
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কোর্াবির্ম্ব়েড হেম্প পম্বযের জর্ে প্রস্তাবিত বিবিমালা হ াষযা কম্বরম্বের্  
  
বডপার্ন ম্বমন্ট অফ হেলম্বের কোর্াবির্ম্ব়েড হেম্প হপ্রাগ্রাম প্রবি়োকারক এিং খুচরা বিম্বিতাম্বের 

লাইম্বেন্স হেম্বি এিং গুযমার্ বর়্েন্ত্রম্বযর মার্ বর্িনারয করম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ফ ঘেল্থ 
(Department of Health, DOH) নর্উ ইয়কন  ঘেমটর কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প পণয নর্য়ন্ত্রমণর জর্য 
প্রস্তানিত নিনিমালা দানিল কমরমে। এই িেমরর শুরুমত গভর্নর কততন ক স্বাক্ষনরত আইর্ অ্র্ুোয়়ী, 
নিপাটন মমন্ট একটি কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প ঘপ্রাগ্রাম ততনর করমে। ঘপ্রাগ্রাম কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প 
প্রনিয়াকারক এিং িচুরা নিমিতা উভয়মক লাইমেন্স করমি এিং গুণমার্ নর্য়ন্ত্রমণর মার্ নর্িনারণ 
করমি ো েকল কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প পণযমক অ্িশ্যই পূরণ করমত েমি।  
  
"এই নর্য়মগুনল নর্উ ইয়মকন র িমিিনমার্ ঘেম্প নশ্ল্পমক এমর্ভামি নর্য়ন্ত্রণ করার পরিতী পদমক্ষপ 
ো ঘভাক্তামদর রক্ষা কমর এিং নশ্মল্পর দ়ী নমময়াদ়ী কােনকানরতা নর্নিত করমত োোেয কমর," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেম্প এিং ঘেম্প নর্েনাে উৎপাদর্ এিং নিিয় নর্য়ন্ত্রমণর জর্য রামের 
কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প ঘপ্রাগ্রাম প্রনতষ্ঠা ঘভাক্তা এিং চানষ উভয়মকই রক্ষা করমত োোেয করমি।"  
  
কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প ঘপ্রাগ্রাম কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প প্রনিয়াকারক এিং িুচরা নিমিতামদর জর্য একটি 
লাইমেনন্সং কাঠামমা ততনর কমর, এিং ঘমৌনলক উৎপাদর্, পযামকনজং এিং ঘলমিল এিং লযািমরটনর 
পর়ীক্ষার মার্ প্রনতষ্ঠার মািযমম নর্উ ইয়কন  রামজযর কযার্ানির্ময়ি িাজারমক েংগঠিত এিং তিি 
করমি। িতন মামর্, কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প প্রনিয়াকরণ এিং িুচরা লাইমেমন্সর জর্য আমিদর্ উন্নয়মর্র 
অ্ি়ীমর্ রময়মে, এিং NYSDOH 2021 োমলর শুরুমত ঘেগুমলা উপলভয করমত চায়।  
  
2015 োমল, গভর্নর নশ্ল্প ঘেম্প কত নষ গমিষণা পাইলট ঘপ্রাগ্রাম চালু কমরর্ ো কত ষকমদর েমথনর্ 
এিং আপমেট নর্উ ইয়মকন র অ্থননর্নতক উন্নয়র্ আমরা িতনি কমর। তারপর ঘথমক, নর্উ ইয়মকন র 
ঘেম্প ঘপ্রাগ্রাম উমেিমোগযভামি প্রোনরত েময়মে, নর্উ ইয়কন  ঘদমশ্র অ্র্যতম ঘর্তত স্থার়্ীয় ঘেম্প 
উৎপাদর্কার়ী রামে পনরণত েময়মে, ঘেিামর্ 700 জমর্রও ঘিশ়্ী কত ষক এিং 100টি ঘেম্প পণয 
প্রনিয়াকারক রময়মে। ঘেম্প একটি ঘটকেই, কািনর্-অ্পোরণকার়ী ফেল ো ঘটক্সটাইল, আেিািপত্র, 
জ্বালার়্ী, িাদয, নর্মনাণ োমগ্র়ী এিং িযনক্তগত েত্ন আইমটম েে শ্ত শ্ত পমণয রূপান্তনরত েমত 
েক্ষম।  
  

https://regs.health.ny.gov/sites/default/files/proposed-regulations/20-21hemp.pdf
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s6968


 

 

নকেু ঘেম্প পণয ঘেগুনলর জর্নপ্রয়তা িাড়মে তার মমিয রময়মে কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প পণয ঘেমর্ 
কযার্ানিনিওল, িা নেনিনি, ো অ্র্লাইমর্ িা রাজয জমুড় িুচরা ঘদাকামর্ পাওয়া োয়। েনদও ঘেম্প 
িতনির জর্য ঘফিামরল পেনাময় নর্য়ম নিদযমার্, িতন মামর্ কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প পণয প্রনিয়াকরণ এিং 
উৎপাদমর্র জর্য ঘকার্ ঘফিামরল নর্য়ম ঘর্ই, োর ফমল কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প মামকন টমেমে ঘমৌনলক 
ঘভাক্তা েুরক্ষার অ্ভাি রময়মে ো একই িরমর্র নশ্মল্পর ঘক্ষমত্র োিারণ। কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প 
পমণযর প্রকানশ্ত নরমপাটন  আমে ো ঘকার্ কযার্ানির্ময়ি িারণ কমর র্া নকন্তু টিএইচনের অ্নর্নদনষ্ট 
িা অ্েঙ্গনতপণূন মাত্রা িারণ কমর - ো গাাঁজা উনিমদর মার্নেক েনিয় উপাদার্ - অ্থিা ক্ষনতকর 
টনক্সর্ দ্বারা দনূষত।  
  
প্রস্তানিত নর্য়মগুনল এই নর্য়ন্ত্রমকর শ্ূর্যস্থার্ পূরণ কমর এিং নকেু িাদয, পার়্ীয়, টনপকাল এিং 
িাদয েমূ্পরক পমণয ঘেম্প-প্রাপ্ত কযার্ানির্ময়ি িযিোমরর জর্য একটি নেমেম ততনর কমর, েনদ 
নর্য়ন্ত্রমকর প্রময়াজর়্ীয়তা পরূণ েয়। েকল কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প পণয ঘশ্ষ পমণযর উমেমশ্যর উপর 
নভনি কমর ভাল উত্পাদর্ অ্র্ুশ়্ীলর্ িযিোর কমর উত্পাদর্ করা আিশ্যক। ঘলমিমল অ্িশ্যই 
পমণযর কযার্ানির্ময়মির ঘমাট পনরমাণ, প্রনত পনরমিশ্মর্ কযার্ানির্ময়মির েংিযা, একটি পুনষ্ট িা 
েমূ্পরক ফযাক্ট পযামর্ল, পণয টিএইচনে িারণ কমর নকর্া এিং েথােথ েতকন তা েম্পমকন  তথয ঘে 
পণযটি নশ্শুমদর জর্য র্য়, এর িযিোর একটি ড্রাগ পর়ীক্ষার িযথনতার কারণ েমত পামর, পণয 
FDA দ্বারা মূলযায়র্ করা েয়নর্, িযিোমরর আমগ একজর্ স্বাস্থযমেিা প্রদার্কার়ীর োমথ পরামশ্ন 
করা ইতযানদ থাকমত েমি।  
  
উপরন্তু, কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প পণয িাজামর প্রমিমশ্র আমগ লযািমরটনর পর়ীক্ষা করা প্রময়াজর্, তামদর 
কযার্ানির্ময়ি ঘপ্রাফাইল, ভার়ী িাতু, মাইমিানিয়াল অ্শুিতা, মাইমকাটনক্সর্, ক়ীটর্াশ্ক এিং 
অ্িনশ্ষ্ট দ্রািক পর়ীক্ষা েেকামর। এই তথয ঘভাক্তা দ্বারা একটি নকউআর ঘকাি িা পণয ঘলমিমলর 
েংনিষ্ট নলঙ্ক আকামর পুর্রুিার করমত পারা আিশ্যক। িচুরা নিমিতামদর 21 িেমরর কম িয়ে়ী 
ঘভাক্তামদর কামে শ্বােমোগয কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প পণয, ঘেমর্ ভযাপ পণয নিনি নর্নষি। 
প্রনিয়াকারকমক দানি করমত নর্মষি করা েময়মে ঘে পণযটি ঘরাগ নর্ণনয়, নর্রাময়, হ্রাে, নচনকৎো 
িা প্রনতমরাি করমি।  
  
বর্উই়েকন  হের্ বডপার্ন ম্বমন্ট অি হেলে (New York State Department of Health) কবমের্ার ড. 
োও়োডন  জকুার িম্বলর্, "েির্ আপনর্ একটি পণয নকর্মির্, আপর্ার আস্থা থাকা উনচত ঘে 
ঘলমিমল ো িলা েময়মে তা আেমল পমণয আমে। কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প পমণযর উৎপাদর্ এিং 
িযিোমরর োমথ, নর্উ ইয়কন  ঘেট নর্উ ইয়কন িাে়ীমদর স্বাস্থয এিং নর্রাপিা রক্ষার জর্য ঘমৌনলক 
ঘভাক্তা েুরক্ষা প্রনতষ্ঠায় কাজ করার জর্য ঘফিামরল েরকামরর জর্য অ্মপক্ষা করমত পামরনর্।"  
  
হেম্বর্র্র হজর্ হমর্জগার িম্বলর্, "এই নর্য়মগুনল ঘেম্প নশ্মল্পর জর্য িহু প্রত়ীনক্ষত নর্িয়তা প্রদার্ 
করমি এিং আমামদর কত ষকমদর জর্য একটি নিশ্াল েুমোগ প্রদার্ করমি এিং আমামদর নর্নিত 
করমি ঘে আমামদর একটি নর্রাপদ এিং উচ্চ মামর্র পমণযর জর্য ঘভাক্তামদর প্রময়াজর়্ীয় মার্ 
আমে। ঘেমম্পর জর্য নর্য়ন্ত্রক কাঠামমা ততনর করা নিমলর নেমর্ট পতষ্ঠমপাষক নেমেমি, ঘেম্প নশ্ল্পমক 
এনগময় নর্ময় ঘেমত এিং নর্য়ন্ত্রক প্রনিয়ামক এনগময় নর্ময় োওয়ার জর্য তার অ্িযােত ঘর্তত মের 



 

 

জর্য আনম গভর্নরমক ির্যিাদ জার্ামত চাই, এিং আনম নর্উ ইয়মকন র কত ষক এিং েকল 
ঘেকমোল্ডারমদর অ্র্ুমরাি করনে নর্য়মকার্রু্ পেনামলাচর্া করমত এিং 60 নদমর্র মন্তমিযর েময় 
ইর্পুট প্রদার্ করমত।"  
  
অোম্বেেবল েেেে হডার্া লুপাম্বডন া িম্বলম্বের্, "এই েি নর্য়মমর মািযমম নর্উ ইয়কন  ঘভাক্তা 
নর্রাপিার জর্য একটি জাত়ীয় মমিল ততনর করমে, োর জর্য কমঠার ঘলমিল এিং উৎপাদর্ মার্ 
প্রময়াজর্। িাদয এিং পার়্ীয় এর মমিয কযার্ানির্ময়ি নর্েনাে অ্ন্তভুন নক্ত রাজয জমুড় কত ষক, 
প্রনিয়াকারক, প্রস্তুতকারক এিং িুচরা নিমিতামদর জর্য র্তুর্ অ্থননর্নতক েুমোগ প্রদার্ করমি। 
আনম নর্উ ইয়মকন র ঘেম্প নশ্মল্পর প্রনত গভর্নমরর অ্িযােত অ্ঙ্গ়ীকামরর প্রশ্ংো করনে এিং তার 
প্রশ্ােমর্র োমথ কাজ করার জর্য উদগ্র়ীি ঘেমেতু এই েি নর্য়মকার্ুর্ জর্গমণর মন্তমিযর েমময়র 
মািযমম চূড়ান্ত করা েয়।"  
  
নর্উ ইয়মকন র কযার্ানির্ময়ি ঘেম্প ঘপ্রাগ্রাম েম্পমকন  আরও তমথযর জর্য এিং প্রস্তানিত নর্য়মকার্রু্ 
ঘদিার জর্য অ্র্ুগ্রে কমর নভনজট করুর্: https://health.ny.gov/regulations/hemp/।  
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