স্বাদগন্ধযুক্ত তামাক ও ই-সিগারেট পরযেে তাসিকা
নিউ ইয়র্ক নিটি র্াউনিলের 2019 এর স্থািীয় আইি 228 অিুিালর যে যর্ালিা আর্ার বা আর্ৃ নির স্বাদগন্ধেুক্ত
ববদুুনিি নিগালরট (ই-নিগালরট) এবং স্বাদগন্ধেুক্ত ই-নেক্যুইলের নবক্রয় নিনিদ্ধ। 2019 িালের স্থািীয় আইি 228
খুচরা নবলক্রিালদর দ্বারা এই নিনিিগুনে নবনক্র র্রার অনিপ্রালয় নবক্রলয়র িিু প্রস্তাব বা দখেও নিনিদ্ধ র্লর।
ই-নিগালরট খুচরা নবলক্রিারাই এখি িামালর্র স্বাদগন্ধেুক্ত বা স্বাদগন্ধহীি ই-নিগালরট বা ই-নেক্যুইে নবক্রয়
র্রলি পারলব বা নবক্রলয়র িিু রাখলি পারলব। িামার্ খুচরা নবলক্রিারাই এখি িামার্, যমন্থে, নমন্ট বা
উইন্টারগ্রীলির স্বাদগন্ধেুক্ত বা স্বাদগন্ধহীি নিগালরট বা অিুািু িামার্িািীয় পণ্ু নবক্রয় র্রলি পারলব বা
নবক্রলয়র িিু রাখলি পারলব।
এই স্বাদেুক্ত িামার্ এবং ই-নিগালরট পলণ্ুর িানের্ায় নবনক্র নিনিদ্ধ প্রসতটি পযে অন্তর্ু ক্ত নয়। িানের্াটি
2019 িালের স্থািীয় আইি 228-এর িম্মনি এবং প্রলয়াগলর্ িমর্কি র্রার িিু বিনর র্রা হলয়লে। নিনিদ্ধ
পণ্ুগুনেলি নিম্ননেনখি ধরলির পণ্ু অন্তিুক ক্ত:
1. িামার্ বা ই-নিগালরট পণ্ু ো নিউ ইয়র্ক নিটির স্বাস্থু এবং মিনির্ স্বাস্থুনবনধ নবিাগ (NYC
Department of Health and Mental Hygiene)NYC স্বাস্থু নবিাগ (NYC Health Department),
উপলিাক্তা ও র্মী িুরক্ষা নবিাগ (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP),
বা অর্ক নবিাগ (Department of Finance, DOF) িালদর স্বাদ এবং িুবালির উপর নিনি র্লর স্বাদেুক্ত
হলি নিধকারণ্ র্লরলে
2. িামার্ বা ই-নিগালরট পণ্ু োলর্ স্বাস্থু নবিাগ, DCWP, বা DOF যেলবনেং, পুালর্নিং বা নবপণ্লির
উপর নিনি র্লর স্বাদেুক্ত বলে মলি র্লর
3. িামার্ বা ই-নিগালরট পণ্ু োলর্ প্রশািনির্ আইি নবচারর্ স্বাদেুক্ত বলে খুুঁলি যপলয়লেি
তাসিকার্ুক্ত নয় এমন অনোনে স্বাদযুক্ত পযে সিসিও সনসিদ্ধ হরত পারে। খুচরা নবলক্রিা এবং
প্রলয়াগর্ারী িংস্থাগুনের স্বালদর েক্ষলণ্র িিু যেলবে, পুালর্নিং এবং নবপণ্লির নদর্ যদখা উনচি। পলণ্ুর
নববরলণ্র িিু নিমকািা যে বণ্কিা ও েনব নদলয়লে িা যদখুি। শব্দ, রঙ বা েনবর মাধুলম স্বালদর বণ্কিা যদওয়া
র্ার্লি পালর।
•

2020 িালেও অলির্ ফে এবং “বরফ” এর স্বাদেুক্ত ই-নিগালরট যদার্ালি নেে। এগুনে িব নিনিদ্ধ।

• “ঝাে” বা “নমনি” এর মলিা শলব্দর মাধুলম িাধারণ্ি স্বাদলর্ যবাঝালিা হয়।
• খাবার বা পািীলয়র িিু িামর্রণ্ র্রা পণ্ু - যেমি ফে, র্ুানি, পািীয় এবং যেিাটক - স্বাদ নিলদক শ
র্লর এবং নিনিদ্ধ।
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খুচরা নবলক্রিা এবং নবিরণ্র্ারীরা এর্টি নিনদক ি পণ্ু স্বাদেুক্ত নর্িা যি িম্পলর্ক িািলি প্রশ্ন িহ
NYCTobacco@health.nyc.gov এখালি যোগালোগ র্রলি পালরি।
নিম্ননেনখি িানের্াটিলি এমি সকছু পরযেে উদাহেয যদওয়া আলে ো NYC-যি সিসি কো যারি না।
ব্র্ুাি

পলণ্ুর িাম(গুনে)

Backwoods

Black n sweet aromatic
Dark stout
Honey
Bird brains
Tobacco trail
Mr. Fritter
Boss reserve
Black mild
Black
Bali Hai

Cuttwood

Djarum
Djarum
Dutch Masters
Hyde
Juul

Irish fusion
Java fusion
Sparking orange
Cinnamon banana
Crème brulee cucumber
Fruit medley

Middleton's Black Casino
& Mild
Jazz
Original
Myle
Grape
Iced coffee
Lemon mint
Lychee
Puff Plus
Aloe grape
Apple ice
Banana ice
Blue raz
Blueberry on ice
Cool mint
Guava
Long Island ice tea
Lychee
Mango
Melon
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পলণ্ুর ধরি
Russian cream
Sweet aromatic

যোলটা নিগার
ই-নেক্যইে

নিগালরট
নিগার
নিগানরলোি
ই-নিগালরট
Menthol
Menthe
Mint
Sweets
Wine

ই-নিগালরট শুঁটি

Mixed berries
Peach
Pink lemonade
Red apple
Mixed berries
Orange soda
Papaya milkshake
Peach
Pina colada
Pink lemonade
Sour apple
Strawberry banana
Strawberry
watermelon

ই-নিগালরট

নিগার

ই-নিগালরট
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Swisher Sweets

Black
Classic (red)

Summer twist
Wild rush

নিগানরলোি

আরও িলর্ুর িিু nyc.gov/health -এ োি এবং তামাক আইন (tobacco laws) খুুঁিি
ু ।
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