
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল গাাঁজায় সমতা অগ্রসর করার িোপাম্বর িড় অগ্রগবত হ াষণা করম্বলর্  

  

গাাঁজা বেম্বে সামাজজক সমতা সমি নর্ করম্বত 200 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ত বিল 

িেিস্থাপর্া করার জর্ে সংখ্োল ু হর্তৃত্বাধীর্ বিবর্ম্বয়াগ দলম্বক বর্ি নাচর্  

  

এর্টিটির হর্তৃত্ব বদম্বে NBA  ল অফ হফমার জিস ওম্বয়িার, বিখ্োত উম্বদোক্তা 

লাম্বভট্টা উইবলস, আবি নক হর্তা সুজার্া েোঙ্ক, এিং সাম্বিক বসটি কম্পম্বরালার 

উইবলয়াম িম্পসর্  

  

এছাড়াও গভর্ নর বর্উ ইয়ম্বকনর গাাঁজা উপম্বদষ্টা হিাম্বডনর বর্ম্বয়াগসম ূ হ াষণা করম্বলর্ 

হেটি সম্প্রদাম্বয়র অর্দুার্ বিতরণ করম্বি, বর্উ ইয়ম্বকনর গাাঁজা িাজাম্বরর বিকাে সমি নর্ 

করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়কক্নর ক্রমবর্ নমার্ গা াঁজা থিকের সমতা অগ্রসর ক্রকত 

পরবতী র্াপসমূ  হ াষণা ক্রকলর্। আজকক্র হ াষণার মকর্য রকয়কে 200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলাকরর থর্উ ইয়ক্ন সামাজজক্ সমতা গা াঁজা থবথর্কয়াগ ত থবল (New York Social Equity 

Cannabis Investment Fund) স্পন্সর ও বযবস্থাপর্া ক্রার জর্য এক্টি থিথময়ার সংখ্যাল ু 

হর্তৃত্বার্ীর্ থবথর্কয়াগ দল, হসািযাল ইকু্যইটি ইমপযাক্ট হভঞ্চাস ন, এলএলথসকক্ (Social Equity 

Impact Ventures, LLC) বাোই ক্রা। ইমপযাক্ট হভঞ্চাস ন  কলা জাতীয় বাকেিবল অযাকসাথসকয়ির্ 

(National Basketball Association, NBA)  ল অফ হফমার এবং উকদযাক্তা, বতনমাকর্ গা াঁজা 

সংক্রান্ত উকদযাগসমূক র এক্টি ত থবকলর সজক্রয় অংিীদার, জক্রস ওকয়বাকরর হর্তৃত্বার্ীর্ এক্টি 

এর্টিটি এবং থবস্তৃত ব্র্যান্ড ততথরর অথভজ্ঞতাস  গা াঁজা সম্পথক্নত উকদযাকগর আকরক্জর্ 

অংিীদার, উকদযাক্তা লাকভট্টা উইথলস; এবং হদকির িীষ ন সংখ্যাল ু এবং র্ারী মাথলক্ার্ার্ীর্ 

থবথর্কয়াগ বযাংথক্ং ফাম নগুথলর এক্টি, থসবািন উইথলয়ামস িযাকের (Siebert Williams Shank, 

SWS) সাকি সংথিষ্ট এক্টি ফাকম নর মর্যক্ার এক্টি হ ৌি উকদযাগ;  ার হর্তৃত্ব থদকবর্ SWS-র 

ির্ার্ থর্ভনয় ক্ম নক্তনা সুজার্া িযাে এবং SWS-র ির্ার্ িিাসথর্ক্ ক্ম নক্তনা, সাকবক্ থর্উ ইয়ক্ন 

থসটির ক্ম্পকরালার, উইথলয়াম িম্পসর্।  

  

"আজকক্ থর্উ ইয়ক্ন তাকদর জর্য ক্ম নসংস্থার্ ও সুক াগ সটৃষ্ট ক্রার জর্য এক্টি গুরুত্বপূণ ন 

অগ্রগামী র্াপ গ্র ণ ক্রকলা,  ারা ঐথত াথসক্ভাকব অসামঞ্জসযপূণ নভাকব গা াঁজা লঙ্ঘকর্র জর্য 

দায়ী  কয়কে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হ ক তু আমরা থর্উ ইয়কক্ন এক্টি র্তুর্ থিে ততথর 



ক্রথে, তাই আথম আমাকদর ভথবষযৎ উকদযাক্তাকদর অি ননর্থতক্ চাথ দা হমিাকত সথতযক্াকরর 

অগ্রগথত হদখ্কত হপকর গথব নত।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল এোড়াও থর্উ ইয়কক্নর গা াঁজা উপকদষ্টা হবাকডনর (Cannabis Advisory Board) র্তুর্ 

সদসযকদর থর্কয়াকগর হ াষণা ক্রকলর্  ারা থর্উ ইয়কক্ন এক্টি র্যা য এবং অন্তভুনজক্তক্র তবর্ 

গা াঁজা থিে স্থাপর্ ক্রকত গা াঁজা বযবস্থাপর্া অথফকসর (Office of Cannabis Management) সাকি 

এক্কে দাথয়ত্ব পালর্ ক্রকব।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হেকি দী নথদর্ র্কর গা াঁজা বযব াকরর হেকে অর্যা য আইকর্র থিক্ার  ওয়া 

সংখ্যাল ুকদর জর্য ক্ম নসংস্থার্ ও সুক াগ সটৃষ্ট ক্রকব তা থর্জিত ক্কর এমর্ এক্টি 

সামাজজক্ভাকব দাথয়ত্বিীল গা াঁজা থিে ততথর ক্রা আমাকদর উপর আকরাথপত দাথয়ত্ব," 

হলফকিকর্ন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও হডলগাম্বডা িম্বলর্। "আজকক্র হ াষণাটি এটি থর্জিত ক্রকত 

সা া য ক্রকব হ  থর্উ ইয়ক্ন র্যা য আইর্ িকয়াকগর বযবস্থাস  এক্টি র্যা য ও অন্তভুনজক্তক্র 

গা াঁজা থিে ততথর ক্রকব  া অকেতাঙ্গকদর সমার্ সুক াগ িদার্ ক্কর।"  

  

হেি বসম্বর্ম্বির সংখ্োগবরষ্ঠ হর্তা অোজিয়া স্িুয়ািন-কাজজন্স িম্বলর্, "আথম গব ন এবং 

আত্মথবোকসর সাকি এবকরা ডাকডনর্, অযাকলক্স আলভাকরজ, এবং থর্থক্ হক্িমযার্কক্ গা াঁজা 

উপকদষ্টা হবাকডন থর্কয়াগ থদকয়থে। আথম তাকদরকক্ র্র্যবাদ জার্াজি ঐথত াথসক্ এই সুক াকগর 

এক্টি অংি  কত অগ্রসর  ওয়ার জর্য এবং এই পকদর দাথয়ত্ব গ্র ণ ক্রার জর্য। তাকদর 

তবথচেযময় পথরকিথেত এবং অথভজ্ঞতা থর্উ ইয়ক্ন হেিকক্ এক্টি র্যা য ও সমার্ 

িাপ্তবয়েকদর বযব াকরর গা াঁজার বাজার  কয় উঠা থর্জিত ক্রকত সা া য ক্রকব। আথম তাকদর 

ক্াজ হদখ্ার জর্য উন্মুখ্।"  

  

অোম্বসেবল স্পিকার কাল ন ব বে িম্বলর্, " খ্র্ আমরা গা াঁজা িথবর্ার্ ও ক্র অযাক্ট 

(Marijuana Regulation and Taxation Act, MRTA) পাি ক্রাই এবং িাপ্তবয়েকদর জর্য গা াঁজা 

বযব ার তবর্ ক্থর, তখ্র্ আমাকদর জর্য এটি এমর্ উপাকয় ক্রা অথত গুরুত্বপূণ ন থেকলা  াকত 

আমরা ঐথত াথসক্ভাকব হেি ও হফডাকরল মাদক্ আইর্ দ্বারা থবপ নস্ত  ওয়া সম্প্রদায়সমূ কক্ 

অগ্রা য র্া ক্থর। গা াঁজা উপকদষ্টা হবাডন সামকর্র থদকর্ হসটিকক্ বাস্তকব পথরণত ক্রার এক্টি মুখ্য 

অংি। আথম দযআি নার এ. ডার্ক্যার্ দয হসকক্ন্ড, চন্দ্রা হরডফার্ ন, এবং আম নাকন্ডা হরাসাকডাকক্ 

হবাকডন থর্কয়াগ থদকত হপকর গথব নত, এবং আমাকদর সম্প্রদায়সমূক  পুর্থব নথর্কয়াগ ক্রকব এমর্ 

এক্টি অর্দুার্ িজক্রয়া এবং থর্ ইয়ক্নবাসীকদর জীবর্ উন্নত ক্রকব এমর্ ক্ম নসূথচসমূ  গঠর্ 

ক্রকত তাকদর অথভজ্ঞতা ক্াকজ লাগাকত হদখ্ার জর্য উন্মুখ্।"  

  

অোম্বসেবল সংখ্োগবরষ্ঠ হর্তা জিোল বপপলস-হোকস িম্বলর্, "দী নথদর্ র্কর, অকেতাঙ্গ 

সম্প্রদায়সমূ  তবষমযমূলক্ অপরার্ থবচার পথলথসর থিক্ার  কয়কে এবং েুদ্র পথরমাণ গা াঁজা 

রাখ্ার জর্য মারাত্মক্ পথরণথতর থিক্ার  কয়কে,  খ্র্ অর্যকদর হগ্রফতার বা অথভ ুক্ত ক্রা 

 য়থর্।আমার স ক্মীরা এবং আথম এই থবথর্মালাটি হলখ্ার সময় অতযন্ত সতক্ন থেলাম  াকত 

সবকিকক্ েথতগ্রস্তকদর ক্াকে এই র্তুর্ থিকে অংিগ্র ণ ক্রার এক্টি সুক াগ 

িাকক্। েথতগ্রস্তকদর এই স্বপ্নকক্ বাস্তকব পথরণত ক্রার পকি এক্টি বা াঁর্া  কলা মূলর্কর্র অভাব। 



আথম খ্ুবই আর্জিত হ  ওকয়বার এবং থসবাকিনর মকতা হপিাদাররা হেিকক্ এই স্বপ্নগুথলকক্ 

বাস্তকব পথরণত ক্রার ক্াকজ সা া য ক্রকে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির ডবম নিবর কতৃনপম্বের (Dormitory Authority for the State of New 

York, DASNY) হপ্রবসম্বডন্ট রুম্বির্ মোকডোবর্ম্বয়ল দে িাডন িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন মলূর্র্ ও 

বাজার পাওয়ার মূল িথতবন্ধক্তা অপসারকণ এক্ ক্াজ ক্রকে,  া সংখ্যাল ু, র্ারী এবং 

সামাজজক্ র্যায়থবচাকরর সাকি জথড়ত উকদযাক্তাকদর হদকির অর্য সক্ল হেকি বার্াগ্রস্ত ক্করকে।  

আথম এই ক্ম নসূথচকত DASNY-র ভূথমক্া থর্কয় গথব নত  া িজন্মান্তর সম্পদ গঠকর্ সা া য ক্রকব 

 া আমাকদর অকর্ক্ হবথি র্াগথরকক্র  াকতর র্াগাকলর বাইকরই থেকলা, এবং  া সামাজজক্ সমতা 

সটৃষ্ট ক্রকত সফল  কত সা া য ক্রকব হ খ্াকর্ অর্য অকর্ক্ হেকির ক্ম নসূথচ বযি ন  কয়কে।"  

  

সামাজজক সমতা গাাঁজা বিবর্ম্বয়াগ ত বিল  

  

গভর্ নর হ াক্ল এবং আইর্সভা দ্বারা 2022-2023 বাকজকির এক্টি অংি থ কসকব অর্ুকমাথদত 

সামাজজক্ সমতা গা াঁজা থবথর্কয়াগ ত থবলটি এক্টি সরক্াথর-হবসরক্াথর থলথমকিড অংিীদাথরত্ব 

 া সামাজজক্ সমতা উকদযাক্তাকদর থর্উ ইয়কক্নর র্তুর্ভাকব সষৃ্ট িাপ্ত বয়েকদর বযব াকরর জর্য 

গা াঁজা থিকে সফল  ওয়ার অবস্থাকর্ স্থাপর্ ক্রার জর্য গটঠত  কয়কে। এটি হেিকক্ এক্টি 

হবসরক্াথর ত থবকল থবথর্কয়াগ ক্রকত থদকব  াকত ক্কর থর্উ ইয়ক্ন হেকির 150টি প নন্ত 

িতনসাকপকে িাপ্তবয়েকদর বযব াকরর খ্ুচরা থডসকপর্সাথরর থলজ ও সরঞ্জাকমর অি নায়র্ ক্রকব 

এবং  া গা াঁজা আইকর্র অর্যা য িকয়াগ দ্বারা িভাথবত বযজক্তকদর দ্বারা পথরচাথলত  কব। এটি 

হদকি এর্রকর্র িিম ত থবল।  

 

ত থবলটি এক্টি িতনসাকপকে িাপ্তবয়েকদর বযব াকরর জর্য খ্ুচরা থডসকপর্সাথর (Conditional 

Adult Use Retail Dispensary License, CAURD) লাইকসন্সস  বযজক্তকদর এক্টি িাপ্তবয়েকদর 

বযব াকরর জর্য খ্ুচরা গা াঁজা থডসকপর্সাথর স্থাপকর্র খ্রচ হজাগাড় ক্রকত সা া য ক্রকব,  ার 

মকর্য িাক্কব পথরচয়পে এবং উপ ুক্ত খ্ুচরা থবক্রকয়র অবস্থার্ থলজ এবং র্ক্িা, থর্ম নাণ, ও 

স্থার্কক্ থবজক্রর জর্য উপ ুক্ত ক্রা। এটি সমথি নত  কব িাপ্তবয়েকদর বযব াকরর জর্য গা াঁজা থিে 

হিকক্ িাপ্ত 50 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প নন্ত লাইকসজন্সং থফ এবং রাজস্ব দ্বারা এবং ত থবল 

বযবস্থাপক্ দ্বারা হবসরক্াথর খ্াত হিকক্ সংগ ৃীত 150 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প নন্ত অি ন দ্বারা।  

  

2022 সাকলর হম মাকস, থর্উ ইয়ক্ন হেকির ডথম নিথর ক্তৃনপে 200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ত থবল 

স্পন্সর ও বযবস্থাপর্া রক্ার জর্য এক্জর্ ত থবল বযবস্থাপকক্র সন্ধাকর্ এক্টি িস্তাবর্ার 

অর্ুকরার্ ইসুয ক্কর।  

  

NBA অল-োর (NBA All-Star) এিং ওম্বয়িার ওম্বয়লম্বর্ম্বসর (Webber Wellness) 

প্রবতষ্ঠাতা জিস ওম্বয়িার িম্বলর্, "আথম থর্উ ইয়কক্নর সম্মাথর্ত ক্ম নক্তনাকদর সাকি থমকল 

অর্যা যভাকব হসকক্কল গা াঁজা পথলথসর থিক্ার  ওয়া বযজক্তকদর জর্য ভুল সংকিার্কর্ ক্াজ ক্রকত 

হপকর অতযন্ত সম্মাথর্ত হবার্ ক্রথে। গা াঁজার হেকে সমতা স্থাপকর্ এবং মাদকক্র থবরুকে  ুে 

(War on Drugs) দ্বারা েথতগ্রস্তকদর জর্য সুক াগ ততথর ক্রকত থর্উ ইয়কক্নর থচন্তাপণূ ন এবং 

অন্তভুনজক্তক্র পন্থা সথতযই অিথতদ্বন্দ্বী। এক্কে, আমরা হদিবযাপী সম্প্রদায়সমূক র মকর্য 



থর্রাময় িজক্রয়া শুরু ক্রকত আগ্র  এবং এর সূচর্া  কব হেকির উচ্চাক্াঙ্ক্ষী উকদযাক্তাকদর 

গা াঁজা খ্াকত সমজৃে ক্ার জর্য থিো, সংস্থার্ এবং িথিেণ িদার্ ক্কর। আমাকদর আিা এই হ  

থর্উ ইয়কক্নর সাথব নক্ পন্থা অর্যার্য বাজাকর র্ক্ল ক্রা  াকব এবং এটি পকুরা হদকি অবক থলত 

বযবসাসমূ কক্ ত্বরাথিত ক্রকত সা া য ক্রকব।"  

  

সাইিার উইবলয়ামস েোঙ্ক অোন্ড হকা-র প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা সুজার্া েোঙ্ক িম্বলর্, 

" খ্র্ থর্য়থিত, িাপ্তবয়েকদর বযব াকরর জর্য গা াঁজা বযবসার খ্াতটি থবক্থিত  কি, তখ্র্ 

সটঠক্ পন্থায় এই বহু থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থিকে সমার্ অংিগ্র কণর িথতবন্ধক্তা অপসারণ 

ক্রা অন্তভুনক্ত িাক্া উথচত। গা াঁজা সামাজজক্ সমতা থবথর্কয়াগ ত থবলটি স্থাপর্ ক্রা  কয়কে থর্উ 

ইয়ক্ন হেকির লাইকসন্স ক্রা এবং হেিজকুড় গা াঁজা খ্ুচরা থবক্রয় ও থডসকপর্সাথর স্থাপর্ ক্রার 

সময় এই খ্াকত সমতা থর্কয় আসকত সা া য ক্রার জর্য এক্টি মুখ্য  াথতয়ার। থর্য়িক্ র্ক্িাটি 

সুথবর্াবজঞ্চত উকদযাক্তাকদর র্যা যভাকব িথতক াথগতা ক্রকত থদকব।"  

  

 ারা গা াঁজা সম্পথক্নত অপরাকর্ র্যায়থবচার বযবস্থার সাকি জথড়ত আকে হসই বযজক্তকদর জর্য 

বযবসাথয়ক্ সুক াগ সটৃষ্ট ক্রকত থসথডং সুক াগ উকদযাকগর (Seeding Opportunity Initiative) 

এক্টি মুখ্য উপাদার্ এই ত থবল। ক্ম নসূথচটি হসই সব িথতবন্ধক্তা থর্কয় ক্াজ ক্কর  া অর্যার্য 

হেকি এমর্ বযজক্তকদর অগ্রগথত উকেখ্ক াগযভাকব বযা ত ক্করকে, থবকিষ ক্কর িতনসাকপকে 

িাপ্তবয়েকদর বযব াকরর জর্য খ্চুরা গা াঁজা থডকস্পন্সাথরর অবস্থাকর্র জর্য উপ কু্ত থরকয়ল 

একেকির উৎস, থলজ, থর্ম নাণ এবং সরঞ্জাকমর জর্য িকয়াজর্ীয় মূলর্র্ হজাগাড় ক্রা।  

  

িাপ্তবয়েকদর বযব াকরর জর্য খ্চুরা গা াঁজা থডসকপর্সাথর ফযাথসথলটির থবদযমার্ স্থার্কক্ সংোর 

ক্রকত র্ক্িা ও থর্ম নাণ হসবার জর্য থদ্বতীয় অি নদাকর্র হ াষণা জলুাই মাকস ক্রা  কব বকল 

িতযািা ক্রা  াকি  াকি।  

  

বর্উ ইয়কন গাাঁজা উপম্বদষ্টা হিাডন  

  

গা াঁজা িথবর্ার্ ও ক্র অযাক্ট, 2021 সাকল িণীত থর্উ ইয়কক্নর গা াঁজা আইকর্র (Cannabis Law) 

রূপকরখ্া অর্ু ায়ী, গা াঁজা উপকদষ্টা হবাডন সামাজজক্ এবং অি ননর্থতক্ ততথরকত স ায়তা ক্রকব 

এবং আকরা থবস্তৃত ক্ম নসূথচর জর্য িথবর্ার্ ততথরকত গা াঁজা থর্য়িণ হবাডনকক্ (Cannabis Control 

Board) সমি নর্ ক্রকব। তকব, হবাকডনর িািথমক্ উকেিয  কলা থর্উ ইয়ক্ন হেকির ক্থমউথর্টি 

অর্ুদার্ পুর্থব নথর্কয়াগ ত থবল (New York State Community Grants Reinvestment Fund) 

থবতরণ ক্রা, এটি এক্টি পিৃক্ ত থবল  া গা াঁজা থর্কষর্াজ্ঞা দ্বারা অসামঞ্জসযপূণ নভাকব েথতগ্রস্ত 

সম্প্রদায়সমূ কক্ সমি নর্ ক্রকব। স্থার্ীয়কক্জন্দ্রক্ এই ক্ম নসূথচকত চাক্থরর িথিেণ এবং 

চাক্থরদার্, থবচাকর জথড়ত থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর হসবায় পুর্রায় িকবি ক্রকত হদওয়া, থসকেম 

র্যাথভকগির্ হসবা, তরুণকদর হসবাদাকর্র ক্ম নসূথচ, আথি নক্ থিখ্ার হসবা এবং আকরা অকর্ক্ থক্েু 

অন্তভুনক্ত িাক্কব। এোড়াও ত থবলটি চলমার্ থভথিকত হেকির সমতা লেয সমি নর্ ক্রকতও 

বযবহৃত  কত িাক্কব।  

  

গাাঁজা বর্য়ন্ত্রণ হিাম্বডনর হচয়ারমোর্ হরমাইর্ রাইি িম্বলর্, "আথম থর্উ ইয়ক্ন হেকির গা াঁজা 

উপকদষ্টা হবাকডনর র্তুর্ সদসযকদর স্বাগত জার্াকত হপকর আর্জিত। গা াঁজা থর্য়িণ হবাকডনর ির্ার্ 



থ কসকব,আথম থর্উ ইয়কক্নর জর্য হদকির সব নাথর্ক্ তবথচেযময় এবং র্যা য গা াঁজা থিে থর্জিত 

ক্রকত এই থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর সাকি  াকত  াত থমথলকয় ক্াজ ক্রকত উন্মখু্। গা াঁজা উপকদষ্টা 

হবাকডনর এই সদসযকদর অর্র্য ও মূলযবার্ ক্াজ ও জীবকর্র অথভজ্ঞতা রকয়কে  া থর্জিত ক্রকব 

হ  থক্ভাকব থর্উ ইয়কক্নর গা াঁজা বাজার থর্য়থিত  কব এবং ক্ীভাকব ক্র রাজস্ব সম্প্রদাকয়র 

অলাভজর্ক্ িথতষ্ঠাকর্র মকর্য ভাগ ক্রা  কব হস বযাপাকর সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর মত িাকক্।"  

  

গাাঁজা িেিস্থাপর্া অবফম্বসর বর্ি না ী পবরচালক জিস আম্বলকজান্ডার িম্বলর্, "তবর্ক্রণ 

অগ্রসর ক্রার হক্কন্দ্র থেকলা এক্টি স্পষ্ট র্ীথত হ  িাপ্ত বয়েকদর ক্াকে থবজক্র হিকক্ িাপ্ত রাজস্ব 

থদকয় হেি ক্ী ক্রকব। ত থবলটি সটৃষ্ট ক্রা আমার মকত হেকির গা াঁজা আইকর্র সবকিকক্ 

গুরুত্বপূণ ন অংিগুথলর এক্টি এবং আথম আমাকদর থমির্ সমি নকর্ এই দলটিকক্ হদকখ্ অতযন্ত 

খ্ুথি। এোড়াও আথম এটি হদকখ্ খ্ুথি হ  হবাকডনর র্তুর্ সদসযরা থর্উ ইয়কক্নর হভৌগথলক্ ও 

সাংেৃথতক্ তবথচকেযর িথতথর্থর্ত্ব ক্কর এবং আথম সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসী  াকত গা াঁজা তবর্ক্রকণর 

সুথবর্া হপকত পাকর তা থর্জিত ক্রকত তাকদর সাকি ক্াজ ক্রকত উন্মুখ্।"  

  

গা াঁজা উপকদষ্টা হবাকডন র্তুর্ সদসযকদর পািাপাথি থবথভন্ন হেি একজজন্স হিকক্ হভাি থদকত পারকব 

র্া এমর্ িথতথর্থর্ িাক্কব। হসই তাথলক্ায় অন্তভুনক্ত আকে এর্ভায়রর্কমন্টাল ক্র্জাকভনির্, কৃ্থষ 

ও বাজার, থিশু ও পথরবার পথরকষবা, শ্রম, স্বাস্থয,  াউজজং এবং ক্থমউথর্টি থরথর্উয়াল, আসজক্ত 

হসবা ও সমি নর্, এবং থিো থডপািনকমকন্টর িথতথর্থর্।  

  

গা াঁজা আইকর্র অর্ীকর্, গা াঁজা পকণযর উপর আকরাথপত ক্র এবং লাইকসজন্সং থফ হিকক্ সংগ ৃীত 

ত থবল থর্উ ইয়ক্নজকুড় থবথভন্ন সম্প্রদাকয় হফরত থদকত  কব।  

• হসই ত থবকলর 40 িতাংি  াকব থর্উ ইয়ক্ন হেকির ক্থমউথর্টি অর্ুদার্ পুর্থব নথর্কয়াগ 

ত থবকল,  া গা াঁজা উপকদষ্টা হবাডন থবতরণ ক্রকব।  

• 40 িতাংি সরাসথর  াকব গা াঁজা থবজক্র বাথতল ক্করথর্ এমর্ থমউথর্থসপযাথলটিগুথলর েুল 

হজলাগুথলকত; এবং  

• 20 িতাংকির লেয িাক্কব মাদক্ থচথক্ৎসা ক্ম নসূথচর জর্য।  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর গাাঁজা উপম্বদষ্টা হিাম্বডনর সদসে তাবলকা  

  

• আকল াকন্দ্রা আলভাকরজ, হসালফুল থসর্াজজনর (Soulful Synergy) ির্ার্ থর্ব না ী 

ক্ম নক্তনা/স িথতষ্ঠাতা  

• হজা হবলুক্, হবলুক্ অযান্ড ফক্স, এলএলথসর (Belluck & Fox, LLC) পািনর্ার  

• ডাাঃ জকুর্লা থচর্, MD, ইথন্টকগ্রটিভ হমথডকক্ল গা াঁজা থচথক্ৎসক্  

• অযালার্ থিয়ার, MD, থর্উ ইয়ক্ন হেকির স্বাস্থয থডপািনকমকন্টর (New York State 

Department of Health) মাদক্ বযব ারক্ারীর স্বাস্থয অথফকসর (Office of Drug User 

Health) পথরচালক্  



• ডাাঃ থির্াকজা ক্াথর্ং যাম, MD, থর্উ ইয়ক্ন হেকির আসজক্ত হসবা ও সমি নর্ অথফকসর 

(New York State Office of Addiction Services & Supports, OASAS) ক্থমির্ার  

• ইব্র্াথ ম জাথমল ডাকডনর্, এবকরা ইর্ দয মথর্ নং  

• ক্যািথলর্ হডক্যািালকডা, থর্উ ইয়ক্ন হেকির থিো থডপািনকমকন্টর (New York State 

Department of Education) থিোিী সমি নর্ হসবা অথফকসর (Office of Student 

Support Services) স ক্ারী ক্থমির্ার  

• দযআি নার এ. ডার্ক্যার্ দয হসকক্ন্ড, এেয়ার, দযআি নার এ. ডার্ক্যার্ ল অথফকসর (Law 

Office of TheArthur A. Duncan) ক্াউকন্সলর এবং অযািথর্ ন অযাি ল  

• অযালার্ গযাকন্ডলমযার্, থর্উ ইয়ক্ন গা াঁজা উৎপাদক্ এবং িজক্রয়াজাতক্ারীকদর 

অযাকসাথসকয়িকর্র (New York Cannabis Growers & Processors Association) 

হিথসকডন্ট  

• ডাকরি গ্ল্যান্স, থর্উ ইয়ক্ন হেকির এর্ভায়রর্কমন্টাল ক্র্জাকভনির্ থডপািনকমকন্টর 

(Department of Environmental Conservation, DEC) হডপুটি ক্থমির্ার  

• রুি  াকসল-িম্পসর্, থর্উ ইয়ক্ন হেকির হ ামস এবং ক্থমউথর্টি থরথর্উয়াকলর (New 

York State Division of Homes & Community Renewal, HCR) পথলথস এবং ক্থমউথর্টি 

অযাকফয়াকস নর থবকিষ উপকদষ্টা  

• গযাথর জর্সর্, অকেতাঙ্গ জর্কগাষ্ঠীর অগ্রগথতর জর্য জাতীয় অযাকসাথসকয়িকর্র 

(National Association for the Advancement of Colored People, NAACP) থর্উ ইয়ক্ন 

হেকির অি ননর্থতক্ থবক্াকির ির্ার্  

• থর্থক্ হক্িমযার্, স্থার্ীয় 338 RWDSU/UFCW (338 RWDSU/UFCW) এর রাজনর্থতক্ ও 

হ াগাক াগ পথরচালক্  

• সুজার্া মাইলস-গুস্তাভ, এেয়ার, থর্উ ইয়ক্ন হেকির থিশু ও পথরবার পথরকষবা অথফকসর 

(New York State Office of Children & Family Services) থর্ব না ী হডপুটি ক্থমির্ার  

• রাকসল অথলভার, থর্উ ইয়ক্ন হেকির শ্রম থডপািনকমকন্টর (New York State Department 

of Labor) থর্কয়াগ ও ক্মীবাথ র্ী সমার্ার্ থডথভিকর্র (Division of Employment & 

Workforce Solutions) পথরচালক্  

• সারা  র যাকভর্ ল, থর্উ ইয়ক্ন হেকির ক্াউথন্ট স্বাস্থয ক্ম নক্তনাকদর অযাকসাথসকয়িকর্র 

(New York State Association of County Health Officials) থর্ব না ী পথরচালক্  

• চন্দ্রা হরডফার্ ন, বাকফকলা হফডাকরির্ অফ হর্ইবারহুড হসন্টাস ন, ইর্ক্কপ নাকরিকর্র 

(Buffalo Federation of Neighborhood Centers Inc.) ির্ার্ থর্ব না ী ক্ম নক্তনা  

• আম নাকন্ডা হরাসাকডা, AR ইর্কভথেকগির্স, ইর্ক্কপ নাকরিকর্র (AR Investigations, Inc.) 

িাইকভি ইর্কভথেকগির  

• থপিার হিফার, র্যার্টিচক্ গাকডনকন্সর (Nanticoke Gardens) মাথলক্  

• েি ওয়াইর্ার, এেয়ার, থর্উ ইয়ক্ন হেকির কৃ্থষ ও বাজার থডপািনকমকন্টর (New York 

State Department of Agriculture & Markets) হজর্াকরল ক্াউকন্সল  

  

###  
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