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গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াচু ল মাবরজুযার্া হরগুম্বলের্ অোন্ড ট্োম্বেের্ অোম্বের িাস্তিাযম্বর্র
হর্তৃ ত্ব হেওযার জর্ে হেম্বমইর্ রাইট্ এিং ক্রিম্বটাফার অোম্বলম্বেন্ডাম্বরর বর্ক্রিত
কম্বর হ াষণা কম্বরম্বের্

গভর্রন হ াচু ম্বলর প্রোসম্বর্র প্রিম বর্ক্রিতকৃত মম্বর্ার্ীতরা গক্রিকার িাস্তিাযর্ম্বক
অগ্রসর করম্বির্
হেমাইর্ রাইট্ গাাঁজা বর্যন্ত্রণ হিাম্বডনর (Cannabis Control Board) হচযারমোর্ ব ম্বসম্বি
কাজ করম্বির্; ক্রিম্বটাফার আম্বলকজান্ডার কোর্াবিস মোম্বর্জম্বমন্ট অবফম্বসর (Office
of Cannabis Management) বর্িান ী পবরচালক ব সাম্বি কাজ করম্বির্
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেট থিরর্ট থর্উ ইয়রক্নর ক্যার্াথিি ক্ররাল
হিারডনর (Cannabis Control Board, CCB) হচয়ারম্যার্ এিং ক্রিরোফার আরলক্জান্ডাররক্
অথফি অফ ক্যার্াথিি ম্যারর্জরম্রের (Office of Cannabis Management, OCM) থর্িা ন ী
পথরচালক্ থ রিরি হেম্াইর্ রাইটরক্ থর্ক্রিত ক্রররের্। থর্উ ইয়ক্ন রাজয আইর্িভার এক্টট
অিাধারণ অথধরিশরর্র িম্য় থর্ক্রিতক্রণগুথল ক্রা রয়থেল এিং এরাই গভর্রন হ াচুরলর
প্রশািরর্র প্রিম্ দুইজর্ ম্রর্ার্ীত ম্রর্ার্ীত িযক্রি। গাাঁজা থর্য়ন্ত্রণ হিাডন এিং গাাঁজা িযিস্থাপর্া
অথফি থর্উ ইয়রক্নর গাাঁজা থশরের জর্য এক্টট থিি্তৃত থর্য়ন্ত্রক্ ক্াঠারম্া ততথর এিং িাস্তিায়র্
ক্ররি, োর ম্রধয ররয়রে গাাঁজা পরণযর উৎপাদর্, লাইরিক্রসং, পযারক্ক্রজং, থিপণর্ এিং থিিয়।
ম্াথরজুয়ার্া হরগুরলশর্ অযান্ড টযারেশর্ অযাক্ট (Marijuana Regulation and Taxation Act,
MRTA), ো ম্াচন 31, 2021-এ পাি রয়রে, প্রাপ্তিয়স্করদর িযি ার, থচথক্ৎিা এিং হ ম্প থশরের
থর্য়ন্ত্ররণর জর্য হদরশর িি হচরয় িযাপক্ এিং প্রগথতশীল আইথর্ ক্াঠারম্ার ম্রধয এক্টট থ রিরি
স্থাপর্ ক্রা রয়রে, োরত হে িম্প্রদায়গুথল ঐথত াথিক্ভারি থর্থষদ্ধক্ররণর দ্বারা প্রভাথিত,
তারদর িম্ভািয অংশগ্র ণ থর্ক্রিত ক্রা োয়। আইর্টট OCM ততথর এিং তার িাস্তিায়রর্র
তত্ত্বািধারর্র জর্য পাাঁচ িদরিযর এক্টট হিারডনর প্ররয়াজর্ আিশযক্ ক্রর এিং িাম্াক্রজক্
িম্তার আরিদর্ক্ারীরদর অংশগ্র রণর িুথিধারি এিং
ন
তা িম্ির্ন ক্রার জর্য পথরক্থেত এক্টট
িাম্াক্রজক্ িম্তার পথরক্ের্া ততথর ক্রার জর্য এক্জর্ দায়প্রাপ্ত প্রধার্ িম্তা আথধক্াথরক্
থর্রয়ারগর থিষরয় থিিচর্া ক্রর। MRTA এক্টট হক্াম্পাথর্র ম্াথলক্ার্াধীর্ লাইরিরসর িংখ্যাও
িীম্ািদ্ধ ক্রর এিং উত্পাদর্ এিং খ্ুচরা পথররষিাগুথলর উল্লম্ব িং তক্রণরক্ থর্থষদ্ধ ক্রর, ো
আররা থর্ক্রিত ক্রর হে হোট িযিিাগুথল র্তু র্ িাজারর প্রথতরোথগতার এক্টট িুরোগ পায়।

"আম্ার শীষ নঅগ্রাথধক্ারগুথলর ম্রধয এক্টট ল অিরশরষ থর্উ ইয়রক্নর গাাঁজা থশেরক্ চালু ক্রা এটট দী থদর্
ন
ধরর থিলথম্বত রয়রে, থক্ন্তু আম্রা ক্যার্াথিি ক্ররাল হিারডনর হচয়ারম্যার্ থ িারি
হেম্াইর্ রাইরটর থিরর্রটর থর্ক্রিতক্রণ এিং ক্রিরোফার আরলক্জান্ডার গাাঁজা িযিস্থাপর্া
অথফরির থর্িা ন ী পথরচালক্ থ িারি থিরর্রটর থর্ক্রিতক্ররণর ম্াধযরম্ িম্য় িাাঁচারত পাররিা,"
গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "এই দুই িযক্রি তারদর র্তু র্ ভূ থম্ক্ায় জ্ঞার্ এিং অথভজ্ঞতার িম্পদ
থর্রয় এরিরের্, এিং আথম্ জাথর্ হে তারা থর্রাপদ, র্যােয এিং স্বচ্ছ থিথধগুথলর রূপররখ্া ততথর
ক্রার এিং িাস্তিায়রর্র এক্ অিাধারণ ক্াজ ক্ররির্ এিং ো ক্ৃষ্ণাঙ্গ িম্প্রদায়গুথলর উপর
থর্থষদ্ধক্ররণর প্রভািগুথল প্রথতক্াররর প্ররয়াজর্ীয়তারক্ স্বীক্ৃথত হদয়। আথম্ আম্ারদর রারজযর
গাাঁজা থশে গর়ে হতালার এিং থর্উ ইয়ক্নিািীরদর জর্য প্রক্ৃত পথরিতনর্ আর্রত তারদর িারি
ক্াজ ক্ররত উদগ্রীি।"
হেম্বমইর্ এস. রাইট্ গাাঁজা বর্যন্ত্রণ হিাম্বডনর হচযারমোর্ ব ম্বসম্বি কাজ করম্বির্
হেম্াইর্ এি রাইট থর্উ ইয়ক্ন হেট অযারিম্বথলর (New York State Assembly) প্রাির্ িদিয এিং
িতনম্ারর্ থডপাটন রম্ে অফ ফাইর্াক্রসয়াল িাথভনরিরির (Department of Financial Services, DFS)
হেটওয়াইড অথফি অফ ফাইর্াক্রসয়াল ইর্ক্্লুশর্ আন্ড এম্পাওয়াররম্রের (Office of Financial
Inclusion and Empowerment) প্রিম্ পথরচালক্ থ রিরি ক্াজ ক্ররের্। থম্রিি রাইট এক্জর্
অযাটথর্,ন উরদযািা, হোট িযিিার ম্াথলক্ এিং িক্রিয় ক্ম্ী থেথর্ থদ্বতীয় প্রজরের হিডরফাডন
ি্টুইভযারিরের িাথিন্দা থেথর্ তার িম্প্রদারয়র িম্ৃদ্ধ উত্তরাথধক্ার িংরক্ষণ এিং ভথিষযরতর জর্য
এক্টট শক্রিশালী থভথত্ত ততথর ক্ররত থিথর্রয়াগ ক্রররের্। থতথর্ তার ক্ম্জীির্
ন
তার প্রথতরিশী এিং
তার িম্প্রদারয়র জর্য ক্ষম্তায়র্ এিং িুরোগ িৃটির জর্য উৎিগ ক্রররের্।
ন
থম্রিি রাইট র্রভম্বর 8, 2016 িারল থর্উ ইয়ক্ন হেট অযারিম্বথলরত থর্িাথচত
ন
র্। থতথর্ ি্ুক্থলরর্র
56তম্ অযারিম্বথল থডথিক্ট, NY-হত পথররষিা প্রদার্ ক্ররর্ ো হিডরফাডন-ি্টুইভযারিে এিং র্দনার্ ন
িাউর্ াইটি পা়োগুথলর প্রথতথর্থধত্ব ক্রর। থতথর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট ব্ল্যাক্, পুরয়রতনা থরক্ার্,
থ স্পাথর্ক্ এিং এথশয়ার্ হলক্রজিরলটটভ ক্ক্ারির (New York State Black, Puerto Rican,
Hispanic & Asian Legislative Caucus) হচয়ারম্যার্ এিং পাথলত পথরচোন থিষয়ক্ অযারিম্বথল
িািক্থম্টটর (Assembly Subcommittee on Foster Care) হচয়ারম্যার্ থ রিরি দাথয়ত্ব পালর্ ক্ররর্।
ক্থম্উথর্টট হিাডন 3-এর (Community Board 3) প্রাির্ হচয়ারম্যার্ থ রিরি, থম্ি রাইট অতীরতর
এিং িতনম্ার্ থর্িাথচত
ন
ক্ম্ক্তন
ন া, িম্প্রদারয়র হর্তৃিৃন্দ এিং ি্ুক্থলরর্র উন্নথতর জর্য
প্রথতশ্রুথতিদ্ধ স্থার্ীয় অথধিািীরদর িরঙ্গ দী থদরর্র
ন
িম্পক্ন গর়ে তু রলথেরলর্। থতথর্ CB3-হত
(Community Board 3) 13 িের দাথয়ত্ব পালর্ ক্ররর্ এিং এর আরগ থর্িা ন ী িথচি, হক্াষাধযক্ষ
এিং িারজট িম্ন্বয়ক্ারী পরদ থেরলর্।
থতথর্ ি্ুক্থলর্ থলগযাল িাথভনরিি এিং প্রাইরভট লয ফাম্গুথলরত
ন
ওক্ালথত ক্ররর্। প্রধার্ আইর্
িংস্থাগুথলরত অযাটথর্ থন রিরি ক্াজ ক্রার িম্য়, থম্ি রাইট ভলাথেয়ারি অি থলগযাল
িাথভনরিরির (Volunteers of Legal Services) ইর্ক্ারিারররটড ম্াদাি নপ্ররজরক্টর হপ্রা হিারর্া
আইর্জীিী থ রিরিও ক্াজ ক্ররথেরলর্।

থম্ি রাইট ম্াচন 2006 হিরক্ হিরেম্বর 2015 পেন্ত
ন ক্ম্র্ গ্রাউন্ডরিরও ম্াথলক্ থেরলর্ এিং হিটট
পথরচালর্া ক্ররতর্, এটট ল পা়োর এক্টট ক্থফ াউি। তার এলাক্ায় পোপ্ত
ন িংখ্যক্ হভাজর্
এিং িম্ারিরশর জায়গা হর্ই হিাঝার পরর থতথর্ হদাক্ার্টট চালু ক্ররর্।
থম্রিি রাইট থডউক্ থিশ্বথিদযালয় (Duke University) এিং ইউথর্ভাথিটট
ন অি থশক্ারগা
(University of Chicago) লয স্কুরলর স্নাতক্।
ক্রিম্বটাফার আম্বলকজান্ডার কোর্াবিস মোম্বর্জম্বমন্ট অবফম্বসর বর্িান ী পবরচালক
ব সাম্বি কাজ করম্বির্
ক্রিি আরলক্জান্ডার এক্জর্ হফৌজদাথর থিচার িযিস্থার িংস্কারক্, আইর্জীিী এিং র্ীথত
থিরশষজ্ঞ। থতথর্ থলি, ক্ুইরসর অথধিািী এিং হগ্ররর্ডার ক্যাথরথিয়ার্ দ্বীপ হিরক্ েুিরারে
আিা অথভিািী থপতাম্াতার পুত্র।
ক্রিি উরল্লখ্রোগয র্ীথত থর্ধাররণর
ন
অথভজ্ঞতা ি এক্জর্ অথভজ্ঞ রাজর্ীথতথিদ। থতথর্ এর
আরগ থর্উ ইয়ক্ন হেট হডরম্ারিটটক্ পাটটন র (New York State Democratic Party) জর্য ক্াজ
ক্রররের্ ক্ংরগ্ররির আইথর্ ি ায়ক্ থ িারি, ড্রাগ পথলথি অযালারয়রসর (Drug Policy Alliance)
র্ীথত িম্ন্বয়ক্ারী থ িারি এিং থর্উ ইয়ক্ন হেট হিরর্রটর (New York State Senate)
পরাম্শদাতা
ন
থ িারি হেখ্ারর্ থতথর্ থিথভন্ন ক্থম্টটর ক্াজ পথরচালর্া ক্ররর্ থর্উ ইয়ক্ন থিটট এিং
থর্উ ইয়ক্ন হেরটর হফৌজদাথর থিচার িযিস্থার থিষয়।
ক্রিি গণ অপরাধ ও ম্াদক্ েুরদ্ধর অিিারর্র ল়োইরয় তার আইর্গত এিং িাংগঠথর্ক্
অথভজ্ঞতা িযি ার ক্রর। থতথর্ িাম্াক্রজক্ র্যায়থিচার, জাথতগত িম্তা এিং র্াগথরক্
অংশগ্র রণর এক্জর্ চযাম্পম্পয়র্।
থতথর্ গাাঁজা থর্থষদ্ধক্রণ িন্ধ ক্রার জর্য োটন স্মাটন NY ক্যারম্পইরর্র প্রিতনক্ এিং ম্াথরজুয়ার্া
হরগুরলশর্ অযান্ড টযারেশর্ অযাক্ট, থর্উ ইয়রক্নর ম্াথরজুয়ার্া তিধক্রণ থিরলর প্রধার্
খ্ি়োক্ারক্।
ক্রিি িতনম্ারর্ এক্টট ি ু -রাজয গাাঁজা হক্াম্পাথর্, থভরলরজর জর্য িরক্ারী িম্পক্ন এিং র্ীথত
থিষয়ক্ ম্যারর্জার থ িারি ক্াজ ক্ররর্। থতথর্ আইর্ী হর্তারদর িারি জথ়েত িাক্ার এিং র্ীথত
থর্ধারক্রদর
ন
িম্ির্ন ক্রার দায়ভার প্রাপ্ত, তারা েখ্র্ তারদর রারজয গাাঁজার প্ররিশাথধক্ার
প্রিাথরত ক্রার হচিা ক্ররের্।
থতথর্ িাইরাথক্উজ থিশ্বথিদযালয় (Syracuse University) হিরক্ রােথিজ্ঞারর্ BA (Bachelor of Arts)
এিং CUNY স্কুল অফ লয (CUNY School of Law) হিরক্ JD থডথগ্র লাভ ক্ররর্।
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