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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে বর্উ ইেকন  ঘেট বিপাটন ম্বমন্ট অি ঘেলম্বের কোর্াবির্ম্বেি 
ঘেম্প ঘপ্রাগ্রাম এখর্ লাইম্বেম্বের আম্বিির্ গ্রেণ করম্বে  

  
কোর্াবির্ম্বেি ঘেম্প প্রম্বেের, খুচরা বিম্বেতা এিং পবরম্বিেক আম্বিির্ করম্বত পাম্বরর্ এখাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প প্রমেের, খুচরা দিমেতা 
িা পদরমিশক্ দেমেমি ক্াজ ক্রমত আগ্রেী িযিোেীমির ক্াে ঘেমক্ দর্উ ইেক্ন  ঘেট দডপাটন মমন্ট অ্ি 
ঘেলে (New York State Department of Health) এখর্ আমিির্ গ্রেণ ক্রমে। ক্যার্াদির্মেড 
ঘেম্প ঘপ্রাগ্রামমর ওমেিমপমজ এখামর্ আমিির্পত্রগুদল পাওো োমি। অ্মটাির মামে, গভর্নর কুওমমা 
ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে, দর্উ ইেক্ন  ঘেমট ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প পণয দর্েন্ত্রণ ক্রমত দডপাটন মমন্ট খেড়া 
আইর্ জাদর ক্মরমের্। ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প পমণয িতন মামর্ েমের জর্য অ্মর্ক্ CBD পণয অ্ন্তভুন ক্ত 
রমেমে, োর মমযয টিংচার, িাষ্পীক্রণ, ঘতল, টদপক্যালে, দপল, ক্যাপেুল এিিং খািয িা পার্ীে 
রমেমে।  
  
"দর্উ ইেক্ন  ঘেমটর েমিযনমার্ ঘেম্প দশমের অ্িংশ েমত আগ্রেী িযিোেীমির জর্য আমিির্ প্রদেো 
চালু ক্রা আমামির অ্েনর্ীদতর েম্প্রোরণ এিিং আমরা ভামলাভামি গমড় ঘতালার এক্ট গুরুত্বপূণন 
পিমেপ। লাইমেদসিং প্রমেের, পদরমিশক্ এিিং খচুরা দিমেতামির ঘেম্প দশমের িী নমমোিী 
ক্ােনক্াদরতা দর্দিত ক্রমত োোেয ক্রার েেমতা প্রিার্ ক্মর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেমটর 
দর্েদন্ত্রত ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প ঘপ্রাগ্রামমর অ্িংশ েওোর এই ঘরামাঞ্চক্র েুমোগ কৃ্ষক্ এিিং ঘভাক্তামির 
জর্য এক্ট িারুণ েিংিাি।"  
  
এই িেমরর শুরুমত গভর্নর ক্তৃন ক্ স্বােদরত আইর্ অ্র্ুোেী, দডপাটন মমন্ট এক্ট ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প 
ঘপ্রাগ্রাম ততদর ক্রমে। ঘপ্রাগ্রামট ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প প্রমেের, পদরমিশক্ ও খুচরা দিমেতা এিিং 
গুণমার্ দর্েন্ত্রণ মার্ দর্যনারণ ক্রমে ো েক্ল ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প পণয উৎপাির্, পযামক্দজিং এিিং 
ঘলমিদলিং এিিং লযািমরটদর পরীোর শতন ািদল পূরণ ক্রমত েমি। ঘপ্রাগ্রামট দর্উ ইেক্ন  ঘেমটর 
েমিযনমার্ ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প দশেমক্ েিংগঠিত এিিং তিয ক্রমত োোেয ক্রার পাশাপাদশ 
ঘভাক্তামির দর্ম্নমামর্র এিিং েম্ভািয দিপজ্জর্ক্ পণয ঘেমক্ রো ক্রমি।  
  
2015 োমল, গভর্নর দশে ঘেম্প কৃ্দষ গমিষণা পাইলট ঘপ্রাগ্রাম চালু ক্মরর্ ো কৃ্ষক্মির েমেনর্ 
এিিং আপমেট দর্উ ইেমক্ন র অ্েননর্দতক্ উন্নের্ আমরা িৃদি ক্মর। তারপর ঘেমক্, দর্উ ইেমক্ন র 
ঘেম্প ঘপ্রাগ্রামট িযাপক্ভামি প্রোদরত েমেমে, দর্উ ইেক্ন মক্ ঘিমশর অ্র্যতম প্রযার্ ঘেম্প 
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উৎপাির্ক্ারী ঘিশ দেমেমি পদরণত ক্মরমে। ঘেম্প এক্ট ঘটক্েই, ক্ািনর্-পৃেক্ীক্রণ ফেল ো 
ঘটক্সটাইল, আেিািপত্র, জ্বালার্ী, খািয, দর্মনাণ োমগ্রী এিিং িযদক্তগত েত্ন আইমটমেে শত শত পমণয 
রূপান্তদরত েমত েেম।  
  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বটর স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার িা. োওোিন  জকুার িম্বলর্, "ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প 
প্রমেের, পদরমিশক্ এিিং খুচরা দিমেতা েম্পদক্ন ত আমিির্ চালু ক্রা দর্উ ইেক্ন  ঘেমটর 
ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প পমণযর জর্য এক্ট দর্রাপি এিিং দর্েদন্ত্রত েরিরাে শৃঙ্খল দর্দিত ক্রার প্রেম 
পিমেপ। লাইমেদসিং প্রদেো প্রমেের, পদরমিশক্ এিিং খুচরা দিমেতামির জিািদিদেতা িজাে রাখমি, 
ো মামক্ন টমেে ঘেমক্ দর্ম্ন মামর্র এিিং েম্ভািয দিপজ্জর্ক্ পণয অ্পোরণ ক্রমত োোেয ক্রমি।"  
  
দর্উ ইেক্ন  ঘেমট ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প এক্সট্র্যাদটিং িা মযার্ুফযাক্চাদরিং, মযযিতী িা চূড়ান্ত আক্ামরর 
ঘেমক্ামর্া িযিোে ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প প্রমেের েিংোন্ত লাইমেস ঘপমত েমি। ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প 
প্রমেের লাইমেস িইুট ভামগ দিভক্ত: "এক্সট্র্যাদটিং ও মযার্ুফযাক্চাদরিং" এিিং "শুযুমাত্র 
উৎপাির্"। এক্ট "এক্সট্র্যাদটিং ও মযার্ুফযাক্চাদরিং" লাইমেস ঘেমক্ামর্া প্রমেেরমক্ আমরা পদরমশাযমর্র 
জর্য অ্পদরমশাদযত ঘতল, দডদেমলট, পেৃক্ িা অ্র্যার্য মযযস্থতাক্ারী পণয ততদর ক্রমত ঘেম্প ঘেমক্ 
ক্যার্াদির্মেড ঘির ক্রমত িা আলািা ক্রার েুমোগ ঘিওোর পাশাপাদশ লাইমেসযারীমক্ 
ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প পণয উৎপাির্ ক্রার অ্র্ুমদত ঘিে। এক্ট "শুযুমাত্র মযার্ুফযাক্চাদরিং" লাইমেস 
প্রমেেরমক্ অ্পদরমশাদযত ঘতল, দডদেমলট, পৃেক্ িা অ্র্যার্য মযযস্থতাক্ারী পণয েে এিিং 
ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প পণয উৎপাির্ ক্রমত এট িযিোর ক্রার অ্র্ুমদত ঘিে।  
  
দর্উ ইেক্ন  ঘেমটর ঘভাক্তামির ক্ামে ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প পণয দিদে িা দিদে ক্রমত ইচ্ছকু্ 
ঘেমক্ামর্া িযিোমক্ অ্িশযই ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প খচুরা দিমেতা দেমেমি লাইমেস দর্মত েমি। 
উপরন্তু, দর্উ ইেক্ন  ঘেমটর িাইমর উৎপাদিত ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প পমণযর পদরমিশক্মির দর্উ ইেক্ন  
ঘেমটর ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প খুচরা দিমেতামির ক্ামে ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প পণয দিদে ক্রার জর্য 
এক্ট ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প দডদিদিউটর অ্র্ুমদত দর্মত েমি।  
  
দর্উ ইেক্ন  ঘেমট দিদে ক্রমত, ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প পমণযর মার্েম্মত উৎপাির্ পিদত িযিোর 
ক্মর ঘেগুমলা উৎপাির্ ক্রমত েমি, অ্র্ুমমাদিত তৃতীে পমের লযািমরটদর দ্বারা পরীো ক্রমত েমি 
এিিং ঘভাক্তামির দর্ক্ট প্রদতিার পদরমিশমর্র েমে এর পদরমাণ েঠিক্ভামি ঘলমিল ক্রমত েমি এিিং 
পণয িযিোমরর োমে েম্পদক্ন ত ঘেমক্ামর্া ঝুুঁ দক্ েম্পমক্ন  েতক্ন  ক্রমত েমি।  
  
দর্উ ইেমক্ন র ক্যার্াদির্মেড ঘেম্প ঘপ্রাগ্রাম েম্পমক্ন  আমরা তেয এখামর্ পাওো োমি।  
  

###  
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