
কারা আইনত গাঁজা রাখতত পাতরন এবং তাতের 
কতটা থাকতত পাতর?

   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।

   21 বছতরর কম বয়সী কাতরা জন্য গাঁজা খাওয়া, ব্যবহার করা বা 
ভাগ করা আইশন নয়। 

লো�াতকরা কক গাঁজা ভাগ, কবকরি বা তা কনতে ব্যবসা 
করতত পাতরন?

   21 বছর বা তার ববশি বয়সী প্াপ্তবয়স্করা তাতের ব্যশতিগত 
ব্যবহাতরর জন্য 21 বছর বা তার ববশি বয়সী অন্যান্য 
প্াপ্তবয়স্কতের সাতে 3 আউন্স পর্্যন্ত গাঁজার ফুল বা 24 গ্াম পর্্যন্ত 
গাঁজা ভাগ করতত পাতরন। 

  �এগশুল করা কাতরার জন্য আইশন নয়:

    3 আউতন্সর ববশি গাঁজার ফুল বা 24 গ্াম ঘনীভূত গাঁজা রাখা 
বা ভাগ করা  

   �বর্ বকাতনা পশরমাতের গাঁজা শবশরি বা তা শনতয় ব্যবসা করা  

    21 বছতরর কম বয়সী ব্যশতিতের বর্তকান পশরমাতের গাঁজা 
বেওয়া বা শবশরি করা

গাঁজা ব্যবহাতরর পতর গাক়ি চা�াতনা বা গাক়ির 
কভততর গাঁজা ব্যবহার করা কক আইকন?

  �না। বনিগ্স্ত অবস্ায় বা গাঁজার প্ভাতব 
গাশ়ি চালাতনা আইশন নয়। 

  �গাশ়ির শভততর গাঁজা ব্যবহার করাও 
ববধ নয়, এমনশক র্াত্ী শহতসতব বা পাক্য  করার সময়ও।

কনউ ইেতককে  লোকাথাে গাঁজা কনতে ধমূপান বা লোভকপং 
অনতুমাকেত নে?

  �এই অবস্ানগশুলতত ধমূপান বা গাঁজা বসবন করা 
অনতুমাশেত নয়:  

   �ভবনগশুলর সব্যজনীন এলাকাগশুল 
   �পাক্য
   �বসকত এবং ববার্্য ওয়াক 
   �পাবশলক গলফ বকাস্য 
   �ব্পার্্য স বটেশর্য়াতমর শভততর ও মাতে 
   �পেচারীতের প্াজা 
   �পাবশলক বাগান 
   �বরতস্তারাঁ 
   �বার
   �গাশ়ি এবং অন্যান্য বমার্র র্ানগশুল (এমনশক পাক্য  করা 

অবস্ায়ও) 
   �সু্কলসমহূ 

NYC-লোত গাঁজা: কক আইকন?
গাঁজা (মাকরজেুানা) কনউ ইেককে  লোটেট (New York State, NYS) -এ প্াপ্তবেস্কতের ব্যবহাতরর জন্য ববধ। 

21 বছর বা তার লোবকি 
বেসী প্াপ্তবেস্করা 3 আউন্স 
গাঁজার ফু� বা কঁুক়ি বা 

24 গ্াম পর্কেন্ত ঘনীভূত গাঁজা 
লোর্মন লোত� বা লোভপ রাখতত 
পাতরন এবং লোিোর করতত 
পাতরন (ককন্তু কবকরি করতত 

পাতরন না)।

21 বছর বা তার লোবকি 
বেসী প্াপ্তবেস্করা 
লোবকিরভাগ লোসই 
জােগাে ধমূপান 
করতত পাতরন বা 
গাঁজা লোসবন করতত 
পাতরন লোর্খাতন 

তামাক ধমূপাতনর 
অনমুকত রতেতছ।  

কনউ ইেতককে র কচককৎসা 
সংরিান্ত গাঁজার 

লোপ্াগ্াম সম্প্রসাকরত 
হতেতছ। পকরবতকে নগুক� 

সম্পতককে  ততথ্যর 
জন্য cannabis.

ny.gov/medical-
cannabis-এ র্ান।

গাঁজা কবকরি শুধমুাত্র NYS- 
�াইতসন্সপ্াপ্ত কিসতপনসাকরগুক�তত 

অনতুমাকেত। কিসতপনসাকরর 
অবস্ানগুক� সহ আইকনভাতব গাঁজা 

লোকনা সম্পতককে  আপ-টু-লোিট 
ততথ্যর জন্য,  

cannabis.ny.gov/adult-use-এ 
র্ান।

3 আউন্স 24 গ্াম
ধমূপাতনর 
এ�াকা

গাঁজার েদাকান

শী�ই খলুেছ

https://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://bn.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://bn.cannabis.ny.gov/adult-use


  �বফর্াতরল আইতনর অধীতন, বফর্াতরল ভূসম্পশতিতত বকানও রকতমর 
গাঁজা রাখা বা ব্যবহার করা এখনও আইশন নয়। এই ফ্যাক্ট িীতর্ 
বশে্যত NYS আইন বকাতনা বফর্াতরল ভূসম্পশতিতত প্তর্াজ্য নয়। 
বফর্াতরল আইন সম্পতক্য  আরও ততে্যর জন্য, fda.gov-এ র্ান 
এবং "cannabis regulation" (ক্যানাশবস শনয়ন্ত্রে) 
অনসুন্ান করনু।  

  �শকছু ব্যশতিগত ভবনগশুল ইউশনতর্র শভততর 
ধমূপান এবং বভশপং শনশিদ্ধ কতর। র্শেও 
ভূসম্পশতির মাশলকরা তাতের ভবতন গাঁজা শনতয় 
ধমূপান এবং বভশপং শনশিদ্ধ করতত পাতরন, তারা 
বভাজ্য শজশনতসর ব্যবহার বা আপনার বাশ়ির 
শভততর ববধ পশরমাতে গাঁজা রাখা শনশিদ্ধ করতত পাতরন না। 

   NYCHA হাউশজং বর্তভলপতমন্টগশুলতত বধাঁয়াহীন নীশত রতয়তছ 
র্া ভূসম্পশতিতত তামাক ও গাঁজা শনতয় ধমূপান এবং বভশপং শনশিদ্ধ 
কতর। সরকাশর আবাসন র্া একটি বফর্াতরল বপ্াগ্াতমর অংি তা 
বফর্াতরল আইতনর অধীতন পত়ি র্া গাঁজা এবং গাঁজাজাতীয় পতে্যর 
েখল ও ব্যবহারতক শনশিদ্ধ কতর। 

লোকাথাে আকম আতরা তথ্য লোপতত পাকর?

আইন এবং লঙ্ঘতনর জন্য িাশস্ত সম্পতক্য  আরও ততে্যর 
জন্য, cannabis.ny.gov/adult-use-এ র্ান এবং 
"Penal Law Fact Sheet" (বপনাল আইন ফ্যাক্ট িীর্) 
-এ শলিক করনু।

আকম ককভাতব জানব লোর্ একটি গাঁজাজাতীে পণ্্য বা 
একটি অবস্ান লোর্খাতন লোসগুক� কবকরি করা হতছে তা 
আইকন ককনা?

  �লাইতসন্সকৃত অবস্ান এবং পে্যগশুল একটি র্াচাইকরতের 
বলাতগা শেতয় শচশনিত করা হতব। লাইতসন্সকৃত পে্যগশুল 
পরীক্া করা হয় এবং গাঁজার ব্যবস্াপনার েপ্তর (Office 
of Cannabis Management, OCM) দ্ারা বসর্ 
করা সরুক্া মানগশুল অনসুরে কতর। পতে্যর শনরাপতিা, 
বলতবশলং, পতে্যর বেতক স্াতস্্যর উপর প্ভাবগশুল, 
লাইতসন্সশবহীন অবস্ানসমহূ বা শবরিয় বা অননতুমাশেত 
ব্যবহার সম্পতক্য  আপনার র্শে প্শ্ন বা উতদ্গ োতক, তাহতল 
cannabis.ny.gov/report-an-incident-এ র্ান।

আতরা ততে্যর জন্য, nyc.gov/health/cannabis-এ র্ান।
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http://fda.gov
https://www.fda.gov/news-events/public-health-focus/fda-regulation-cannabis-and-cannabis-derived-products-including-cannabidiol-cbd
http://bn.cannabis.ny.gov/adult-use
https://cannabis.ny.gov/system/files/documents/2022/02/cannabis-management-fact-sheet-penal-law_0_0.pdf
https://bn.cannabis.ny.gov/report-an-incident
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page

