
NYC’র িতুি তািাক আইি আপিার জি্য প্রক্�াজ্য হক্ে �মদ আপমি …

ওষুক্ের দদাকাি রক্য়ক্ে

মেমরি কক্রি ো করার পমরকল্পিা করক্েি এিি দ� দকাি তািাকজাত দ্রে্য

বেদ্ুযমতি মসগাক্রট মেমরি কক্রি

উপয়�াতিা নৈেয়র নৈ�াগ (Department of Consumer Affairs, DCA) আপিার ৈ্ৈিায়র এই আইি রী�ায়ৈ প্র�ানৈত 
ররয়ত পায়র তা ৈুঝয়ত িাহায্ ররার জি্ এই রূপয়রখা বতনর রয়রয়ে। 

আরও তয়থ্র জি্, DCA’র ওয়য়ৈিাইর nyc.gov/dca-ফত যাি।

NYC আইি অিুিায়র ওেুয়ধর ফদারািগুনল ও ওেধু নৈয়রিতা ৈ্ৈিাগুনল নিটিয়ত 
তামারজাত দ্রৈ্ ও বৈদু্ নতি নিগায়রর নৈনরির লাইয়িসে পাওয়া ফথয়র নিনেধি। 
অগাস্ট 28, 2017 ফথয়র DCA আর ওেুয়ধর ফদারািগুনলর ফথয়র িতুি খচুয়রা 
নিগায়রর নিলার (Cigarette Retail Dealer) লাইয়িয়সের আয়ৈদি গ্রহণ রয়র 
িা। ওেুয়ধর ফদারািগুনল খচুয়রা তামায়রর নিলার (Tobacco Retail Dealer) 
অথৈা খচুয়রা বৈদু্ নতি নিগায়রর নিলার (Electronic Cigarette Retail 
Dealer) লাইয়িয়সের আয়ৈদি ররার ফযাগ্ িয়। DCA ফিইিৈ ৈ্ৈিাগুনলর 
আয়ৈদি প্রত্াখ্াি ররয়ৈ ফযগুনল ওেুধ নৈনরির জি্ নিধ্কানরত অথৈা ফযিৈ 
ৈ্ৈিা ওেুধ নৈনরির িয়গে যুতি। DCA যনদ জািয়ত পায়র ফয ফরাি ওেুয়ধর ফদারাি 
ফৈআইনি�ায়ৈ লাইয়িসে ফপয়য়য়ে, তাহয়ল DCA ফিই লাইয়িসে প্রত্াহার রয়র ফিয়ৈ।

�ােতীয় ওষকু্ের দদাকাক্ির প্রোি তামরখগুমল

অগাস্ট 23, 2018: বৈদু্ নতি নিগায়রয়রর উপর নিয়েধাজ্া রায্করর হয়ৈ। 
NYC ফত ওেধু নৈনরির জি্ নিধ্কানরত ফরাি ৈ্ৈিা অথৈা ৈ্ৈিা ওেধু নৈনরির 
িয়গে যতুি, তারা যনদ বৈদু্ নতি নিগায়রর নৈনরি রয়র তাহয়ল তা ফৈআইনি।

জািুয়ারী 1, 2019: তামায়রর উপর নিয়েধাজ্া রায্করর হয়ৈ। NYC ফত 
ওেুধ নৈনরির জি্ নিধ্কানরত ফরাি ৈ্ৈিা অথৈা ৈ্ৈিা ওেধু নৈনরির িয়গে যুতি, 
তারা যনদ নিগায়রর ৈা অি্ ফরাি তামারজাত দ্রৈ্ নৈনরি রয়র তাহয়ল তা 
ফৈআইনি। আপিার বৈধ নিউইয়র্ক  ফস্টর ফরাৈ্ায়রা ফরনজয়্রেেি (New York 
State Tobacco Registration) আয়ে নরিা ফিরা ফরাি ৈ্াপার িয়।

েত্ন িাি খুচক্রা মসগাক্রট মেমরির লাইক্সন্স সহ ওষুক্ের 
দদাকািগুমলর জি্য প্রোি তামরখগুমল

মিক্সম্বর 31, 2017: নৈয়জাড়-ৈেয়রর লাইয়িসেগুনলর ফময়াদ েুয়রায়িার 
তানরখ। আপনি এর (1) ৈেয়রর জি্ লাইয়িসে পুিি্কৈীররণ ররয়ত পায়রি। 
আপিার লাইয়িসে পুিি্কৈীররয়ণর প্ায়রয়জ নৈস্ানরত ৈলা থারয়ৈ। 
পুিি্কৈীররয়ণর নে হল $55 ৈা $100, যা আপনি রখি পুিি্কৈীররণ 
ররায়ছেি তার উপর নি�্ক র ররয়ৈ।

দেব্রুয়ারী 23, 2018: আপিার খুচয়রা নিগায়রর নিলার লাইয়িয়সের 
ফময়াদ ফেে হওয়ার তানরখ।

দেব্রুয়ামর 24, 2018: আপিার খুচয়রা নিগায়রর নিলার (Cigarette 
Retail Dealer) লাইয়িসে স্বয়ংনরিয়�ায়ৈ এরটি খুচয়রা তামায়রর নিলার 
(Tobacco Retail Dealer) লাইয়িয়সে পনরণত হয়ৈ। আপিার লাইয়িয়সের 
ফময়াদ ফেে হওয়ার আয়গ, আপনি আপিার িতুি তািাক মেক্রিতা 
লাইক্সক্ন্সর িমিপত্র দপক্য় �াক্েি, �া আপিার দপাস্ট করা আেশ্যক।

দেব্রুয়ামর 28, 2018: আপনি এই তানরয়খ ৈা তার আয়গ আপিার 
পুিি্কৈীররয়ণর আয়ৈদি জমা িা নদয়ল আপনি আপিার ৈত্ক মাি লাইয়িসে 
পুিি্কৈীররণ ররয়ত পারয়ৈি িা এৈং িতুি লাইক্সক্ন্সর আক্েদি করক্ত 
পারক্েি িা। 

মিক্সম্বর 31, 2018: NYC ফত নিগায়রর অথৈা তামারজাত দ্রৈ্ নৈনরি 
ররার জি্ আপিার লাইয়িয়সের ফময়াদ পারাপানর�ায়ৈ ফেে হওয়ার তানরখ।

ওষুক্ের  
দদাকাি িাক্ক

আপিার �া জািার প্রক্য়াজি �মদ আপমি

োিংলা | Bengali



আপিার �া জািার প্রক্য়াজি �মদ আপমি

�মদ আপিার েত্ন িাি খুচক্রা মসগাক্রট মিলার 
লাইক্সন্স (Cigarette Retail Dealer License) 
(ওষুক্ের দদাকাি োড়া (Non-Pharmacy)) িাক্ক

লাইক্সন্স প্রাপকক্দর প্রোি তামরখগুমল

মিক্সম্বর 31, 2017: নৈয়জাড়-ৈেয়রর লাইয়িসেগুনলর ফময়াদ েুয়রায়িার 
তানরখ। আপনি এই লাইয়িসে পুিি্কৈীররণ ররয়ত পায়রি, যার ফময়াদ 
ফেব্রুয়ানর 23, 2018-এ ফেে হয়ৈ। আপিার লাইয়িসে পুিি্কৈীররয়ণর 
প্ায়রয়জ নৈস্ানরত ৈলা থারয়ৈ। পুিি্কৈীররয়ণর নে হল $ 110 ৈা $ 200, 
যা আপনি রখি পুিি্কৈীররণ ররায়ছেি তার উপর নি�্ক র ররয়ৈ।

দেব্রুয়ারী 23, 2018: আপিার খুচয়রা নিগায়রর নিলার লাইয়িয়সের 
ফময়াদ ফেে হওয়ার তানরখ।

দেব্রুয়ামর 24, 2018: 
 আপিার খুচরা নিগায়রর নিলার (Cigarette Retail Dealer) 

লাইয়িসে স্বয়ংনরিয়�ায়ৈ এরটি খুচরা তামায়রর নিলার (Tobacco 
Retail Dealer) লাইয়িয়সে পনরণত হয়ৈ। আপিার লাইয়িয়সের 
ফময়াদ ফেে হওয়ার আয়গ, আপনি আপিার িতুি তািাক মেক্রিতা 
লাইক্সক্ন্সর িমিপত্র দপক্য় �াক্েি, �া আপিার দপাস্ট করা 
আেশ্যক। এই িতুি লাইয়িসে উপযুতি পূণ্ক-ফময়ায়দর ফেে হওয়ার 
তানরখ প্রদরেবিত ররয়ৈ।

 খুচক্রা তািাক্কর মিলারক্দর সীিা কা�্নকর হক্ে। কমিউমিটি 
মিস্ট্রিটে সীিাসিূহ (Community District Caps) 
অিংশটি দদখুি।

দেব্রুয়ামর 28, 2018: আপনি এই তানরয়খ ৈা তার আয়গ আপিার 
পুিি্কৈীররয়ণর আয়ৈদি ররয়ত ৈ্থ্ক হয়ল আপনি আপিার ৈত্ক মাি লাইয়িসে 
পুিি্কৈীররণ ররয়ত পারয়ৈি িা, এৈং আপমি একটি িতুি খুচক্রা তািাক্কর 
মিলার লাইক্সক্ন্সর জি্য আক্েদি করক্ত পারক্েি িা �তমদি িা আপিার 
কমিউমিটি মিস্ট্রিটে-এ লাইক্সন্সগুমল উপলব্ধ হক্ছে।

আপিার �মদ িা িাক্ক একটি েত্ন িাি খুচক্রা মসগাক্রট 
মিলার লাইক্সন্স (Cigarette Retail Dealer 
License) (ওষুক্ের দদাকাি োড়া (Non-Pharmacy))

DCA দজার মদক্য় েলক্ত চায় দ� আপমি অমেলক্ম্ব একটি খুচক্রা 
মসগাক্রট মিলার লাইক্সক্ন্সর আক্েদি পূরণ কক্র জিা মদি। একটি “পূরণ 
করা আক্েদি”-এর িক্ে্য �ােতীয় প্রক্য়াজিীয় িমিপত্র ও তি্য অন্তরু্নক্ত। 
nyc.gov/dca-দত অিলাইক্ি, 311 িম্বক্র দোি কক্র, অিো সশরীক্র 
DCA লাইক্সমন্সিং দসন্ার (DCA Licensing Center) ো NYC কু্দ্র 
ে্যেসা সহায়তা দকক্ন্দ্র (NYC Small Business Support Center) 
আপমি আক্েদিপত্র দপক্ত পাক্রি।

আপনি এরটি খুচয়রা নিগায়রর নিলার লাইয়িসে প্রাপ্ত িা ররয়ল আপনি 
ফেব্রুয়ানর 24, 2018-এর পর তামার নৈনরি ররয়ত ফরাি খুচয়রা তামায়রর 
নিলার লাইয়িসে পায়ৈি িা, ফয িময় ফথয়র খুচয়রা তামায়রর নিলারয়দর 
জি্ রনমউনিটি নিস্ট্রিটে িীমা রায্করর হয়ৈ। আগামী ফেব্রুয়ারী 24, 2018 
ফথয়র NYC ফত খুচয়রা তামায়রর নিলার লাইয়িসে োড়া ফরাি তামাজাত 
দ্রৈ্, ফযমি নিগায়রর, চুররুর, নচয়ৈায়িার তামার, পাইয়পর তামার, নিয়জ 
পানরয়য় ফিওয়ার তামার, বখনি, নৈনড়, িনি্, হুঁ য়রার তামার ৈা গুয়ল যাওয়া 
তামার, নৈনরি ফৈআইনি হয়য় যায়ছে। িীক্চর প্রোি তামরখগুমল সম্পক্ক্ন  
সতক্ন  হি, িতুো আপিার খুচক্রা তািাক্কর মিলার লাইক্সন্স িা পাোর 
ঝঁুমক দিক্ক �াক্ে।

আক্েদিকারীক্দর জি্য প্রোি তামরখগুমল

জািুয়ামর 12, 2018: 

 DCA িেরীয়র ররা ফরাি অিম্ূণ্ক আয়ৈদি গ্রহণ ররয়ৈ িা।

 আপমি আর অিলাইক্িও আক্েদি জিা মদক্ত পারক্েি িা।

 খুচয়রা তামায়রর নিলার লাইয়িয়সের িংখ্ার িীমা ফেব্রুয়ানর 24, 
2018 ফথয়র রায্করর হয়ছে। আপিায়র জািুয়ানর 12, 2018'র ময়ধ্ 
আপিার আয়ৈদি জমা ফদওয়ার পরামে্ক ফদওয়া হয়ছে। DCA ফয 
রিয়ম পাওয়া ফগয়ে ফিই রিয়ম সম্পূণ্ন আক্েদিগুমল পয্কায়লাচিা ররয়ৈ। 

দেব্রুয়ামর 24, 2018: 

 DCA আর খুচয়রা নিগায়রর নিলার লাইয়িয়সের জি্ আয়ৈদি গ্রহণ 
ররয়ৈ িা। 

 DCA এই তানরয়খর ময়ধ্ ফরাি লাইয়িসে জানর িা রয়র থারয়ল 
আপনি খুচয়রা তামায়রর নিলার লাইয়িসে পায়ৈি িা।

 খুচয়রা তামায়রর নিলার লাইয়িসে োড়া NYC ফত তামারজাত দ্রৈ্ 
নৈনরি ররা ফৈআইনি। 

মেমরি কক্রি ো করার 
পমরকল্পিা করক্েি 
দকাি তািাকজাত দ্রে্য



পরেতীতী  পৃষ্ায় রনমউনিটি নিস্ট্রিটে িীমািমূহ >

আপিার �া জািার প্রক্য়াজি �মদ আপমিআপিার �া জািার প্রক্য়াজি �মদ আপমি

অগাস্ট 23, 2018 তানরখ ফথয়র NYC ফত বৈদু্ নতি নিগায়রর নৈনরি 
ররা যাৈতীয় ফদারায়ির খুচয়রা বৈদু্ নতি নিগায়রর নিলার (Electronic 
Cigarette Retail Dealer) লাইয়িসে থারা আৈে্র। লাইয়িয়সের ফময়াদ 
দইু (2) ৈেয়রর। লাইয়িসে নে হল $200. খুচক্রা বেদ্ুযমতি মসগাক্রট মিলার 
লাইক্সন্স দপক্ত আপিাক্ক অেশ্যই প্রত্যায়ি করক্ত হক্ে দ� আপমি 
অগাস্ট 28, 2017 ৈা তার আয়গ বৈদু্ নতি নিগায়রর নৈনরি ররনেয়লি। 
আপিায়র এই তানরখ অৈনধ নৈনরির প্রমাণ জমা নদয়ত হয়ত পায়র।

21 ৈেয়রর রমৈয়িী রাউয়র বৈদু্ নতি নিগায়রর অথৈা তরল নিয়রাটিি 
নৈনরি ররা ফৈআইনি। োনস্:

 আপনি 21 ৈেয়রর রমৈয়িী রাউয়র বৈদু্ নতি নিগায়রর নৈনরি 
ররয়ল অথৈা নতিৈেয়রর িময়রায়ল রাউয়র নবিতীয়ৈার বৈদু্ নতি 
নিগায়রর িরৈরাহ ররয়ল আপিার খুচয়রা বৈদু্ নতি নিগায়রর নিলার 
লাইয়িসে প্রত্াহার রয়র ফিওয়া হয়ৈ।

 ফয িৈ ৈ্ৈিা DCA লাইয়িসে োড়া বৈদু্ নতি নিগায়রর নৈনরি ররয়ৈ 
তায়দর পনরদে্কয়ির নদি ফথয়র শুিানির নদি অৈনধ নদিপ্রনত $100 
জনরমািা ররা হয়ৈ।

আক্েদিকারীক্দর প্রোি তামরখগুমল (আক্েদি করক্ত 
অগাস্ট 28, 2017 তামরক্খ ো তার আক্গ বেদ্ুযমতি মসগাক্রট 
মেমরি করক্ত িাকা আেশ্যক)

জািুয়ারী 25, 2018 দিক্ক এমপ্রল 25, 2018: প্রারনভির আয়ৈদয়ির 
িময়রাল। DCA জািুয়ানর 25, 2018 ফথয়র আয়ৈদি গ্রহণ ররয়ত শুররু 
ররয়ৈ। DCA এনপ্রল 25, 2018-এ আয়ৈদি গ্রহণ ররা ৈন্ধ ররয়ৈ।

জািুয়ামর 25, 2018: ফরিতায়দর রায়ে বৈদু্ নতি নিগায়রর িরৈরাহ ররা 
ফৈআইনি। আপনি ফরৈল আপিার ফদারাি ফথয়রই বৈদু্ নতি নিগায়রর নৈনরি 
ররয়ত পারয়ৈি।

অগাস্ট 23, 2018: NYC ফত খুচয়রা বৈদু্ নতি নিগায়রর নিলার 
লাইয়িসে োড়া বৈদু্ নতি নিগায়রর নৈনরি ফৈআইনি। িতুি আয়ৈদিরারীয়দর 
রনমউনিটি নিস্ট্রিটে িীমা ফময়ি চলয়ত হয়ৈ (পয়রর পৃষ্ায় ফদখুি)।

িক্রম্বর 30, 2019: প্রারনভির আয়ৈদয়ির িময়রায়ল ইিু্ ররা 
লাইয়িসেগুনলর জি্ ফময়াদ ফেে হওয়ার তানরখ। 2019-এ যা থিায়ী 
অৈথিায় রয়য়য়ে এমি িরল িনরিয় লাইয়িসেধারর এই িীমা ৈ্নতয়রয়র 
এরটি রয়র পুিি্কৈীররণ প্ায়রজ পায়ৈি। এই লাইয়িয়সের ফময়াদ নৈয়জাড় 
ৈেরগুনলর িয়�ম্বর 30 তানরয়খ ফেে হয়ৈ।

বেদ্ুযমতি মসগাক্রট 
মেমরি কক্রি



কমিউমিটি মিস্ট্রিক্টের সীিাসিূহ (Community District Caps)

DCA, নিউইয়র্ক  নিটি চার্ক ার-এর 69 তম অধ্ায়য়র অধীয়ি প্রনতষ্ঠিত প্রনতটি রনমউনিটি নিস্ট্রিয়টের খুচয়রা তামায়রর নিলার (Tobacco 
Retail Dealer) ও খুচয়রা বৈদু্ নতি নিগায়রর নিলার (Electronic Cigarette Retail Dealer) লাইয়িয়সের িংখ্ািীনমত ররয়ৈ। এই 
নৈনধনিয়েধগুনল হল:

 ফেব্রুয়ানর 24, 2018-ফত খুচয়রা তামায়রর নিলায়রর িনরিয় লাইয়িয়সের িংখ্া 50% হয়ৈ

 প্রাথনমর আয়ৈদিরায়লর পর বৈদু্ নতি নিগায়রয়রর খুচয়রা নৈয়রিতায়দর জি্ 50% লাইয়িসে ইিু্ ররা হয়ৈ

এরৈার এই িীমা নথির ররা হয়য় ফগয়ল:

 DCA ফরায়িা রনমউনিটি নিস্ট্রিয়টে খুচয়রা বৈদু্ নতি নিগায়রর নিলার অথৈা খুচয়রা তামায়রর নিলার লাইয়িয়সের জি্ আয়ৈদি ততক্ষণ 
অৈনধ গ্রহণ করক্ে িা যতক্ষণ িা তা ঐ ফরেণীর িীমার িীয়চ হয়।

 এই িীমা নিরৈবিয়েয়ে, িীয়চর পনরনথিনতিমূয়হর ফক্ষয়রে DCA িতুি আক্েদি গ্রহণ করক্ে ফযখায়ি এরই ফরেণীয়ত এরই ঠিরািায় এরটি 
ৈত্ক মাি, িনরিয় লাইয়িসে রয়য়য়ে এৈং িতুি ফরাি ৈ্ৈিা ফিটি নৈনরি হওয়ার 30 নদয়ির ময়ধ্ িতুি লাইয়িয়সের জি্ আয়ৈদি রয়রয়ে।

 ফরাি ৈ্নতি ৈা ৈ্ৈিার ফথয়র পাওয়া আয়ৈদি যার লাইয়িসে রয়প্কায়রেি, অংেীদানরত্ব অথৈা LLC-এর মানলরািা ৈদয়লর রারয়ণ 
ৈানতল হয়য় যায়ৈ।

 এই িীমা নিরৈবিয়েয়ে, DCA খুচয়রা তামায়রর নিলারয়দর ও খুচয়রা বৈদু্ নতি নিগায়রর নিলারয়দর ফথয়র পুিি্নেীকরক্ণর আক্েদি 
গ্রহণ করক্ে।

িমৃনধিোলী িম্প্রদায় বতনর ররয়ত নিউইয়র্ক ৈািীয়দরয়র NYC উপয়�াতিা নৈেয়র দপ্তর (NYC Department of Consumer Affairs, DCA) িুরক্ষা ফদয় ও বদনির আরথবির অৈথিার উন্ননত রয়র।

02/2018

লাইক্সন্স দদওয়ার দকন্দ্রগুমলর স্াি

DCA Licensing Center  
(DCA লাইক্সমন্সিং দসন্ার) 
42 Broadway, Lobby 
New York, NY 10004 
ফিামৈার ফথয়র শুরিৈার: িরাল 9:00রা – নৈয়রল 5:00রা 
ৈুধৈার: িরাল 8:30রা – নৈয়রল 5:00রা

NYC Small Business Support Center  
(NYC কু্দ্র ে্যেসা সহায়তা দকন্দ্র)
90-27 Sutphin Blvd, 4th Floor 
Jamaica, NY 11435
ফিামৈার ফথয়র শুরিৈার: িরাল 9:00রা – নৈয়রল 5:00রা


