
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/31/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা প্রাপ্তিয়স্কম্বের গাাঁজার িেিহার বিধ করার আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

গভর্নম্বরর 2021 সাম্বলর স্টেট অি েে স্টেট এম্বজন্ডার মূল উপাোর্ পরূণ কম্বর  
  

আইর্ (S.854-A/A.1248-A) গাাঁজা িেিস্থাপর্া েপ্তর প্রবিষ্ঠা করম্বি; বর্উ ইয়ম্বকন র বিেেমার্ 
স্টমবিম্বকল মাবরজয়ুার্া কমনসূবি সম্প্রসারণ করম্বি; একটি লাইম্বসবসিং বসম্বেম প্রবিষ্ঠা করম্বি এিিং 

উৎপাের্েীলিায় অিংেগ্রহম্বণর জর্ে গাাঁজা প্রম্বয়াম্বগর দ্বারা অসমার্ুপাবিক হাম্বর প্রভাবিি 
িেবিম্বের উৎসাবহি কম্বর একটি সামাবজক ও অর্ননর্বিক সমিা কমনসূবি বিবর করম্বি  

  
কর সিংগ্রহ িাবষনক 350 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বর স্টপ াঁোম্বি পাম্বর এিিং সম্ভািে 30,000 স্টর্ম্বক 60,000 

কমনসিংস্থার্ বিবর করম্বি পাম্বর িম্বল অর্ুমার্ করা হম্বয়ম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ প্রাপ্তবয়স্কমের গাাঁজার বযবহার ববধ করার জর্য (S.854-
A/A.1248-A) এ আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্, যা তার 2021 সামের স্টেট অ্ব েয স্টেট এমজন্ডার 
মূে উপাোর্ পূরণ কমর। গত 28 মার্ন  রবববার গভর্নর, বসমর্মটর সংখ্যাগবরষ্ঠ স্টর্তা আমেয়া 
েুয়াটন -কাবজর্ ও অ্যামসম্ববের বিকার কােন স্টহবে স্ট াষণা কমরর্ স্টয আইর্টি বর্ময় একটি রু্বি 
হময়মে বমে স্ট াষণা করার পমর এই ববে স্বাক্ষবরত হয়। এই ববে একটি বযাপক বর্য়ন্ত্রক কাঠামমা 
বাস্তবায়মর্র জর্য গাাঁজা বযবস্থাপর্া েপ্তর (Office of Cannabis Management) প্রবতষ্ঠা করমব যা 
বর্বকৎসা, প্রাপ্তবয়স্কমের বযবহার ও কযার্াববর্ময়ড স্টহম্পমক কভার করমব। এই ববে বর্উ ইয়কন  
স্টেমটর ববেযমার্ বর্বকৎসা উমেমযয বযবহৃত মাবরজয়ুার্া ও কযার্াববর্ময়ড স্টহম্প কমনসূবর্মক প্রসাবরত 
করমব। এই আইর্ গাাঁজার বাজামর মাবরজয়ুার্া উৎপােক, পবরমবযক, খ্ুর্রা ববমেতা ও অ্র্যার্য 
বযবিমের োইমসন্স প্রোর্ কমর এবং যারা এই বযমে অ্ংযগ্রহণ করমত র্ায় গাাঁজা আইর্ প্রময়ামগর 
দ্বারা প্রভাববত বযবিমের সাহাযয করার জর্য একটি সামাবজক ও অ্র্ননর্বতক সমতা কমনসূবর্ বতবর 
কমর।  
  
এই আইমর্র অ্ধীমর্ বর্উ ইয়কন  স্টেমট একটি প্রাপ্তবয়স্ক বযবহৃত গাাঁজা বযমের উন্নয়র্ বর্উ 
ইয়কন বাসী ও স্টেমটর জর্য উমেখ্মযাগয অ্র্ননর্বতক সুমযাগ বতবর করার সম্ভাবর্া আমে। প্রাপ্তবয়স্ক 
বযবহৃত গাাঁজা কমনসবূর্ স্টর্মক কর সংগ্রহ বাবষনক 350 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোমর স্টপ াঁোমব বমে ধারণা 
করা হমে। উপরন্তু, এই র্তুর্ বযে স্টেট জমুে 30,000 স্টর্মক 60,000 র্তুর্ কমনসংস্থার্ সবৃি 
করার সম্ভাবর্া আমে।  



 

 

  
"এটি বর্উ ইয়মকন  একটি ঐবতহাবসক বের্ - যা কমঠার কারােণ্ড বন্ধ কমর অ্তীমতর ভুেগুবেমক 
র্যাযযতা প্রোর্ কমর, এমর্ একটি বযেমক আবেঙ্গর্ কমর যা এম্পায়ার স্টেমটর অ্র্নর্ীবতর উন্নয়র্ 
করমব এবং প্রাবিক জর্মগাষ্ঠীমক অ্গ্রাবধকার প্রোর্ কমর, তাই যারা সবমর্ময় স্টববয ক্ষবতগ্রস্ত হময়মে 
তারাই প্রর্ম এই সুববধা পামব।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই বেমরর স্টেট অ্ব েয স্টেট 
এমজন্ডায় এটা আমার অ্র্যতম অ্গ্রাবধকার বেে এবং আবম গববনত এই বযাপক সংস্কার ও 
প্রাপ্তবয়স্কমের গাাঁজার আইবর্ বযবহার সামাবজক সমতা, সুরক্ষা ও অ্র্ননর্বতক প্রভাবগুবেমক ভারসাময 
করমব এবং সমাধার্ করমব। আজমকর ঐবতহাবসক বের্টিমক সম্ভব করমত সাহাযয করার জর্য আবম 
স্টর্তা ও িীকার উভয়মকই ও অ্মর্মকর অ্ক্লাি এডমভামকবসমক ধর্যবাে জার্াই।"  
  
"আজ, বর্উ ইয়কন  এবগময় এমসমে এবং প্রাপ্তবয়স্কমের মাবরজয়ুার্ার বযবহার বর্বষদ্ধ করার জর্য 
পবরবতন র্যীে পেমক্ষপ গ্রহণ কমরমে," বসম্বর্ট সিংখ্োগবরষ্ঠ স্টর্িা অোবন্ড্রয়া েুয়াটন -কাবজস িম্বলর্। 
"মােমকর ববরুমদ্ধ যুমদ্ধর ফমে সৃি জাবতগত ববষময েরূ করার জর্য এই আইর্ একটি গুরুত্বপূণন 
প্রর্ম পেমক্ষপ যা আমামের স্টেটমক অ্মর্ক বের্ ধমর আোি কমর আসমে। এই প্রমর্িা বেমরর 
পর বের ধমর র্েবেে এবং অ্বমযমষ আমরা অ্মর্মকর পমক্ষ যা অ্সম্ভব বমে মমর্ হময়বেে তা 
অ্জন র্ কমরবে, এমর্ একটি ববে যা সামাবজক র্যায়ববর্ামরর জর্য োাঁবেময় গাাঁজামক ববধ কমর, 
বযক্ষা বৃবদ্ধ এবং জর্গমণর বর্রাপত্তা রক্ষা কমর। এই ববষময় তামের প্রবতশ্রুবত ও স্টর্তৃমত্বর জর্য 
আবম বসমর্টর বেজ েুময়গার ও সংসমের সংখ্যাগবরষ্ঠ স্টর্তা বেোে বপপেস-স্টোকমসর প্রযংসা 
করবে।"  
  
"এই ববে পাস মামর্ শুধ ুমাবরজয়ুার্ামক ববধ করা র্য়, বরং বযক্ষা ও আমামের কবমউবর্টিমতও 
বববর্ময়াগ করা এবং এটি কময়ক েযক ধমর স্টেট ও স্টফডামরে মােক আইমর্র অ্ধীমর্ কৃষ্ণাঙ্গ 
মার্ুষগুবেমক েক্ষয কমর বহু েযমকর অ্বসার্  টিময়মে," অোম্বসেবল বিকার কালন বহবে িম্বলর্। 
"আবম সংখ্যাগবরষ্ঠ স্টর্তা বেোে বপপেস-স্টোকসমক তার বেমরর এডমভামকবস ও এই ববেমক 
বাস্তমব পবরণত করার প্রমর্িার জর্য ধর্যবাে জার্াই। আমার সহকমীরা ও আবম জার্তাম স্টয এটা 
সঠিকভামব করা জরুবর - এমর্ একটি উপাময় যামত েক্ষযযিু ও  র্  র্ প্রবেয়া স্টর্মক বাে 
স্টেওয়া হয়। এখ্র্, এই আইর্ ইন্ডাবি আমামের স্টেট জমুে কমনসংস্থার্ সৃবি করমব, যার মমধয 
রময়মে যারা বেমরর পর বের ধমর অ্র্যায় মােক আইমর্র মাধযমম তামের জীবর্ যাপর্ কমরমে।"  
  
"সরকামরর বসমর্টর বেজ েুময়গার ও গভর্নর কুওমমার অ্ংযীোরমের সামর্ ঐবতহাবসক মাবরজয়ুার্া 
স্টরগুমেযর্ অ্যান্ড টযামেযর্ আইর্ (Marijuana Regulation and Taxation Act) পাস করার জর্য 
আবম অ্তযি ববর্ম্র, গববনত ও সম্মাবর্ত। এই সামাবজক র্যায়ববর্ার উমেযাগ ইবতবার্কভামব কৃষ্ণাঙ্গ 
বববেন্ন সম্প্রোয়মক ভামোর জর্য ইবতবার্ক রূপািমরর জর্য র্যায়ববর্ার প্রোর্ করমব," অোম্বসেবল 
সিংখ্োগবরষ্ঠ স্টর্িা বিোল বপপলস-স্টোকস িম্বলর্। "আবম ববশ্বাস কবর এই ববেটি অ্িভুন বি 
যারা গাাঁজার ববধতা খ্ুাঁজমে ভববষযমতর এমর্ স্টেটগুমোর জর্য একটি ব্লু বপ্রন্ট বহমসমব কাজ করমত 
পামর। আবম েী ন 8 বেমররও স্টববয সময় ধমর আমার পবরবার, সহকমী, উবকে ও সমর্নকমের 
ধর্যবাে জার্ামত র্াই র্া।"  
  



 

 

গভর্নর তার স্টযষ বতর্টি বামজট প্রস্তামব প্রাপ্তবয়স্কমের গাাঁজা বযবহার ববধ করার অ্িভুন ি 
কমরমের্।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট গাাঁজা/মাবরজয়ুার্া স্টরগুমেযর্ এন্ড টযামেযর্ অ্যাক্ট (Cannabis/Marijuana 
Regulation & Taxation Act, MRTA) বর্ম্নবেবখ্ত ববধার্াবেী ধারণ কমর:  
  
গাাঁজা িেিস্থাপর্া অবিস প্রবিষ্ঠা  
গাাঁজা বযবস্থাপর্া েপ্তর বর্বকৎসা, প্রাপ্তবয়স্কমের কযার্াববর্ময়ড স্টহম্প পবরর্াের্ার একটি বযাপক 
বর্য়ন্ত্রক কাঠামমা প্রময়ামগর জর্য র্াজন  করা হমব। এটি পাাঁর্ সেমসযর একটি স্টবাডন  দ্বারা পবরর্াবেত 
হমব, গভর্নর কতৃন ক বর্যিু বতর্জর্ সেসয এবং প্রবতটি হাউজ কতৃন ক বর্ময়াগকৃত একজর্ সেসয। 
OCM বর্উ ইয়কন  স্টেট বেকার অ্র্বরটির অ্ংয বহমসমব পবরর্াবেত একটি স্বাধীর্ অ্বফস হমব।  
  
স্টমবিম্বকল গাাঁজা  
এই আইর্টি বর্বকৎসার যমতন র বৃহত্তর তাবেকাযিু বযবিমের বর্বকৎসায় মাবরজয়ুার্া অ্যামেস করমত, 
স্টরাগীর জর্য অ্র্মুবতপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়মকর সংখ্যা বাবেময় তুেমত এবং স্টরাগীমের জর্য স্টমবডমকে 
গাাঁজা র্ামষর অ্র্ুমবত প্রোর্ করমব।  
  
প্রাপ্তিয়স্কম্বের গাাঁজা িেিহার  
এই রু্বি একটি বদ্বস্তরীয় োইমসবন্সং কাঠামমা বতবর করমব যা উৎপাের্কারী ও প্রমসসকারীমেরমক 
খ্ুর্রা স্টোকার্ স্টর্মক পরৃ্ক কমর উৎপােকমের একটি বৃহৎ পবরসমরর জর্য অ্র্ুমবত স্টেমব। এই 
আইর্ উৎপােক এবং পবরমবযকমের জর্য োইমসন্স বতবর কমর, অ্র্যার্য সত্তার মমধয এবং এই 
আইর্ কমঠার গুণমার্ বর্য়ন্ত্রণ, জর্স্বাস্থয এবং স্টভািা সুরক্ষা বাস্তবায়র্ করমব। একটি সামাবজক ও 
অ্র্ননর্বতক সমতাপণূন কমনসবূর্ সংখ্যাে  ুবা মবহোর মাবেকার্াধীর্ বযবসাবয়ক উমেযামগ যাওয়ার জর্য 
50% োইমসমন্সর েক্ষয বতবর, বা বযমে অ্ংযগ্রহণমক উৎসাবহত করার জর্য েসু্থ কৃষক বা 
পবরমষবা-প্রবতবন্ধী প্রবীণমেরসহ গাাঁজা প্রময়ামগর দ্বারা অ্প্রময়াজর্ীয়ভামব প্রভাববত বযবিমের সহায়তা 
করমব।  
  
ববমে একটি র্তুর্ গাাঁজা কর কাঠামমা প্রস্তাব করা হময়মে যা রূ্োি পমণযর ধরমর্র উপর বভবত্ত 
কমর পবরমবযক পযনাময় প্রবত বমবেগ্রাম THC কর সহ একটি ওজর্ বভবত্তক কর প্রবতস্থাপর্ করমব। 
পাইকাবর ববধনত কর 9 যতাংয স্টেট ববধনত কর সহ খ্ুর্রা পযনাময় স্থার্ািবরত করা হমব। স্থার্ীয় 
ববধনত কমরর হার খ্রু্রা মূমেযর 4 যতাংয হমব। কাউবন্টগুবে স্থার্ীয় খ্রু্রা কর আময়র 25% 
পামব এবং 75 যতাংয স্টপ রসভায় যামব।  
  
কোর্াবির্ম্বয়ি স্টহম্প  
এই রু্বি কযার্াববর্ময়ড স্টহম্প স্টপ্রাগ্রামম স্টহম্প ফুে বববের অ্র্ুমবত প্রোর্ কমর এবং শুধুমাত্র যখ্র্ 
প্রাপ্তবয়স্কমের খ্রু্রা স্টোকার্ র্ােু হমব তখ্র্ই ধূমপার্মযাগয ফমমনর অ্র্ুমবত স্টেওয়া হমব।  
  
প্রাপ্তিয়স্ক-িেিহার গাাঁজা কর রাজস্ব  



 

 

সকে গাাঁজার কর বর্উ ইয়কন  স্টেমটর গাাঁজা রাজস্ব তহববমে জমা করা হমব। রাজস্ব কমনসূবর্ 
পবরর্াের্া এবং আইর্ বাস্তবায়মর্র জর্য যুবিসঙ্গত খ্রর্ অ্িভুন ি কমর। অ্ববযি তহববে বতর্ভামব 
ববভি করা হমব:  

• 40 যতাংয যামব বযক্ষা খ্ামত  
• কবমউবর্টি গ্রান্ট বরইর্মভেমমন্ট ফামন্ড 40 যতাংয যামব  
• ড্রাগ বিটমমন্ট এন্ড পাববেক এডুমকযর্ ফামন্ড 20 যতাংয যামব  

  
বমউবর্বসপোল অপ্ট-আউট  
বসটি, টাউর্ এবং গ্রামগুমো 31 বডমসম্বর 2021 বা আইমর্র কাযনকর তাবরমখ্র র্য় মামসর মমধয 
স্থার্ীয় আইর্ পাস কমর প্রাপ্তবয়স্কমের গাাঁজার খ্ুর্রা বডসমপর্সাবর বা অ্র্-সাইট স্টভাগ োইমসমন্সর 
অ্র্ুমবত প্রোর্ স্টর্মক অ্প্ট-আউট করমত পামর। তারা প্রাপ্তবয়স্কমের বযবহার ববধকরণ স্টর্মক 
অ্প্ট-আউট করমত পামর র্া।  
  
ট্রাবিক বর্রাপত্তা  
বর্উ ইয়কন  স্টেট বডপাটন মমন্ট অ্ফ স্টহল্র্ (Department of Health, DOH) গাাঁজার প্রভামব 
ড্রাইবভং যর্ািকরমণর জর্য পদ্ধবত এবং প্রযুবি মূেযায়মর্র জর্য বডজাইর্ করা একটি বর্য়বন্ত্রত 
গমবষণা পবরর্াের্া করার জর্য উচ্চবযক্ষা প্রবতষ্ঠামর্র সামর্ কাজ করমব। গমবষণা সমাপ্ত হওয়ার 
পর, DOH ড্রাইভারমের মমধয গাাঁজার উপবস্থবতর জর্য একটি পরীক্ষা অ্র্ুমমাের্ এবং প্রতযয়র্ 
করার জর্য বর্য়ম এবং বববধমাো বতবর এবং বাস্তবায়র্ করমত পামর।  
  
এই আইমর্ মােক যর্ািকরণ ববমযষজ্ঞ এবং আইর্ যৃঙ্খো রক্ষাকারী বাবহর্ীর জর্য অ্বতবরি 
তহববে অ্িভুন ি করা হময়মে যামত বর্রাপে সেক পর্ বর্বিত করা যায়।  
  
র্ােকমের গাাঁজার বযবহার বর্বষদ্ধ র্াকমব এবং বতন মামর্র মমতা একই যাবস্ত র্েমার্ র্াকমব।  
  
িেবিগি েখ্ল এিিং িাব়িম্বি িাষ  
বর্ম্নবেবখ্ত যতন গুবে বাবেমত গাাঁজা উৎপাের্ এবং বাবের বাইমর গাাঁজা বযবিগত েখ্মের স্টক্ষমত্র 
প্রমযাজয:  

• িাব়ির িাইম্বর িেবিগি েখ্ল: 3 আউন্স গাাঁজা এবং 24 গ্রাম গাাঁজার  র্ীভূত 
পোর্ন  

• িাব়িম্বি েখ্ম্বল র্াকা: বাবেমত যা অ্র্ুমমাবেত তার সীমা সংমযাধর্ করা, যা 
অ্বযযই বযশুমের স্টর্মক েমূর একটি বর্রাপে অ্বস্থামর্ রাখ্মত হমব  

• িাব়িম্বি উৎপাের্: প্রাপ্তবয়স্কমের ববমর্াের্মূেক বযবহামরর জর্য প্রর্ম প্রাপ্তবয়স্ক-
বযবহার ববেয় শুরু হওয়ার পমর 18 মামসর মমধয অ্বধগ্রহমণর সীমা সামপমক্ষ 
অ্র্ুমমাবেত ও 6 মামসর মমধয স্টমবডমকে স্টপ্রাগ্রামমর বর্য়মকার্ুর্ প্রর্ার সামপমক্ষ:  

o 21 বেমরর স্টববয প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য 3টি পবরপক্ক উবিে এবং 3টি 
অ্পবরণত উবিে  



 

 

▪ প্রবত পবরবামর সমবনাচ্চ 6টি পবরপক্ক উবিে এবং 6টি 
অ্পবরণত উবিে  

  
বিবমর্াল জাবেস এন্ড স্টরকিন  এক্সপাঞ্জম্বমন্ট  
বর্মষধাজ্ঞায় স্টেখ্া অ্পরাধ এোমত গাাঁজার যাবস্ত কাঠামমা পুর্গনঠর্ করা হমব। মাবেকার্া ও 
ববেময়র জর্য কম জবরমার্া প্রময়াগ করা হমব।  

• পূবনবতী মাবরজয়ুার্া অ্পরামধ স্টোষী সাবযস্ত স্টয কামরা জর্য স্বয়ংবেয় ববহষ্কার বা 
যাবস্ত এেপাঞ্জমমন্ট বতবর কমর যা এখ্র্ আইমর্র অ্ধীমর্ ববধ হমব এবং প্রময়াজর্ীয় 
তহববে প্রোর্ কমর  

• পবরষ্কার ইর্মডার এয়ার অ্যামক্ট গাাঁজা স্টযাগ কমর যা একটি স্টবসোইর্ প্রবতষ্ঠা কমর 
স্টযখ্ামর্ গাাঁজা ধমূপার্ বা স্টভপ গ্রহণ করা স্টযমত পামর  

• স্টপ রসভা ও স্থার্ীয় সরকারমক CIAA এর স্টর্ময় স্টববয সীমাবদ্ধ আইর্ বতবর করার 
অ্র্ুমবত স্টেওয়া হয়। গাাঁজা একটি ববধ পোর্ন বহমসমব ববমবর্র্া করা এবং 
ববষমযমূেক প্রময়াগ প্রবতমরাধ করার জর্য বববভন্ন ববধার্ আমে  

  
গাাঁজা িেিহাম্বরর এিিং কমনম্বক্ষম্বের বর্রাপত্তার জর্ে সুরক্ষা  
অ্নবধ ববষময বর্বষদ্ধ করা হমব এবং কমনমক্ষমত্রর বর্রাপত্তা সরুক্ষা কাযনকর করা হমব।  
  
জর্স্বাস্থে ও বেক্ষা প্রিারাবভযার্  
OCM একটি যবিযােী জর্স্বাস্থয এবং বযক্ষা প্রর্ারণা প্রবতষ্ঠা করমব এবং আঞ্চবেক স্বাস্থয এবং 
বর্রাপত্তা রক্ষায় কাযনেম এবং র্ীবত সমন্বয় করমত প্রবতমবযী স্টেট এবং এমসাবসময়যমর্র সামর্ কাজ 
করমব।  
  
এই আইর্টি প্রাপ্তবয়স্কমের বযবহামরর জর্য গাাঁজা সম্পমকন  বুঝমত এবং তা ববধ করার জর্য বেমরর 
পর বের করা কামজর উপর বভবত্ত কমর গমে স্টতামে। 2018 সামে গভর্নর কুওমমার বর্মেন ময স্বাস্থয 
েপ্তর একটি মাবি-এমজবন্স সমীক্ষা র্াবেময়মে, যা বসদ্ধাি বর্ময়মে স্টয স্টয প্রাপ্তবয়স্কমের বযবহামরর 
জর্য গাাঁজামক আইর্গত স্বীকৃবত স্টেওয়ার ইবতবার্ক প্রভাব স্টর্বতবার্ক প্রভামবর স্টর্ময় অ্মর্ক স্টববয। 
এোোও স্টেখ্া স্টগমে স্টয েযমকর পর েযক ধমর গাাঁজা বর্বষদ্ধকরণ জর্স্বাস্থয ও বর্রাপত্তার েক্ষয 
অ্জন মর্ বযর্ন হময়মে এবং ববমযষ কমর কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রোময়র মমধয অ্র্যায়ভামব স্টগ্রফতামরর ও স্টোষী 
সাবযস্ত করার কারণ হময়মে।  
  
2019 সামে, গভর্নর কুওমমা স্টবআইবর্ভামব মাবরজয়ুার্া রাখ্ার জর্য জবরমার্ামক অ্পরাধ বহমসমব 
গণয র্া করার উমেমযয আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। এই আইমর্ মাবরজয়ুার্ার রাখ্ার কারমণ স্টোষী 
সাবযস্ত করার স্টরকডন  মুমে স্টেওয়ার একটি প্রবেয়াও প্রণয়র্ করা হময়মে। ঐ বেমরর পমরর বেমক, 
গভর্নর প্রাপ্তবয়স্কমের বযবহৃত গাাঁজা ববধ করার পর্ বর্ময় আমোর্র্া করার জর্য একটি মাবি-
স্টেট সমম্মেমর্র স্টর্তৃত্ব স্টের্ যা জর্স্বাস্থয ও বর্রাপত্তা বর্বিত করমব এবং আঞ্চবেকভামব গাাঁজা 
পমণযর আিঃসীমাি র্োর্ে কমামর্ার জর্য কমনসূবর্ সমন্বয় করমব।  
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