
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/15/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল লাইম্বেন্সকৃত গাাঁজা বিেম্বের্োবর যাচাইকরণ িেিস্থা উম্বমাচর্ করম্বলর্  

  

প্রিম বিধ প্রাপ্তিয়স্কম্বের িেি াম্বরর জর্ে বিক্রির েূম্বি ন উম্বমাচর্  ম্বলা, যাচাইকরণ 

িেিস্থা হভাক্তাম্বের অিগত কম্বর হয বিেম্বের্োবরটির লাইম্বেন্স আম্বে এিং েরীবিত, 

বর্রােেতর েণে বিক্রি করম্বে  

  

প্রবতটি বিধভাম্বি বিক্রিত গাাঁজা েণেম্বক বর্য়বিত ব ম্বেম্বি আখ্ো বেম্বত োি নজর্ীর্ 

প্রতীম্বকর িেি ার  

  

আেন্ন "হকর্ বিধ বকর্ম্বির্" কোম্বেইর্টি গাাঁজা হভাক্তাম্বের বর্য়বিত, লাইম্বেন্সকৃত 

বিেম্বের্োবর হিম্বক বর্রােেতর বিকল্প িম্বয়র িোোম্বর জার্াম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ "থর্উ ইয়ক্ন হেট লাইকেন্সকৃ্ত গা াঁজা থিেকের্োথর (New York 

State Licensed Cannabis Dispensary)" যাচাইক্রণ ব্যব্স্থা উকমাচর্ ক্রকলর্ যা বব্ধভাকব্ 

লাইকন্সেকৃ্ত খুচরা থিেকের্োথরর জার্ালায় লাগাকর্া  কব্, হযগুথল এই ব্ছর হেষ  ওয়ার েূকব্ নই 

খুকল হেওয়ার ক্িা রকয়কছ। এই আখযা থর্শ্চিত ক্রকব্ হয হভাক্তারা জাকর্ তারা থর্উ ইয়ক্ন হেট 

থর্য়থিত এক্টট থিেকের্োথর হিকক্ ক্রয় ক্রকছ। থব্শ্চক্রত প্রথতটট েকণযর এক্টট োব্ নজর্ীর্ 

প্রতীক্ও হেখাকব্ হয এটট হেকটর থর্ধ নাথরত মার্েণ্ড অর্ুেরণ ক্রকছ। এই েশ্চিলর্ হভাক্তাকের 

থর্িয়তা থেকব্ হয তারা এক্টটই েরীথিত, থর্য়থিত েণয হেকয়কছ।  

  

"থর্উ ইয়কক্নর গা াঁজা হভাক্তাকের জর্য অেরীথিত, অবব্ধ েণয ক্রকয়র ঝুাঁ থক্ ব্ুঝকত োরা, এব্ং 

হযই থর্রােেতর, বব্ধ ব্াজার খুলকত যাকে হেথেকক্ তাকের থর্কেনথেত ক্রার ব্যব্স্থা িাক্া তাকের 

জর্য অথত গুরুত্বেূণ ন," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই ব্যব্স্থা জর্স্বাস্থয রিায় এব্ং আমাকের 

আইর্ অর্ুযায়ী েক্কলর জর্য েমার্ গা াঁজা ব্াজার প্রোর্ ক্রার আমাকের িমতাকক্ হজারোর 

ক্রকত ো াযয ক্রকব্। আমরা হেটজকুে থমউথর্থেেযাথলটটগুথলকত আমাকের অংেীোরকের 

োকি ক্াজ ক্কর যাকব্া আইর্ প্রকয়াগ ক্রকত এব্ং অবব্ধ থব্কক্রতাকের ব্ন্ধ ক্রকত যারা থর্উ 

ইয়ক্নব্ােীকক্ ঝুাঁ থক্গ্রস্ত ক্রকত োকর এমর্ েণয থব্শ্চক্র ক্করকছ।"  

  

যখর্ 2023 োকলর প্রিম চতুি নাংকে হোক্ার্ খুলকত িাক্কব্, তখর্ হেটও এক্টট গণথেিা 

ক্যাকেইর্ প্রক্াে ক্রকব্ যার র্াম "থর্উ ইয়কক্ন হক্র্ বব্ধ থক্র্কব্র্ (Why Buy Legal New 

York)", যা থর্উ ইয়ক্ন হেকটর গা াঁজা হভাক্তাকেরকক্ বব্ধ প্রাপ্তব্য়স্ককের ব্যব্ াকরর গা াঁজা হক্র্ার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcannabis.ny.gov%2Fdispensary-verification-tool&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C4b670e2ee55c4628792708dadea687c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067104072362315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LbtCQsKGolbHlrSsZ0orHaOlscl2O3EL5yKP6nVYRDU%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcannabis.ny.gov%2Fadult-use-conditional-cultivator&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C4b670e2ee55c4628792708dadea687c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067104072362315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ehvup4CYnUGA%2BLx%2BZnbLhG1CUz6%2B5EC0z2JyFWxYOhc%3D&reserved=0
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লাভ ব্যাখযা ক্রকব্। ক্যাকেইর্টট অেরীথিত, অবব্ধ েণয ক্রকয়র ঝুাঁ থক্, এব্ং ক্ীভাকব্ এই 

েণযগুথল হেকের েকব্ নাচ্চ েমতার ও অন্তভুনশ্চক্তক্র গা াঁজা ব্াজার বতথর ক্রার থর্উ ইয়কক্নর গা াঁজা 

আইকর্র লিযকক্ িথতগ্রস্ত ক্কর তা আকলাচর্া ক্রকব্।  

  

গাাঁজা বর্য়িণ হিাম্বিনর (Cannabis Control Board) প্রধার্ হেমাইর্ রাইি িম্বলর্, "আজকক্ 

গভর্ নর হ াক্কলর উকমাথচত থিেকের্োথর যাচাইক্রণ ব্যব্স্থা, থর্য়থিত েকণয োব্ নজর্ীর্ 

প্রতীকক্র আব্থেযক্তার োকি থমথলত  কয় আমাকের ক্াজ েটিক্ভাকব্ শুরু ক্রকলা।কভাক্তাকের 

জর্য এটট জার্া ও থব্শ্বাে ক্রা অথত গুরুত্বেূণ ন হয র্তুর্, বব্ধ গা াঁজা ব্াজার েরীথিত েণয প্রোর্ 

ক্কর এব্ং জর্স্বাস্থয রিাকি ন থর্ধ নাথরত প্রকটাক্ল অর্ুেরণ ক্কর।ক্কিার প্রকয়াকগর োকি থমথলত 

 কয় এই প্রকচষ্টাগুথল এক্টট থস্থথতেীল, বব্ধ ব্াজার গিকর্ ো াযয ক্রকব্।"  

  

গাাঁজা িেিস্থাের্া অবিম্বের (Office of Cannabis Management) বর্ি না ী েবরচালক 

ক্রিে আম্বলক্সান্ডার িম্বলর্, "আমরা হযই েমতার, বব্ধ, প্রাপ্তব্য়স্ককের ব্যব্ াকরর জর্য গা াঁজার 

ব্াজার বতথর ক্রথছ তা হজারোর ক্রকত আমাকের ক্াকছ িাক্া েক্ল  াথতয়ার ব্যব্ ার ক্রকব্া, 

এব্ং গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্ উকমাথচত থিেকের্োথর যাচাইক্রণ ব্যব্স্থা হেই প্রশ্চক্রয়ার 

এক্টট ধাে। আমাকের আইর্ েঙৃ্খলা রিাক্ারী েল ব্াকেকলা হিকক্ থর্উ ইয়ক্ন থেটটকত এর 

অংেীোথরত্ব থব্ে্তৃত ক্রকছ এব্ং ক্ম নক্াণ্ড ব্শৃ্চি ক্রকছ এব্ং েক্ল অবব্ধ হোক্ার্ ও ট্রাক্ ব্ন্ধ 

ক্রার আগেয নন্ত তা ক্কর যাকব্।"  

  

আজকক্ উকমাথচত থিেকের্োথর যাচাইক্রণ ব্যব্স্থা প্রথতটট বব্ধভাকব্ লাইকন্সেকৃ্ত 

থিেকের্োথরর োমকর্র জার্ালায় লাগাকর্া  কব্। এখাকর্ িাক্কব্ এক্টট QR হক্াি যা হভাক্তা ও 

স্থার্ীয় েম্প্রোকয়র েেেযরা স্কযার্ ক্রকত োরকব্। োোোথে, এক্ই ধরকর্র এক্টট েংস্করণ হেই 

লাইকেন্সধারীকের জর্য উেলভয িাক্কব্ যারা হিথলভাথরর মাধযকম থব্শ্চক্র শুরু ক্রকত আগ্র ী।  

  

থব্শ্চক্রত প্রথতটট েকণয এছাোও এক্টট "োব্ নজর্ীর্ প্রতীক্" িাক্কব্ যা এটটকক্ এক্টট েরীথিত, 

থর্য়থিত েণয থ কেকব্ আখযা থেকব্। হভাক্তাকের উথচত হোক্াকর্র োমকর্ থিেকের্োথর 

যাচাইক্রণ ব্যব্স্থা এব্ং েকণযর হলকব্ল উভয় হেখা যাকত থর্শ্চিত ক্রা যায় হয তারা এক্টট 

থর্রােেতর েণয ক্রয় ক্রকছ। এই "োব্ নজর্ীর্ প্রতীকক্র" উো রণ োওয়া যাকব্ এখাকর্, 

"হমােক্জাতক্রণ ও হলকব্ল লাগাকর্া" এর অধীকর্।  
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