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নতুন আইন: স্বাদগন্ধযকু্ত ই-সিগারেট এবং তামাকজাত দ্রবয  
 
1. নতুন আইনগুসি সকরিে জনয?  

নিউ ইয়র্ক  নিটি র্াউনিলের 2019 এর স্থািীয় আইি 228 অিিুালর যে যর্ালিা আর্ালরর 
স্বাদগন্ধেুক্ত ইলেক্ট্রনির্ নিগালরট (ই-নিগালরট ) এবং স্বাদগন্ধেুক্ত ই-নেক্যুইলের নবক্রয় নিনিদ্ধ। 
এছাড়াও 2019 এর স্থািীয় আইি 228 অিিুালর নরলটোরলদর এইিব নিনিি নবক্রয় র্রা বা 
নবক্রয় র্রার উলেলযু রাখা নিনিদ্ধ। এই আইিটি েুবিমািলর্ ই-নিগালরলট আিক্ত হওয়া যেলর্ 
িুরনিত র্লর, যর্িিা অলির্ েুবর্-েুবতীর র্ালছ ই-নিগালরট িাতীয় পণ্ু আর্িকণ্ীয়।   

এনিে 2020 যত, নিউ ইয়র্ক  যেলটর বালিট আইলি এইিব নিনিি নবক্রয় বা নবক্রলয়র িস্তাব 
র্রার উপর নিলিধাজ্ঞা িানর র্রা হলয়লছ। িিস্বাস্থু আইি §§ 1399-MM-1, 1399-MM-2 এবং 
1399-MM-3 যদখুি।  

2. সকভারব স্থানীয় আইন 228 অধ্যায় 28, সনসদি ষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত তামাকজাত দ্রবয সবক্ররয়ে 
সনরেধ্াজ্ঞারক প্রভাসবত করে? 
স্থািীয় আইি 228-এর মেূ আইলি স্বাদগন্ধেুক্ত তামার্িাত দ্রলবুর (নমন্ট, যমন্থে বা 
উইন্টারগ্রীি স্বাদগন্ধেুক্ত তামার্িাত দ্রবু বুনতক্রলম, 2009 এ পাি হলয়লছ) নিলিধাজ্ঞায় ই-
নিগালরট ও ই-নেক্যুইে (র্খিও র্খিও নেক্যুইে নিলর্াটিিও বো হয়) যোগ র্রা হলয়লছ। 
নিগার, নিগানরলো, নেটিে নিগার, নিগার যরপ, যধাোঁয়াহীি তামার্ (নিনবলয় খাওয়া তামার্, 
িনিুর মলতা র্লর যিয়া ও দ্রবীভূত হওয়া তামার্িাত দ্রবু িহ), েিু তামার্ (পাইপ 
যটাবুালর্া ও নিলি ততনর র্লর যিবলির তামার্), স্নাি এবং নযযা (তামার্ ও অ-তামার্িাত 
উভয়ই) এই আইলির অধীিস্থ। তামার্ ও যমন্থে ছাড়া নিগালরলট স্বাদ যোগ র্রা 2009 িালের 
রাষ্ট্রীয় আইি অিিুালর নিনিদ্ধ। ই-নিগালরলটর িিু এবং নিগালরট বুতীত (তামার্িাত দ্রবু বা 
OTP বুতীত) তামার্িাত দ্রলবুর িিু যে িব স্বাদ নবনক্র র্রার অিমুনত যদয়া হয় যিগুনে 
আোদা। িীলির 4 ও 6 িং িশ্ন যদখুি।  

 
3. এইিব আইন কখন কাযিকে হরব?  

যেলট স্বাদগন্ধেুক্ত ই-নিগালরলটর নবক্রয় র্রা নিনিদ্ধ র্ােকর্র হলয়লছ 2020 িালের যম মালির 
মাঝামানঝ র্লর। নিউ ইয়র্ক  নিটির (New York City, NYC) যরাোর ই-নিগালরট নবনক্রর 
নিলিধাজ্ঞা র্ােকর্র হলয়লছ িেুাই 1, 2020 যেলর্। 
 

4. এখন সেরটইিােরদে সক সক জানরত হরব? 
আপিালর্ অবযুই এখিই NYC-যত স্বাদগন্ধেুক্ত OTP, ই-নিগালরট বা ই-নেক্যুইে নবনক্রয় র্রা 
বন্ধ র্রলত হলব। আপিালর্ NYC-যত এখিই এইিব নিনিি নবক্রয় র্রা বা নবক্রয় র্রার 
উলেলযু রাখা বন্ধ র্রলত হলব।   
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 ই-নিগালরট নরলটইোর: 
o ই-নিগালরট নরলটইোররাই এখি তামালর্র স্বাদগন্ধেুক্ত বা স্বাদগন্ধহীি ই-নিগালরট 

বা ই-নেক্যুইে নবক্রয় র্রলত পারলব বা নবক্রলয়র িিু রাখলত পারলব।  
o যে ির্ে ই-নিগালরট নরলটইেলদর র্ালছ যে যর্ালিা গলন্ধর ছয় বা তার যবনয 

ই-নিগালরট অেবা 12 আউলির যবনয ই-নেক্যুইে আলছ তারা নবক্রয় র্রার 
িলিুই যরলখলছ বলে ধরা হয়। 

 তামার্ নরলটইোরলদর িিু 
o তামার্ নরলটইোররাই এখি তামার্, যমন্থে, নমন্ট বা উইন্টারগ্রীলির স্বাদগন্ধেুক্ত 

বা স্বাদগন্ধহীি OTP নবক্রয় র্রলত পারলব বা নবক্রলয়র িিু রাখলত পারলব। 
o যে িব যটাবুালর্া নরলটইোরলদর র্ালছ 4 বা তার যবনয যে যর্ালিা গলন্ধর OTP 

আলছ তারা নবক্রয় র্রার িলিুই যরলখলছ বলে ধরা হয়। 
 

5. ককান ককান পণ্য এইিব আইরনে আওতায় থাকরে? 
এই আইলির আওতায় িমস্ত ইলেক্ট্রনির্ নিগালরট, ই-নেক্যুইে/নেক্যুইে নিলর্াটিি এবং OTP 
োর্লছ। িমস্ত আর্ালরর স্বাদগন্ধেুক্ত ই-নিগালরট এবং ই-নেক্যুইে নিনিদ্ধ র্লর িবকলযি রাষ্ট্রীয় 
িীনত যেলর্ আলরা এনগলয় োওয়া হলয়লছ। নিউ ইয়র্ক  নিটি ও যেলটর আইলি আওতায় 
নিষ্পনিলোগু এবং টুাঙ্ক-নভনির্ পণ্ু অন্তভুক ক্ত। এছাড়াও নিউ ইয়র্ক  নিটির আইলির মাধুলম 
তামার্, যমন্থে, নমন্ট বা উইন্টারগ্রীি স্বাদগন্ধেুক্ত বা স্বাদগন্ধহীি তামার্ ও স্বাদগন্ধেুক্ত OTP এর 
নবক্রয় িীনমত র্রা হলয়লছ। 
 

6. আমাে পণ্য স্বাদগন্ধযুক্ত সকনা সকভারব বুঝব? 
যেলবে, পুালর্নিং যদখুি এবং/অেবা স্বাদগন্ধেুক্ত বলে এমি নিহ্ন নদলয় মালর্ক টিং যদখুি। পলণ্ুর 
নববরলণ্র িিু নিমকাতা যে বণ্কিা ও ছনব নদলয়লছ তা যদখুি। যব্দ, রঙ বা ছনবর মাধুলম 
গলন্ধর বণ্কিা যদয়া োর্লত পালর। "spicy" (ঝাে) বা "sweet" (নমনি) এর মলতা যলব্দর 
মাধুলম িাধারণ্ত গন্ধলর্ যবাঝালিা হয়।  

 ই-নিগালরট বা ই-নেক্যুইে যর্বেমাত্র তখি নবক্রয় র্রা হলব েনদ তা তামালর্র 
স্বাদগন্ধেুক্ত বা স্বাদগন্ধহীি হয়।  

 OTP যর্বে তখিই নবক্রয় র্রা োলব েনদ তা তামার্-, যমন্থে-, নমন্ট- বা 
উইন্টারগ্রীলির স্বাদগন্ধেুক্ত বা স্বাদগন্ধহীি হয়।  

 
িামলির মািগুনেলত, যর্াি পণ্ু নবক্রয় র্রা োলব এবং যর্াি পণ্য় নবক্রয় র্রা োলব িা তা 
িম্পলর্ক  আমরা আলরা নিলদক নযর্া যদব।  
 

7. সনসদি ষ্ট সকেু সেরটইিাে আরে সক যাো এখনও স্বাদগন্ধযুক্ত পণ্য সবক্রয় কেরত পারে? 
িা, নিউ ইয়র্ক  নিটিলত স্বাদগন্ধেুক্ত ইলেক্ট্রনির্ নিগালরট নবক্রলয়র অিমুনত যিই।  
 

 যর্বেমাত্র যরনিোর র্রা যটাবালর্া বার স্বাদগন্ধেুক্ত OTP নবক্রয় র্রলত পালর।  
 যর্ালিা িতুি যটাবালর্া বার যরনিলেযি উপেভু যিই। 
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8. নতুন আইন করব কথরক প্রযুক্ত হরব? 
িেুাই 1, 2020 যেলর্, যযনরলের অেক নবভালগর অনেি (Department of Finance, DOF) এবং 
উপলভাক্তা ও র্মী-িুরিা নবভাগ (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP, 
আলগ DCA বো হত) নরলটইোরলদর নিয়নমত পনরদযকলির অংয নহিালব এই আইিগুনে িলয়াগ 
র্রলব। নিয়নমত বা অনভলোলগর নভনিলত পনরদযকি র্রা হলত পালর। 
 

9. অবসিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পণ্য়গুরিা সনরয় সেরটইিােো সক কেরব? 
নরলটইোরলদর িেুাই 1 এর মলধু িমস্ত স্বাদগন্ধেুক্ত ই-নিগালরট এবং স্বাদগন্ধেুক্ত ই-নেক্যুইে 
পণ্ু িি র্রার পনরর্ল্পিা র্রলত হলব।  র্ারণ্ এইিব পলণ্ু বুাটানর ও নিলর্াটিলির আর্ালর 
নবপজ্জির্ বিক ু োলর্, যিগুনে িঞ্জালে যমযা উনিত িয়। নিরাপলদ িি র্রার নবর্ল্পিমলূহর িিু 
বিক ু িি র্রার ঠির্াদার ও আপিার নেনেনবউটলরর িলে র্ো বেিু।  
 
উপলরর 4 িং িলশ্ন উনিনখত পনরমালণ্র যেলর্ যবনয স্বাদগন্ধেুক্ত ই-নিগালরট বা স্বাদগন্ধেুক্ত ই-
নেক্যুইে োর্লে তা DOF যযনরলের অনেি বালিয়াপ্ত র্রলত পালর। নরলটইোররা উপলরর 
নিনিিগুনে তালদর িায়গা যেলর্ িরালত িেুাই 1 যেলর্ 15 িেুাই 2020 পেকন্ত 15 নদি িময় 
পালব এবং এইিব তেু িািালব:  
1) নিনিিগুনে তার্ বা নেিলে যর্ি যেলর্ িরালিা হলয়লছ। 
2) যিগুনেলর্ নিরাপদ স্থালি িাধারণ্ মািলুির িাগালের বাইলর রাখা হলয়লছ। 
3) নরলটইোরলদর র্ালছ এইিব নিনিি েনদ োলর্, তাহলে DCWP বা DOF যযনরলের অনেি 

যেলর্ আনধর্ানরর্রা পনরদযকলি যগলে অনবেলে তালদরলর্ যিগুনে যদখালত হলব।   
 

10. আইন িঙ্ঘন কেরি কী িাসি কদয়া হয়? 
আইি েঙ্ঘি র্রলে িনতটি েঙ্ঘলির িিু $1,000 যেলর্ $5,000 আনেকর্ িনরমািা আলরাপ 
র্রা হয়। েনদ যর্ালিা নরলটইোর নতি বছলরর মলধু নতিবার েঙ্ঘি র্লর তাহলে তার োইলিি 
এর্ বছলরর িিু িািলপন্ড র্রা হলত পালর। এছাড়াও নিউ ইয়র্ক  যেলট স্বাদগন্ধেুক্ত ইলেক্ট্রনির্ 
নিগালরলটর আইি েঙ্ঘলির িিু নরলটইোরলে িনত পুালর্ট স্বাদগন্ধেুক্ত ইলেক্ট্রনির্ নিগালরলটর 
িিু অনতনরক্ত $100 র্লর িনরমািা নদলত হলত পালর। 
 

11. সেরটইিােো ককাথায় এইিব আইন িম্পরকি  আরো তথয পারব? 
NYC তামার্ ও ই-নিগালরট নিয়ন্ত্রণ্ আইি িম্পলর্ক  আলরা িািলত nyc.gov/health োি ও 
"tobacco laws" (তামার্ িংক্রান্ত আইি) যদখুি অেবা 311 িেলর র্ে র্লর বেুি যে আপনি 
তামার্ বা ইলেক্ট্রনির্ নিগালরট নরলটে নেোর। 

 
নিউ ইয়র্ক  যেলটর স্বাস্থু নবভাগ তালদর ওলয়বিাইলট নরলটইোরলদর িিু তেু িদাি র্লর। বনধকত 
িনরমািা এবং নিলদক নযর্া অিিুালর িদযকি ও ছালড়র উপর িতুি নিলিধাজ্ঞা িম্পলর্ক  আলরা 
িািলত health.ny.gov/prevention/tobacco_control/educational_materials.htm-এ োি।  

http://nyc.gov/health
http://health.ny.gov/prevention/tobacco_control/educational_materials.htm

