
তামাকজাত দ্রব্য, ই-সিগারেট বা ভ্যাসিং িণ্য, বা অ-তামাকজাত ধূমিান িণ্য, যেমন যভষজ সিগারেট, 
তামাকসবহীন সিিা, িাইি বা যোসিং যিিাে সবসরি কোে আরগ 30 বছরেে কম বয়িী যেখায় এমন যে 
যকারনা ব্যসতিে কাছ যেরক িব্বো একটি ববধ ছসব আইসি চাইরবন৷

শুধুমাত্র সতন ধেরনে িসেচয়িত্র গ্রহণরোগ্য:
•  একটি বৈধ ড্রাইভিং লরাইসেন্স ৈরা অন্য ফস�রা আইভি যরা একটি স্টে�  

ৈরা মরাভককি ন যুক্তররাষ্ট্র ৈরা করানরাভিযরান েরকরার দ্রাররা জরাভর কররা হসযসে
•  স্য স্করাসনরা স্েশ স্েসক একটি বৈধ পরােসপরা�কি, ভকন্তু ভৈসেশী আইভি  

গ্রহণসযরাগ্য নয
• যুক্তররাসষ্ট্রর েরামভরক ৈরাভহনী প্রেত্ত একটি েভৈ আইভিI

a.  প্রেরম ছসবটি িেীক্া করুন। 
স্েখুন স্য এটি ক্রয করসে ইচ্ছুক 
ৈ্যভক্তর েরাসে ভমলসে ভকনরা।

b.  তােিে জরমেে তাসেখ (date of 
birth, DOB) িেীক্া করুন। 
ভনভচিে করুন স্য স্ক্রেরার ৈযে 
কমপসষে 21 ৈের।

c.  তােিে যময়ারোত্ীরণ্বে তাসেখ যেরখ সনন। 
ভনভচিে করুন স্য আইভিটি স্মযরাসেরাত্তীনকি নয।

পরিচয়পত্র দেখতে চান

প্রতয়াজন হতে রিক্রয় কিতে অস্বীকৃরে জানান

আইরি পিবীক্া করুন
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যরিতা েসে আইসি যেখারত না িারেন, অেবা আইসিটি েসে বাসতি হয়, তাহরি সবরিয় কেরত অস্ীকাে 
করুন।

যরিতারেে িারে বাোনুবাে এড়ারনাে জন্য এখারন সকছু িোমি্ব যেওয়া হি:

•  ভৈনযী হন এৈং শরান্ত েরাকুন। আপভন ৈলসে পরাসরন, "যভে আভম আপনরার করাসে ভৈভক্র কভর, েরাহসল আমরাসক 
জভরমরানরা ভেসে হসে পরাসর ৈরা আমরার েরামরাক লরাইসেন্স ৈরা ভনৈন্ধন হরাররাসে হসে পরাসর।"

•  গ্ররাহকসক আপনরার প্রসযরাজনীয ভৈজ্ঞভতি স্েখরান স্যখরাসন ৈলরা আসে স্য আপভন 21 ৈেসরর কম ৈযেী করাউসক 
েরামরাকজরাে দ্রৈ্য, ই-ভেগরাসর� ৈরা েরামরাকভৈহীন ধূমপরান পণ্য, স্যমন স্িষজ ভেগরাসর�, অ-েরামরাকযুক্ত ভশশরা, 
পরাইপ ৈরা স্ররাভলং স্পপরার ভৈভক্র করসে পরারসৈন নরা। 

•  যভে গ্ররাহক পণ্যটি স্নয, এৈং �রাকরা স্ফসল পরাভলসয যরায, েরাহসল স্েটি ভৈভক্র ৈসল ভলভপৈদ্ধ করসৈন নরা। 
এটিসক চুভর ৈসল ধসর ভনন ও ঘ�নরাটি পভুলসশ জরানরান।

21 িা োি দিরি 21 এি রনতচ

আিনাে যরিতা সক েরেষ্ট বয়স্ক?

আইরি 
ছাড়া

রিক্রয় 
নয়

মরাচকি  2022 এ হরালনরাগরােকৃে

আসররা জরানুন 311 এ কল কসর অেৈরা nyc.gov এ যরান এৈং  
"tobacco laws" (েরামরাক আইন) ভলসখ অনুেন্ধরান করুন।
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