
চাকরি 

  �নিয়োগকর্্ত োরো কর্্তযষেযরের বোইযর আইনিভোযব গোঁজো ব্যবহোর 
করোর জি্য র্োিযুের নবরযুধে পদযষেপ নিযর্ পোযরি িো। 
নিয়োগকর্্ত োরো এর্ি িীনর্ তর্নর করযর্ এবং প্রয়োগ করযর্ 
পোযরি যো কর্্তযষেযরে নিশো বো ব্যবহোর নিনেধে 
কযর। আপিোর নিয়োগকর্্ত োযক র্োযদর 
নিনদ্তষ্ট গোঁজো সংক্োন্ত িীনর্গনুির জি্য 
নজজ্োসো করিু। 

  �নিয়োগকর্্ত োরো এর্ি ব্যনতিযদর নিযর্ নবরযুধে পদযষেপ পোযরি যোরো 
কর্্তযষেযরে গোঁজো নসবি কযরি বো ব্যবহোর কযরি। 

   �আরও র্য্য্যর জি্য, dol.ny.gov-এ যোি এবং 
"workplace cannabis" (কর্্তযষেযরে গোঁজো) 
অিসুন্োি করিু। 

   NYC স্োিী় আইি গোঁজো ব্যবহোযরর জি্য প্রোক-নিয়োযগর 
পরীষেো নিনেধে কযর। 

   �আযরো র্য্য্যর জি্য, nyc.gov/dcas এ যোি এবং 
"cannabis testing" (গোঁজো পরীষেো করো) নিযে 
অিসুন্োি করিু। 

রিশু কল্্যাণ 

  �গোঁজোর আইিগর্ দেি বো ব্যবহোর নশশরু নহফোজর্ বো পনরদশ্তি 
অস্ীকোর করোর কোরণ নহসোযব ব্যবহোর করো যোযব িো।  

  �বোন়িযর্ নশশ ুবো র্রণুযদর সোয্য বসবোসকোরী নয কোউযক র্োযদর 
গোঁজো এবং গোঁজোজোর্ী় পণ্যগনুি নশশ ুএবং 
র্রণুযদর দনৃষ্ট ও িোগোযির বোইযর নিরোপযদ 
সংরষেণ করযর্ হযব। 

আবাসন 

  �গোঁজো ব্যবহোযরর কোরযণ নবসরকোনর বোন়িও়োিোরো আবোসি 
অস্ীকোর করযর্ পোযরি িো। 

  �নবসরকোনর ভবযির িীনর্গনুি বোন়ির নভর্যর 
ধরূ্পোি এবং নভনপং সীনর্র্ বো নিনেধে 
করযর্ পোযর। আপিোর নিজ বো ভবযির 
নি়র্গনুি নদেিু।

   NYCHA হোউনজং নেযভিপযর্ন্টগনুিযর্ ধরূ্পোি-র্তুি িীনর্ রয়যে 
যো ভূসম্পনতিযর্ র্োর্োক ও গোঁজো নিযে ধরূ্পোি এবং নভনপং নিনেধে 
কযর। সরকোনর আবোসি যো একটি নফেোযরি নপ্রোগ্োযর্র অংশ 
র্ো নফেোযরি আইযির অধীযি পয়ি যো গোঁজো এবং গোঁজোজোর্ীে 
পযণ্যর দেি ও ব্যবহোরযক নিনেধে কযর।

সসককন্ডহ্্যান্ড স্মাক এক্সক�াজাি 

  �ধরূ্পোি এবং গোঁজো সহ নয নকোিও পণ্য নভপ করো, ভবিগনুির 
সব্তজিীি এিোকো় এবং নবনশরভোগ কর্্তযষেযরে অিযুর্োনদর্ ি়। 
অি্যোি্য এিোকোগনুি নযেোযি ধরূ্পোি এবং নভনপং 
অিযুর্োনদর্ িে র্োর র্যধ্য রযেযে নরয্তোরোঁ, 
বোর এবং পোক্ত  এবং তসকযর্র র্যর্ো পোবনিক 
নপেসগনুি নকন্তু এযর্ সীনর্র্ িে৷  

NYC-সে গাঁজা: আ�নাি অরিকাি জাননু
গাঁজা (মারিজযু়ানা) রনউ ইয়ক্ক  সটেট (New York State, NYS) -এ প্াপ্তবয়স্ককেি ব্যবহ্াকিি জন্য ববি। 

21 বছি বা োি সবরি 
বয়সী প্াপ্তবয়স্কিা 3 আউন্স 
গাঁজাি ফুল্ বা কঁুর়ি বা 

24 গ্াম �র্্কন্ত ঘনীভূে গাঁজা 
সর্মন সেল্ বা সভ� িাখকে 
�াকিন এবং সিয়াি কিকে 
�াকিন (রকন্তু রবররি কিকে 

�াকিন না)।

21 বছি বা োি সবরি 
বয়সী প্াপ্তবয়স্কিা 
সবরিিভাগ সসই 
জায়গায় িমূ�ান 
কিকে �াকিন বা 
গাঁজা সসবন কিকে 
�াকিন সর্খাকন 

োমাক িমূ�াকনি 
অনমুরে িকয়কছ।  

রনউ ইয়কক্ক ি রচরকৎসা 
সংরিান্ত গাঁজাি 

সপ্াগ্াম সম্প্রসারিে 
হ্কয়কছ। �রিবে্ক নগুরল্ 

সম্পকক্ক  েক্য্যি 
জন্য cannabis.

ny.gov/medical-
cannabis-এ র্ান।

গাঁজা রবররি শুিমুাত্র NYS- 
ল্াইকসন্সপ্াপ্ত রিসক�নসারিগুরল্কে 

অনকুমারেে। রিসক�নসারিি 
অবস্ানগুরল্ সহ্ আইরনভাকব গাঁজা 

সকনা সম্পকক্ক  আ�-টু-সিট 
েক্য্যি জন্য,  

cannabis.ny.gov/adult-use-এ 
র্ান।

3 আউন্স 24 গ্াম
িমূ�াকনি 
এল্াকা

গাঁজার েদাকান

শী�ই খলুেছ

http://bn.dol.ny.gov
https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/10/p420-cannabisfaq-10-08-21.pdf
http://nyc.gov/dcas
https://www1.nyc.gov/site/dcas/employment/pre_employment_testing_for_tetrahydrocannabinols_or_marijuana.page
http://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
http://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
http://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://bn.cannabis.ny.gov/adult-use


  �নধোঁ়োহীি বো়রু আইিগনুি সম্পযক্ত  আরও জোিযর্, 
nyc.gov/health/tobaccocontrol-এ যোি।

  �ধরূ্পোযির িঙ্ঘি সম্পযক্ত  অনভযযোগ দোয়র করযর্, 
311 িম্বযর কি করিু বো portal.311.nyc.gov-এ যোি 
এবং "smoking complaint" (ধরূ্পোযির অনভযযোগ) 
অিসুন্োি করিু।

অ�িািমলূ্ক আইরন ব্যবস্া 

  �অর্ীযর্র গোঁজো সংক্োন্ত অপরোধ যো িরু্ি 
আইযির অধীযি আর নবআইনি ি় নসগনুি 
নিোযকযদর নরকে্ত  ন্যযক বোদ নদও়ো হযব 
(র্যুে নফিো হযব)।

   �এই প্রনক়্োটি স়্ংনক়্, র্োই নরকে্ত  সহ ব্যনতির দ্োরো নকোিও 
পদযষেযপর প্রয়োজি নিই। 

   �নরকে্ত গনুি অপসোরণ (র্যুে নফিো) হযর্ দইু বের পয্তন্ত সর়্ 
িোগযর্ পোযর। 

  �িরু্ি আইিটি গোঁজোর গযন্র উপর নভনতি কযর একটি গোন়ির 
অিসুন্োিযক সীর্োবধে কযর নযেোযি একজি গোনির চোিক সহযজই 
নপৌঁঁেোযর্ পোযরি।   

  �িরু্ি আইযির অধীযি, একজি ব্যনতির গোঁজোর আইিী ব্যবহোর 
রোযজ্যর বো স্োিী় প্যোযরোি বো প্রযবশি সংক্োন্ত নসধেোযন্ত নবযবচিো 
করো যোযব িো। 

  �িরু্ি আইযির অধীযি পনরবনর্্তর্ গোঁজো সংক্োন্ত অপরোযধর জি্য 
নিোযকরো আদোিযর্র সোহোজযয্য র্োযদর বর্্তর্োি সোজো কর্োযর্ 
সষের্ হযর্ পোযরি।  

   �র্োর্িোটি প্রয়োজিী় আইনি নযোগ্যর্ো পূরণ করযি আদোির্ 
বর্্তর্োি সোজো কর্োযর্ পোযর।  

   �অপসোরযণর (িরু্ি আইযির কোরযণ নিোযকযদর নরকে্ত  
ন্যযক অপরোধ অপসোরণ করো) নবপরীযর্, পিুরোে সোজো 
নদওেো (িরু্ি আইযির কোরযণ একটি সোজো সোর্ঞ্জস্য 
করো) স়্ংনক়্ ি়। পিুরোে সোজো নদওেোর জি্য একজি 
আইিজীবীযক আদোিযর্ িোনিশ দোযের করযর্ হ়।  

অরভবাসন 

  �নফেোযরি আইযির অধীযি গোঁজো এেিও অববধ। গোঁজো সংক্োন্ত 
আইি িঙ্ঘি এেিও গরুরু্র অনভবোসি সম্পনক্ত র্ সর্স্যো সনৃষ্ট 
করযর্ পোযর।  

  �আরও র্য্য্যর জি্য, অনভবোসি সংক্োন্ত আইনি পনরযেবোগনুি 
সন্োি করিু৷ র্্য্য নপযর্ এবং সহোেযকর সোয্য সংযতুি হযর্, 
শহর দ্োরো অ্য্তো়িকৃর্, নবিোর্যূি্য এবং নিরোপদ ActionNYC 
হটিোইযি 800-354-0365 িম্বযর কি করিু বো 311 িম্বযর 
কি করিু এবং "ActionNYC" বিিু সকোি 9 টো ন্যযক সন্্যো 
6 টো, নসোর্বোর ন্যযক শকু্বোর পয্তন্ত।

নবিোর্যূি্য আইনি সহো়র্োর জি্য, Legal Action Center (আইনি কর্্ত নকন্দ্র) (212-243-1313), Legal Aid Society (আইনি 
সহোের্োর সনর্নর্) (212-577-3300), Legal Services (আইনি পনরযেবোগনুি) NYC (917-661-4500) বো New York Lawyers 
for the Public Interest (জিস্োয্য্ত নিউ ই়যক্ত র আইিজীবীযদর)-এর সোয্য নযোগোযযোগ করিু (212-244-4664)। আযরো র্য্য্যর জি্য, 
311 িম্বযর কি করিু।

আযরো র্য্য্যর জি্য, nyc.gov/health/cannabis-এ নদেিু।

MHY484032E – 4.23 Bengali

https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/smoke-free-air-act-exemptions-and-registrations.page
https://portal.311.nyc.gov/
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02295
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page

