অপ্রাপ্তবয়স্ক গ্রাহকদের কাছে তামাক, ভ্যাপিং বা তামাকবিহীন ধূমপান
পণ্য বিক্রি করার জন্য নিউ ইয়র্ক সিটি এবং স্টেটের শাস্তি
NYS নিবন্ধন এবং এক বছরের জন্য আপনার NYS লটারি লাইসেন্স
হারাবেন। যারা NYS-এর সাথে ভ্যাপার পণ্য বিক্রি করার জন্য নিবন্ধন
করেছেন তাদের জন্য অতিরিক্ত জরিমানা হতে পারে। আর�ো তথ্যের জন্য,
tax.ny.gov/bus/vpt ভিজিট করুন।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে বিক্রয় সম্পর্কিত জরিমানা
ও বাড়তি শুল্ক
আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি তামাক আইন ভঙ্গ করে, তাহলে আপনাকে
একটি লঙ্ঘনের বিজ্ঞপ্তি পাঠান�ো হবে এবং আপনাকে একটি শুনানিতে
উপস্থিত হওয়া লাগতে পারে। আপনি যদি শুনানিতে লঙ্ঘনের বিষয়টি
স্বীকার করেন বা দ�োষী বলে সাব্যস্ত হন:

NYS পয়েন্ট ব্যবস্থা: অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে
বিক্রয়ের মাধ্যমে লঙ্ঘন

• ত
 াহলে আপনাকে নিউ ইয়র্ক সিটি (NYC) তামাকজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণ
আইন (Tobacco Product Regulation Act, TPRA) এর প্রতিটির
লঙ্ঘনের জন্য আলাদা জরিমানা দিতে হবে। TPRA-এর অধীনে, যে
সমস্ত ব্যবসা তামাকজাত দ্রব্য, ই-সিগারেট বা ভ্যাপিং পণ্য, অথবা
তামাকবিহীন ধূমপান পণ্য যেমন ভেষজ সিগারেট, অ-তামাকযুক্ত শিশা,
পাইপ বা র�োলিং পেপার 21 বছরের কম বয়সী কাউকে বিক্রি করে
তাদের প্রথম লঙ্ঘনের জন্য $1,000 পর্যন্ত এবং তিন বছরের মধ্যে
প্রতিটি পরবর্তী লঙ্ঘনের জন্য $2,000 জরিমানা করা হবে।

NYS আইনের অধীনে, 21 বছরের কম বয়সী কারও কাছে তামাকজাত
দ্রব্য, ভেষজ সিগারেট বা ভ্যাপার পণ্য বিক্রি করা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য
একটি লঙ্ঘন পয়েন্ট সিস্টেম রয়েছে। 21 বছরের কম বয়সী কার�ো কাছে
প্রতিটি বিক্রয়ের জন্য, দুটি পয়েন্ট (বা এক পয়েন্ট, যদি বিক্রয়কারী
কর্মচারী একটি NYS তামাক বিক্রয় প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেন) জারি
করা হয়। এই পয়েন্টগুল�ো তিন বছর ধরে আপনার রেকর্ডে থাকে এবং এ
থেকে শাস্তি হতে পারে:
• এ
 ক পয়েন্ট: প্রতি বছর অন্তত দুটি পুনঃনিরীক্ষণ করে দেখা হয় যে
আপনার ব্যবসার রেকর্ডে পয়েন্ট রয়েছে কিনা।

• আ
 পনাকে প্রতিটি নিউ ইয়র্ক স্টেট (NYS) কিশ�োর তামাক ব্যবহার
প্রতির�োধ আইন (Adolescent Tobacco Use Prevention Act,
ATUPA) আইন লঙ্ঘনের জন্য $250 বাড়তি শুল্ক দিতে হবে যদি
লঙ্ঘনের সাথে 21 বছরের কম বয়সী কার�ো কাছে তামাকজাত পণ্য,
ই-সিগারেট বা ভ্যাপিং পণ্য, পাইপ, র�োলিং পেপার বা শিশা বিক্রি জড়িত
থাকে। অতিরিক্তভাবে, আপনাকে অবশ্যই প্রথম লঙ্ঘনের জন্য $300
থেকে $1,500 এবং পরবর্তী প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য $500 থেকে $2,500
পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে। আপনার নিবন্ধন স্থগিত বা প্রত্যাহার করার
সময় আপনি যদি লঙ্ঘন পান তবে আপনাকে $2,500 জরিমানা করা
হবে — এর ফলে আপনার নিবন্ধন স্থায়ীভাবে প্রত্যাহার করা হবে।

• তি
 ন অথবা বেশি পয়েন্ট: তামাক এবং বাষ্প পণ্য বিক্রি করার জন্য
NYS নিবন্ধন, সেই সাথে আপনার NYS লটারি লাইসেন্সের এক বছরের
স্থগিতাদেশ। স্থগিতাদেশ শেষ হওয়ার পর, তিন পয়েন্ট সরিয়ে নেওয়া হবে।

অন্যান্য তামাক-সম্পর্কিত লঙ্ঘন ও শাস্তিসমূহ
একটি বৈধ NYC লাইসেন্স ছাড়া তামাকজাত দ্রব্য বা ই-সিগারেট বিক্রি
করা একটি অপকর্ম, এবং আপনাকে দেওয়ানী জরিমানাও করা হতে পারে।
আপনি যদি বৈধ NYC লাইসেন্স ছাড়া তামাকজাত পণ্য বা ই-সিগারেট
বিক্রি করেন, তাহলে আপনার দ�োকান সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া
হতে পারে। একজন প্রস্তুতকারক বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাইকারি বিক্রেতা
ব্যতীত অন্য ক�োন�ো ব্যক্তির কাছ থেকে সিগারেট বা তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়
করা একটি অপকর্ম, এবং লাইসেন্স প্রত্যাহার সহ আপনাকে দেওয়ানী
জরিমানাও করা হতে পারে। বিক্রি করা, বিক্রয়ের জন্য অফার করা,
করবিহীন সিগারেট রাখা এবং পরিবহন করা একটি অপরাধ যার ফলে
লাইসেন্স প্রত্যাহার সহ দেওয়ানী জরিমানাও করা হতে পারে।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে বিক্রি করার কারণে আপনার
NYC তামাক বা ই-সিগারেট লাইসেন্স হারান�ো
আপনি যদি তিন বছরের মধ্যে কম বয়সী বিক্রয় সম্পর্কি ত NYC আইনের
যেক�োন দুটি লঙ্ঘনের জন্য দ�োষী সাব্যস্ত হন, তাহলে আপনার লাইসেন্স
বাতিল করা হবে।

আপনার NYS রেজিস্ট্রেশন এবং লটারি
লাইসেন্স হারান�ো

আপনি যদি বৈধ NYS তামাক নিবন্ধন ছাড়াই তামাক বিক্রি করেন,
আপনার নাম এবং ঠিকানা তদন্তের জন্য NYS ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন
অ্যান্ড ফাইন্যান্সের কমিশনারের কাছে রিপ�োর্ট করা হবে।

আপনি যদি তিন বছরের মধ্যে NYS আইনের যে ক�োন�ো চারটি লঙ্ঘনের
জন্য দ�োষী সাব্যস্ত হন, তাহলে আপনি তামাক বিক্রি করার জন্য আপনার

NYS ATUPA এবং NYC TPRA ভঙ্গ করার শাস্তি
লঙ্ঘনসমূহ
NYC TPRA

প্রথম লঙ্ঘন:
• প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য $1,000 পর্যন্ত জরিমানা

একটি তিন-বছর সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় ও পরবর্তী লঙ্ঘনসমূহ:
• প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য $2,000 পর্যন্ত জরিমানা
• NYC তামাক লাইসেন্সের সম্ভাব্য বাতিলকরণ
• দ�োকানের সম্ভাব্য, সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া
এবং

NYS ATUPA

প্রথম লঙ্ঘন:
• $300 থেকে $1,500 পর্যন্ত জরিমানা
• $250 অতিরিক্ত শুল্ক
• দুই পয়েন্ট

দ্বিতীয় ও পরবর্তী লঙ্ঘনসমূহ:
•আ
 পনার লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল হয়ে যাওয়া
• $500 থেকে $2,500 পর্যন্ত জরিমানা
• $250 অতিরিক্ত শুল্ক
• দুই পয়েন্ট

দ্রষ্টব্য: নতু ন আইন কার্যকর হওয়ার পরে এবং আপনার লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল থাকার সময় আপনি যদি এই আইনগুলির যে ক�োন�ো একটি লঙ্ঘন
করেন তাহলে অতিরিক্ত লঙ্ঘন প্রয�োজ্য হতে পারে।

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