
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/21/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল প্রাপ্তিয়স্কম্বের িেি াম্বরর জর্ে গাাঁজা খুচরা বিক্রয় শুরু করার হ াষণা 

বেম্বয়ম্বের্  

  

 াউজজিং ওয়াকনস, একটি অলাভজর্ক স ায়তাকারী পূম্বি ন কারািন্দী বর্উ 

ইয়কনিাসীম্বের, ম্োর্ ািম্বর্ 29 বিম্বসের প্রিম্ গাাঁজা বিজক্র করম্বি  

  

বসবিিং অপচচ নবর্টি ইবর্বেম্বয়টিভ কতত নক শুরু করা গাাঁজার সাপ্লাই হচইর্টি সম্পূণ ন কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ম্যার্ াটরর্র এক্টট থিসরের্সাথররে 29 

থিরসম্বর হিরক্ আইথর্, থর্য়থিে প্রাপ্তবয়স্করের বযব াররর গা াঁজা থবক্রি শুরু  রব, ো  াউক্রজিং 

ওয়াক্নস ক্েত নক্ েথরচাথলে, হেরের বত ত্তম্ সিংখ্যাল ু-থর্য়থিে HIV/AIDS েথররষবা সিংস্থা এবিং 

বত ত্তম্ ক্থম্উথর্টট-থভথত্তক্ HIV/AIDS হসবা প্রথেষ্ঠার্। থর্উ ইয়ক্ন থসটট থভথত্তক্ অলাভজর্ক্, 

HIV/AIDS, গত  ীর্, েূরব ন ক্ারাবন্দী এবিং র্যায়থবচাররর সারি জথিে বযক্রিরের জর্য সরাসথর এবিং 

স ায়ো েথররষবাগুথলর এক্টট েথরসর েথরচালর্া ক্রর। এটট োেবয খ্চুরা হটারফ্ররের এক্টট 

হর্টওয়াক্নও েথরচালর্া ক্রর।  

  

"আম্রা ম্ারর্র উের অগ্রাথিক্ার থেরয় ভারলা থক্েু শুরু ক্ররে থর্উ ইয়রক্নর প্রাপ্তবয়স্করের-

বযব াররর গা াঁজার বাজার শুরু ক্রার জর্য ম্াত্র র্য় ম্াস আরগ এক্টট লক্ষ্য হসট ক্ররথে, এবিং 

এখ্র্, আম্রা হসই লক্ষ্যটট েূরণ ক্রথে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থেল্পটট এখ্ার্ হিরক্ বািরে 

িাক্রব, আম্ারের সু্কলগুথলরে রাজরের সারি থর্উ ইয়ক্ন হটরটর প্রথেটট হক্ারণ অন্তভুনক্রিমূ্লক্ 

সুরোগ তেথর ক্ররব এবিং ক্থম্উথর্টটরক্ েুর্রুজ্জীথবে ক্ররব।"  

  

এই ঐথে াথসক্  টর্াটটe থসথিিং অোরচুথর্টট ইথর্থেরয়টটরভর এক্টট গুরুত্বেূণ ন ম্াইলফলক্ 

থচথিে ক্ররব, ো থর্উ ইয়রক্নর ক্যার্াথবস আইরর্র লক্ষ্যগুথল েূররণর েরি থর্উ ইয়ক্নরক্ এক্টট 

প্রাপ্তবয়স্ক-বযব াররোগয গা াঁজা থেল্প তেথর ক্রর ো গা াঁজা থর্থষদ্ধক্ররণর অসাম্ঞ্জসযেূণ ন প্রভারবর 

ফরল ক্ষ্থেগুথল সাম্ঞ্জসয ক্রর।  

  

ম্াচন ম্ারস গভর্ নর হ াক্ল ক্েত নক্ হ াথষে, উরেযাগটট থর্উ ইয়ক্ন হটরট প্রিম্ প্রাপ্তবয়স্ক-

বযব াররর গা াঁজা চারষর জর্য 280টট েথরবাররর ক্ত ষক্রের লাইরসন্স প্রোরর্র বযবস্থা ক্রররে। এই 

েরীথক্ষ্ে, থর্রােে গা াঁজার েণযগুথল থর্উ ইয়রক্নর প্রিম্ লাইরসন্সপ্রাপ্ত প্রাপ্তবয়স্ক-বযব াররর 

থিসরের্সাথরগুথল দ্বারা থবক্রি ক্রা  রব, ো সফল বযবসাথয়ক্ অোররটররের ম্াথলক্ার্ািীর্, বা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-office-cannabis-management-seeding-opportunity-initiative&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C8b7887127d764c2be79a08dae374d746%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072388218986579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Bu9immfQy6pHdXyYWmwZ77K21AhRGOm4GUdPglHL3%2Fk%3D&reserved=0


এক্টট  থর্ষ্ঠ েথরবাররর সেসয, োরের এক্টট গা াঁজার েতঢ় প্রেযয় ররয়রে (র্যায়থবচার জথিে); 

অিবা অলাভজর্ক্ সিংস্থাগুথল ো গা াঁজা থর্থষদ্ধক্ররণর অসম্ প্ররয়ারগর দ্বারা ক্ষ্থেগ্রস্থ 

বযক্রিরের েথররষবা প্রোর্ ক্রর৷  

  

হোগযো অজনরর্র জর্য,  াউক্রজিং ওয়াক্নরসর ম্রো অলাভজর্ক্ সিংস্থাগুথলরও ক্ম্েরক্ষ্ 

এক্জর্ র্যায়থবচার-সিংথিষ্ট হবািন সেসয িাক্রে  রব এবিং ম্াথরজয়ুার্া হোষী সাবযস্ত বযক্রিরের 

জর্য হেোগে সুরোগ তেথর ক্ররে  রব।  াউক্রজিং ওয়াক্নস 1990 সারল প্রথেষ্ঠার ের হিরক্ 

সরাসথর েথররষবা এবিং অযািরভারক্থস উরেযারগর ম্ািযরম্ র্যায়থবচার-সিংথিষ্ট থর্উ ইয়ক্নবাসীরের 

হসবা ক্রর আসরে। আজ,  াউক্রজিং ওয়াক্নস জাথটস ইথর্থেরয়টটভ ম্াথরজয়ুার্া হোষী সাবযস্ত 

বযক্রি স  েূরব ন ক্ারাবন্দী বযক্রিরের চাথ ো হম্টারে অলাভজর্ক্ েথররষবাগুথলরক্ হটইলাস ন 

ক্রর৷  

  

কোর্াবিস কম্বরাল হিাম্বিনর হচয়ারম্োর্ওম্োর্ হেম্বম্ইর্ রাইি িম্বলর্, "আথম্ উচ্ছ্বথসে হে 

 াউক্রজিং ওয়াক্নরসর ম্রো এক্টট অলাভজর্ক্, েরূব ন ক্ারাবন্দী বযক্রিরের জর্য োর স ায়ো স , 

থবিরয়র েি হেখ্ারব। থসথিিং অোরচুথর্টট ইথর্থেরয়টটরভর ম্ািযরম্ থবিরয়র শুরুটট আম্রা হে 

েক্রিোলী ইরক্াথসরটম্টট তেথর ক্রথে োর শুরু ম্াত্র - র্যায়সঙ্গে এবিং অন্তভুনক্রিমূ্লক্ বাজারটট 

এখ্ার্ হিরক্ স ায়োর সারি বতক্রদ্ধ োরব োরে লাইরসন্সিারীরা প্রথেবন্ধক্ো অথেিম্ ক্ররে 

এবিং এই র্েুর্ থেল্পটট তেথর ক্ররে সক্ষ্ম্  য়।"  

  

কোর্াবিস কম্বরাল হিাম্বিনর সেসে হজর্ হম্িজগার িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন োর আইথর্ গা াঁজা 

থেল্প তেথররে সটিক্ েি গ্র ণ ক্ররে, হটরটর প্রিম্ খ্ুচরা থিসরের্সাথরগুথল উরেযািা এবিং 

অলাভজর্ক্রের দ্বারা েথরচাথলে  য় ো োরের ক্থম্উথর্টট হসবা এবিং জর্োস্থযরক্ অগ্রাথিক্ার 

হেওয়ার জর্য থর্রবথেে। এক্ই সম্রয়, আম্রা হভািারের সুথবিার জর্য আম্ারের েহুরর এবিং 

গ্রাম্ীণ ক্থম্উথর্টটর ম্রিয সিংরোগ হজারোর ক্রথে, এই প্রিম্ থিসরের্সাথরর োক্গুথল 

হটক্সইভারব উক্রিে, উচ্চ-ম্ারর্র, সূে ন-উক্রিে গা াঁজা ম্জেু ক্রথে ো থর্উ ইয়রক্নর হোট এবিং 

োথরবাথরক্ খ্াম্ারগুথলরে চাষ ক্রা  রয়থেল।"  

  

কোর্াবিস কম্বরাল হিাম্বিনর সেসে হজবসকা গাবস নয়া িম্বলর্, "র্যায়থবচাররর থর্ণ নরয়র সারি 

জথিে বযক্রিরা জথিে, এবিং অলাভজর্ক্ প্রথেষ্ঠার্ হেগুথল োরের স ায়ো ক্রর, ক্ারণ থবিয় 

ক্রার জর্য প্রিম্টট থর্উ ইয়ক্ন ক্যার্াথবস আইরর্র লক্ষ্যগুথল েূররণর জর্য থর্উ ইয়ক্নরক্ সটিক্ 

েরি রারখ্, েখ্র্ থেরল্প শ্রথম্ক্রের সুরক্ষ্া প্রোর্ ক্রর গা াঁজার ক্যাথরয়াররর েি তেথর ক্রর। এটট 

থর্উ ইয়রক্ন আম্রা হে গা াঁজা থেল্প তেথর ক্রথে োর জর্য এটট এক্টট বি, প্রিম্ েেরক্ষ্ে - এটট 

এক্টট গুরুত্বেূণ ন এবিং এটট হক্বল শুরু।"  

  

কোর্াবিস কম্বরাল হিাম্বিনর সেসে অোিাম্ হপবর িম্বলর্, "আম্রা গা াঁজা থর্রষিাজ্ঞার ক্াররণ 

সতষ্ট ক্ষ্থে হম্াক্ারবলা ক্ররে এবিং থর্উ ইয়রক্নর গা াঁজা আইরর্র লক্ষ্যগুথল সম্পূণ নরূরে বাস্তবায়র্ 

ক্রার জর্য ক্াজ ক্রার জর্য এটট এক্টট ইথে াস তেথর ক্রর। এটট থেরল্পর জর্য সটিক্ সূচর্া, 

এবিং আথম্ আম্ারের েরলর সারি ক্াজ চাথলরয় োওয়ার জর্য উন্মুখ্  রয় আথে োরে আম্রা 

থর্ক্রিে ক্ররে োথর হে আম্রা হক্বল সাম্াক্রজক্ ইকু্যইটট উরেযািারের ক্ারে লাইরসন্স প্রোর্ 

ক্রথে র্া, েরব েী নরম্য়ারে সাফরলযর জর্য োরের হসট আে ক্রথে।"  



  

কোর্াবিস ম্োম্বর্জম্বম্ন্ট অবিম্বসর বর্ি না ী পবরচালক জক্রস আম্বলকজান্ডার িম্বলর্, 

"আথম্ োথরবাথরক্ ক্ত ষক্রের এবিং র্যায়থবচাররর সারি জথিে বযক্রি এবিং অলাভজর্ক্ বযক্রিরের 

উের থর্ভনর ক্রর এবিং োরের সম্ি নর্ ক্রর এম্র্ অলাভজর্ক্ বযক্রিরের উের থর্ভনর ক্রর 

থসথিিং অোরচুথর্টট ইথর্থেরয়টটরভর ম্ািযরম্ েতণমূ্ল হিরক্ আম্রা হে সাপ্লাই হচইর্ তেথর ক্ররথে 

োর জর্য আথম্ গথব নে, এবিং আথম্ গভর্ নর হ াক্ল ও আইর্সভার ক্ারে োরের সম্ি নরর্র জর্য 

ক্ত েজ্ঞো প্রক্াে ক্রথে। আম্রা শুি ুথর্উইয়রক্ন থর্রষিাজ্ঞার অবসার্  টটরয়থে োই র্য়, আম্রা 

জাথে ও থবশ্বরক্ হেথখ্রয়থে হে থক্ভারব এম্র্ এক্টট বাজার তেথর ক্রা োয় ো সেযই র্যায়সঙ্গে 

এবিং অন্তভুনক্রিমূ্লক্, এবিং গা াঁজা থর্রষিাজ্ঞার অসাম্ঞ্জসযেূণ ন প্ররয়ারগর ক্াররণ সতষ্ট ক্ষ্থেগুথল 

েূব নাবস্থায় থফথররয় আর্রে ক্াজ ক্রর। এই িম্বি নম্ার্ থেরল্প বযয় ক্রা প্রথেটট িলার োিীর্ 

বযবসা, আম্ারের সু্কল এবিং আম্ারের ক্থম্উথর্টটরক্ সম্ি নর্ ক্ররে স ায়ো ক্ররব।"  

  

হেি বসম্বর্ির বলজ ক্রুগার িম্বলর্, "আথম্ প্রাপ্তবয়স্করের খ্ুচরা গা াঁজা থবক্রি শুরু ক্ররে 

হেরর সন্তুষ্ট এবিং  াউক্রজিং ওয়াক্নস প্রিম্ হটারটট চালু ক্ররব। প্রাথন্তক্ জর্রগাষ্ঠীর সারি োরের 

ক্রয়ক্ েেরক্র ক্াজ োরের এক্টট থর্খ্ুাঁে অিংেীোর ক্রর হোরল োরে থর্উ ইয়রক্নর গা াঁজার 

বাজার অেীরের বযি ন গা াঁজার অেরািক্রণ র্ীথেগুথলর দ্বারা সবরচরয় হবথে প্রভাথবে বযক্রিরের 

অি নেূণ ন সুরোগ প্রোর্ ক্রর।"  

  

অোম্বসেবলর সিংখোগবরষ্ঠ হর্তা জক্রোল বপপলস-হোকস িম্বলর্, "আজরক্র ঐথে াথসক্ 

হ াষণাটট ম্াথরজয়ুার্া হরগুরলের্ অযান্ড টযারেের্ অযাক্ট এবিং থসথিিং অেচুনথর্টট ইথর্থেরয়টটভ 

দ্বারা েথরক্থল্পে র্যায়থবচার এবিং ইকু্যইটটর উের হক্ন্দ্র ক্রর থর্উইয়রক্ন গা াঁজা অি নর্ীথে প্রথেষ্ঠার 

হক্ষ্রত্র এক্টট উরেখ্রোগয অগ্রগথে। আথম্  াউক্রজিং ওয়াক্নস এবিং অর্যার্য র্যায়থবচাররর সারি 

জথিে বযক্রি এবিং অলাভজর্ক্ বযক্রিরের জর্য উরত্তক্রজে ো েীঘ্রই থর্রােে এবিং থর্ভনররোগয 

গা াঁজার েণয িরয়র জর্য জর্সািাররণর জর্য োরের েরজা খ্ুলরব। থর্উ ইয়রক্নর প্রিম্ বাথিরে 

উৎোথেে গা াঁজার সাপ্লাই হচইরর্র এই প্রািথম্ক্ সম্াথপ্ত এক্টট সম্তদ্ধ এবিং র্যায়সঙ্গে র্েুর্ 

থেরল্প েথরণে  ওয়ার থবষয়টটর শুরু ম্াত্র।"  

  

 াউজজিং ওয়াকনম্বসর বসইও চাল নস বকিং িম্বলর্, "আম্ারের ম্ূল অিংরে, আম্রা থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরের জর্য আবাসর্, োস্থযরসবা এবিং বতথত্তম্ূলক্ হপ্রাগ্রাম্ প্রোরর্র জর্য থর্রবথেে এক্টট 

থর্রাম্য়ক্ারী ক্থম্উথর্টট। এই সুরোগটট হক্বল আম্ারের েলরক্ আম্ারের সাম্থগ্রক্ থম্ের্রক্ 

আরও এথগরয় থর্রয় োওয়ার জর্য থররসাস ন হেরব র্া, েরব হটট জরুি LGBTQ+, BIPOC এবিং 

র্ারী-হর্েতত্বািীর্ গা াঁজার ব্র্যান্ডগুথল হিরক্ আগে েণযগুথল তবথেষ্টয এবিং উন্নে ক্ররে হেরব।"  

  

 াউজজিং ওয়াকনস কোর্াবিস হকািং-এর হোর ম্োম্বর্জার সাো র্িম্বজন্ট িম্বলর্, "এটট 

জীবরর্ এক্বাররর মু্ েূ ন। বলা  রয়থেল হে, আম্ারের অলাভজর্ক্ থম্ের্টট আরগর ম্রোই 

জরুথর। আম্রা আরম্থরক্ার গা াঁজা থেরল্পর জর্য এক্টট সাম্াক্রজক্ ইকু্যইটট ম্রিল থ সারব হর্েতত্ব 

থেরে আগ্র ী, থবরেষ ক্রর আম্ারের থর্রয়ারগর অর্ুেীলর্ এবিং ম্ােরক্র থবরুরদ্ধ অর্যােয েুরদ্ধর 

দ্বারা অসঙ্গথেেূণ নভারব প্রভাথবে বযক্রি ও ক্থম্উথর্টটর অবযা ে সম্ি নরর্র ম্ািযরম্।"  

  



 াউক্রজিং ওয়াক্নস ক্েত নক্ েথরচাথলে হটারফ্রেটট অযাটর হপ্লস হর্ইবারহুরির 750 ব্র্িওরয়রে 

অবথস্থে। থিসরের্সাথর থবিয় হিরক্ প্রাপ্ত সক্ল আয় HIV/AIDS এবিং গত  ীর্োর তদ্বে সিংক্ট 

হম্াক্ারবলার জর্য 1990 সারল প্রথেটষ্ঠে ম্ূল সিংস্থা  াউক্রজিং ওয়াক্নস, ইর্ক্রে নারররটি (Housing 

Works, Inc.)-হক্ প্রোর্ ক্রা  রব। ে-হটক্সই অলাভজর্ক্ ক্ারজর সুরোগ, আইথর্ 

অযািরভারক্থস এবিং বযােক্ আবাসর্ এবিং োস্থয েথররষবা প্রোর্ ক্রর, আিংথেক্ভারব, োর থিফ্ট 

হটার, হসার া বইরয়র হোক্ার্ এবিং এখ্র্ োর ক্যার্াথবস থিসরের্সাথর হিরক্ আয় ক্রর। 

স ার্ুভূথে ও ক্লঙ্ক েরূ ক্রার উের েতটষ্ট থর্বদ্ধ ক্রর,  াউক্রজিং ওয়াক্নস এক্টট ইকু্যইটট-চাথলে 

এবিং ক্ষ্থে হ্রাস েদ্ধথের ম্ািযরম্ োরের ক্থম্উথর্টটর বযব াথরক্ চাথ োগুথলরক্ স ায়ো ক্রর 

গা াঁজা থেল্পরক্ এথগরয় থর্রয় োওয়ার হচষ্টা ক্রর।  

  

হেখ্ারর্ থিসরের্সাথরটট  রব ো 4,400 বগ নফুট থবস্েতে, আইক্থর্ক্ থবক্রডিং, 1 অযাটর হপ্লস 

র্ারম্ েথরথচে, 1883 সারল সম্পন্ন  রয়থেল।  াউক্রজিং ওয়াক্নস ক্যার্াথবস হক্ািং হখ্ালার েরর 

এক্টট প্রারথিক্ েথেিংরয়র অথভজ্ঞোর সারি েতষ্ঠরোষক্রের োগে জার্ারব, গা াঁজার েণযগুথল 

আরও সুলভ  ওয়ার সারি সারি সাবিারর্ এক্টট প্রসাথরে এবিং থচন্তােীলভারব তেথর ক্রা স্থার্ 

তেথর ক্রার েথরক্ল্পর্া ররয়রে।  

  

ম্যার্ াটরর্র অযাটর হপ্লস এলাক্ায় 750 ব্র্িওরয়রে অবথস্থে  াউক্রজিং ওয়াক্নস ক্যার্াথবস হক্ািং 

(Housing Works Cannabis Co) সপ্তার  সাে থের্, সক্াল 11টা হিরক্ সন্ধযা 7টা েে নন্ত হখ্ালা 

িাক্রব। আগাম্ী সপ্তা গুথলরে হখ্ালার সম্য় সাম্ঞ্জসয ক্রা  রব। আররা জার্ুর্ এখ্ারর্।  

  

আজ েে নন্ত, থর্উ ইয়ক্ন হটট ক্যার্াথবস ক্ররাল হবািন (New York State Cannabis Control 

Board) 36টট েেনসারেক্ষ্ প্রাপ্তবয়স্করের বযব াররর খ্ুচরা থিসরের্সাথর লাইরসন্স অর্ুরম্াের্ 

ক্রররে, োর ম্রিয 28টট হোগয বযবসারয়র জর্য এবিং 8টট অলাভজর্ক্ প্রথেষ্ঠার্ ররয়রে। এই 

ম্ারসর শুরুর থেরক্, ক্যার্াথবস ম্যারর্জরম্ে অথফস (Office of Cannabis Management) 

জাম্পটাটন থবিয়রক্ স ায়ো ক্রার জর্য হিথলভাথর েথররষবার সারি োরের অোররের্ শুরু 

ক্রার জর্য খ্ুচরা বযবসাগুথলরক্ স ায়ো ক্রার জর্য থর্রেনথেক্া প্রক্াে ক্রররে।  
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