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হ োলসেলোর ও ডিডিডিউটরসের জন্য স্বোেগন্ধযকু্ত তোমোকজোত দ্রিয ও 
ই-ডেগোসরসটর ডন্সেে ডিকো 

 
2019 সালে নিউ ইয়র্ক  নসটি র্াউনিে স্থািীয় আইি 228 চাে ুর্লে যে যর্ালিা আর্ালেে 
স্বাদগন্ধেুক্ত ইলেক্ট্রনির্ নসগালেট (ই-নসগালেট) এবং স্বাদগন্ধেুক্ত ই-নেক্যুইলেে নবক্রয় নিনিদ্ধ র্লে। 
এছাড়াও 2019 এে স্থািীয় আইি 228 অিসুালে এইসব নিনিস নবক্রয় র্ো বা নবক্রয় র্োে 
উলেলযু োখা নিনিদ্ধ র্ো হয়। এই আইিটি েুবসমািলর্ ই-নসগালেলট আসক্ত হওয়া যেলর্ সুেনিত 
র্লে, যর্িিা অলির্ েুবর্-েুবতীে র্ালছ ই-নসগালেট িাতীয় পণ্ু আর্িকণ্ীয়। এনিে 2020 যত, 
নিউ ইয়র্ক  যেলটে বালিট আইলিও এইসব নিনিস নবক্রয় র্োে উপে নিলিধাজ্ঞা িানে র্ো হলয়লছ। 
িিস্বাস্থু আইি §§ 1399-MM-1, 1399-MM-2 এবং 1399-MM-3 যদখুি।  

নেলটইোে আইি যমলি চেলছ নর্িা যসই যিলে যহােলসোে ও নেনিনবউটেলদে এর্টি গুরুত্বপূণ্ক 
ভূনমর্া েলয়লছ। নযপলমন্ট যেেত পাঠিলয় আইি যমলি চেলে যহােলসোে ও নেনিনবউটেলদেও ভালো 
হলব ও েঙ্ঘি হলব িা ও িনেমািাও র্ো হলব িা। 

2019 এে স্থািীয় আইি 228 অিসুালে স্বাদগন্ধেুক্ত তামার্িাত দ্রলবুে নবক্রয় নিনিদ্ধ র্োে 
বতক মাি আইলি ই-নসগালেট ও ই-নেক্যুইে (র্খিও র্খিও নেক্যুইে নিলর্াটিিও বো হয়) যোগ 
র্ো হলয়লছ। ই-নসগালেট এবং ই-নেক্যুইে ছাড়াও, তামার্িাত দ্রবু হে নসগাে, নসগানেলো, নেটিে 
নসগাে, নসগাে যেপ, যধাোঁয়াহীি তামার্ (নচনবলয় খাওয়া তামার্, িনসুে মলতা র্লে যিয়া ও 
দ্রবীভূত হওয়া তামার্িাত দ্রবু সহ), েিু তামার্ (পাইপ যটাবুালর্া ও নিলি ততনে র্লে যসবলিে 
তামার্), ব্লান্ট যেপ, স্নাস এবং নযযা (তামার্ ও অ-তামার্িাত উভয়ই)। 2009 সালেে োষ্ট্রীয় 
আইি অিসুালে তামার্ ও যমন্থে ছাড়া নসগালেলট স্বাদ যোগ র্ো নিনিদ্ধ। ই-নসগালেলটে িিু এবং 
নসগালেট বুতীত (তামার্িাত দ্রবু বা OTP বুতীত) তামার্িাত দ্রলবুে িিু যে সব স্বাদ নবনক্র 
র্োে অিমুনত যদয়া হয় যসগুনে আোদা।  

িেুাই 1, 2020 যেলর্ নিউ ইয়র্ক  নসটিে তামার্িাত দ্রবু ও ই-নসগালেলটে খুচো যদার্ািগুনে 
হকিল এইসব নবক্রয় র্েলত পােলব: 

 োলদে ই-নসগালেলটে োইলসি আলছ: তামালর্ে স্বাদগন্ধেুক্ত বা স্বাদগন্ধহীি ই-নসগালেট 
বা ই-নেক্যুইে/নেক্যুইে নিলর্াটিি। এে মলধু সমস্ত নিষ্পনিলোগু, নেনেেলোগু এবং 
টুাঙ্ক-নভনির্ ভুানপং পণ্ু অন্তভুক ক্ত।  

 োলদে তামার্িাত দ্রলবুে োইলসি আলছ: তামার্, যমন্থে, নমন্ট বা উইন্টােগ্রীি 
স্বাদগন্ধেুক্ত বা স্বাদগন্ধহীি OTP এবং তামার্, যমন্থে, নমন্ট বা উইন্টােগ্রীি স্বাদগন্ধেুক্ত 
বা স্বাদগন্ধহীি নসগালেট।  
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যহােলসোে ও নেনিনবউটেলদেলর্ NYC আইলিে এইসব পনেবতক লিে পাযাপানয NYC বা নিউ ইয়র্ক  
যেলটে যর্ালিা স্থাি যেলর্ অেক াে িনক্রয়া র্োে সময় যেলটে িতুি নবনধ সম্পলর্ক  িািলত ও 
বঝুলত অিলুোধ র্ো হলে। NYC নিলিধাজ্ঞাে অধীলি নিউ ইয়র্ক  নসটিে নেলটইোেলদে যেলর্ 
উপলেে যর্ালিা স্বাদগন্ধেুক্ত নিনিস যদয়া বা যিয়া র্েলবি িা এবং NYC-এে যর্ালিা নেলটইোেলর্ 
এইসব স্বাদগন্ধেুক্ত নিনিস নবক্রয় র্েলবি িা। পুালর্নিং বা মালর্ক টিংলয় যব্দ, েঙ বা ছনবে 
মাধুলম স্বাদগলন্ধে বণ্কিা যদয়া হলত পালে। উদাহেণ্স্বরূপ, "spicy"(ঝাে) বা "sweet"(নমনি) এে 
মলতা যলব্দে মাধুলম সাধােণ্ত স্বাদগন্ধলর্ যবাঝালিা হয়। সামলিে মাসগুনেলত, যর্াি পণ্য় নবক্রয় 
র্ো োলব িা তা সম্পলর্ক  আমো আলো নিলদক নযর্া িািাব।  

NYC নেলটইোলদে স্বাদগন্ধেুক্ত পণ্য় সেবোহ র্োে িিু যহােলসোেলদে নবরুলদ্ধ িনেমািা র্ো 
হলব। NYC-এে মলধু এর্িি োইলসিিাপ্ত যহােলসোে আইিত স্বাদগন্ধেুক্ত তামার্িাত দ্রবু ও 
যভনপং পণ্ু নবক্রয় র্েলত পালে এমি নেলটইোে বা অিুািু যহােলসোেলর্ এগুনে নবক্রয় র্েলত 
পালে। 

যেলহতু ই-নসগালেট এবং ই-নেক্যুইলে বুাটানে এবং নিলর্াটিি আর্ালে নবপজ্জির্ বিক ু োলর্ তাই, 
নে যটইোো তালদে সাধােণ্ বিক ু িবালহ এগুনে িি র্েলত পােলবি িা। যহােলসোেলদে এমি পণ্ু 
সংগ্রলহে বুবস্থা স্থাপি র্েলত উত্সাহ যদওয়া হলে ো NYC-যত আে নবনক্র র্োে অিুমনত যিই। 

নিউ ইয়র্ক  যেলটে পনেবতক ি সম্পলর্ক  আলো িািিু: tax.ny.gov/bus। NYC তামার্ ও ই-নসগালেট 
নিয়ন্ত্রণ্ আইি সম্পলর্ক  আলো িািলত nyc.gov/health োি ও "tobacco laws"(তামার্ সংক্রান্ত 
আইি)যদখুি অেবা 311 িম্বলে র্ে র্লে বেিু যে আপনি তামার্ বা ইলেক্ট্রনির্ নসগালেট নেলটে 
নেোে। 

http://tax.ny.gov/bus
http://nyc.gov/health

