
শাস্তি প্রস্রিয়া
1.  নিউ ইয়র্্ক  নিটি (New York City, NYC) ভো�োক্ো ও র্র্্কচোরী িুরক্ো নি�োগ (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) 

এিং NYC-র অর্্ক নি�োগ (Department of Finance, DOF) নিয়নর্ত�োবি এটো নিনচিত র্রবত খুচরো নিবরেতোবের র্োবে যোয় ভোয, তোরো ভোটেট এিং 
স্োিীয় আইি অিিুরণ র্রবে। 

2.  এিি পনরের্্কবির ভোর্োবিোটিবত আপিোর ি্যিিো প্রনতষ্োিবর্ তোর্োর্ এিং িম্পনর্্ক ত পণ্য আইি লঙ্ঘি র্রবত ভোেখবল আপনি লঙ্ঘবির ভোিোটির্ পোবিি এিং 
শুিোনির জি্য প্রর্োিনির্ ভোর্োর্দ্দর্ো ও শুিোনি েপ্তর (Office of Administrative Trials and Hearings, OATH)-এ উপনস্ত হবত হবি৷ 

3.  আপিোর শুিোনিবত আপনি লঙ্ঘি স্ীর্োর র্রবল িো ভোেোষী িোি্যস্ত হবল আপিোর ি্যিিো প্রনতষ্োিবর্ জনরর্োিো র্রো হবি।

অন্্যায্্যভাবে তামাক, ভভস্িং ো তামাকস্েহীন্ ধমূিান্ িণ্্য  
স্েস্রি করার জন্্য স্ন্উ ইয়ক্ক  স্িটি এেং স্ন্উ ইয়ক্ক  ভটেবের শাস্তি 

আবরো তবর্্যর জি্য 311-এ র্ল র্রুি অর্িো nyc.gov  
ভোেখুি এিং "tobacco laws" (তোর্োর্ আইি) নলবখ খুজঁিু। 

NYC তামাক িণ্্য স্ন্য়ন্ত্রণ্ আইন্ (Tobacco 
Product Regulation Act, TPRA) লঙ্ঘন্

স্ন্উ ইয়ক্ক  ভটেে (New York State, NYS) স্কবশার/
স্কবশারীবের তামাক ে্যেহার প্রস্তবরাধ আইন্ 

(Adolescent Tobacco Use Prevention Act, ATUPA) লঙ্ঘন্

প্রথম লঙ্ঘন্
স্বিতীয় ও িরেততী 

লঙ্ঘন্িমহূ
প্রথম লঙ্ঘন্ স্বিতীয় ও িরেততী লঙ্ঘন্িমহূ

লঙ্ঘন্ প্রস্ত জস্রমান্া িবে্কাচ্চ $1,000 িবে্কাচ্চ $2,000 $300 ভথবক $1,500 $500 ভথবক $2,500

গন্ধয্কু্ত ভ্যািার িবণ্্যর িথৃক 
ি্যাবকজ প্রস্ত জস্রমান্া

প্রবযোজ্য িয় প্রবযোজ্য িয় $100 $100

লঙ্ঘন্ প্রস্ত িারচাজ্ক প্রবযোজ্য িয় প্রবযোজ্য িয় $250 $250 

ভোকান্ েন্ধ ন্া হ্যাাঁ প্রবযোজ্য িয় প্রবযোজ্য িয়

তামাক ো ই-স্িগাবরবের  
লাইবিন্স ো স্ন্েন্ধন্ োস্তল 

ন্া হ্যাাঁ ন্া হ্যাাঁ

লোস্রর লাইবিন্স োস্তল প্রবযোজ্য িয় প্রবযোজ্য িয় ন্া হ্যাাঁ

আিন্ার তামাক ো ভভিার 
স্ন্েন্ধন্ ো লোস্রর লাইবিন্স 
িম্পস্ক্ক ত িবয়ন্ট (আবরো জোিবত  
নিবচ NYS পবয়ন্ট ি্যিস্ো ভোেখুি।) 

প্রবযোজ্য িয় প্রবযোজ্য িয় লঙ্ঘন্ প্রস্ত েইু িবয়ন্ট লঙ্ঘন্ প্রস্ত েইু িবয়ন্ট

লঙ্ঘবন্র জন্্য িম্াে্য শাস্তি

জোিযু়োনর 2023-এ হোলিোগোেরৃ্ত

দ্রষ্টি্য: লোইবিন্স েোড়ো পণ্য নিনরে র্রোর র্বতো লঙ্ঘি জনিত অপর্বর্্কর ভোক্বরে অপরোধর্লূর্ র্োনস্তিহ অনতনরক্ জনরর্োিো প্রবযোজ্য হবত পোবর। এর্ই লঙ্ঘবির জি্য 
আপিোবর্ NYC TPRA এিং NYS ATUPA উ�য় আইবি জনরর্োিো র্রো হবত পোবর। ভোেোর্োি িন্ধ িো নিন�ন্ন ধরবির লোইবিন্স িোনতবলর নিষয়টি স্োয়ী িো অস্োয়ী হবত 
পোবর। আপিোর নিিন্ধি িো লোইবিন্স ইবতোর্বধ্য প্রত্যোহোর র্রো হবল লঙ্ঘবির ভোক্বরে আবরো গুরুতর জনরর্োিো প্রবযোজ্য হবত পোবর।

NYS িবয়ন্ট ে্যেস্া: অপ্রাপ্তেয়স্কবের কাবে স্েরিবয়র মাধ্যবম লঙ্ঘন্ 
NYS ATUPA আইবির অধীবি 21 িেবরর র্র্ িয়িী র্োবরো র্োবে তোর্োর্জোত দ্রি্য, ভো�ষজ নিগোবরট িো ভো�পোর পণ্য নিনরে র্বর এর্ি ি্যিিো প্রনতষ্োবির 
জি্য লঙ্ঘি পবয়ন্ট ি্যিস্ো রবয়বে। 21 িেবরর র্র্ িয়িী র্োবরো র্োবে প্রনতটি নিরেবয়র জি্য েটুি পবয়ন্ট জোনর র্রো হয়। (নিরেয়র্োরী র্র্্কচোরী NYS তোর্োর্ 
নিরেয় প্রনর্ক্ণ র্র্্কিূনচ িম্পন্ন র্রবল এটি শুধুর্োরে এর্ পবয়ন্ট হবি।) এিি পবয়ন্ট ভোেোর্োবির ভোরর্ব্ড্ক  র্োবর্ স্তন্ েেবরর জন্্য এিং জনরর্োিোর র্োরণ  
হবত পোবর:  

•   ভয্বকাবন্া িবয়ন্ট: প্রনত িের অন্তত েটুি পুিঃনিরীক্ণ র্বর ভোেখো হয় ভোয আপিোর ি্যিিোর ভোরর্ব্ড্ক  পবয়ন্ট রবয়বে নর্িো। 

•   স্তন্ ো ভেস্শ িবয়ন্ট: তোর্োর্ এিং ভো�পোর পণ্য নিনরে র্রোর ভোক্বরে NYS নিিন্ধি, ভোিই িোবর্ আপিোর NYS লটোনর লোইবিবন্সর এর্ িেবরর স্নগতোবের্। 
স্নগতোবের্ ভোর্ষ হওয়োর পর, নতি পবয়ন্ট িনরবয় ভোিওয়ো হবি।

NYS ATUPA আইি এিং জনরর্োিো িম্পবর্্ক  আবরো তবর্্যর জি্য health.ny.gov ভোেখুি এিং "A Guide for Retail Tobacco and Vapor Product 
Dealers" (খুচরো তোর্োর্ ও �্যোপোর পণ্য ি্যিিোয়ীবের জি্য নিবে্ক নর্র্ো) নলবখ খুজঁিু।

Bengali

https://www1.nyc.gov/
https://bn.health.ny.gov/

