
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 9/22/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

অবিস অি কোর্াবিস ম্োম্বর্জম্বম্ন্ট (OFFICE OF CANNABIS MANAGEMENT) শ্িাম্বডন 

বর্ম্ব াগ প্রদাম্বর্র জর্ে গভর্ নর শ্ াচুম্বলর শ্ াষণা  

  

বরউম্বির্ আর. ম্োকডোবর্ম্ব ল, III ও শ্জবসকা গাবস ন া শ্িাডন সদসে ব ম্বসম্বি দাব ত্ব 

পালর্ করম্বির্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থরউরের্ আর. ম্যাক্ড্যাথর্রেল, III ও হজথিক্া 

গাথি নো অথিি অে ক্যার্াথেি ম্যারর্জরম্ন্ট হোরড্ন থর্রোগপ্রাপ্ত  রেরের্। ক্যার্াথেি ক্ররাল 

হোড্ন (Cannabis Control Board) ও অথিি অে ক্যার্াথেি ম্যারর্জরম্ন্ট থর্উ ইেরক্নর গাাঁজা 

থিরের জর্য গাাঁজা পণয উৎপাদর্, লাইরিন্সিং, পযারক্ন্জিং, থেপণর্ ও থেক্রে, ইত্যাথদর জর্য 

এক্টি িম্থিত্ থর্েন্ত্রণম্ূলক্ হেম্ওোক্ন তত্থর ও োস্তোের্ ক্ররে।  

  

"থর্উ ইেরক্নর গাাঁজা থিে অরর্ক্ দী ন িম্ে ধরর িম্রক্ আরে - আথম্ অথিি অে ক্যার্াথেি 

ম্যারর্জরম্ন্ট এর িিলত্ার জর্য গুরুত্বপূণ ন থর্রোগ প্রদার্ ক্রথে োরত্ ত্ারা পুররাদরম্ 

ক্াে নক্রম্ শুরু ক্ররত্ পাররর্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর শ্ াচুল। "আম্ার থেশ্বাি এই র্তু্র্ থিরে 

আম্ারদর হেিরক্ িাম্রর্ এথগরে হর্োর হেরে থম্. ম্যাক্ড্যাথর্রেল ও থম্ি গাথি নো হপিাদাথরত্ব 

ও অথভজ্ঞত্ার িারি হোরড্নর দাথেত্ব পালর্ ক্ররের্।"  

  

বরউম্বির্ আর. ম্োকডোবর্ম্ব ল, III DASNY-এর হপ্রথিরড্ন্ট ও থচি এন্িথক্উটিভ অথিিার। 

থম্. ম্যাক্ড্যাথর্রেরলর থর্রোগ থর্উ ইেক্ন হেি থিরর্ি 10 জরু্, 2020 ত্াথররে থর্ন্িত্ ক্রররে। 

থম্. ম্যাক্ড্যাথর্রেল DASNY-এর প্রিাির্ ও ক্াে নপথরচালর্ার িাম্থিক্ েযেস্থাপর্ার জর্য 

দাথেত্বপ্রাপ্ত। থম্. ম্যাক্ড্যাথর্রেল 2019 িারল পােথলক্ িাইর্যাস, েযন্িগত্ িম্পদ েযেস্থাপর্া, 

ক্রপ নাররি িাইর্যাস ও হেিরক্াথর ইকু্যইটি ি  আথি নক্ পথররষো োরত্ 30 েেররর হেথি 

অথভজ্ঞত্া িম্ৃদ্ধ এক্জর্ দে ইর্রভেরম্ন্ট েযািংক্ার থ রিরে DASNY-হত্ হোগদার্ 

ক্ররর্। পােথলক্ িাইর্যারস ত্ার ক্যাথরোররর িম্েক্ারল, থত্থর্ হদিেযাপী 75 থেথলের্ ড্লাররর 

হেথি ক্র-ম্ুি েন্ড ইিুয ক্রার হেরে অিংিি ণ ক্রররের্। এোড়াও থম্. ম্যাক্ড্যাথর্রেল 

থেথর্রোরগর হেরে এক্টি পরাম্ি নদাত্া িাম্ ন প্রথত্ষ্ঠা ক্রররের্, হেোরর্ থত্থর্ থেথভন্ন ধররর্র 

হপিাজীেীরদর জর্য 50 থম্থলের্ ড্লাররর হেথি থেথর্রোগ হপািনরিাথলও ও েযেিাথেক্ িম্পরদর 

েযেস্থাপর্া ক্রররের্। ত্ার আরগ থম্. ম্যাক্ড্যাথর্রেল আিলান্টা হোড্ন অে এডু্রক্ির্ ির 

পােথলক্ সু্কলি (Atlanta Board of Education for Public Schools)-এর িভাপথত্র দাথেত্ব 

পালর্ ক্রররের্, হেোরর্ থত্থর্ থর্ে নাচর্ী এলাক্ার তেথচেযম্ে গ্রুপগুরলার হর্তৃ্ত্ব থদরেরের্ এেিং 

োো-ম্ারেরদর ক্থম্উথর্টির ক্ণ্ঠস্বর থ রিরে ভূথম্ক্া হররেরের্। থত্থর্ িাল নরির ইউথর্ভাথি নটি 



অে র্ি ন ক্যাররাথলর্া (University of North Carolina) হিরক্ অি নর্ীথত্ ও গথণরত্ েযারচলর অে 

আিনি থড্থি অজনর্ ক্রররের্ এেিং অথেরর্র ইউথর্ভাথি নটি অে হিিাি (University of Texas) 

হিরক্ ম্াোি ন অে থেজরর্ি অযাড্থম্থর্রেির্ থড্থি অজনর্ ক্রররের্।  

  

শ্জবসকা গাবস ন া িুড্ িাপ্লাই হচইরর্র শ্রথম্ক্রদর পািাপাথি োদয োড়া অর্য েুচরা থেক্রে ও 

স্বাস্থযরিো োরত্র শ্রথম্ক্রদর প্রথত্থর্থধত্বক্ারী এক্টি জাত্ীে পে নারের শ্রথম্ক্ ইউথর্ের্, 

থররিইল, হ ালরিল থড্পািনরম্ন্ট হোর ইউথর্েরর্র (Retail, Wholesale Department Store 

Union, UFCW) হপ্রথিরড্রন্টর ি ক্ারী থ রিরে ক্ম্ নরত্। থত্থর্ এর আরগ RWDSU-এর হড্পুটি 

পথলটিক্যাল থড্ররক্টর থ রিরে দাথেত্ব পালর্ ক্রররের্, হেোরর্ থত্থর্ ইউথর্েরর্র আইথর্ ও 

রাজনর্থত্ক্ ক্ম্ নিূথচিম্ ূ এথগরে হর্োর জর্য ক্াজ ক্রররের্। ত্ার আরগ, থত্থর্ র্তু্র্ 

অথভোিী ক্থম্উথর্টির েম্ত্াের্ (New Immigrant Community Empowerment)-এর 

হপ্রািাম্ি অযান্ড অগ নার্াইন্জিং থড্ররক্টর থ রিরে দাথেত্ব পালর্ ক্রররের্ এেিং ত্ার ক্যাথরোররর 

শুরুর থদরক্র িম্রে থর্উ ইেক্ন থিটির পােথলক্ সু্কলগুরলার জর্য র্যােয ত্ থেল প্রদারর্র থেষরে 

ক্াজ ক্রররের্। থত্থর্ েত্নম্ারর্ থর্উ ইেরক্নর থর্রাপত্তা ও স্বাস্থয থেষেক্ ক্থম্টি (New York 

Committee for Safety and Health) ও অযাড্রভারক্থি ইর্থেটিউি (Advocacy Institute)-এর 

হোড্ন িভাপথত্, িাম্ীণ ও অথভোিী ম্ন্ত্রণালে (Rural & Migrant Ministry) পথরচালর্া হোরড্নর 

ভাইি-হপ্রথিরড্ন্ট, এেিং হক্াোথরক্ার্-থভথত্তক্ িিংস্থা, থভথভর এল িুরেরর্া (Vivir El Sueno) এর 

হোড্ন িদিয থ রিরে দাথেত্ব পালর্ ক্ররের্।  র্্ডু্রাি হিরক্ আিা হজথিক্া  ান্টার ক্রলরজর 

(Hunter College) থিলভারম্যার্ সু্কল অে হিািযাল ওোক্ন ও  াভনাড্ন থেশ্বথেদযালরের (Harvard 

University) এক্জর্ িযাজরুেি।  
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