
 

অবফরম্বে প্রকাম্বয উম্বেম্বে: 3/10/2022  গবন নয কোবথ হাকর 

 

 

  

গবন নয হাকর গাাঁজা ফেফস্থানা অবপম্বয বব িং ুম্বমাগ উম্বদোম্বগয হঘালণা বদম্বরন  

  

হদম্ব এধযম্বনয প্রথভ এই উম্বদোগ বনউ ইয়ম্বকনয চালীম্বদয এফিং ূম্বফ ন গাাঁজা-িংক্রান্ত 

অযাধ ফেক্তিম্বদযম্বক প্রাপ্তফয়স্কম্বদয ফেফাম্বযয জনে গাাঁজা যফযা হচইম্বন আম্বগ 

অন্তবভ নি ওয়ায অফস্থাম্বন ফায়  

  

উম্বদোগটি গাাঁজা বনয়ন্ত্রণ হফাম্ব নয প্রাপ্ত ফয়স্কম্বদয ফেফাম্বযয জনে ব ম্বেন্সাবযয জনে 

জনগম্বণয ভতাভত প্রবফধান অগ্রয কযা উম্বদোগটিম্বক অগ্রয কযম্বফ  

  

উম্বদোগটি অগ্রয য় 2022 াম্বরয ফম্বন্ত প্রাপ্ত ফয়স্কম্বদয ফেফাম্বযয জনে গাাঁজা 

পরাম্বনায জনে হম্প চালীম্বদযম্বক তনাম্বম্বে রাইম্বম্বন্সয জনে আম্বফদন কযায 

হফাম্ব নয অনুম্বভাদন দ্বাযা, আম্বফদন হািনার 15 ভাচন খুরম্বফ  

  

  

গবন নয ক্যাথথ হাক্র আজকক্ হদকয ফ নপ্রথভ থথ িং ুকমাগ উকদযাগ (Seeding Opportunity 

Initiative) হঘালণা ক্যকরন, মায পকর ূকফ ন গা াঁজা িংক্রান্ত অযাকধ দণ্ডিত ফযণ্ডিকদয থনউ 

ইয়কক্নয চালীকদয পথরত ণয থদকয় প্রথভ প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয জনয গা াঁজা থফণ্ডক্রয অফস্থাকন 

ফাকফ। এই খাভায-হথকক্-হদাক্ান উকদযাগটি 2022 ার হল য়ায আকগই থনউ ইয়কক্ন থফণ্ডক্র 

ম্ভফ ক্যকফ, থনউ ইয়কক্নয গা াঁজা থল্পকক্ (New York's Cannabis Industry) শুরু ক্কয থদকফ, 

বথফলযকত ইকু্যইটি আকফদনক্াযীকদয জনয ভথ নকনয গযাযাথি থদকফ, এফিং গা াঁজা থনকলধাজ্ঞায় 

অাভঞ্জযূণ নবাকফ ফকথকক্ হফথ ক্ষথতগ্রস্ত ম্প্রদায়ভূক থফথনকয়াগ ক্যকফ।   

  

"থনউ ইয়ক্ন হেি ইথতা গকে, গা াঁজা থকল্প এধযকনয প্রথভ ন্থা শুরু ক্কয মা অতীকতয বুর 

শুদ্ধ ক্যকত এক্টি ফ অগ্রগাভী দকক্ষ হনয়," গবন নয হাকর ফম্বরন। "গা াঁজা থনয়ন্ত্রণ হফা ন 

(Cannabis Control Board) দ্বাযা আজকক্ অগ্রয ক্যা প্রথফধান স্থানীয় চালী  উকদযািাকদয 

অগ্রাথধক্ায প্রদান ক্যকফ, ক্ভ নিংস্থান ৃটি ক্যকফ এফিং ফণ্ডিত  অফকথরত ম্প্রদায়ভূকয 

জনয ুকমাগ ততথয ক্যকফ। আথভ গথফ নত হম থনউ ইয়ক্ন থনযাদ, নযাময এফিং অন্তবুনি থকল্পয 

জাতীয় ভক র কয় উঠকফ, মা আভযা এখন গঠন ক্যথে।"  

  

গা াঁজা থনয়ন্ত্রণ হফা ন এয আজকক্য তফঠকক্ থথ িং ুকমাগ উকদযাকগয দুইটি উাদানকক্ অগ্রয 

ক্কয।  



  

প্রথকভ, এটি  তনাককক্ষ প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয জনয খুচযা থ কেন্ফাথযয (Conditional 

Adult-Use Retail Dispensaries) হক্ষকে জনগকণয ভতাভত প্রথফধানকক্ অগ্রয ক্কয। থথ িং 

ুকমাগ উকদযাকগয অিং থককফ, থ কেন্ফাথযয এই াফকিটিকক্ অফযই ূকফ ন গা াঁজা িংক্রান্ত 

অযাকধ দণ্ডিত ইকু্যইটি উকদযািাকদয ভাথরক্ানাধীন কত কফ মাকদয কু্ষদ্র ফযফায ভাথরক্ানা 

 থযচারনায ইথতা যকয়কে। তাযা থনউ ইয়কক্ন প্রথভ হদাক্ান খুরকফ এফিং থফণ্ডক্র ক্যকফ, মা থনউ 

ইয়কক্নয প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয ফাজাকয ইকু্যইটি ভাথরক্ানাধীন ফযফাভূকক্ ম্মুখাথযকত 

স্থান ক্যকফ।  

  

থদ্বতীয়ত, হফা ন এই ফকন্ত প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয জনয গাজা পরাকত ইচু্ছক্ হম্প চালীকদয 

জনয রাইককন্ফয আকফদকন অনুকভাদন দান ক্কয, মায নাভ তনাককক্ষ প্রাপ্তফয়স্ককদয 

ফযফাকযয জনয গা াঁজা চালীয রাইকন্ফ (Adult-Use Conditional Cultivator License)। গত ভাক 

গবন নয হাক্করয স্বাক্ষয ক্যা থফথধভারায ক্াযকণ রাইকন্ফটি ম্ভফ কয়কে। হফা ন থদ্ধান্ত 

থনকয়কে হম 15 ভাচন আকফদন হািনার খুকর হদয়ায তাথযখ কফ।  

  

গাাঁজা বনয়ন্ত্রণ হফাম্ব নয প্রধান হেভাইন যাইি ফম্বরন, "আভাকদয হেকিয গা াঁজা আইন থনউ 

ইয়ক্নফাীকদয অগ্রাথধক্ায থদকফ এভন নযাময থল্প ততথযকত এক্টি উাঁচু রক্ষয থস্থয ক্কয। থথ িং 

ুকমাকগয উকদযাগটি আভাকদযকক্ হই রক্ষয অজনকনয কথ স্থান ক্কয এফিং আা ক্যা মাকচ্ছ 

হম বথফলযকত এইফ রক্ষয ূযকণয জনয এক্টি ভক র ততথয ক্যকফ এফিং এক্ই াকথ এক্টি 

থস্থথতীর ফাজায ততথয ক্যকফ। আথভ গবন নয হাক্র এফিং আইনবায ভথ নকনয জনয কৃ্তজ্ঞ, মা 

আভাকদয জনয দ্রুত উকদযাগটি শুরু ক্যা ম্ভফ ক্কযকে, আভাকদয চালীকদয হথকক্ ইকু্যইটি, খুচযা 

থফণ্ডক্র ম নন্ত এক্টি যফযা হচইন স্থান ক্যহত থদকয়কে, এফিং গা াঁজায থনকলধাজ্ঞা দ্বাযা 

অাভঞ্জযূণ নবাকফ ফকথকক্ হফথ ক্ষথতগ্রস্ত ম্প্রদায়ভূকক্ ুনজীথফত ক্যকত াাময ক্যায 

জনয িংস্থান ৃটি ক্যকফ।"  

  

গাাঁজা বনয়ন্ত্রণ হফাম্ব নয দে হজন হভিজগায ফম্বরন, "থথ িং ুকমাগ উকদযাগ থতযই থনউ 

ইয়কক্নয ক্ভ নূচীকক্ প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয জনয গা াঁজা তফধ ক্যা অনযানয হেি হথকক্ থৃক্ 

ক্কয এক্টি ইকু্যইটি এফিং হিক্ই য়া দ্বাযা চাথরত ক্ভ নূচী দ্বাযা ক্াজ শুরু ক্যায ভাধযকভ মা 

ইকু্যইটি উকদযািা ভাথরক্ানাধীন থ কেন্ফাথযভূক ূকম নয আকরাকত পরাকনা গা াঁজা ণযয 

যফযা ক্যকফ। নতুন এক্টি থল্প গঠকন হমখাকন কু্ষদ্র ফযফা ভৃণ্ডদ্ধ ক্যকত াযকফ এফিং 

প্রজন্পান্তয ম্পদ গক উঠকফ তায জনয এটি এক্টি দারুণ ূচনা।"   

  

গাাঁজা বনয়ন্ত্রণ হফাম্ব নয দে অো াভ হবয ফম্বরন, "থনউ ইয়কক্নয গা াঁজা থকল্পয আকৃ্থত দান 

ক্যা এফিং াভাণ্ডজক্ ইকু্যইটি উকদযািাকদয ম্মুখাথযকত দা াঁ ক্যাকনা করা গা াঁজা থনকলধাজ্ঞা 

দ্বাযা ৃটি ক্ষথত ভাধাকনয এফিং থনউ ইয়কক্নয গা াঁজা আইকনয (New York's Cannabis Law) রক্ষয 

মূ্পণ ন ফাস্তফায়কনয এক্ ঐথতাথক্ ুকমাগ।থল্পটিয জনয এটিই টঠক্ ূচনা এফিং আথভ 

আভাকদয দকরয াকথ ক্াজ ক্কয ক্র ধযকনয রাইকন্ফ ভথ নন ক্যকত উনু্পখ, মাকত এটি 

থনণ্ডিত ক্যা মায় হম আভযা শুধু াভাণ্ডজক্ ইকু্যইটি উকদযািাকদয রাইকন্ফ প্রদান ক্যথে না , 

ফযিং তাকদয দীঘ নকভয়াথদ াপকরযয ফযফস্থা ক্কয থদণ্ডচ্ছ।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-conditional-cannabis-cultivation-bill&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cd3a2e0b0144eb8a39108da02d292cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637825400848359977%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LSueTCs4%2BFL9JwkZUILeVJJ1eIM5mO1b%2BCAyRvZ71yY%3D&reserved=0


গাাঁজা বনয়ন্ত্রণ হফাম্ব নয দে হজবকা গাব নয়া ফম্বরন, "নযায়থফচায-জথত ইকু্যইটি-

উকদযািাকদয প্রথকভ থফণ্ডক্রয অফস্থাকন স্থান ক্যা থনউ ইয়ক্নকক্ থনউ ইয়ক্ন গা াঁজা আইকনয রক্ষয 

অজনকনয টঠক্ কথ স্থান ক্কযকে এফিং এক্ইাকথ গা াঁজা ক্যাথযয়াকযয ইউথনয়ন ক্যায থ 

ক্কয থদকয় থকল্পয ক্ভীকদয ুযক্ষা প্রধান ক্যকে।থনউ ইয়কক্ন আভযা হম গা াঁজা থল্প গঠন ক্যথে 

এটি তায জনয এক্টি থফার, প্রথভ, অগ্রগাভী দকক্ষ, এটি এক্টি জরুথয দকক্ষ এফিং এটি 

হক্ফর ূচনাভাে।"  

  

বনউ ইয়কন হেি গাাঁজা বনয়ন্ত্রণ হফাম্ব নয দে এফিং বনউ ইয়কন হেম্বিয  বভ নিবয 

কতত নম্বেয (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) হপ্রবম্ব ন্ট ও 

প্রধান বনফ নাী কভ নকতনা রুম্বফন ভোক োবনম্বয়র দে থা ন ফম্বরন, "থনউ ইয়কক্ন নতুন গা াঁজা 

থল্প গঠন ক্যকত আভাকদয ক্াকজয ক্াঠাকভা করা ুকযা থনউ ইয়কক্ন কৃ্ষ্ণাঙ্গ এফিং ফাদাথভ 

ম্প্রদাকয় পর উকদযািা ততথয ক্যা, ফণ্ডিতকদয জনয ভূরধন উরবযতা ফণৃ্ডদ্ধ ক্যা, এফিং এভন 

এক্টি গা াঁজা থল্প গঠন ক্যা মা স্বাস্থয  থনযাত্তা, এফিং ইকু্যইটিয থদক্ থদকয় হদকয হনতৃত্ব 

প্রদান ক্কয। থনউ ইয়কক্নয ইকু্যইটি উকদযািাকদয আভাকদয অথ ননীথতয আক্ল নণীয় নতুন এই 

খাকত ভথ নন ক্যকফ এভন এক্টি তথফর দ্ধথত ততথয ক্যকত আভযা আইনবায াকথ ক্াজ 

অফযাত যাখকত উনু্পখ।"  

  

গাাঁজা ফেফস্থানা অবপম্বয (Office of Cannabis Management, OCM) বনফ নাী 

বযচারক ক্তক্র আম্বরকজান্ডায ফহরন, "থথ িং ুকমাগ উকদযাগ দ্বাযা, আভযা এখন হটি 

ক্যায কথ আথে মা হক্ান হেি আকগ ক্কয থন: ফ হেকিয ফযফাভূকক্ নয়, আভাকদয চালী 

 ইকু্যইটি উকদযািাকদযকক্ আভাকদয প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয গা াঁজা ফাজাকযয ম্মুখাথযকত 

ফাকনা। গবন নয হাক্করয ভথ নন এফিং হফাক নয আজকক্ গৃীত দকক্ষকয ক্রযাকণ, আভযা 

থনউ য়কক্নয কু্ষদ্র চালীকদয, আভাকদয ইকু্যইটি উকদযািাকদয, এফিং বথফলযৎ ইকু্যইটি 

আকফদক্কদয ভথ নন ক্যা  গা াঁজায থনকলধাজ্ঞা দ্বাযা আভাকদয ম্প্রদাকয়য ফ নাকক্ষা ক্ষথতগ্রস্ত 

ম্প্রদায়ভূক থফথনকয়াগ ভথ নন ক্যকফ এভন িংস্থান ৃটিয আভাকদয চূান্ত রক্ষযকক্ 

অগ্রাথধক্ায প্রদান ক্যায আভাকদয প্রকচিাকক্ অগ্রয ক্যকফ। আভযা এখাকনই থাভকফা না এফিং 

ভূরধকনয উরবযতা উনু্পি ক্যকত এফিং এক্টি নযাময থনউ ইয়ক্ন গা াঁজা থল্প গঠন ক্যকত 

ভথ নক্ হনিয়াক্ন ততথয ক্যকত এফিং আভাকদয কু্ষদ্র ফযফাভূকয দীঘ নকভয়াথদ াপহরযয 

ফযফস্থা হমথনউক্যকত ক্র ধযকনয রাইককন্ফয ক্াজ চরকে।"  

  

অোম্বেবরয িংখোগবযষ্ঠ হনতা ক্তক্রোর বর-হোক ফম্বরন, "হঘালণাটি থদকয় আভযা 

তাই ক্যথে মা অনয হক্ান হেি ক্কযথন, গা াঁজা থনকলধাজ্ঞা দ্বাযা ফ নাথধক্ ক্ষথতগ্রস্ত ভানুকলয 

থদকক্ ভকনাকমাগ থদণ্ডচ্ছ এফিং থনউ ইয়কক্নয চালীকদয প্রায ক্যথে। গা াঁজা থল্প আভাকদয 

অথ ননীথতকক্ থফক্থত ক্যকফ এফিং নতুন ম্পদ ততথয ক্যকফ, এফিং হমক্র থনউ ইয়ক্নফাীয এটি 

ফকথকক্ হফথ প্রায, তাকদয থদকয় এই ুকমাকগয ূচনা ক্যা থনণ্ডিত ক্যা আভাকদয জনয 

আফযক্। আথভ গবন নয হাক্র, গা াঁজা থনয়ন্ত্রণ হফা ন, এফিং গা াঁজা ফযফস্থানা অথপকয প্রিংা 

ক্যথে থফথধভারায উকেকযয াকথ াভঞ্জয হযকখ গা াঁজা প্রথফধান  ক্য আইন (Marijuana 

Regulation and Taxation Act, MRTA) ফাস্তফায়ন ক্যায দকক্ষ গ্রকণয জনয।"  

  



বম্বনিয বরজ ক্যুগায ফম্বরন, "আজকক্ গবন নকযয হঘাথলত উকদযাগভূ এটি থনণ্ডিত ক্যকত 

াাময ক্যকফ হম MRTA-য ইকু্যইটি  নযায়থফচায রক্ষযভূ মাকত অজনন ক্যা মায়, এফিং থনউ 

ইয়কক্নয চালী  কু্ষদ্র ফযফায়ীযা মাকত তফধ গা াঁজা ফাজাকযয থবথত্ত থাকফ ক্াজ ক্যকত াকয। 

MRTA শুধ ুথনউ ইয়কক্নয ফযথ ন ভাদকক্য থফরুকদ্ধ মুদ্ধ হল ক্যায জনয নক্া ক্যা য়থন, ফযিং 

থফকল ক্কয থনকলধাজ্ঞা দ্বাযা ফ নাথধক্ ক্ষথতগ্রস্ত ম্প্রদায়ভূকক্ ুনগ নঠন ক্যকত ইথতফাচক্ 

দকক্ষ হনয়ায জনয ফানাকনা কয়কে। গা াঁজা িংক্রান্ত অযাকধ দণ্ডিত ভানুলকদযকক্ প্রথভ 

খুচযা থফণ্ডক্রয রাইকন্ফ প্রদান ক্যায টঠক্ থদকক্ এক্টি ফ দকক্ষ, এফিং আভযা ফাজাযকক্ 

এভন এক্টি কথ চাথরত ক্যকফা মাকত াভাণ্ডজক্ ইকু্যইটি আকফদক্যা পরবাকফ প্রথতকমাথগতা 

ক্যকত াকয।"  

  

থথ িং ুকমাগ উকদযাগটি থতনটি ক্ভ নূচী দ্বাযা গটঠত কয়কে:  

  

 ইকুেইটি ভাবরক চাবরত কভ নূচী: উমুি ইকু্যইটি-উকদযািা আকফদনক্াযীকদয এক্টি 

তনাককক্ষ প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয জনয খুচযা থফণ্ডক্রয থ কেন্ফাথয রাইকন্ফ প্রদান 

ক্যকফ, প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয ফাজাকয তাকদয ম্মুখাথযকত স্থান ক্যকফ। এই প্রথভ 

ম নাকয়য ইকু্যইটি রাইকন্ফ ক্যায ুকমাগকক্ ভথ নন ক্যা কফ িংস্কাযকৃ্ত ফা িংস্কাকযয 

জনয প্রস্তুত খুচযা থফণ্ডক্রয অফস্থান  হফথ ট্র্যাথপক্ চরাচকরয এরাক্াভূক থ কেন্ফাথয 

াইিভূক াথফ নক্ হফাদাকনয ভাধযকভ।  

  

এইফ অগ্রাথধক্ায প্রাপ্ত রাইককন্ফয জনয আকফদন খুকর হদয়া কফ 2022 াকরয 

গ্রীষ্মক্াকর। প্রথভ রাইকন্ফগুথর 2022 াকরয গ্রীকষ্ময হকলয থদকক্ ফা হভকন্তয শুরু 

থদকক্ থফতযণ ক্যা কফ ফকর প্রতযাা ক্যা মাকচ্ছ। এটি ইকু্যইটি উকদযািা ভাথরক্ানাধীন 

থ কেন্ফাথযগুথরকক্ 2022 ার হল য়ায আকগই থনউইয়ক্ন হেকি প্রথভ প্রাপ্তফয়স্ককদয 

ফযফাকযয জনয গা াঁজা থফণ্ডক্রয অফস্থাকন স্থান ক্যকফ এফিং এক্ইাকথ হেিফযাী হম 

ম্প্রদায়গুথর গা াঁজা থনকলধাজ্ঞায অাভঞ্জযূণ ন প্রকয়াকগয পকর ফ নাথধক্ ক্ষথতগ্রস্ত 

কয়কে তাকদয উয থফথনকয়াগ ত্বযাথন্ত ক্যকফ।  

  

আজকক্ হফা ন OCM-হক্ থনকদননা থদকয়কে তনাককক্ষ প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয জনয 

খুচযা থ কেন্ফাথয রাইককন্ফয প্রস্তাথফত প্রথফধাকনয ফযাাকয জনগকণয ভতাভত গ্রণ 

ক্যায হাে ক্যায জনয। প্রবাথফত প্রথফধাকনয অধীকন, এই প্রাথথভক্ রাইককন্ফয জনয 

উমুি কত, আকফদনক্াযীকদয অফযই:  

o 31, ভাচন 2021 তাথযকখ গা াঁজা প্রথফধান  ক্য আইন া য়ায ূকফ ন এক্টি গা াঁজা 

িংক্রান্ত অযাকধ দণ্ডিত কয়কে, ফা এভন এক্জন থতাভাতা, অথববাফক্, 

ন্তান, স্বাভী/স্ত্রী, ফা থনবনযীর ফযণ্ডি আকে হম থনউ ইয়ক্ন হেকি প্রাক্-MRTA 

গা াঁজা অযাধ ক্কযকে।   

o থনউ ইয়ক্ন হেকি এক্টি হমাগয ফযফায ভাথরক্ানা থাক্া এফিং থযচারনায 

অথবজ্ঞতা থাক্া।  



  

াাাথ, প্রথফধাকন এক্টি তনাককক্ষ প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয জনয খুচযা 

থ কেন্ফাথয রাইককন্ফয জনয আকফদন ক্যকত ক্ী ক্ী আকফদনে ক্াগজে প্রকয়াজন 

কফ হ ফযাাকয তথয আকে এফিং এটি ক্ীবাকফ অথপ আকফদনে ম নাকরাচনা  

ভূরযায়ন ক্যকফ হই থনণ নায়ক্ থস্থয ক্কয হদয়। অনুফতী এক্টি প্রথফধান যাকক্জ থনযাকদ 

এক্টি খুচযা থ কেন্ফাথয থযচারনা ক্যায আফথযক্তায রূকযখা প্রদান ক্যকফ।  

  

 চালীম্বদয অগ্রাবধকায কভ নূচী:উমুি থনউ ইয়কক্নয হম্প চালীকদয এক্টি 

তনাককক্ষ প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয জনয গা াঁজা চাকলয রাইকন্ফ প্রদান ক্কয, মা তাকদয 

থনউ ইয়কক্নয প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয ফাজাকযয জনয গা াঁজা পরাকনায প্রথভ ুকমাগ 

প্রদান ক্কয। চালীকদযকক্ অফযই OCM-য ভানম্পন্ন কণযয থনিয়তা, স্বাস্থয, থনযাত্তা 

আফথযক্তা হভকন চরকত কফ। এোা তাকদযকক্ অফযই হিক্ই য়া  ইকু্যইটি 

হভিযথ ক্ভ নূচীকত অিংগ্রণ ক্যকত কফ মা মূ্পণ ন যফযা হচইনজকু ইকু্যইটি 

গা াঁজা ভাথরক্কদয প্রথভ প্রজন্প গঠন ক্যকত াাময ক্যকফ। এইফ তনাককক্ষ প্রদত্ত 

রাইকন্ফ চালীকদযকক্ 2022 াকরয পরাকনায হভৌুকভ গা াঁজা চাল ক্যকত থদকফ।  

  

হফা ন আজকক্ তনাককক্ষ প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয জনয গা াঁজা চাকলয এক্টি রাইকন্ফ 

অনুকভাথদত ক্কযকে এফিং আকফদন হািনার হখারায তাথযখ 15 ভাচন থস্থয 

ক্কযকে। হপব্রুয়াথয 22 এ গবন নয হাক্করয স্বাক্ষয ক্যা থফথধভারা দ্বাযা এই রাইকন্ফটি 

ম্ভফ কয়কে। হমাগযতায জনয আফথযক্তা এফিং রাইকন্ফ থদকয় ক্ী ক্যায অনুভথত আকে 

হ ফযাাকয আকযা তথয ায়া মাকফ এখাকন।  

  

 হমাগেতায জনে আফবেকতা এফিং রাইম্বন্স বদম্বয় কী কযায অনুভবত আম্বে হ 

ফোাম্বয আম্বযা তথে াওয়া মাম্বফ এখাম্বন। গবন নয হাক্র তায 2023 অথ নফেকযয 

থনফ নাী ফাকজকি (Executive Budget) এই 200 থভথরয়ন ভাথক্নন  রাকযয ক্ভ নূচীটিয 

প্রস্তাফনা ক্কযকেন, মা করা প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয জনয গা াঁজায ফাজাকয ইকু্যইটি 

উকদযািাকদয ম্মুখাথযকত ফাকনায জনয উরবয য়া হদকয প্রথভ তথফর। 

ক্ভ নূচীটিয ভাধযকভ, থকল্পয রাইকণ্ডন্ফিং থপ এফিং হফযক্াথয ইকু্যইটি এক্টি তনাককক্ষ 

প্রাপ্তফয়স্ককদয ফযফাকযয জনয খুচযা থ কেন্ফাথয রাইকন্ফ থদকয় ইকু্যইটি-উকদযািাকদয 

জনয থ কেন্ফাথয পযাথথরটি থনভ নাণকক্ ভথ নন ক্যকফ।প্রস্তাফনায অধীকন,থনউ ইয়ক্ন 

হেকিয  থভ নিথয ক্তৃ নক্ষ এয থরণ্ডজিং এফিং প্রধান প্রধান অফস্থাকন থ কেন্ফাথয াইকি 

থনভ নাণ হফায ভথ নন প্রদান ক্যকফ এফিং এগুথরকক্ স্বাস্থয, থনযাত্তা, ুযক্ষা আফথযক্তা 

ূযণ ক্যায জনয িংস্কায ক্যকফ। াভাণ্ডজক্ ইকু্যইটি গা াঁজা থফথনকয়াগ ক্ভ নূচীটিয (Social 

Equity Cannabis Investment Program) তথফর এফিং এয াকথ আা হফাভূ 

ফযফায় প্রকফকয প্রথতফন্ধক্তা দযূ ক্যকফ এফিং এইফ ইকু্যইটি-উকদযািা ভাথরক্কদযকক্ 

দীঘ নকভয়াথদ াপকরযয কথ স্থান ক্যকফ। প্রস্তাফনাটি আইনবায় আকরাচনাধীন 

যকয়কে।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcannabis.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F03%2Fconditional_cultivator_faq_030222_0.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cd3a2e0b0144eb8a39108da02d292cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637825400848516611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=win59iVWKIYXnoZe2%2F0iQQLP9C31%2BIXtXGln8RqBiks%3D&reserved=0
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