নতু ন আইন
আবাসিক ভবনগুসিতত ধূমপান সবষয়ক নীসতমািার প্রকাশনামাাঃ

আপনার সক জানা আবশযক
িাধারণ তথ্য
2017 সাডের আগস্ট মাডস, ননউ ইেকক নসটি স্থানীে আইন 147 পাশ কডর, তে আইন অনুোেী নেন বা োর তবনশ আবানসক
ইউননট সডমে আবানসক নবনডিংগুনের জনয ধূমপান সম্পনকক ে একটি নীনে তেনর এবিং বেক মান ও ভনবষ্যডের ভাডাডটডের সডে ো
ভাগ কডর তনওো বা োডের কাডে ো প্রকাশ করা আবনশযক। এই ননডেক নশকা এই আইডনর উডেশয বযাখ্যা কডর এবিং আইডনর
শেক াবেী নকভাডব পূরণ করডে হডব তসই নবষ্েক পরামশক নেডে থাডক।
NYC ককন স্থানীয় আইন 147 পাশ কতরতে?



স্থানীে আইন 147 ননউ ইেকক বাসীডের পডরাক্ষ ধূমপাডনর নবপে তথডক রক্ষা করডে সাহােয করডব। এোডাও এটি ননউ
ইেকক বাসীরা তকাথাে থাকডব তস নবষ্ডে অবনহে নসদ্ধান্ত ননডে সাহােয করডব। পডরাক্ষ ধূমপান হে তসই ধূমপান ো ধূমপাডনর
জনয বযবহৃে তকান পণয পুডড োওোর ফডে তেনর হে অথবা ধূমপােীডের দ্বারা েযাগ করা তধাোঁো।



পডরাক্ষ ধূমপাডনর তক্ষডে তকান ননরাপে পনরমাণ তনই; পডরাক্ষ ধূমপান আপনার নননেক ষ্ট নকেু তরাগ হওোর ঝুোঁ নক বানডডে
নেডে পাডর।



প্রাপ্তবেস্ক ধূমপান না করা তোকজডনর পডরাক্ষ ধূমপাডনর ফডে তরাক, হাডটকর তরাগ এবিং ফু সফু ডসর কযান্সার হওোর ঝুোঁ নক
তবনশ থাডক।



পডরাক্ষ ধূমপাডনর ফডে বাচ্চাডের হাোঁপানন বা অনযানয শ্বাসপ্রশ্বাডসর তরাগ, কাডনর মডধযকার অিংডশর তরাগ এবিং সাডেন
ইনফযান্ট তেথ নসনডরাম (SIDS) হওোর ঝুোঁ নক খ্ুব তবনশ থাডক।

এই আইন অনুযায়ী সবসডিংতয়র মাসিকতের ধূমপাতনর জনয একটি নীসত ততসর এবিং বততমান ও ভসবষযৎ ভাড়াতেতের
িাতথ্ কিটি কশয়ার করতত হতব। সবসডিংতয়র মাসিক ও ভাড়াতেতের জনয ধূমপান িম্পসকতত নীসত গুরুত্বপূণত ককন?



তধাোঁো সাধারণে এক অযাপাটকডমন্ট তথডক অনয অযাপাটকডমন্টগুনেডে চডে োে।



নবনডিংডের ধূমপান করার নীনের উপর নভনি কডর ভাডাডটরা নস্থর করডের পারডবন তে োরা একটি নবনডিংডে থাকডে
চান নক না। এটি ভাডাডটডের বানডডে থাকাকােীন পডরাক্ষ ধূমপাডনর ঝুোঁ নক সম্পডকক বুঝডে সহােো করডব।



এই েথয, তোডটা বাচ্চাডের মাোনপো এবিং প্রাপ্ত বেস্কডের মে অনযডের, োরা বানডডে তবনশক্ষণ থাডকন, োডের জনয
গুরুত্বপূণক। বানডডে তবনশক্ষণ থাকার অথক তবনশ পডরাক্ষ ধূমপান।

সকভাতব কমতন চিতবন
কাতের কেতে এই আইন প্রতযাজয?
এই আইনটি নেন বা োর তবনশ আবানসক ইউননটেুক্ত নবনডিংডের মানেডকর তক্ষডে প্রডোজয:



ধূমপান সম্পনকক ে একটি নীনে তেনর এবিং বেক মান ও ভনবষ্যৎ ভাডাডটডের সাডথ তসটি তশোর করুন।



নভেডরর ও বাইডরর সমস্ত জােগাগুনে সহ প্রপাটিকর তকাথাে ধূমপান অনুডমানেে ও তকাথাে অনুডমানেে নে ো তশোর
করুন। (তধাোঁো-মুক্ত বাোস আইন নভেডরর সবকজনীন জােগাগুনেডে োমাক বা োমাক নে এমন পণয পান করা এবিং ইনসগাডরট বযবহার করা নননষ্দ্ধ কডর।)



ভাডাডটডের ধূমপান সম্পনকক ে নীনের একটি বানষ্কক নবজ্ঞনপ্ত প্রোন করুন।



ধূমপান সম্পনকক ে নীনে পনরবনেক ে হডে সমস্ত ভাডাডটডের একটি নবজ্ঞনপ্ত প্রোন করুন।
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এই আইন অনুোেী আবসনটি তধাোঁো-মুক্ত করার আবসশযকতা কনই।



তকাডনা নবনডিং তধাোঁো-মুক্ত হডব বডে নস্থর করডে, এই নীনে নবনডিংটিডে বসবাসকারী ধূমপানকারীডের ধূমপান করাডক নননষ্দ্ধ
করতব না; এটি বানডডে ধূমপান করা সহ, নবনডিংডের তে তকাডনা জােগাে ধূমপান করা নননষ্দ্ধ করডব।*

o

একটি নবনডিং নবেযমান ভাডাডটডের, োডের অযাপাটকডমডন্টর মডধয ধূমপান অবযাহে রাখ্ার অনুমনে নেডে,
নেু ন ভাডাডটডের ধূমপান সম্পনকক ে একটি নীনে প্রডোগ করা তবডে ননডে পাডর।

o

একটি নবনডিং ইউননডটর মডধয শুধুমাে নননেক ষ্ট নকেু ধরডণর ধূমপান নননষ্দ্ধ করা তবডে ননডে পাডর
(উোহরণস্বরূপ, োমাক ও মানরজুোনা নননষ্দ্ধ করা, নকন্তু ই-নসগাডরট নে)।

* একটি নবনডিং তধাোঁো-মুক্ত নীনে গ্রহণ করডে পাডর নকন্তু নস্থনেশীে ভাডা বা ননেনিে ভাডার ইউননটগুনের আবানসক নীনেটিডে
সম্মে না হডে োডেরডক অবশযই এই নীনের আওোর বাইডর রাখ্ডে হডব। ফেস্বরূপ, নকেু তধাোঁো-মুক্ত ইউননট এবিং নকেু োডপ্রাপ্ত
ইউননট েুরকমই আডে এরকম নবনডিং থাকডে পাডর।
ধূমপান িম্পসকতত একটি নীসততত কী থ্াকতত হতব?
ধূমপান সম্পনকক ে একটি নীনেডক, তকাথাে ধূমপান করা অনুডমানেে নে, তকান ধরডণর পণয ধূমপান করা অনুডমানেে নে, তসইসাডথ
তধাোঁো-মুক্ত বাোস আইন (Smoke-Free Air Act) সম্পডকক েথয অন্তভূক ক্ত করডে হডব। আপনন
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/smoke/smoking-sample-policy-residential.pdf এ নবনডিং
নীনের একটি নমুনা তেখ্ডে পাডরন।
ধূমপাতনর নীসত আমাতক সকভাতব প্রকাশ করতত হতব?
আপনন একটি আবানসক নবনডিংডের মানেক হডে, ধূমপান সম্পনকক ে নীনে ননম্ননেনখ্ে উপাডে তশোর করা তেডে পাডর:



প্রডেযক ভাডাডটডক আোো নেনখ্েভাডব তেওো বা



নবনডিংডের তকাডনা েৃশযমান জােগাে, তেমন নবনডিংডের েনবডে টানিডে তেওো

একানধক আবানসক ইউননটেুক্ত, েুগ্ম মানেকানা ও পশুপানখ্ রাখ্ার জােগা সহ, সমস্ত আবানসক ইউননডটর েীজ চু নক্ত ও নবক্রডের জনয
তেনডেডনর ননথডে ধূমপান সম্পনকক ে নীনেমাো অবশযই সিংেুক্ত করডে হডব।
আপনার ভাডাডটরা নক ধরডণর নীনে সমথকন কডরন ো তবাঝার জনয সমীক্ষা করার কথা নবডবচনা করুন। আপনন
http://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/epi/sample-smokefree-survey.pdf residential.pdf এ
সমীক্ষার একটি নমুনা তেখ্ডে পাডরন।
একটি সবসডিংতক সক কয ককাতনা জায়গায় ধূমপান করার জনয তার নীসত সনবন্ধন করতত হতব?
না। নবনডিংগুনেডক ধূমপান সম্পনকক ে নীনেগুনে ননবন্ধন বা ফাইে করডে হডব না।

বযয় িম্পসকতত প্রভাব
এর জনয খরচ কত?
নবনডিংগুনের জনয তকাডনা অনেনরক্ত খ্রচ থাকার কথা নে।
একটি কধাোঁয়া-মুক্ত সবসডিং নীসত অবিম্বন করতি খরতচর সেক সেতয় িুসবধা পাওয়ার িম্ভাবনা কতো?



েখ্ন একজন ভাডাডট নবনডিং তেডড চডে োন, তধাোঁো-মুক্ত ইউননটগুনের টানকওভার খ্রচ (নেু ন ভাডাডটর জনয প্রপাটিকটিডক
প্রস্তুে করার খ্রচ), তে ইউননডট ধূমপান করা অনুডমানেে োর তথডক হাজার েোর কম।



তধাোঁো-মুক্ত নীনেগুনে নসগাডরডটর তথডক ঘটা অনিকাডের ঝুোঁ নক কমাডে পাডর, নসগাডরডটর আগুন হে একানধক ইউননটেুক্ত
নবনডিংগুনেডে আগুন োগার এবিং NYC নসটিডে আগুডনর কারডণ হওো মৃেুযর অনযেম প্রধান কারণ।
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কাযত কর হওয়ার তাসরখ এবিং প্রতয়াগকরণ
এই আইনটি কতব কাযত কর হতব?
এই আইনটি 28তশ আগস্ট, 2018 তথডক কােককর হডব।
কক এই নীসত প্রতয়াগ করতব?



তধাোঁো-মুক্ত বাোস আইন (Smoke-Free Air Act) তমডন চো হডে নক না মননটর করার মাধযডম স্বাস্থয েপ্তর (Health
Department) এই নীনেটি প্রডোগ করডব।



স্বাস্থয েপ্তর আপনার নবনডিং-নননেক ষ্ট নীনেগুনে প্রডোগ করডব না। ভাডাডটরা োডে ধূমপান সম্পনকক ে োডের নবনডিংডের নীনে
তমডন চডে তসটি নবনডিংডের মানেকডের নননিে করডে হডব।



একজন নবনডিং মানেক েথােথ উপাডে ধূমপান সম্পনকক ে নীনে তশোর না করডে, োরা $100 জনরমানা সাডপক্ষ হডবন।
একই নবনডিংডের একানধক ভাডাডটডক ধূমপান সম্পনকক ে নীনেটি জানাডনা না হডে, তসটি একটি েঙ্ঘন নহসাডব নবডবনচে হডব।



আইনটি কােককর হওোর োনরডখ্র পডর ভাডাডটরা ধূমপান সম্পনকক ে তকাডনা নীনে না তপডে বা তসটি োডের নবনডিংডের
একটি েৃশযমান জােগাে টািাডনা না হডে, তারা 311 নম্বডর তফান কডর ধূমপান সম্পনকক ে নীনে প্রকাশ করার নবষ্ডে
নজজ্ঞাসা করডে পাডর।
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জুন 2018 তে আপডেট করা হডেডে

