নমার্ মহামারী স্টমাকামবলা করা স্থ্ার্ীয় কনমউনর্টিগুমলার 
প্রনত অ্তযন্ত গুরুত্ব ুণন সমর্থনর্ প্রদ্ার্ করার দ্ানয়ত্ব  ালর্ কমর যামে।  
  
তরুণম্বদ্র লযে কম্বর করা স্টভব িং বিজ্ঞা র্গুম্বলা সীমািদ্ধ করুর্  
  
নশশুমদ্র নর্কট আকিনণীয় এমর্ স্বামদ্র নবনক্র সীনমত করার  াশা ানশ, গভর্নমরর আইর্টি অ্ল্প 
বয়সীমদ্র লযয কমর করা স্টভন িং সিংক্রান্ত সকল নবজ্ঞা র্ নর্নিদ্ধ করমব, যার মমধ্য অ্নধ্ক প্রিনলত 
ধ্রমর্র নবজ্ঞা র্ও স্টযমর্  নত্রকা এবিং মযাগানজর্, সামর্থ রময়মে অ্ল্প বয়সীরা উমল্লখমযাগয হামর যায় 
এমর্ সামনয়কীগুমলার নর্নজটাল ফরমযামট, সামানজক স্টযাগামযামগর মাধ্যম এবিং 
ওময়বসাইটগুমলামত। এোড়াও, নবজ্ঞা র্দ্াতার জর্য স্টভন িং  মণযর নর্রা ত্তা দ্ানব নকিংবা খাদ্য ও 
ঔিধ্ প্রশাসমর্র (Food and Drug Administration, FDA) অ্র্ুমমাদ্র্ বযতীত ধ্ূম ার্ নর্বতনত্তর 
অ্ শর্ নহসামব স্টভন িং  ণযমক তুমল ধ্রামক নর্নিদ্ধ করমব।  
  
যবতকারক অবর্যবিত কোবরযার স্টতল বর্বিদ্ধ করুর্  
  
ই-নসগামরট বা স্টভন িং  ণয, নভটানমর্ ই অ্যানসমটট — স্টযগুমলা মামঝ মামঝ ই-তরল দ্রাবক নহমসমব 
বযবহৃত হয় — বযবহামরর ইনতহাস র্থাকা স্টরাগীমদ্র হাস াতামল ভনতন এবিং মততুযর ভীনতকর সিংখযার 
স্টপ্রনযমত, একটি আশঙ্কার রাসায়নর্ক নহমসমব নিনিত হময়মে। স্টভন িং সম্পনকন ত  ণযগুমলামত বযবহৃত 
এই নব জ্জর্ক, অ্ রীনযত, অ্নর্য়নন্ত্রত রাসায়নর্কগুমলার নবস্তামরর  নরনস্থ্নত দ্রুত স্টমাকামবলায়, 
গভর্নর স্বাস্থ্যমসবা দ্প্তরমক স্টভন িং-এর কযানরয়ার স্টতল, যার মমধ্য রময়মে রাসায়নর্ক  দ্ার্থন বা 
উ াদ্ার্ যা স্টভন িং নর্ভাইমসর মাধ্যমম গ্রহণ করা হমল নব জ্জর্ক এবিং জর্স্বামস্থ্যর জর্য একটি 
উমল্লখমযাগয ঝুুঁ নক নহসামব নবমবনিত হয়, তা নবনক্র নর্নিদ্ধ করায় সমর্থন কমর আইর্ প্রবতন র্ করমবর্।  
  
স্টভব িং  ণেগুম্বলার অর্লাইর্ বিক্রয সীবমত করুর্  
  
অ্র্লাইর্, স্টফার্ এবিং স্টমইল অ্র্ন ামরর মাধ্যমম ই-তরল এবিং ই-নসগামরমটর বতন মার্ নবক্রয় অ্ল্প 
বয়সীমদ্রমক স্টবআইনর্ভামব  ণয ক্রয় করমত এবিং নবক্রয় কর ফাুঁনক নদ্মত সহায়তা কমর। স্টস 
কারমণ, গভর্নর স্টকবল লাইমসন্স র্থাকা স্টভন িং  মণযর খুিরা নবমক্রতামদ্র মমধ্যই শুধ্ুমাত্র ই-তরল 
এবিং ই-নসগামরমটর অ্র্লাইর্, স্টফার্ এবিং স্টমইল অ্র্ন ামরর মাধ্যমম নবক্রয় সীমাবদ্ধ কমর আইর্ 
প্রবতন র্ করমবর্। স্টকবলমাত্র নর্বনিত খুিরা নবমক্রতারাই এই  দ্ধনতগুমলা বযবহার কমর ই-নসগামরট 
নকর্মত  ারমব। এই নবনধ্নর্মিধ্টি, স্টযটি ইমতামমধ্য প্রিনলত তামাকজাত  ণয নবক্রময়র স্টযমত্র 



প্রমযাজয, র্াবালক স্টক্রতামদ্র কামে নব জ্জর্ক স্টভন িং  মণযর অ্ববধ্ নবক্রয় বি করমত সহায়তা 
করমব।  
  
গভর্নর কুওমমা যনতকারক তামাক এবিং নর্মকাটির্  ণয বযবহামরর নবরুমদ্ধ লড়াইময়র মাধ্যমম সকল 
নর্উ ইয়কন বাসীর স্বাস্থ্য ও সুরযা নর্নিত করার উমেমশয অ্ভূত ূবন  দ্ময  নর্ময়মের্। 2017 সামল, 
তামামকর যনতকর  মরায স্টধ্াুঁয়া ও বাষ্পীয় অ্যামরাসল স্টর্থমক কমী ও জর্গণমক সুরনযত রাখার 
জর্য প্রায় সব কমনমযমত্র ই-নসগামরট বযবহার নর্নিদ্ধ করমত গভর্নর কুওমমা নির্ ইর্মর্ার এয়ার 
অ্যাক্ট (Clean Indoor Air Act) এর প্রসারণ কমরমের্। 2019 সামল ই-তরমলর খুিরা নবমক্রতামদ্র 
কর ও অ্র্থন দ্প্তমরর (Department of Taxation and Finance, DTF) সমে নর্বির্ করমত হত 
এবিং ই-তরমলর উ র 20 শতািংশ নবক্রয় কর কাযনকর হমব। 2019 সামলর র্মভম্বমর, তামাক এবিং 
ই-নসগামরমটর  ণয স্টকর্ার আইনর্ বয়স 21 বেমর উন্নীত করা হময়মে, যা  ণযগুমলা গ্রহমণ অ্ল্প 
বয়সীমদ্র আরও নর্রুৎসানহত করমব। এোড়াও, গভর্নমরর নর্মদ্নশর্ায় কর ও অ্র্থন দ্প্তর (DTF) 
2018 সামল তামাকজাত দ্রবয নবনক্রর জর্য অ্র্ুমমাদ্র্  াওয়া খিুরা নবমক্রতামদ্র উ মর নর্য়ন্ত্রক 
 নরদ্শনমর্র  নরমাণ নতর্গুর্ করমব।  
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