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বয়সের প্রমাণ 

•   নননচিত করুন যে যেসব গ্াহকরা তামাকজাত দ্রব্য, ই-নসগাররট বা 
যেনিং িণ্্য বা অ-তামাকজাত ধূমিান িণ্্য যেমন যেষজ নসগাররট, 
তামাকনবহীন নিিা, িাইি বা যরানলং যিিার র্ান তারদর বয়স যেন 
কমিরষে 21 বছর হয়। যকারনা যরেতার বয়স েনদ 30 বছররর কম বরল 
মরন হয়, তাহরল আিনার উনর্ৎ বয়রসর গ্হণ্রোগ্য প্রমাণ্  
যদখরত র্াওয়া। 

নিবন্ধি ও লাইসেন্স করাসিা  
•   যে যকাসিা তামাকজাত পণ্য, ই-নেগাসরট বা যেষজ নেগাসরট 

নবনরির জি্য, আপিার প্রসয়াজি ননউ ইয়ক্চ  যটেট (New York 
State, NYS) শুল্ক ও অর্্চ নবোগ (Department of Taxation  
and Finance) যর্রক একটি ববধ ননবন্ধন এবং ননউ ইয়ক্চ  নসটি  
(New York City, NYC) যোক্া ও কম্চর্ারী সুরষো নবোগ 
(Department of Consumer and Worker Protection, 
DCWP) যর্রক তামাক খুর্রা নবররেতা এবং ইরলকট্রননক নসগাররট  
খুর্রা নিলার লাইরসন্স। 

•   NYS-এ ননবন্ধন সম্পরক্চ  আররা তরর্্যর জন্য tax.ny.gov/bus/vpt 
যদখুন। NYC লাইরসন্স সম্পরক্চ  তর্্য যিরত nyc.gov/dcwp যদখুন এবং 
"tobacco lottery (তামাক লটানর) খুজঁনু।

নবজ্ঞনতি ও নবজ্ঞাপি 21+

•   বয়রসর প্রমাণ্ সম্পনক্চ ত নবজ্ঞনতি, শুল্ক টে্যাম্প নবজ্ঞনতি ও যেিার িণ্্য 
সম্পনক্চ ত নবজ্ঞনতি (েনদ আিনন ই-নসগাররট নবনরে কররন) এমন জায়গায় 
লাগান যেখারন যরেতারা সহরজই যদখরত িায়। বয়রসর প্রমাণ্ ও শুল্ক 
টে্যাম্প নবজ্ঞনতিগুরলা এই নকরট অন্তেু্চ ক্ ররয়রছ। যেিার িরণ্্যর নবজ্ঞনতি 
খুরঁজ যিরত, ny.gov যদখুন ও "vaping poster" (ে্যানিং যিাটোর) 
নলরখ খুজঁনু।

•   েনদ আিনার যদাকানটি একটি সু্রলর 500 ফুরটর মরধ্য হয়, তাহরল 
আিনন যদাকারনর সামরন এবং বাইররর দরজা এবং জানালায় তামাক এবং 
যেিার দ্রব্য, ই-নসগাররট এবং আনষুনগিক নজননসিত্র সম্পনক্চ ত যকারনা 
নবজ্ঞািন যিাটে কররত িাররবন না।

পণ্যেমহূ ও প্যাসকনজং 
•   তামাক খুর্রা নবররেতারা শুধুমাত্র যসই তামাকজাত দ্রব্যগুরলা নবনরে 
কররত িাররবন ো স্াদহীন বা তামাক-, যমন্থল-, িুনদনা- বা  
উইন্ারনগ্ন-যলেোরেুক্। অন্য যকারনা যলেোর নবনরে করা োরব না। 

•   ই-নসগারররটর খুর্রা নবররেতার লাইরসন্স-সহ যদাকানগুনল ই-নসগাররট  
বা ই-তরল (ই-নসগারররটর সারর্ ব্যবহৃত তরল, তারত ননরকাটিন র্াকুক 

নিউ ইয়ক্ক  নেটি ও যটেসটর প্রধাি তামাক আইিেমূসহর নববরণ

আররা তরর্্যর জন্য 311-এ কল করুন অর্বা nyc.gov  
যদখুন এবং "tobacco laws" (তামাক আইন) নলরখ খুজঁনু। 

বা না র্াকুক) নবনরে কররত িারর ো তামাক-গন্ধেুক্ বা স্াদহীন।  
অন্য যকারনা যলেোর নবনরে করা োরব না। এটি নিসরিারজবল, 
নরনফলরোগ্য এবং ট্যাঙ্ক-নেনতিক িণ্্য বা আনষুানগিকসহ সমস্ত ধররণ্র 
ই-নসগাররট এবং যেনিং িরণ্্যর যষেরত্র প্ররোজ্য।

•   শুধুমাত্র ন্ূযনতম প্ররয়াজনীয় ি্যারকরজর আকাররর সারর্ সামঞ্জস্যিূণ্্চ 
প্রস্তুতকাররকর ি্যারকনজংরয় তামাকজাত িণ্্য নবনরে করুন। একক 
নসগাররট বা একক যছাট নসগার ("লনুজস") নবনরে কররবন না। নবনেন্ন 
তামাকজাত িরণ্্যর জন্য প্ররয়াজনীয় ি্যারকরজর আকার সম্পরক্চ  একটি 
নবস্তানরত র্াট্চ  যদখরত nyc.gov যদখুন ও "tobacco laws"  
(তামাক আইন) নলরখ খুজঁনু।

•   খুর্রা নবররেতারা শুধুমাত্র একটি প্রস্তুতকারক বা লাইরসন্সপ্রাতি িাইকানর 
নবররেতার কাছ যর্রক নসগাররট এবং অন্যান্য তামাকজাত িণ্্য রেয় 
কররত িারর।

মলূ্যনিধ্কারণ ও শুল্ক 

•   শুধুমাত্র অন্যান্য প্ররয়াজনীয় সমূ্পরক নবরেয় কর সহ ন্ূযনতম প্ররয়াজনীয় 
মরূল্য তামাকজাত দ্রব্য নবরেয় করুন। NYS-এ যেিার িণ্্যগুনলরত 20% 
সমূ্পরক নবরেয় কর (যসই সারর্ নবরেয় কর) প্ররয়াগ করুন। নবনেন্ন 
তামাকজাত িরণ্্যর ন্ূযনতম মলূ্য সম্পরক্চ  একটি নবস্তানরত র্াট্চ  যদখরত 
nyc.gov যদখুন ও "tobacco laws" (তামাক আইন) নলরখ খুজঁনু।

•   তামাক বা যেনিং িরণ্্যর জন্য কুিন বা নিসকাউন্ যদরবন না বা গ্হণ্ 
কররবন না।

•   ববধ NYC/NYS শুল্ক টে্যাম্প যনই এমন যকারনা নসগারররটর ি্যারকট 
নবনরে কররবন না, নবনরে বা িনরবহরনর প্রস্তাব যদরবন না।

বাড়নত বাধ্যবাধকতােমহূ
•   খুর্রা নবররেতারা NYC-যত ব্যনক্রদর কারছ তামাক বা ই-নসগাররট িণ্্য 
সরবরাহ কররত িাররবন না।

•   সমস্ত তামাকজাত দ্রব্য, নিিা, যেষজ নসগাররট, এবং ই-নসগাররট এবং 
যেনিং িণ্্য যকারনা কাউন্াররর নিছরন বা লক করা ক্যানবরনরট রাখুন 
(শুধুমাত্র কম্চর্ারীরদর প্ররবিানধকার ররয়রছ এমন এলাকাে)৷

•   18 বছররর কম বয়সী কম্চর্ারীরা তামাকজাত দ্রব্য নবনরে, নবতরণ্ বা 
িনরর্ালনা কররত িাররবন না এমন যকারনা ব্যনক্র সরাসনর তত্তাবধান 
ছাড়া োর বয়স কমিরষে 18 বছর এবং নেনন যদাকারন উিনথিত। 

•   দ্রষ্টব্য: তামাক এবং ই-নসগাররট-এর খুর্রা নবররেতারা প্রাতিবয়স্রদর 
ব্যবহাররোগ্য বা নর্নকৎসায় ব্যবহাররোগ্য গাঁজা নবনরের লাইরসন্স 
িাওয়ার যোগ্য নয়। নবস্তানরত তরর্্যর জন্য  
cannabis.ny.gov/licensing যদখুন।

NYC-র অর্্ক নবোগ এর যগাসয়ন্া এবং যেপটুি যেনরফরা তামাক কর প্রদাি করা হসয়সে নকিা নিনচিত করসত নিয়নমতোসব 
ব্যবো প্রনতষ্ািেমহূ পনরদে্কি কসরি। েদ্মপনরচসয় DCWP অনফোর এবং পনরদে্ককরা ব্যবো প্রনতষ্ািেমহূ পনরদে্কি কসরি 
এটি নিনচিত করসত যে তারা NYC এবং NYS তামাক আইি অিেুরণ করসে। পনরদে্কসির েময় ব্যবহৃত যচকনলটেেমহূ যদখসত, 
nyc.gov/dcawp যদখুি ও "tobacco laws" (তামাক আইি) নলসখ খঁুজিু।
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