
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ের্নসাম্বেম্বে গাাঁজা চাষ বিম্বল স্বাের করম্বলর্  

   

বিলটি বর্উ ইয়ম্বকনর হ ম্প চাষীম্বের এই িসম্বে গাাঁজা ফলাম্বর্ার সুম্ব াগ প্রোর্ কম্বর  

  

ের্নসাম্বেম্বে লাইম্বসন্সসমূ  হেম্বির প্রাপ্তিয়স্কম্বের িেি াম্বরর জর্ে গাাঁজা কম নসূবচ 

ত্বরাবির্ কম্বর এিং বর্উ ইয়ম্বকনর চাষীম্বের অগ্রাবিকার প্রোর্ কম্বর  

  

চাম্বষর লাইম্বসন্স দ্বারা শুরু করা  ম্বল র্া আসন্ন প্রাপ্তিয়স্কম্বের িেি াম্বরর কম নসূবচ শুরু 

করার জর্ে েণ্ে উেলভে িাকা বর্শ্চির্ করম্বর্ সা া ে করম্বি  

  

এর মম্বিে রম্বয়ম্বে র্ো ের্া ও অেভভ নশ্চি, এিং েবরম্বিেগর্ভাম্বি হিকসই  ওয়া বর্শ্চির্ 

করার বিিার্  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থিথিমালায় স্বাক্ষর ক্করকের্ হেটি এক্টি র্তুর্ শতনসাকেকক্ষ 

প্রাপ্তিয়স্ককের িযি াকরর জর্য গা াঁজা চাষীর লাইকসন্স (Conditional Adult-use Cannabis 

Cultivator license) ততথর ক্কর, থর্উ ইয়কক্নর থিেযমার্ হ ম্প চাষীরা োকত আসন্ন প্রাপ্তিয়স্ককের 

িযি াকরর জর্য গা াঁজার িাজাকরর জর্য 2022 ফলাকর্ার হমৌসুকম গা াঁজা ফলাকর্ার শতনসাকেক্ষ 

লাইকসকন্সর জর্য আকিের্ ক্রকত োকর তার এক্টি েি স্থাের্ ক্কর। আইর্টির অিীকর্, 

শতনসাকেকক্ষ লাইকন্সস োওয়া গা াঁজা চাষীকের অিশযই থিকশষ থক্েু আিথশযক্তা েূরণ ক্রকত 

 কি, োর মকিয রকয়কে থর্রােে, হিক্সই এিং েথরকিশিান্ধি চাষ অর্শুীলর্, এক্টি সামাজজক্ 

র্যােযতা হমন্টরথশে ক্ম নসূথচকত অংশগ্র ণ, এিং এক্টি হিার্া ফাইথি শ্রথমক্ সংগঠকর্র সাকি 

এক্টি শ্রম শাথি চুজিকত জথিত  ওয়া।    

   

"আথম এই থিলটিকত স্বাক্ষর ক্রকত হেকর গথি নত, এটি থর্উ ইয়কক্নর চাষীকের সিার প্রিকম গা াঁজা 

ফলাকর্া এিং আমরা হেই থর্রােে, র্যােয এিং অিভুনজিমূলক্ র্তুর্ থশল্প গঠর্ ক্রথে তা শুরু 

ক্কর হেওয়ার অিস্থাকর্ থর্কয় োকি," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমাকের ম ার্ হেকির প্রথতটি 

হক্ার্ার প্রকতযক্ থর্উ ইয়ক্নিাসীকের জর্য অি ননর্থতক্ সুকোগ ও প্রিজৃি থর্কয় আসার আমাকের 

হে প্রথতশ্রুথত তা েূরণ ক্রার হক্ষকে থর্উ ইয়ক্ন হেি হর্তৃত্ব থেকয় োকি।"   

  

অোম্বসেবল সংখ্োগবরষ্ঠ হর্র্া শ্চিোল বেেলস-হোকস িম্বলর্, "গত িের, অকর্ক্ 

িেকরর লিাইকয়র ের, আমরা অিকশকষ গা াঁজা প্রথিিার্ ও ক্র আইর্ (Marijuana Regulation 

and Taxation Act, MRTA) প্রণয়র্ ক্রকত হেকরথে, এিং আমরা র্ব্বই িেকরর হিথশ সময় িকর 



গা াঁজা থর্কষিাজ্ঞার অসম প্রকয়াগ িহু জীির্ ও সম্প্রোকয়র উের হেই থিধ্বংসী প্রভাি হফকলকে 

তা হমাচর্ ক্রার ক্াজ শুরু ক্করথে। MRTA থর্জিত ক্কর োকত তিি প্রাপ্তিয়স্ককের িযি াকরর 

িাজার গকি উকঠ থর্উ ইয়ক্ন হেকির মােকক্র থিরুকি েুি (War on Drugs) দ্বারা সি নাথিক্ 

ক্ষথতগ্রস্ত অকেতাঙ্গ সম্প্রোয়সমূ  এিং িযজিকের প্রথত র্যােযতা এিং অি ননর্থতক্ র্যায়থিচাকরর 

উের হক্ন্দ্র ক্কর। থিলটি োশ  ওয়ার ফকল, আমরা অস্থায়ী শতনসাকেকক্ষ চাষীকের অর্ুকমাের্ 

প্রোর্ ক্রা এিং থর্উ ইয়কক্নর িতনমার্ হ ম্প চাষীকের  লাইকসন্স প্রজিয়া ক্রার মািযকম 

প্রাপ্তিয়স্ককের িযি াকরর জর্য গাজার থশকল্পর এক্টি োথয়ত্বশীল শুরু সটৃি ক্রার সুকোগ 

হেকয়থে। ক্তৃনেক্ষ থর্জিত ক্রকত সা ােয ক্রকি োকত খুচরা থিসকের্সাথর খুকল হগকল 

প্রাপ্তিয়স্ককের গা াঁজা িাজাকরর চাথ ো হমিাকর্ার জর্য েে নাপ্ত থর্রােে, থর্য়থিত, এিং 

েথরকিশগতভাকি সকচতর্ গা াঁজা েণয উেলভয িাকক্। গুরুত্বেূণ নভাকি, থিথিমালাটি এক্টি 

সামাজজক্ ইকু্ইটি হমন্টরথশে ক্ম নসথূচর (Social Equity Mentorship Program) িাক্ হেয়, ো 

গা াঁজা চাষ ও প্রজিয়াজাতক্রকণ আগ্র ী সামাজজক্ ও অি ননর্থতক্ ইকু্ইটি অংশীোরকের জর্য 

এক্টি সম্ভি এিং অিভুনি েি সটৃি ক্রকি োকত তারা এই উেীয়মার্ থশকল্পর িযাোকর অমূলয 

জ্ঞার্ ও অথভজ্ঞতা অজনর্ ক্রকত োকর। থিলটি দ্বারা অর্ুকমাথেত অস্থায়ী শতনসাকেক্ষ 

লাইকসন্সগুথল েথরকশকষ MRTA-র লক্ষয ও লক্ষয িাস্তিায়কর্ সা ােয ক্রকি।"  

   

বসম্বর্ির বমম্বেল ব শ্চি িম্বলর্, "আজকক্ থর্উ ইয়কক্নর জর্য এক্টি আর্কের থের্ ক্ারণ থর্উ 

ইয়কক্নর চাষীকের গা াঁজা িাজারটি শুরু ক্রার ক্ষমতা োর্ক্ারী আমাকের থিলটি আইর্ থ সাকি 

স্বাক্ষথরত  কয়কে। MRTA আমাকের হেকির জর্য সথতযক্াকরর চিাক্ার গা াঁজা অি নর্ীথত গঠর্ 

ক্রকত োিার থভথি স্থাের্ ক্রকে ো থর্উ ইয়কক্নর চাষীকের এিং কু্ষদ্র িযিসা 

থিসকের্সাথরসমূ কক্ ফলর্ ও উৎোেকর্র হক্কন্দ্র স্থাের্ ক্কর, এিং এই থিলটি স্বাক্ষর ক্রার 

ফকল, চাষীরা এখর্ জথমকত িীজিের্ ক্রকত োরকি ক্রকি ো থর্জিত ক্রকি হে আমরা োকত 

িমিি নমার্ এই থশকল্পর চাথ ো হমিাকত োথর। আমরা োকত হেকশর সিকিকক্ অগ্রসর থচিার 

এিং সামাজজক্ভাকি র্যােয গা াঁজা থশল্প গঠর্ ক্রার ক্াজ শুরু ক্রকত োথর তার জর্য এই থিকলর 

িযাোকর জরুথর েেকক্ষে হর্ওয়ার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যিাে জার্াই।"  

  

বসম্বর্ির বলজ ক্রুগর্ার িম্বলর্, "থিথিমালাটি প্রাপ্তিয়স্ককের িযি াকরর িাজাকর োকত গা াঁজার 

েে নাপ্ত সরিরা  িাকক্ তা থর্জিত ক্রার থেকক্ এক্টি গুরুত্বেূণ ন েেকক্ষে ো এক্ইসাকি থর্উ 

ইয়কক্নর চাষীকের অগ্রাথিক্ার প্রোর্ ক্কর, সামাজজক্ ও অি ননর্থতক্ হমন্টরথশে ক্ম নসূথচ সমি নর্ 

ক্কর, এিং েথরকিশগতভাকি হিক্সই কৃ্থষ অর্ুশীলর্কক্ উৎসাথ ত ক্কর। আথম অথত গুরুত্বেূণ ন 

এই ক্ম নসূথচটি অগ্রসর ক্রার হক্ষকে গভর্ নর এিং গা াঁজা িযিস্থাের্া অথফকসর (Office of 

Cannabis Management, OCM), এিং এক্ই সাকি থসকর্ির থ জি এিং অযাকসম্বথলর সংখযাগথরষ্ঠ 

হর্তা থেেলস-হোক্কসর হর্তৃকত্বর প্রশংসা ক্রথে। "  

  

অোম্বসেবল সেসে ডর্া লুোম্বডনা িম্বলর্, "আথম গভর্ নরকক্ এিং আমার আইর্সভার 

স ক্মীকেরকক্ থর্উ ইয়কক্নর হ ম্প চাষীকের জর্য জরুথর এই থিথিমালা সমি নর্ ক্রার জর্য। 

এইসি প্রািথমক্ ঝুাঁ থক্ গ্র ীতাকের থর্িঃসকেক  প্রাপ্তিয়স্ককের িযি াকরর জর্য গা াঁজা িাজার শুরু 

ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ীয় জ্ঞার্ ও অথভজ্ঞতা রকয়কে। এিং তারা এই থশকল্প প্রকিশ ক্রকত চায় 

এমর্ এক্টি র্তুর্, তিথচেযময় চাষী ও উকেযািাকের হগাষ্ঠীকক্ েরামশ ন হেওয়ার হসরা অিস্থাকর্ 

রকয়কে।"  



   

গাাঁজা বর্য়ন্ত্রণ্ হিাম্বডনর (Cannabis Control Board) প্রিার্ হেম্বমইর্ রাইি িম্বলর্, "আথম 

থর্উ ইয়কক্ন এক্টি থর্রােে, উেলভয এিং থস্থথতশীল গা াঁজা থশল্প গঠকর্ আমাকের প্রকচিাকক্ 

সমি নর্ ক্রার জর্য গভর্ নর এিং আইর্সভার প্রথত কৃ্তজ্ঞ। আইর্টি থর্উ ইয়কক্নর চাষীকের গা াঁজা 

ফলাকর্ার হক্ষকে সম্মুখসাথরকত স্থাের্ ক্কর, ো সটঠক্ সমকয়  ওয়া প্রাপ্তিয়স্ককের িযি াকরর 

ক্ম নসূথচ শুরু ক্রার জর্য আমাকের প্রকচিার জর্য অথত গুরুত্বেূণ ন। থিলটি দ্বারা, আমরা র্তুর্ হে 

গা াঁজা থশল্প গঠর্ ক্রথে তার সম্মুখসাথরকত র্যােযতা ও অিভুনজিকক্ স্থাের্ ক্রথে।"  

   

বর্উ ইয়কন হেম্বির গাাঁজা বর্য়ন্ত্রণ্ হিাম্বডনর (NYS Cannabis Control Board) সেসে ও 

সাম্বিক বসম্বর্ি কৃবষ প্রিার্ হজর্ হমিম্বজগার িম্বলর্, "থিথিমালাটি প্রাপ্তিয়স্ককের িযি াকরর 

ক্ম নসূথচর সূচর্াকক্ প্রাকৃ্থতক্ উৎোেকর্র হমৌসুকমর সাকি এক্ই সাথরকত আকর্ োকত ক্কর েখর্ 

থিসকের্সাথরগুথল খুকল হেওয়া  কি তখর্ সূকে নর আকলাকত ফলাকর্া গা াঁজা েণয উেলভয িাকক্। 

আথম আইর্সভায় আমার প্রাির্ স ক্মীিেৃ এিং গভর্ নর হ াক্লকক্ দ্রুত েেকক্ষকের জর্য 

ির্যিাে জার্াই এিং হিক্সই চাষািাে অর্ুশীলকর্র এিং অি নেূণ ন সামাজজক্ ইকু্ইটি হমন্টরথশে 

সুকোকগর প্রচারক্ারী এক্টি শতনসাকেকক্ষ লাইকসন্স প্রোকর্র ক্ম নসূথচ ততথর ক্রকত আমার 

হিাকিনর স ক্মীকের সাকি ক্াজ ক্রকত উন্মুখ।"  

   

গাাঁজা িেিস্থাের্া অবফম্বসর বর্ি না ী েবরচালক শ্চিস আম্বলকজান্ডার  িম্বলর্, 

"আমাকেরকক্  ারাকর্া সমকয়র ক্ষথত েুথষকয় হর্ওয়ার  াথতয়ার প্রোকর্র জর্য এিং এক্ইসাকি 

থর্উ ইয়কক্ন আমরা হেই গা াঁজা থশল্প গঠর্ ক্রথে তার হক্কন্দ্র র্যােযতা ও অিভুনজি রাখার জর্য 

আথম গভর্ নর হ াক্ল ও আইর্সভার ভূয়সী প্রশংসা ক্রথে। থিলটি দ্বারা আমরা থর্উ ইয়কক্নর 

চাষীকের আমাকের থশকল্পর সম্মুখসাথরকত স্থাের্ ক্রথে, িি ক্কে নাকরশর্গুথলকক্ র্য়, এিং এক্ই 

সাকি থর্রােকে উৎোথেত েণয প্রোকর্র মািযকম জর্স্বাস্থযকক্ সুরথক্ষত ক্রথে। আমরা অথিলকম্ব 

থিলটি িাস্তিায়কর্র ক্াজ শুরু ক্রথে োকত ক্কর আমাকের চাষীরা এই িসকি িীজিের্ শুরু 

ক্রকত োকর।"   

   

এক্টি শতনসাকেক্ষ প্রাপ্তিয়স্ককের িযি াকরর জর্য গা াঁজা চাকষর লাইকসন্স থেকয় চাষীরা লাইকসন্স 

ইসুয  ওয়ার েুই িের েে নি ঘকরর িাইকর িা এক্টি থগ্রর্ াউকজ ফলাকত োরকি। এটি তাকের 1 

জরু্, 2023 েে নি প্রাপ্তিয়স্ককের জর্য প্রজিয়াজাতক্রণ িা থিতরণ লাইকসন্স োিাই গা াঁজা ফুল 

েণযসমূ  উৎোের্ ও থিতরণ ক্রকত থেকি। চাষীরা ঘকরর িাইকর এক্ এক্র (43,560 িগ নফুি) 

ফুল লাগাকর্ার োউথর্ িা থগ্রর্ াউকজ 25,000 িগ নফুি স্থাকর্ সীমািি িাক্কি এিং 20টি েে নি 

কৃ্জেম িাথত িযি ার ক্রকত োরকি। এোিাও তারা ঘকরর িাইকরর স্থার্ ও থগ্রর্ াউকজ ভাগাভাথগ 

ক্কর ফলাকত োরকি, হেখাকর্ হমাি 30,000 িগ নফুি োউথর্ িাক্কত োরকি এিং থগ্রর্ াউকজর 

ফুল লাগাকর্ার োউথর্ 20,000 িগ নফুকির ক্ম  কত  কি।   

   

OCM এক্টি লাইকসন্স আকিের্ প্রজিয়া ততথর ক্রকি এিং েত দ্রুত সম্ভি ক্ম নসূথচটি শুরু ক্রকি। 

এক্টি প্রাপ্তিয়স্ককের িযি াকরর জর্য শতনসাকেকক্ষ গা াঁজা চাকষর লাইকসন্স হেকত উেেুি  ওয়ার 

জর্য, আকিেক্কক্ অিশযই কৃ্থষ ও িাজার থিোিনকমকন্টর (Department of Agriculture and 

Markets) এক্টি অর্ুকমাথেত থশল্পজাত হ ম্প গকিষণা অংশীোর  কত  কি, গত চার িেকরর 

মকিয অিত েুই িের হ কম্পর হর্শাজাত র্য় এমর্ ক্যার্াথির্কয়ি উোোকর্র জর্য এর চাষ 



ক্রকত  কি এিং 31 থিকসম্বর, 2021 এ েখর্ গকিষণা ক্ম নসূথচটি হশষ  কয়কে তখর্ এক্টি ভাকলা 

অিস্থাকর্ িাক্কত  কি।  

   

লাইকসন্সিারীকের এোিা এক্টি সামাজজক্ ইকু্ইটি হমন্টরথশে ক্ম নসূথচকত অিশযই অংশগ্র ণ 

ক্রকত  কি হেখাকর্ তারা সামাজজক্ ও অি ননর্থতক্ ইকু্ইটি অংশীোরকেরকক্ গা াঁজা চাষ ও 

প্রজিয়াজাতক্রকণর প্রথশক্ষণ প্রোর্ ক্রকি, তাকের থশকল্প সম্ভািয ভূথমক্া রাখার জর্য প্রস্তুত 

ক্রকি। এোিাও চাষীকেরকক্ হিক্সই আিথশযক্তা েূরণ ক্রকত  কি োকত এক্টি েথরকিশগত 

থিকিক্িার্ উোকয় গা াঁজা চাষ থর্জিত ক্রা োয়।   

   

গভর্ নকরর আজকক্র েেকক্ষকের থভথি  কলা থর্উ ইয়কক্ন র্তুর্ গা াঁজা থশল্পকক্ প্রাণোর্ ক্রকত 

তার এিং OCM-র দ্রুত ক্াজ ক্রা। জার্ুয়াথরকত, গভর্ নকরর থর্ি না ী িাকজি এক্টি 200 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ িলাকরর প্রস্তাির্া প্রোর্ ক্কর ো থশকল্পর লাইকসন্স ক্রার থফ এিং রাজস্ব িযি ার ক্কর 

গা াঁজা থর্থষি িাক্ার সময় একক্ অথতমাোর অেরাি থ কসকি থিকিচর্া ক্রার ফকল প্রভাথিত 

সম্প্রোয়সমূ  হিকক্ উেেুি আকিেক্কের সমি নর্ প্রোর্ ক্রকত িযি ার ক্রা  কি।  গভর্ নর 

এিং আইর্সভা এোিাও দ্রুত ক্াজ ক্কর তার প্রশাসকর্র শুরুর ের মাে ক্কয়ক্ সপ্তাক র 

মকিযই গা াঁজা থর্য়িণ হিািন এিং OCM হর্তৃিেৃকক্ থর্কয়াগ হের্ ক্করকে। 5 অকটাির হিাকিনর 

প্রিম তিঠকক্র ের হিকক্, OCM:   

  

• ক্যার্াথির্কয়ি হ ম্প ক্ম নসূথচ (Cannabinoid Hemp Program) শুরু ক্করকে, 

জর্সািারকণর সুরক্ষা ও থর্উ ইয়কক্নর ক্যার্ািাইথিওল (Cannabidiol, CBD) 

িযিসাসমূ কক্ প্রথতকোথগতা ক্রকত সা ােয ক্রার থিিার্ স্থাের্ ক্করকে ;   

• হমথিকক্ল গা াঁজা ক্ম নসূথচর  (Medical Cannabis Program) উেলভযতাকক্ 

িযােক্ভাকি সম্প্রসারণ ক্করকে, োর মকিয রকয়কে স্বাস্থযকসিা প্রোর্ক্ারীকের 

ক্ষমতায়র্ ো হমথিকক্ল গা াঁজা তাকের হরাগীকের সা ােয ক্রকত োরকি থক্র্া তা 

থর্ণ নয় ক্রকত হেয়, স্থায়ীভাকি হরাগীকের থফ মওকু্কফর মািযকম োম ক্মাকর্া, এিং 

হরাগী প্রতযাথয়ত ক্রকত োকর এমর্ প্রোর্ক্ারীকের তাথলক্া িজৃি ক্রা; এিং  

• 11টি আিথলক্ ইকভন্ট দ্বারা ক্থমউথর্টি আউিথরচ ইকভকন্টর প্রিম হেউ শুরু 

ক্রা, োর মকিয রকয়কে স্প্যাথর্কশ এক্টি, হেখাকর্ ইথতমকিয 5,000-র হিথশ 

অংশগ্র ণক্ারী জথিত  কয়কে ; এিং  

• অথফকসর িমিি নমার্ েকল হোগ হেওয়ার জর্য এিং অথফসকক্ সমি নর্ক্ারী 

অিক্াঠাকমা গঠকর্র জর্য প্রথতভািার্ হেশাোরকের এক্টি োইেলাইর্ ততথর 

ক্করকে।  
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