
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/27/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এিং বিধার্সভার নর্তৃিৃন্দ প্রাপ্তিয়স্কম্বের গাাঁজা িেিহার বিধ করার বিষম্বয় 
সহমত ন াষণ কম্বরম্বের্  

  
আইর্ (S.854-A/A.1248-A) গাাঁজা িেিস্থা র্া েপ্তর প্রবতষ্ঠা করম্বি; বর্উ ইয়ম্বকন র বিেেমার্ 

নমবিম্বকল মাবরজয়ুার্া নপ্রাগ্রাম সম্প্রসারণ করম্বি; একটি লাইম্বসবসং বসম্বেম প্রবতষ্ঠা করম্বি; এিং 
বেম্বে অংেগ্রহম্বণর জর্ে গাাঁজা এর্ম্ব াসনম্বমন্ট দ্বারা অসমার্ু াবতক হাম্বর প্রভাবিত িেবিম্বের 

উৎসাবহত কম্বর একটি সামাবজক ও অর্ননর্বতক সমতা নপ্রাগ্রাম বতবর করম্বি  
  

কর সংগ্রহ িাবষনক 350 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বর ন  াঁোম্বত  াম্বর এিং সম্ভািে 30,000 নর্ম্বক 60,000 
কমনসংস্থার্ বতবর করম্বত  াম্বর িম্বল অর্ুমার্ করা হম্বয়ম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, সেমর্ট েংখ্যাগররষ্ঠ সর্তা অ্যারন্ড্রয়া সু্টয়াটন -কারির্ এবং অ্যামেম্বরি 
রিকার কািন সেরস্ট আি প্রাপ্তবয়স্কমের গাাঁিা বযবোর ববধ করার আইর্ (S.854-A/A.1248-A) 
বতররর চুরি স াষণা কমরমের্। এই রবি একটি বযাপক রর্য়ন্ত্রক কাঠামমা বাস্তবায়মর্র ির্য গাাঁিা 
বযবস্থাপর্া েপ্তর (Office of Cannabis Management) প্ররতষ্ঠা করমব যা রচরকৎো, প্রাপ্তবয়স্ক 
বযবোর এবং কযার্ারবর্ময়ড সেম্পমক কভার করমব। এই রবি রর্উ ইয়কন  সস্টমটর রবেযমার্ রচরকৎো 
উমেমযয বযবহৃত মাররিয়ুার্া এবং কযার্ারবর্ময়ড সেম্প সপ্রাগ্রামমক প্রোররত করমব। এই আইর্ 
গাাঁিার বািামর মাররিয়ুার্া উৎপােক, পররমবযক, খ্চুরা রবমেতা এবং অ্র্যার্য বযরিমের িাইমেন্স 
প্রোর্ কমর, এবং গাাঁিা আইর্ প্রময়ামগর দ্বারা প্রভারবত বযরিমের োোযয করার ির্য একটি 
োমারিক এবং অ্র্ননর্রতক েমতা সপ্রাগ্রাম বতরর কমর যারা এই রযমে অ্ংযগ্রেণ করমত চায়।  
  
এই আইমর্র অ্ধীমর্ রর্উ ইয়কন  রামিয একটি প্রাপ্তবয়স্ক বযবহৃত গাাঁিা রযমের উন্নয়র্ রর্উ 
ইয়কন বােী এবং রামের ির্য উমেখ্মযাগয অ্র্ননর্রতক েুমযাগ বতরর করার েম্ভাবর্া আমে। প্রাপ্তবয়স্ক 
বযবহৃত গাাঁিা সপ্রাগ্রাম সর্মক কর েংগ্রে বারষনক 350 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিামর সপ াঁোমব বমি ধারণা 
করা েমে। উপরন্তু, এই র্তুর্ রযে রািয িমু়ে 30,000 সর্মক 60,000 র্তুর্ কমনেংস্থার্ েরৃি 
করার েম্ভাবর্া আমে।  
  
"প্রিমের পর প্রিে ধমর, অ্মর্ক রর্উ ইয়কন বােীমক অ্র্যায়ভামব প্রাপ্তবয়স্কমের বযবহৃত গাাঁিা 
বযবোর এবং রবরের ির্য অ্র্যায়ভামব যারস্ত প্রোর্ করা েময়মে, ইোকৃতভামব সগ্রফতার করা 
েময়মে এবং কমঠার র্যযর্তম যারস্ত প্রোর্ করা েময়মে। বেমরর পর বের অ্ক্লান্ত এডমভামকরে এবং 



 

 

অ্োধারণ কমঠার পররশ্রমমর পর, রর্উ ইয়কন  রামিয সেই েময় সযষ েমত যামে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "প্রাপ্তবয়স্কমের বযবোর করা গাাঁিামক ববধ করা শুধু একটি র্তুর্ বািার বতরর করা র্য় 
যা কমনেংস্থার্ েরৃি করমব এবং অ্র্নর্ীরতর উপকার করমব- এটা েী নরেমর্র প্রারন্তক েম্প্রোময়র ির্য 
র্যায়রবচামরর রবষয় এবং যারা অ্তীমত অ্র্যায়ভামব যারস্ত সপময়মে তামের েুরবধা পাওয়ার েুমযাগ 
রর্রিত করমব। আরম এই রবধার্মক আইমর্ স্বাক্ষর করার ির্য উেগ্রীব।"  
  
"এই আইমর্র অ্মর্ক গুরুত্বপযণন রেক রেি যা েঠিকভামব সমাকামবিা করা প্রময়াির্ রেি- রবমযষ 
কমর িারতগত ববষময যা মাররিয়ুার্া বযবোর এবং রবতরমণর প্ররত আমামের রামের প্ররতরেয়ামক 
আ াত কমরমে এবং সেই োমর্ ির্গমণর রর্রাপত্তা রর্রিত করা- এবং আরম গরবনত সয আমরা 
সযষ িাইমর্ সপ াঁমেরে," বসম্বর্ট সংখ্োগবরষ্ঠ নর্তা অোবন্ড্রয়া েুয়াটন -কাবজস িম্বলর্, "এই আইর্মক 
এরগময় রর্ময় যাওয়ার ির্য তার রর্রিে প্রমচিার ির্য রেমর্মটর পৃষ্ঠমপাষক রেমর্টর রিি 
েুময়গারমক ধর্যবাে। আরম আর্রিত সয আমরা রর্উ ইয়কন বােীমের র্যাযয এবং েমতাপযণন প্রাপ্তবয়স্ক 
মাররিয়ুার্ার বািার যা তামের প্রাপয তা রেমত এরগময় আেরে।"  
  
"2019 োমি যখ্র্ আমরা প্রাপ্তবয়স্কমের মাররিয়ুার্া বযবোরমক অ্পরাধ রেমেমব রচরিত করা বন্ধ 
করর, তখ্র্ েংেমের েংখ্যাগররষ্ঠ িার্ত সয ববধকরণমক েঠিক উপাময় করমত েমব- এমর্ভামব যা 
রামের মােক আইর্ দ্বারা রবধ্বস্ত আমামের েম্প্রোময়র ক্ষরত র্া করমত োোযয করমব," অোম্বসেবল 
বিকার কালন বহবে িম্বলর্, "এই রবি তা করমব এবং আরম েংখ্যাগররষ্ঠ সর্তা রেস্টাি রপপিে-
সস্টাকেমক ধর্যবাে িার্াই তার অ্ক্লান্ত প্রমচিার ির্য। MRTA শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কমের মাররিয়ুার্া 
বযবোরমক ববধতা সেয় র্া, বরং এটি কময়ক েযক ধমর অ্মেতাঙ্গ মার্ুষমের িক্ষযবস্তুমত পররণত 
করার ভুিটি ঠিক কমর, এটা রর্রিত কমর সয তারা ববধ মাররিয়ুার্া রযমে অ্ন্তভুন ি েমব এবং 
রযক্ষা এবং ক্ষরতগ্রস্ত করমউরর্টিমত পুর্রায় রবরর্ময়াগ করমব।"  
  
"বেমরর পর বের ধমর আরম মাররিয়ুার্ামক ববধ করার ির্য কাি কররে যা একটি রর্রাপে পণয 
রর্রিত কমরমে, যা গণ কারাযারস্তর ফমি ক্ষরতগ্রস্ত বযরিমের িীবমর্ আমরা রবরর্ময়াগ করমত েক্ষম 
েমব, এবং আমামের করমউরর্টিমত রবরর্ময়াগ করার েুমযাগ কমর রেমত েক্ষম েমব," অোম্বসেবল 
সংখ্োগবরষ্ঠ নর্তা বিোল ব  লস-নোকস িম্বলর্, "আরম এটা েঠিকভামব এবং র্যায়েঙ্গতভামব 
েম্পন্ন করমত প্ররতশ্রুরতবদ্ধ। আরম রবোে করর সয MRTA এই েব কাি কমর।"  
  
রর্উ ইয়কন  সস্টট গাাঁিা/মাররিয়ুার্া সরগুমিযর্ এন্ড টযামেযর্ অ্যাক্ট (Cannabis/Marijuana 
Regulation & Taxation Act, MRTA) রর্ম্নরিরখ্ত রবধার্াবিী ধারণ কমর:  
  
গাাঁজা িেিস্থা র্া অব স প্রবতষ্ঠা  
গাাঁিা বযবস্থাপর্া েপ্তর রচরকৎো, প্রাপ্তবয়স্কমের কযার্ারবর্ময়ড সেম্প পররচাির্ার একটি বযাপক 
রর্য়ন্ত্রক কাঠামমা প্রময়ামগর োরয়মত্ব র্াকমব। এটি পাাঁচ েেমেযর একটি সবাডন  দ্বারা পররচারিত েমব, 
গভর্নর কতৃন ক রর্যুি রতর্ির্ েেেয এবং প্ররতটি োউি কতৃন ক রর্ময়াগকৃত একির্ েেেয। OCM 
রর্উ ইয়কন  সস্টট রিকার অ্র্ররটির অ্ংয রেমেমব পররচারিত একটি স্বাধীর্ অ্রফে েমব।  
  



 

 

নমবিম্বকল গাাঁজা  
এই চুরির ফমি রচরকৎো েংোন্ত অ্বস্থার একটি বৃেত্তর তারিকার মার্ুষ সমরডমকি গাাঁিা সপমত 
পারমব,সরাগী প্ররত তত্ত্বাবধায়মকর েংখ্যা বরৃদ্ধ এবং সরাগীমের ির্য বার়েমত গাাঁিা চামষর অ্র্ুমরত 
সেওয়া েমব।  
  
প্রাপ্তিয়স্কম্বের গাাঁজা িেিহার  
এই চুরি একটি রদ্বস্তরীয় িাইমেরন্সং কাঠামমা বতরর করমব যা উৎপাের্কারী এবং প্রমেেরমক খ্ুচরা 
সোকার্ সর্মক পৃর্ক কমর উৎপােকমের একটি বৃেৎ পররেমরর ির্য অ্র্ুমরত সেমব। এই আইর্ 
উৎপােক এবং পররমবযকমের ির্য িাইমেন্স বতরর কমর, অ্র্যার্য েত্তার মমধয, এবং এই আইর্ 
কমঠার গুণমার্ রর্য়ন্ত্রণ, ির্স্বাস্থয এবং সভািা েুরক্ষা বাস্তবায়র্ করমব। একটি োমারিক এবং 
অ্র্ননর্রতক েমতাপযণন সপ্রাগ্রাম গাাঁিা আইর্ প্রময়ামগর দ্বারা অ্েমার্ুপারতকভামব প্রভারবত বযরিমের 
োোযয করমব, যার মমধয রময়মে িাইমেমন্সর 50% একটি েংখ্যাি ু বা র্ারী মারিকার্াধীর্ 
বযবোরয়ক প্ররতষ্ঠামর্ যাওয়ার ির্য িক্ষয বতরর করা, অ্র্বা েুুঃস্থ কৃষক বা োরভন ে-রডমিবল্ড 
সভমটরার্মের এই রযমে অ্ংযগ্রেমণ উৎোরেত করা।  
  
রবমি একটি র্তুর্ গাাঁিা কর কাঠামমা প্রস্তাব করা েময়মে যা চয়োন্ত পমণযর ধরমণর উপর রভরত্ত 
কমর পররমবযক পযনাময় প্ররত রমরিগ্রাম THC কর েে একটি ওির্ রভরত্তক কর প্ররতস্থাপর্ করমব। 
পাইকারর আবগারর কর 9 যতাংয রােীয় আবগারর কর েে খ্ুচরা পযনাময় েরামর্া েমব। স্থার্ীয় 
আবগারর কমরর োর খ্চুরা মযমিযর 4 যতাংয েমব। কাউরিগুরি স্থার্ীয় খ্ুচরা কর আময়র 25% 
পামব এবং 75 যতাংয সপ রেভায় যামব।  
  
কোর্াবির্ম্বয়ি নহম্প  
এই চুরি কযার্ারবর্ময়ড সেম্প সপ্রাগ্রামম সেম্প ফুি রবরের অ্র্ুমরত সেমব, এবং শুধুমাত্র যখ্র্ 
প্রাপ্তবয়স্কমের খ্চুরা সোকার্ চািু েমব তখ্র্ই সধাাঁয়ামযাগয ফমমনর অ্র্ুমরত সেওয়া েমব।  
  
প্রাপ্তিয়স্ক-িেিহার গাাঁজা কর রাজস্ব  
েকি গাাঁিা কর রর্উ ইয়কন  রািয গাাঁিা রািস্ব তেরবমি িমা করা েমব। রািস্ব কমনেযচী পররচাির্া 
এবং আইর্ বাস্তবায়মর্র ির্য যুরিেঙ্গত খ্রচ অ্ন্তভুন ি কমর। অ্বরযি তেরবি রতর্ভামব রবভি 
করা েমব:  

• 40 যতাংয যামব রযক্ষা খ্ামত  
• করমউরর্টি গ্রাি ররইর্মভস্টমমি ফামন্ড 40 যতাংয যামব  
• ড্রাগ রিটমমি এন্ড পাবরিক এডুমকযর্ ফামন্ড 20 যতাংয যামব  

  
বমউবর্বস োল অপ্ট-আউট  
রেটি, টাউর্ এবং গ্রামগুমিা 31 রডমেম্বর, 2021 বা আইমর্র কাযনকর তাররমখ্র র্য় মামের মমধয 
স্থার্ীয় আইর্ পাে কমর প্রাপ্তবয়স্কমের গাাঁিার খ্ুচরা রডেমপর্োরর বা অ্র্-োইট সভাগ িাইমেমন্সর 
অ্র্ুমরত প্রোর্ সর্মক অ্প্ট-আউট করমত পামর। তারা প্রাপ্তবয়স্কমের বযবোর ববধকরণ সর্মক অ্প্ট-
আউট করমত পামর র্া।  



 

 

  
ট্রাব ক বর্রা ত্তা  
রর্উ ইয়কন  সস্টট রডপাটন মমি অ্ফ সেল্র্ (Department of Health, DOH) গাাঁিার প্রভামব ড্রাইরভং 
যর্ািকরমণর ির্য পদ্ধরত এবং প্রযুরি মযিযায়মর্র ির্য রডিাইর্ করা একটি রর্য়রন্ত্রত গমবষণা 
পররচাির্া করার ির্য উচ্চরযক্ষা প্ররতষ্ঠামর্র োমর্ কাি করমব। গমবষণা েমাপ্ত েওয়ার পর, DOH 
ড্রাইভারমের মমধয গাাঁিার উপরস্থরতর ির্য একটি পরীক্ষা অ্র্ুমমাের্ এবং প্রতযয়র্ করার ির্য রর্য়ম 
এবং রবরধমািা বতরর এবং বাস্তবায়র্ করমত পামর।  
  
এই আইমর্ মােক যর্ািকরণ রবমযষজ্ঞ এবং আইর্ যৃঙ্খিা রক্ষাকারী বারের্ীর ির্য অ্রতররি 
তেরবি অ্ন্তভুন ি করা েময়মে যামত রর্রাপে ে়েক পর্ রর্রিত করা যায়।  
  
চািকমের দ্বারা গাাঁিার বযবোর রর্রষদ্ধ র্াকমব।  
  
িেবিগত েখ্ল এিং িাব়িম্বত চাষ  
রর্ম্নরিরখ্ত যতন গুরি বার়েমত গাাঁিা উৎপাের্ এবং বার়ের বাইমর গাাঁিা বযরিগত েখ্মির সক্ষমত্র 
প্রমযািয:  

• িাব়ির িাইম্বর িেবিগত েখ্ল: 3 আউন্স গাাঁিা এবং 24 গ্রাম গাাঁিার  র্ীভয ত 
পোর্ন  

• িাব়িম্বত েখ্ল: বার়েমত যা অ্র্ুমমারেত তার েীমা েংমযাধর্ করা, যা অ্বযযই 
রযশুমের সর্মক েযমর একটি রর্রাপে অ্বস্থামর্ রাখ্মত েমব  

• িাব়িম্বত উৎ াের্: প্রাপ্তবয়স্কমের রবমর্াের্মযিক বযবোমরর ির্য 18 মামের মমধয 
েখ্মির েীমা োমপমক্ষ এবং 6 মামের মমধয সমরডমকি সপ্রাগ্রামমর রর্য়মকার্ুর্ প্রচার 
োমপমক্ষ:  

o 21 বেমরর সবযী প্রাপ্তবয়স্কমের ির্য 3টি পররপক্ক উরিে এবং 3টি অ্পররণত 
উরিে  

▪ প্ররত পররবামর েমবনাচ্চ 6টি পররপক্ক উরিে এবং 6টি অ্পররণত উরিে  
  
বিবমর্াল জাবেস এন্ড নরকিন  এক্স াঞ্জম্বমন্ট  
রর্মষধাজ্ঞায় সেখ্া অ্পরাধ এ়োমত গাাঁিার যারস্ত কাঠামমা পুর্গনঠর্ করা েমব। েখ্ি এবং রবেময়র 
ির্য কম িররমার্া প্রময়াগ করা েমব।  

• পযবনবতী মাররিয়ুার্া অ্পরামধ সোষী োবযস্ত সয কামরা ির্য স্বয়ংরেয় বরেষ্কার বা 
যারস্ত এেপাঞ্জমমি বতরর কমর যা এখ্র্ আইমর্র অ্ধীমর্ ববধ েমব এবং প্রময়াির্ীয় 
তেরবি প্রোর্ কমর  

• পররষ্কার ইর্মডার এয়ার অ্যামক্ট গাাঁিা সযাগ কমর যা একটি সবেিাইর্ প্ররতষ্ঠা কমর 
সযখ্ামর্ গাাঁিা ধযমপার্ বা বাষ্প গ্রেণ করা সযমত পামর  



 

 

• সপ রেভা এবং স্থার্ীয় েরকারমক CIAA এর সচময় সবরয েীমাবদ্ধ আইর্ বতরর করার 
অ্র্ুমরত সেওয়া েয়। গাাঁিা একটি ববধ পোর্ন রেমেমব রবমবচর্া করা এবং 
ববষমযমযিক প্রময়াগ প্ররতমরাধ করার ির্য রবরভন্ন রবধার্ আমে  

  
গাাঁজা িেিহাম্বরর এিং কমনম্বেম্বের বর্রা ত্তার জর্ে সুরো  
অ্নবধ ববষময রর্রষদ্ধ করা েমব এবং কমনমক্ষমত্রর রর্রাপত্তা েরুক্ষা প্রময়াগ করা েমব।  
  
জর্স্বাস্থে ও বেো প্রচারাবভযার্  
OCM একটি যরিযািী ির্স্বাস্থয এবং রযক্ষা প্রচারণা প্ররতষ্ঠা করমব এবং আঞ্চরিক স্বাস্থয এবং 
রর্রাপত্তা রক্ষায় কাযনেম এবং র্ীরত েমন্বয় করমত প্ররতমবযী রাে এবং এমোরেময়যমর্র োমর্ কাি 
করমব।  
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