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বহু বছরেে সমর্থরেে পে, নেউ ইয়র্থ  স্টেট ম্যানেহুয়যােযা স্েগুরেশে অ্যান্ড ট্যারসেশে 
অ্যাক্ট (MRTA) এে মযাধ্রম নেউ ইয়রর্থ  র্যােযানবসরর ববধ রেযা হরয়রছ। MRTA-স্ে 
র্যােযানবস সংক্যান্ত নেন ্্থষ্ট নরছু ্ণ্ডরর আটর, বযানেে ও প্রে্যাহযােও রেযা হরয়রছ।

ক্যানযাবিসের 
(গযাঁজযার) তথ্
ক্যানযাবিসের 
(গযাঁজযার) তথ্

বিসেষ বকছু পবরবথিবতসত, 21 িছর ও তযার বিবে িয়সের ি্বতিরযা এখন বনউ 
ইয়সককে  আইনেম্মতভযাসি ক্যানযাবিে রযাখসত, বেিন করসত ও বিসত পযারসিন:

·  3 আউন্স পর্থন্ত শুররেযা 
র্যােযানবস অরবযা 24 গ্যাম 
পর্থন্ত ঘেীভূে র্যােযানবস 
েযাখরে পযােরবে

·  ধূমপযাে সহ র্যােযানবস স্সবে 
রেরে পযােরবে-স্রবে স্রখযারে 
ধূমপযারেে অেমুনে স্েই 
স্সখযারে ছযাড়যা

·  স্রযােও অর্থ েযা নেরয় 21 বছরেে 
স্বনশ বয়সী স্র স্রযােও ব্নতিরর 
3 আউন্স পর্থন্ত র্যােযানবস ন্রে 
পযােরবে

·  রুতিেযাষ্টীয় সম্পনতিরে 
(স্রমে, সযামনের ঘযাঁটি) 
র্যােযানবস েযাখযা বযা 
স্সবে রেযা এখেও 
স্বআইনে

·  নসটিে এবং / অরবযা 
স্টেরটে আইরে 
ধূমপযারেে অেমুনে  
েযা রযারযা স্যারে 
র্যােযানবস ধূমপযাে 
রেযাে অেমুনে স্েই

·  21 বছরেে রম বয়রস 
র্যােযানবস েযাখযা বযা 
স্সবে রেযা স্বআইনে 
রযাররছ এবং এে ফরে 
$50 নসনভে টিনরট 
স্পরে পযারেে

·  গযানড় চযােযারেযাে সময় 
র্যােযানবস ধূমপযাে 
রেযা এবং / অরবযা 
র্যােযানবরসে প্রভযারব 
রযারযা অবস্যায় গযানড় 
চযােযারেযা স্বআইনে 
রযাররছ

এখনও বকছু বিবিবনসষি থযাকসি:

Criminal 
Justice



র্যােযানবস পনেচযােেযাে এরটি েেুে ্প্তে নেউ ইয়রর্থ  আইেসম্মে র্যােযানবস উৎপযা্ে ও নবনক্ে নেয়মযাবেী 
বেনে রেরব। নেয়মযাবেী চূড়যান্ত হরয় স্গরে েযাইরসন্সধযােী ব্বসযাগুনে আইেসম্মেভযারব র্যােযানবস উৎপযা্ে 
ও নবনক্ রেরে পযােরব। েেন্ে পর্থন্ত স্র স্রযােও পনেমযাণ র্যােযানবস নবনক্ স্বআইনে, েরব েযা আেও রম 
শযানতি সযারপক্ষ। উ্যাহেণস্বরূপ, 16 আউন্স পর্থন্ত শুররেযা র্যােযানবস নবনক্ এখে এরটি অপরম্থ, এে নবপেীরে 
রযা পুরেযারেযা আইরে এরটি গুরুেে অপেযাধ নছে। 18 বছরেে রমবয়সী রযাউরর স্েরেশুরে র্যােযানবস নবনক্ 
এখেও এরটি গুরুেে অপেযাধ।

ক্যানযাবিসের (গযাঁজযার)   তথ্ক্যানযাবিসের (গযাঁজযার)   তথ্

ক্যানযাবিে েংক্যান্ত বিি্মযান িণ্যাসিেেমূহ:

র্যােযানবস রযারছ েযাখযাে রযােরণ ্ণ্ডপ্রযাপ্ত নেউ ইয়র্থ বযাসী ও নরছু র্যােযানবস নবক্রয়ে অপেযারধে ্ণ্ড 
স্বয়ংনক্য়ভযারব NYS অনফস অফ স্রযাট্থ  অ্যাডনমনের্রেশরেে দ্যােযা আটর, বযানেে ও প্রে্যাহযাে হরয় রযারব।

অবভিযােী বনউ ইয়ককে িযােী

র্যােযানবস ব্বহযারেে রযােরণ অনভবযাসে প্রনক্য়যাে উপে এখরেযা প্রভযাব পড়রে পযারে, নবরশষ ররে রন্ 
রযারেযা র্যােযানবস সংক্যান্ত পূব্থ ্ণ্ডযার্শ স্ররর রযারর। এই আইেটি আপেযাে অনভবযাসে প্রনক্য়যারর নরভযারব 
প্রভযানবে রেরব স্স সম্পরর্থ  আরেযা েযােরে হরে আপেযাে আইেেীবীে সযারর ররযা বেেু অরবযা নবেযামরূে্, 
স্গযাপরে ও নেেযাপর্ অনভবযাসে সংক্যান্ত আইনে সহযায়েযাে েে্ ActionNYC- বক কল করুন 
(1-800-354-0365 নম্বসর, বেযামিযার- শুক্িযার, েকযাল 9টযা – েন্্যা 6টযা)।

ক্যানযাবিসের িযাবয়ত্বেীল ি্িহযার ও স্যাসথি্র উপর এর প্রভযাি 

র্যােযানবস ব্বহযারেেও নরছু স্বল্প ও ্ীঘ্থ-স্ময়যা্ী পযার্্থ-প্রনেনক্য়যা েরয়রছ। র্যােযানবস ব্বহযারে স্বযারস্্ে উপে 
প্রভযাব সম্পরর্থ  আপনে আরেযা পড়রে পযারেে এখযারে। ওষুরধে ব্বহযাে সংক্যান্ত স্রযারেযা সহররযানগেযাে প্ররয়যােে 
হরে, রে ররুে 1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) নম্বসর তথ্ ও বরফযাসরসলর জন্ 
24 ঘণ্যা/েপ্যাসহ েযাত বিন।

আপবন যবি… আপবন যযা বভযাগ করসত পযাসরন 
3 আউন্স পর্থন্ত র্যােযানবস নবক্য় এরটি স্ফৌে্যানে েঙ্ঘরেে ্ণ্ডযার্শ; $250 পর্থন্ত েনেমযােযা

3 আউরন্সে স্বনশ 16 আউন্স পর্থন্ত র্যােযানবস নবক্য় এরটি অপররম্থে ্ণ্ডযার্শ; নেেমযাস পর্থন্ত রযােযা্ণ্ড

16 আউরন্সে স্বনশ 5 পযাউন্ড পর্থন্ত নবক্য় গুরুেে অপেযারধে ্ণ্ডযার্শ; চযাে বছে পর্থন্ত রযােযা্ণ্ড

5 পযাউরন্ডে স্বনশ 100 পযাউন্ড পর্থন্ত নবক্য় গুরুেে অপেযারধে ্ণ্ডযার্শ; সযাে বছে পর্থন্ত রযােযা্ণ্ড

100 পযাউরন্ডে স্বনশ নবক্য় গুরুেে অপেযারধে ্ণ্ডযার্শ; পরেরেযা বছে পর্থন্ত রযােযা্ণ্ড

18 বছরেে রমবয়সী রযাউরর স্র স্রযােও  
পনেমযাণ র্যােযানবস নবনক্ গুরুেে অপেযারধে ্ণ্ডযার্শ; চযাে বছে পর্থন্ত রযােযা্ণ্ড

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page

