
NYC-তে গাঁজা
গাঁজাগাঁজা  (মারিজযু়ানা)(মারিজযু়ানা)  রনউরনউ  ইয়র্্কইয়র্্ক   তটেটতটেট (New York State, NYS)-এ-এ  প্াপ্তবয়স্কদেিপ্াপ্তবয়স্কদেি  ব্যবহাদিিব্যবহাদিি  জন্যজন্য  ববধ।ববধ।  

21 বছর বা তার ববশি বয়সী 
প্াপ্তবয়স্করা 3 আউন্স গাঁজার ফুল 
বা কঁুশ়ি বা 24 গ্াম পর্্যন্ত ঘনীভূত 
গাঁজা বর্মন বতল বা বভপ রাখতত 
পাতরন এবং বিয়ার করতত পাতরন 
(শকন্তু শবশরি করতত পাতরন না)।   

21 বছর বা তার ববশি বয়সী 
প্াপ্তবয়স্করা ববশিরভাগ বসই জায়গায় 
ধমূপান করতত পাতরন বা গাঁজা বসবন 
করতত পাতরন বর্খাতন তামাক ধমূপাতনর 
অনমুশত রতয়তছ।   

শনউ ইয়তক্য র শিশকৎসা সংরিান্ত 
গাঁজার বপ্াগ্াম সম্প্রসাশরত হতয়তছ। 
পশরবত্যনগশুল সম্পতক্য  তত্যযের 
জনযে cannabis.ny.gov/ 
medical-cannabis-এ র্ান। 

গাঁজা শবশরি িধুমুাত্র NYS-লাইতসন্সপ্াপ্ত 
শিসতপনসাশরগশুলতত অনতুমাশিত। 
শিসতপনসাশরর অবস্ানগশুল সহ আইশনভাতব 
গাঁজা বকনা সম্পতক্য  আপ-টু-বিট তত্যযের জনযে, 
cannabis.ny.gov/adult-use-এ র্ান।

গাঁজার েদাকান

শী�ই খলুেছ

3 আউন্স 24 গ্াম
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আতরাআতরা  তত্যযেরতত্যযের  জনযে,জনযে, nyc.gov/health/cannabis-এ-এ  র্ান।র্ান।

https://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://bn.cannabis.ny.gov/adult-use
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page


রনিাপে গাঁজাি ব্যবহাি
আপরন যরে গাঁজা ব্যবহাি র্দিন োহদল খুব তবরি খুব দ্রুে ব্যবহাি র্িা 
এর়িদয় চলুন — অল্প পরিমাণ রেদয় শুরু র্রুন এবং ধীদি যান।  
শবশভন্ন ধরতনর গাঁজায় শবশভন্ন মাত্রার THC ্যাতক, বসই সাইতকাঅযোকটিভ পিা্য্য র্া আপনাতক 
বনিাগ্স্ত ববাধ করায়। এটির কারতে প্ভাবগশুলর অনভুব আরও িশতিিালী হতত পাতর বা 
তাড়াতাশড় ধরতত পাতর, বা উভতয়ই।  
শকছু ধরতের গাজঁা একটি শবলশবিত প্ভাব বফলতত পাতর। উিাহরেস্বরপূ, বভাজযে দ্রবযে (গাজঁা ভরা 
খাবার)-এর সমূ্পে্য প্ভাব অনভুব করতত িার ঘন্া পর্্যন্ত সময় লাগতত পাতর।  

মে সহ অন্যান্য 
ওষদুধি সাদে গাঁজা 

তমিাদনা এর়িদয় চলুন।

গার়ি চালাদনাি সময় বা 
আদগ গাঁজা ব্যবহাি র্িা 

এর়িদয় চলুন।

গাঁজার প্ভাতব ব্যতক গাশ়ি িালাতনা 
অশনরাপি এবং ববআইশন। গাশ়িতত 
গাঁজা বযেবহার করা ববআইশন, 
এমনশক পাক্য  করা অবস্ায় বা 
র্াত্রী শহতসতবও।

গাঁজা এবং গাঁজাজােীয় পণ্যগুরলদর্ 
সিুরষিে িাখুন এবং রিশু ও যবুর্দেি 
েরৃটি ও নাগাদলি বাইদি িাখুন।
র্শি বকাতনা শিি ুগাজঁাজাতীয় পেযে খায় বা 
পান কতর, তাহতল 212-764-7667 নবিতর 
NYC Poison Center (NYC শবষ 
বকন্দ্র)-এ কল করনু র্া 24/7 উপলব্ধ। 

আপরন যরে 25 বছদিি র্ম বয়সী হন, োহদল 
তজদন িাখুন তয গাঁজা ব্যবহাি আপনাি জন্য 
স্াদথ্্যি ঝঁুরর্ বা়িায়।   
গাজঁা বসই তরেুতির উপর গরুতুর প্ভাব বফলতত 
পাতর র্াতির মশস্তষ্ক এখনও শবকাি করতছ। বনশতবািক 
প্ভাবগশুলর মতধযে শিন্তাভাবনা, বিখার এবং সমসযো 
সমাধাতন অসশুবধা; িবু্যল স্মৃশতিশতি বা বফাকাস; এবং 
সমন্বয় হ্াস অন্তভু্যতি ্যাকতত পাতর।


