আপনার ক্রেতা কি যথেষ্ট বয়স্ক?
1 পরিচয়পত্র দেখতে চান

তামাকজাত দ্রব্য, ই-সিগারেট বা ভ্যাপিং পণ্য, বা অ-তামাকজাত ধূমপান পণ্য, যেমন ভেষজ সিগারেট,
তামাকবিহীন শিশা, পাইপ বা র�োলিং পেপার বিক্রি করার আগে 30 বছরের কম বয়সী দেখায় এমন যে
ক�োন�ো ব্যক্তির কাছ থেকে সর্বদা একটি বৈধ ছবি আইডি চাইবেন৷
শুধুমাত্র তিন ধরনের পরিচয়পত্র গ্রহণয�োগ্য:
•এ
 কটি বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স বা অন্য ফট�ো আইডি যা একটি স্টেট
বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডিয়ান সরকার দ্বারা জারি করা হয়েছে
• যে ক�োন�ো দেশ থেকে একটি বৈধ পাসপ�োর্ট, কিন্তু বিদেশী আইডি
গ্রহণয�োগ্য নয়
• যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী প্রদত্ত একটি ছবি আইডিI

2 আইডি পরীক্ষা করুন

আইডি
ছাড়া

21 বা তার বেশি

বিক্রয়
নয়
21 এর নিচে

a. প্র
 থমে ছবিটি পরীক্ষা করুন।
দেখুন যে এটি ক্রয় করতে ইচ্ছু ক
ব্যক্তির সাথে মিলছে কিনা।
b. ত
 ারপর জন্মের তারিখ (date of
birth, DOB) পরীক্ষা করুন।
নিশ্চিত করুন যে ক্রেতার বয়স
কমপক্ষে 21 বছর।
c. ত
 ারপর মেয়াদ�োত্তীর্ণের তারিখ দেখে নিন।
নিশ্চিত করুন যে আইডিটি মেয়াদ�োত্তীর্ন নয়।

3 প্রয়�োজন হলে বিক্রয় করতে অস্বীকৃতি জানান
ক্রেতা যদি আইডি দেখাতে না পারেন, অথবা আইডিটি যদি বাতিল হয়, তাহলে বিক্রয় করতে অস্বীকার
করুন।
ক্রেতাদের সাথে বাদানুবাদ এড়ান�োর জন্য এখানে কিছু পরামর্শ দেওয়া হল:
• বিনয়ী হন এবং শান্ত থাকুন। আপনি বলতে পারেন, "যদি আমি আপনার কাছে বিক্রি করি, তাহলে আমাকে
জরিমানা দিতে হতে পারে বা আমার তামাক লাইসেন্স বা নিবন্ধন হারাতে হতে পারে।"
• গ্রাহককে আপনার প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি দেখান যেখানে বলা আছে যে আপনি 21 বছরের কম বয়সী কাউকে
তামাকজাত দ্রব্য, ই-সিগারেট বা তামাকবিহীন ধূমপান পণ্য, যেমন ভেষজ সিগারেট, অ-তামাকযুক্ত শিশা,
পাইপ বা র�োলিং পেপার বিক্রি করতে পারবেন না।
•য
 দি গ্রাহক পণ্যটি নেয়, এবং টাকা ফেলে পালিয়ে যায়, তাহলে সেটি বিক্রি বলে লিপিবদ্ধ করবেন না।
এটিকে চু রি বলে ধরে নিন ও ঘটনাটি পুলিশে জানান।

আর�ো জানুন 311 এ কল করে অথবা nyc.gov এ যান এবং
"tobacco laws" (তামাক আইন) লিখে অনুসন্ধান করুন।
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