
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/16/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন  িোপক প্রাপ্তিয়স্ক-িেিহৃত গাাঁজা কমনসূচী প্রবতষ্ঠার আইর্ সংম্বোধম্বর্র 
জর্ে 30 বিম্বর্র সংম্বোধর্ীকাল ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
30 বিম্বর্র সংম্বোধর্ীকাল বিস্তাবরতভাম্বি িণনর্া করম্বি বকভাম্বি সামাবজক ইকুইটি তহবিম্বল 100 
বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িরাে করা হম্বি, ঘডবলভাবর সাবভন ম্বসর িেিহার সবিয় করা হম্বি, এিং 
মািম্বকর বিরুম্বে যুম্বে ক্ষবতগ্রস্ত সম্প্রিাম্বয়র উপর প্রভাি কমাম্বত অবিধ বিিয় সম্পবকন ত 

ঘ ৌজিাবর মামলা সংম্বোধর্ করা হম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন  একটি ব্যাপক প্রাপ্তব্য়স্ক ব্যব্হার গাাঁজা কমনসূচী 
প্রনিষ্ঠার জর্য গভর্নমরর প্রস্তামব্র 30 নিমর্র সংম াধর্ীকাল ঘ াষণা কমরমের্। নব্ম ষ কমর, এই 
সংম াধর্ীমি নব্স্তানরি ভামব্ ব্লা হমব্ নকভামব্ সামানজক ইকুইটি িহনব্মল 100 নমনলয়র্ মানকন র্ 
ডলার ব্রাদ্দ করা হমব্, ঘডনলভানর সানভন মসর ব্যব্হার সক্ষম করা হমব্ এব্ং মািমকর নব্রুমে যুমে 
ক্ষনিগ্রস্ত সম্প্রিাময়র উপর প্রভাব্ আমরা কমামর্ার জর্য গাাঁজা নব্নির সামে সম্পনকন ি ঘকার্ 
ঘ ৌজিানর মামলা ব্লব্ৎ করা হমব্।  
  
"যখর্ আমরা নর্উ ইয়কন  ঘক র্িুর্ কমর কল্পর্া, পুর্নর্নমনাণ এব্ং পরু্রায় ঘখালার জর্য কাজ 
করনে, আমরা ি মকর পর ি ক ধমর প্রানিষ্ঠানর্ক ভুলগুমলা ঘেমক ন ক্ষা গ্রহণ করার এব্ং 
সংম াধমর্র প্রনিটি সুমযাগ গ্রহণ করনে, যামি ঘসগুনলমক আমগর ঘচময় ভামলা ভামব্ গম়ে িুলমি 
পানর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা জানর্ ঘয আপনর্ একটি সমসযামক জয় করমি পারমব্র্ র্া 
যনি র্া প্রেমম স্বীকার করা হয় ঘয ঘসখামর্ একটি সমসযা আমে। প্রাপ্তব্য়স্ক-ব্যব্হৃি গাাঁজার 
ব্াজারমক বব্ধ করা এব্ং নর্য়ন্ত্রমণর ঘক্ষমে আমামির ব্যাপক িনৃিভনি অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় রাজস্ব 
উৎপািমর্র সুমযাগ প্রিার্ কমর, নকন্তু এটি আমামির প্রনিটি স্তমর র্যায়নব্চার এব্ং কমনসংস্থার্ সৃনির 
মাধযমম মািমকর নব্রুমে যুমে সব্মচময় ঘব্ন  ক্ষনিগ্রস্ত সম্প্রিায়মক সরাসনর সমেনর্ করমি সক্ষমও 
কমর।"  
  
100 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার কোর্াবিস ঘসােোল ইকুইটি  ান্ড িরাে  
সামানজক এব্ং অ্েননর্নিক সমিা হমে গভর্নর কুওমমার প্রাপ্তব্য়স্কমির ব্যব্হামরর জর্য গাাঁজা বব্ধ 
করার প্রস্তামব্র নভনি প্রস্তর এব্ং এর অ্ং  নহমসমব্ গভর্নমরর প্রস্তামব্ মািমকর নব্রুমে যুমে সব্মচময় 
ক্ষনিগ্রস্ত সম্প্রিায়মক পুর্রুজ্জীনব্ি করার জর্য 100 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর একটি িহনব্ল অ্ন্তভুন ক্ত 
করা হময়মে।  
  



 

 

এই িহনব্মলর মাধযমম, ঘযাগযিা সম্পন্ন সম্প্রিায় নভনিক অ্লাভজর্ক সংস্থা এব্ং স্থার্ীয় সরকার 
নব্নভন্ন সম্প্রিাময়র পুর্রুজ্জীব্র্ প্রমচিার সমেনমর্ িহনব্মলর জর্য আমব্ির্ করমব্, যার মমধয রময়মে, 
নকন্তু এমিই সীমাব্ে র্য়:  

• জব্ ঘেসমমন্ট এব্ং িক্ষিা ঘসব্া,  
• প্রাপ্তব্য়স্ক ন ক্ষা,  
• মার্নসক স্বাস্থয নচনকৎসা,  
• মািক অ্পব্যব্হার নডজঅ্ডন ার নচনকৎসা,  
• আব্াসর্,  
• আনেনক সাক্ষরিা,  
• কনমউনর্টি ব্যাংনকং,  
• পুনি ঘসব্া,  
• ব  মব্র প্রনিকূল অ্নভজ্ঞিা ঘমাকামব্লা করার জর্য ঘসব্াসমূহ,  
• আ টার সু্কল এব্ং চাইল্ড ঘকয়ার সানভন স, নসমেম ঘর্নভমগ র্ সানভন স,  
• পুর্ঃপ্রমব্ম র ব্াধা ঘমাকামব্লা করার জর্য আইনর্ ঘসব্া, এব্ং  
• নচনকৎসা ঘসব্া, মনহলামির স্বাস্থয ঘসব্া এব্ং অ্র্যার্য সম্প্রিায় নভনিক সহায়ক ঘসব্ার সামে 

সংমযাগ  
  
এই ঘপ্রাগ্রাম ঘেমক অ্র্ুিার্ সামানজক এব্ং অ্েননর্নিক ইকুইটি ঘপ্রাগ্রামমক আরও সমেনর্ করার জর্য 
ব্যব্হার করা হমি পামর।  
  
সংম ানধি প্রস্তামব্র অ্ধীমর্, ঘেট নডপাটন মমন্ট এম্পায়ার ঘেট ঘডমভলপমমন্ট কমপনামর র্ (Empire 
State Development Corporation, ESDC) দ্বারা পনরচানলি অ্র্ুিামর্র মাধযমম, শ্রম ও স্বাস্থয 
নব্ভামগর সহমযানগিায়, ঘসই সামে আব্াসর্ ও কনমউনর্টি র্ব্ায়র্ নব্ভাগ ( Division of Housing 
and Community Renewal), এব্ং আসনক্ত ঘসব্া ও সমেনর্ এব্ং ন শু ও পনরব্ার ঘসব্া িপ্তমরর 
সহমযানগিায় িহনব্ল ব্রাদ্দ করমব্। ব্ামজট নব্ভামগর অ্র্ুমমািমর্র উপর চূ়োন্ত ব্রাদ্দ ও প্রময়াগ 
নর্ভন র ীল।  
  
ঘডবলভাবর সাবভন ম্বসর িেিহার সবিয় করা হম্বে  
COVID-19 মহামারীর ক্ষনিকর প্রভামব্র পর নর্উ ইয়মকন র অ্েনর্ীনি পুর্গনঠমর্ গাাঁজার বব্ধিা 
একটি গুরুত্বপূণন ভূনমকা পালর্ করমব্ ব্মল আ া করা হমে। প্রকৃিপমক্ষ, গাাঁজার বব্ধকরমণর  মল 
60,000-এর ও ঘব্ ী র্িুর্ কমনসংস্থার্ সনৃি হওয়ার কো, যা 3.5 নব্নলয়র্ মানকন র্ ডলামরর 
অ্েননর্নিক কমনকাণ্ড উৎসানহি করমব্ এব্ং যখর্ পুমরাপুনর ব্াস্তব্ানয়ি হমব্ িখর্ 350 নমনলয়র্ 
মানকন র্ ডলামররও ঘব্ন  কর রাজস্ব উৎপাির্ করমব্।  
  
গাাঁজা বব্ধকরমণর  মল এো়োও নর্উ ইয়মকন র িিুন াগ্রস্ত এলাকায় একটি উমেখমযাগয অ্েননর্নিক 
সুনব্ধা সৃনির সম্ভাব্র্া আমে, যা কমীমির সকল স্তমরর কমনসংস্থামর্র সুমযাগ প্রিার্ কমর। ঘযমহিু 
সামানজক এব্ং অ্েননর্নিক সমিা গভর্নর কুওমমার প্রস্তামব্র নভনি, ঘডনলভানর সানভন স ন ল্পটিমি 



 

 

একটি কম খরমচ এনি পময়ন্ট প্রিার্ কমর, নব্ম ষ কমর ঘয সব্ সম্প্রিায় মািমকর নব্রুমে যুমের 
দ্বারা প্রভানব্ি হময়মে।  
  
এটা স্বীকার কমর, গভর্নর িার প্রস্তাব্ সংম াধর্ করমের্ এই র্িুর্ ন মল্প প্রমব্ ানধকার উন্মুক্ত 
করার একটি উপায় নহমসমব্ ঘডনলভানর সানভন মসর অ্র্ুমনি ঘিওয়ার জর্য যামি আমরা নর্উ 
ইয়কন ব্াসীরা অ্ং গ্রহণ করমি পামর। এর অ্ং  নহমসমব্, স্থার্ীয় সরকার িামির এনক্তয়ামরর মমধয 
সং টিি ঘডনলভানর ঘসব্া ঘেমক অ্প্ট আউট করার সুমযাগ পামব্।  
  
অবিধ বিিম্বয়র অপরাধ  
যখর্ গভর্নমরর প্রস্তাব্ মি একটি র্িুর্ পণয ব্াজার প্রনিষ্ঠা করা হমব্, অ্নর্ব্াযনভামব্ অ্সৎ উমদ্দ য 
সাধর্কারীরা নর্য়ম লঙ্ঘর্ এব্ং িামির নর্মজমির আনেনক লামভর জর্য জানলয়ানি করার ঘচিা 
করমব্। এটা অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন ঘয জনরমার্া সাব্ধামর্ নর্ধনারণ করা হয় যামি যারা এই র্িুর্ 
ব্াজামর অ্ং গ্রহণ করমি চায়, িারা একই স্তমরর সুমযাগ পায়।  
  
িমব্ গাাঁজা এই গনি ীলিার আমরকটি জটিল উপািার্ ঘযাগ কমরমে- ব্েমরর পর ব্ের ধমর 
মািমকর নব্রুমে যুে ঘেমক উদূ্ভি পুরমর্া র্ীনি অ্মেিাি সম্প্রিায়মক আর্ুপানিকভামব্ প্রভানব্ি 
কমরমে। ইমিামমধয, নর্উ ইয়কন  গাাঁজামক অ্পরাধ নহমসমব্ নচনিি র্া করার পিমক্ষপ গ্রহণ কমরমে 
এব্ং ঘযমহিু এই র্িুর্ ব্াজার ব্াস্তব্ায়র্ করা হময়মে, এব্ং এটা অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন ঘয অ্পরাধমূলক 
 ানস্ত নব্মব্চর্া করা হয়, যামি ইমিামমধয ঘয অ্গ্রগনি হময়মে িা অ্নর্োকৃিভামব্ উল্টামর্া র্া হয়।  
  
এইভামব্, গভর্নমরর সংম ানধি প্রস্তামব্র অ্ধীমর্, নর্ম্ননলনখিভামব্ নর্নিনি  ানস্ত হ্রাস করা হমব্:  
  

• িৃিীয় নডনগ্রমি ঘ ৌজিানর নব্িয় (21 ব্েমরর কম ব্য়সীমির কামে নব্িয়) একটি ক্লাস A 
অ্সিাচরমণ পনরব্িন র্ করা হমব্  

• নদ্বিীয় নডনগ্রমি ঘ ৌজিানর নব্িয় (দ্রমব্যর 16 আউন্স ব্া 80 গ্রামমর ঘব্ন  নব্িয়) একটি 
ক্লাস E অ্পরামধ পনরব্িন র্ করা হমব্  

• প্রেম নডনগ্রমি ঘ ৌজিানর নব্িয় (দ্রমব্যর 64 আউন্স ব্া 320 গ্রামমর ঘব্ন  নব্িয়) একটি 
ক্লাস D অ্পরামধ পনরব্িন র্ করা হমব্  

  
গভর্নমরর প্রস্তাব্ প্রাপ্তব্য়স্কমির ব্যব্হামরর জর্য কযার্ানব্স সম্পমকন  ব্ুঝমি এব্ং িা বব্ধ করার জর্য 
ব্েমরর পর ব্ের করা কামজর উপর নভনি কমর গম়ে ঘিামল। 2018 সামল গভর্নর কুওমমার 
নর্মিন ম  স্বাস্থয িপ্তর (Department of Health) একটি মানল্ট-এমজনন্স সমীক্ষা কমর যা উপসংহার 
ঘটমর্মে ঘয প্রাপ্তব্য়স্কমির ব্যব্হামরর জর্য কযার্ানব্সমক আইর্গি স্বীকৃনি ঘিওয়ার ইনিব্াচক প্রভাব্ 
ঘর্নিব্াচক প্রভামব্র ঘচময় অ্মর্ক ঘব্ন । এো়োও ঘিখা ঘগমে ঘয ি মকর পর ি ক ধমর কযার্ানব্স 
নর্নষেকরণ জর্স্বাস্থয এব্ং নর্রাপিার লক্ষয অ্জন মর্ ব্যেন হময়মে এব্ং নব্ম ষ কমর কৃষ্ণাি সম্প্রিাময়র 
মমধয অ্র্যায়ভামব্ ঘগ্র িামরর এব্ং ঘিাষী সাব্যস্ত করার কারণ হময়মে।  
  



 

 

2019 সামল, গভর্নর কুওমমা ঘব্আইনর্ভামব্ মানরজযু়ার্া রাখার জর্য জনরমার্ামক অ্পরাধ নহমসমব্ 
গণয র্া করার উমদ্দম য আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। এই আইমর্ মানরজযু়ার্ার রাখার কারমণ ঘিাষী সাব্যস্ত 
করার ঘরকডন  মুমে ঘিওয়ার একটি প্রনিয়াও প্রণয়র্ করা হময়মে। ঐ ব্েমরর পমরর নিমক, গভর্নর 
প্রাপ্তব্য়স্কমির ব্যব্হৃি কযার্ানব্স বব্ধ করার পে নর্ময় আমলাচর্া করার জর্য একটি মানল্ট-ঘেট 
সমেলমর্র ঘর্িৃত্ব ঘির্ যা জর্স্বাস্থয এব্ং নর্রাপিা নর্নিি করমব্ এব্ং আঞ্চনলকভামব্ কযার্ানব্স 
পমণযর আন্তঃসীমান্ত চলাচল কমামর্ার জর্য কমনসূচী সমন্বয় করমব্।  
  
এই গুরুত্বপূণন কামজর উপর নভনি কমর, গভর্নমরর প্রস্তাব্টি 21 এব্ং িার ঘব্ ী ব্য়সী প্রাপ্তব্য়স্কমির 
কামে কযার্ানব্স পমণযর নব্নি সীনমি করা এব্ং কযার্ানব্স পমণযর ঘমা়েকজাি করা, ঘলমব্ল করা, 
নব্জ্ঞাপর্ এব্ং পরীক্ষা করা সহ, কমঠার মার্ প্রনিষ্ঠা করা এব্ং নর্রাপিা নর্য়ন্ত্রণ করার জর্য 
িানয়ত্ব ীল ব্যব্হার উন্নীি করার জর্য জািীয় মার্ এব্ং উিীয়মার্ সমব্নািম অ্র্ু ীলমর্র প্রনি লর্ 
কমর। উপরন্তু, কযার্ানব্স নর্য়ন্ত্রণ গমব্ষণায় নর্ময়াগ করার সুমযাগ এব্ং সরাসনর সংস্থার্সমূহ গাাঁজা 
নর্নষেকরমণর দ্বারা সব্মেমক ঘব্ন  প্রভানব্ি হওয়া সম্প্রিায়মক প্রিার্ করার সুমযাগ ঘিয়।  
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