আবািসক িবি�ংেয়র জনয্ ধূমপান স�িকর্ত নীিতর নমুনা
িবি�ং/�পািটর্ িঠকানা:______________________________________________
পেরা� ধূমপােনর ে�ে� েকান িনরাপদ পিরমাণ েনই। �া�বয়� ধূমপান না করা েলাকজেনর পেরা� ধূমপােনর ফেল
ে�াক, হােটর্র েরাগ এবং ফু সফু েসর কয্া�ার হওয়ার ঝুঁ িক েবিশ থােক। পেরা� ধূমপােনর ফেল বা�ােদর হাঁপািন বা
অনয্ানয্ �াস��ােসর েরাগ, কােনর মেধয্কার অংেশর েরাগ এবং সােডন ইনফয্া� েডথ িসনে�াম (SIDS) হওয়ার ঝুঁ িক খুব
েবিশ থােক। এই কারণগিলর জনয্, এবং েকাথায় থাকেবন েসই স�েকর্ অবিহত িস�া� িনেত জনসাধারণেক সহায়তা
করার জনয্, িনউ ইয়কর্ িসিটর �েয়াজন, িতন বা তার েবিশ আবািসক ইউিনটযু� িবি�ংগিলর মািলকেদর �ারা (এই
নীিতেত "মািলক/পিরচালক" েক েবাঝায়, যা েরকেডর্র মািলক, িবে�তা, পিরচালক, বািড়ওয়ালা, েকােনা এেজ� বা
িনয়ামক কতৃর্ প�েক অ�ভূর্ � কের) একিট ধূ্মপান স�িকর্ ত নীিত ৈতির ও েসিট ভাড়ােটেদর সােথ েশয়ার করা। িবি�ংেয়র
ধূমপান স�িকর্ ত নীিতিট অিতিথ সহ �পািটর্র েয েকােনা বয্ি�র ে�ে� �েযাজয্।
সং�া
a. ধূমপান: েকােনা �ল� বা গরম িসগার, িসগােরট, েছােটা িসগার, পাইপ, ওয়াটার পাইপ বা হঁকা, েভষজ
িসগােরট, তামাক ছাড়া অনয্ানয্ ধূমপােনর �বয্ (েযমন, মািরজুয়ানা বা তামাক ছাড়া িশশা), টানা, ছাড়া,
�ালােনা বা বহন করা বা অনয্ েয েকােনা ধরেণর �ল� ব� বা িডভাইস যা জনসাধারেণর েধাঁয়া টানার জনয্
বয্বহার করা হয়
b. ইেলক�িনক িসগােরট (ই-িসগােরট): একিট বয্াটাির চািলত িডভাইস যা একিট তরল, েজল, েভষজ বা অনয্ানয্
উপকরণেক উত্ত� কের এবং মানুেষর িনঃ�াস েনওয়ার জনয্ বা� বা গয্াস উৎপ� কের
েধাঁয়া-মু� বাতাস আইন
িনউ ইয়কর্ িসিট আইন িভতেরর েয েকােনা সবর্জনীন জায়গায় েয েকােনা ধরেণর ধূমপান ও ই-িসগােরট বয্বহার িনিষ�
কের, েয জায়গাগিলর মেধয্ অ�ভূর্ � িক� সীিমত নয়, িতন বা তার েবিশ আবািসক ইউিনটযু� েয েকােনা িবি�ংেয়র
লিব, হেল যাওয়ার রা�া, িসিড়, েমলরম, িফটেনেসর অ�ল, মজুেতর জায়গা, গয্ােরজ এবং লি� রম। NYC িসিট
�শাসন। েকাড, § 17-505.
ধূমপান স�িকর্ত নীিত
িনেচ িটক িচ� েদওয়া জায়গাগিলেত ধূমপান অনুেমািদত নয় (�েযাজয্ সকল ব�গিলেত িটক িদন)। এমনিক েকােনা বে�

িটক িচ� েদওয়া না হেলও, েধাঁয়া-মু� বাতাস আইন িভতেরর সবর্জনীন জায়গাগিলেত তামাক বা তামাক নয় এমন পণয্
পান করা এবং ই-িসগােরট বয্বহার করা িনিষ� কের।
□
□
□
□
□

*

আবািসক ইউিনটগিলর িভতের*
বাইেরর অ�ল যা আবািসক ইউিনটগিলর অংশ, বয্ালকিন, বিহঃ�া�ন ও বারা�া সহ
বাইেরর সবর্জনীন এলাকা, েখলার জায়গা, ছাদ, পুেলর এলাকা, পািকর্ ংেয়র এলাকা, এবং েশয়ার করা
বয্ালকিন, উঠান, বিহঃ�া�ন, বারা�া বা বািগচা
�েবশ, ��ান, জানলা, এবং �পািটর্র জিমেত বায়ু েসবেনর ইউিনটগিলর 15 ফু েটর মেধয্
অনয্ানয্ অলাকা/বয্িত�মসমূহ:
____________________________________________________________________
আবািসক ইউিনটগিলর মােধয্ ধূমপান িনিষ� করা একিট নীিতর আওতা েথেক ি�িতশীল ভাড়া বা িনয়ি�ত
ভাড়ার ইউিনটগিলেক ছাড় েদওয়া েযেত পাের যিদ না িবদয্মান ভাড়ােটরা িলিখতভােব নীিতিটেত তােদর
স�িত েদন।
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অিভেযাগ জানাবার প�িত
একিট আবািসক ইউিনেট বা সবর্জনীন অ�েল েধাঁয়া ছাড়া স�িকর্ ত অিভেযাগগিল অিবলে� এখােন তািলকাব�
মািলক/পিরচালকেক জানােত হেব ___________________________। অিভেযাগগিল অবশয্ই িলিখতভােব করেত
হেব এবং অবশয্ই তািরখ, আনুমািনক সময়, েযখােন েধাঁয়া েদখা েগিছল েসই জায়গািট, িবি�ংেয়র িঠকানা, ঘটনািটর
বণর্না এবং েধাঁয়ার আপাত উৎস সহ, যতটা স�ব িনিদর্ �ভােব জানােত হেব।

�ীকৃিত এবং �া�র:
আিম উপের বিণর্ত ধূমপান স�িকর্ ত নীিত পেড়িছ, এবং আিম বুেঝিছ েয নীিতিট �পািটর্িটেত �েযাজয্ হেব। আিম উপের
বিণর্ত নীিতিট েমেন চলেত স�ত হি�।
ভাড়ার ইউিনটগিলর জনয্, আিম বুেঝিছ েয ধূমপান স�িকর্ ত নীিত অমানয্ করা আমার লীজ চু ি� অমানয্ করা হেত
পাের। কে�ািমিনয়াম, সমবায় বা অনয্ান্য মািলকানার ইউিনটগিলর জনয্, আিম বুেঝিছ েয ধূমপান স�িকর্ ত নীিত
অমানয্ করার জনয্ িবি�ং পিরচালনার িনয়মাবলী অনুযায়ী বয্ব�া েনওয়া হেত পাের।
মািলক/পিরচালেকর মুি�ত নাম

_______________________________

মািলক/পিরচালেকর �া�র

_______________________________

ভাড়ােটর মুি�ত নাম

_______________________________

ভাড়ােটর �া�র

_______________________________
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তািরখ _______

তািরখ _______

