যখন অ�তয্� েধাঁয়া আপনার বািড়েত �েবশ কের:
�ায়শই িজ�ািসত ��
অ�তয্� েধাঁয়া িনেয় জীবনযাপন করা একিট কিঠন সমসয্া হেত পাের। অ�তয্� েধাঁয়া আপনার বািড়েত �েবশ করেল
নীেচর তথয্ এবং সং�ানগিল সাহাযয্ করেত পাের।
েকান আইনগিল িবি�ং-এ অ�তয্� েধাঁয়া েথেক িনউ ইয়কর্বাসীেদর র�া কের?
িনউ ইয়কর্ িসিট িনউ ইয়ক� িস�ট (NYC) েধাঁয়া-মু� বাতাস আইন (Smoke Free Air Act, SFAA) িতন বা তেতািধক
ইউিনট সহ আবািসক িবি�ংগিলর সবর্জনীন এলাকায় ধূমপান ও ই-িসগােরট বয্বহার করােক িনিষ� কের িদেয়েছ।
সবর্জনীন এলাকাগিলর মেধয্ আেছ হলওেয়, িসিঁ ড়, লি� রম ও লিব। ধূমপােনর মেধয্ রেয়েছ তামাক বা কয্ানািবস (গাঁজা)
িসগােরট, িসগার এবং হ�া (জেলর পাইপ) বয্বহার।
আমার �িতেবশীরা সবর্জনীন জায়গায় ধূমপান করার কারেণ যিদ েধাঁয়া আমার অয্াপাটর্েমে� �েবশ কের
তেব আিম কী করেত পাির?
SFAA-এর একিট ল�েনর িরেপাটর্ করেত, 311 এ কল করন, অথবা on.nyc.gov/smokingcomplaint এ যান,
Building (িবি�ং) �প-ডাউনিট �সািরত করন এবং েধাঁয়া-মু� বাতাস আইেনর আওতায় থাকা েকানও �ােন
ধূমপােনর িবষেয় িরেপাটর্ করন ি�ক করন। েফােন বা অনলাইেন ল�েনর িরেপাটর্ করেত, আপনােক অবশয্ই
বািড়ওয়ালা বা ময্ােনজেম� েকা�ািনর েযাগােযােগর তথয্ এবং িবি�ং-এর িঠকানা �দান করেত হেব। 311 এর সােথ
িবিনময় করা সম� তথয্ েগাপনীয়।
আমার �িতেবশীরা তােদর অয্াপাটর্েমে� ধূমপান করার কারেণ আমার অয্াপাটর্েমে� েধাঁয়া �েবশ করেল
আিম কী করেত পাির?
SFAA েলােকেদর তােদর অয্াপাটর্েমে�র িভতের ধূমপান করা েথেক িবরত রােখ না। এর মােন হল NYC �া�য্ ও মানিসক
�া�য্িবিধ িবভাগ এক অয্াপাটর্েম� েথেক অনয্ অয্াপাটর্েমে� েধাঁয়া যাওয়ার অিভেযােগর �িতি�য়া জানােত পাের না।
যিদ আপনার িবি�ংেয়র েধাঁয়া-মু� নীিত থােক এবং বািড়েত ধূমপােনর অনুমিত না েদওয়া হয়, তাহেল আপনার
�িতেবশী হয়ত তার লীেজর শতর্ ল�ন করেছন। সমসয্ািট িরেপাটর্ করেত এই পদে�পগিল অনুসরণ করন:
1. যখন েধাঁয়া আপনার অয্াপাটর্েমে� �েবশ কের, তখন এিট েকাথা েথেক আেস এবং এিটর কারেণ ঘটা েয েকানও
�া�য্ সমসয্া (েযমন কািশ বা �াস িনেত সমসয্া) একিট জানর্াল বা কয্ােল�াের িলেখ রাখুন। যতটা স�ব িবশদ
িববরণ অ�ভুর্ � করন।

2. আপনার িবি�ং-এর মািলক বা ময্ােনজারেক িলখুন। সমসয্ািট িব�ািরতভােব বণর্না করন এবং সাহাযয্ চান।
এছাড়াও আপিন সমাধােনর পরামশর্ িদেত পােরন, েযমন অয্াপাটর্েম�গিলর মেধয্ ফাটল ভের েদওয়া বা
বায়ুচলাচল বয্ব�া পরী�া করা। েয েকােনা েযাগােযাগ ও উত্তেরর কিপ রাখুন।
3. আপিন আপনার �িতেবশীর সােথ কথা বলেত চাইেল, একিট ব�ু �পূণর্ প�া বয্বহার করন। তােদর বলুন েয
আপনার অয্াপাটর্েমে� েধাঁয়া �েবশ করেছ এবং আপনার বা আপনার পিরবােরর �া�য্েক �ভািবত করেছ।
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আপনার �িতেবশীর সােথ কথা বলার জনয্ আপনার যিদ সাহােযয্র �েয়াজন হয়, তাহেল িনউ ইয়কর্ িপস
ইনি�িটউেটর সােথ 212-577-1740 ন�ের বা info@nypeace.org এ েযাগােযাগ করন।
4. উপেরর পদে�পগিল সাহাযয্ না করেল, আপনার িবি�ং-এর মািলক বা ময্ােনজারেক িলখেত থাকুন।
5. কীভােব েধাঁয়া-মু� আবাসেনর পে� কথা বলা যায় েস স�েকর্ আরও জানেত nycsmokefree.org এ যান।
আমার িবি�ং-এর ধূমপান সং�া� নীিত না থাকেল কী হেব?
আগ� 2018 েথেক, একিট �ানীয় আইন অনুযায়ী িতনিট বা তার েবিশ ইউিনট সহ সম� আবািসক িবি�ং-এ ধূমপান
সং�া� একিট নীিত থাকা আবশয্ক। িবি�ং-এর মািলক ও ময্ােনজারেদর বতর্ মান এবং ভিবষয্েতর ভাড়ােটেদর তােদর
নীিতিট �দান করেত হেব, নতু বা $100 জিরমানার স�ুখীন হেত হেব। আবািসক িবি�ং-এর জনয্ ধূমপান সং�া�
নীিতগিল িবি�ং-এর মািলক ও ময্ােনজেম� �ারা িনধর্ািরত হয়। যিদও িকছু িবি�ং েধাঁয়া-মু� হেত পাের, তেব আইনিট
অনুযায়ী আবাসনেক েধাঁয়া-মু� করা আবশয্ক নয়। আরও তেথয্র জনয্, nyc.gov/health এ যান এবং েধাঁয়ামু�
smoke-free housing (আবাসন অনুস�ান) করন।
আিম আমার বািড়ওয়ালার কাছ েথেক ধূমপান সং�া� নীিত না েপেল কী হেব?
আপনার বািড়ওয়ালার কােছ নীিতিট চান, অথবা 311 ন�ের কল কের এেজ�েক বলুন েয আপিন আপনার বািড়ওয়ালার
কাছ েথেক ধূমপান সং�া� নীিত পানিন। আপনােক অবশয্ই িবি�ং-এর িঠকানা এবং বািড়ওয়ালা বা ময্ােনজেম�
েকা�ািনর েযাগােযােগর তথয্ �দান করেত হেব। 311 এর সােথ িবিনময় করা সম� তথয্ েগাপনীয়।
যিদ আমার িবি�ং-এর মািলক বা ময্ােনজার সাহাযয্ না কেরন, তাহেল কী হেব?
আপনার আইিন অিধকার স�েকর্ একজন আইনজীবীর সে� কথা বলার কথা িবেবচনা করন। ধূমপান �ারা �ভািবত
েকানও অ�মতা, েযমন ফু সফু েসর েরােগ আ�া� একজন ভাড়ােট আইিন বয্ব�া িনেত স�ম হেত পােরন, যিদ েকানও
বািড়ওয়ালা তােদরেক অ�তয্� ধূমপান েথেক র�া করার জনয্ যুি�স�ত �া��য্িবধােনর বয্ব�া না কেরন। আরও
তেথয্র জনয্, েদখুন:
• nycourts.gov/courts/nyc/housing
• housingcourtanswers.org/answers/for-tenants
• publichealthlawcenter.org/topics/commercial-tobacco-control/smoke-free-housing
• smokefreehousingny.org
সবর্জনীন আবাসেনর ে�ে� �েযাজয্ অনয্ েকানও নীিত আেছ িক?
হয্াঁ। ইউএস আবাসন ও নগর উ�য়ন দ�েরর িনেদর্ শ অনুযায়ী 30 জুলাই, 2018 এর মেধয্ সম� সবর্জনীন আবাসনেক
েধাঁয়া-মু� করা আবশয্ক। NYC আবাসন কতৃর্ পে�র (NYC Housing Authority, NYCHA) ধূমপান-মু� নীিতিট
েযেকােনা NYCHA িবি�ংেয়র 25 ফু েটর মেধয্ সবর্জনীন আবাসেনর িবি�ংেয়র িভতের ও বাইের েকাথাও িসগােরট,
িসগার, পাইপ ও হ�া পাইেপর বয্বহার িনিষ� কের। েধাঁয়ামু� NYCHA স�েকর্ আরও তেথয্র জনয্, আপনার NYCHA

ময্ােনজেম� অিফেস যান বা on.nyc.gov/nycha-smoke-free েদখুন। ল�েনর িরেপাটর্ করেত, 718-707-7771 ন�ের

NYCHA �াহক েযাগােযাগ েকে� কল করন।
যিদ আমার বািড়েত একিট িশশ থােক এবং আিম অ�তয্� ধূমপােনর িবষেয় উি�� হই, তাহেল কী হেব?
আপনার স�ােনর �া�য্েসবা �দানকারীর সােথ েযাগােযাগ করন। যিদ আপনার বািড়র েকােনা িশশর অ�মতা বা
দীঘর্�ায়ী অসু�তা থােক (েযমন হাঁপািন) এবং অিতির� পিরেষবা েথেক উপকৃ ত হেত পাের, তাহেল 311 ন�ের কল কের,
cshcn@health.nyc.gov এ ইেমল কের বা nyc.gov/health এ িগেয় িবেশষ �া�য্ পিরচযর্ ার �েয়াজন আেছ এমন
িশশ ও যুবক অনুস�ান কের, িচলে�ন অয্া� ইয়ুথ উইথ ে�শাল েহলথ েকয়ার িনডস ে�া�ােমর সােথ েযাগােযাগ করন।
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আিম িকভােব আমার আবািসক িবি�ংেক েধাঁয়া মু� করেত পাির?
আপিন যিদ আপনার িবি�ংিটেক অ�তয্� েধাঁয়া েথেক স�ূণর্রেপ মু� করেত চান, তাহেল আপনার িবি�ং-এর মািলক
বা ময্ােনজারেক একিট িচিঠ বা ইেমল পাঠান। তামাক বা কয্ানািবস েথেক অ�তয্� েধাঁয়া আপনার বািড়েত �েবশ করার
িবষেয় আপনার উে�গগিল বণর্না করন এবং একিট েধাঁয়ামু� িবি�ং সং�া� নীিতর জনয্ অনুেরাধ করন। আপনার
�িতেবশীেদর অনুরপ অনুেরাধ করেত বলার কথা িবেবচনা করন। সম� িলিখত অনুেরােধর একিট কিপ রাখুন।

িবি�ং-এর মািলক িহসােব, আিম কীভােব আমার স�িত্তেক ধূমপান মু� করেত পাির?
আপিন যিদ একজন িবি�ং মািলক হন, তাহেল nyc.gov/health এ যান এবং আপনার smoke-free housing
(আবাসন অনুস�ান) সং�া� নীিত ৈতির বা পিরবতর্ ন করার িবষেয় িরেসােসর্র জনয্ েধাঁয়া-মু� আবাসন অনুস�ান
করন, েযমন একিট নমুনা নীিত যােত বািস�ােদর জনয্ তামাক, কয্ানািবস ও েভিপং ে�াডা�গিল এবং েধাঁয়া-মু�
আবাসন িবষয়ক তথয্ অ�ভুর্ � থােক।
�ে�র জনয্ shscomplaints@health.nyc.gov এ ইেমল করন। কয্ানািবস স�েকর্ আরও তেথয্র জনয্, েদখুন,
nyc.gov/health এবং অনুস�ান করন cannabis (ক�ানািবস)।
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