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গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে গাাঁজা উৎপাদম্বর্র জর্ে এিং বিক্রম্বয়র জর্ে বর্য়ন্ত্রক কাঠাম্বমা 

তৈবরর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  
  

S.6184/A.7680 গাাঁজা চাম্বের জর্ে উৎপাদক, প্রবক্রয়াকারক ও বিম্বক্রৈাম্বদর জর্ে একটি রাষ্ট্রীয় 
অর্ুমবৈ প্রবক্রয়া প্রবৈষ্ঠা কম্বরর্  

  
কোর্াবিবিওল (CBD) ও পম্বযে স্টলম্বিল লাগাম্বর্াসহ গাাঁজার বর্র্নাস পম্বযের একটি লোিম্বরেবর 

স্টেবেং প্রম্বয়াজর্  
  

বর্উ ইয়কন  স্টেে জারু্য়াবরম্বৈ স্টহম্প সাবমম্বের আম্বয়াজর্ কম্বর  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে গাাঁজা নিনি ও গাাঁজা চামের জর্য নর্য়ন্ত্রর্ 
র্াঠামমা প্রনিষ্ঠার আইর্ (S.6184/A.7680) এ স্বাক্ষর র্মরর্। পনরমামপর জর্য গাাঁজা নিল্পমর্ 
িামের পণ্যগুনি পরীক্ষা ও স্টেগুমিামি স্টিমিি র্রা প্রময়াজর্ স্টেটি স্টিিামেরমর্ েম্ভািয ক্ষনির হাি 
স্টেমর্ রক্ষা র্রমি। এই অ্ধ্যাময়র চুনি অ্র্ুোমর এই আইর্টি স্বাক্ষনরি হময়নিি স্টেটি গাাঁজা পমণ্যর 
জর্য আমরা েিুৃঙ্খি নর্য়ন্ত্রণ্ পদ্ধনির িযিস্থা র্মর, গাাঁজা চােীমের উপর রৃ্নে ও নিপণ্র্ নিভামগর 
(Department of Agriculture and Markets) িোরনর্ এিং গাাঁজা চামের নিেময় স্বাস্থয 
অ্নধ্েপ্তরমর্ (Department of Health) অ্র্ুমনি প্রোর্ র্মর; গাাঁজা চাে পণ্য নিিয়র্ারীমের জর্য 
এর্টি নর্িন্ধর্রণ্ প্রময়াজর্ীয়িা তিনর; 2018 ফামন নিমি নর্য়নমি পনরিিন র্ অ্র্ুোমর র্াজ র্মরমি; 
এিং CBD-েহ গাাঁজা চামে, খােয এিং পার্ীময়র েংমোজমর্র নেদ্ধান্ত গ্রহণ্মর্ স্থনগি র্মর।  
  
গভর্নর আমরা স্ট ােণ্া র্মরর্ স্টে এই উেীয়মার্ নিমল্পর োমে েম্পনর্ন ি র্ীনি এিং অ্গ্রানধ্র্ারমর্ 
আমরা উন্নি র্রমি নর্উ ইয়র্ন  স্টেে জার্ুয়ানর মামে এর্টি স্টহম্প োনমমের আময়াজর্ র্রমি।  
  
"নর্উ ইয়মর্ন  গাাঁজা নিল্প িনিময় পমি এিং স্টেই িৃনদ্ধর মাধ্যমম নিল্পমর্ এমর্ভামি নর্য়ন্ত্রণ্ র্রার 
এর্টি োনয়ত্ব আমে ো িার েী নমময়ােী েম্ভািযিা নর্নিি র্রমি োহােয র্মর এিং স্টভািামের রক্ষা 
র্মর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "গাাঁজা ও গাাঁজার নর্েনাে উৎপাের্ এিং নিিয় র্রার জর্য এর্টি 
নর্য়ন্ত্রর্ র্াঠামমা স্থাপর্ র্মর আমরা নিল্পমর্ এর্টি স্মােন , নর্রাপে উপাময় অ্িযাহি নির্ামির পমে 
এনগময় নর্মি পানর ো রৃ্ের্ এিং গ্রাহর্ উভয়মর্ই ক্ষমিানয়ি র্মর।"  
  



 

 

নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের স্টহম্প স্টপ্রাগ্রাম, োর মমধ্য রময়মি CBD এর মমিা জর্নপ্রয় পণ্য নিনি র্রা 
স্টহম্প এক্সট্র্যাক্ট মামর্ন ে, ো েম্প্রনি উমেখমোগয প্রিৃনদ্ধর অ্নভজ্ঞিা িাভ র্মরমি। গাাঁজার নর্েনাে 
পণ্য িযিহার র্রা আমরা স্টিনি স্টভািােহ এই নিমল্পর উন্ননি গাাঁজার নর্েনাে উৎপাের্ ও নিিয় 
র্রার পািাপানি স্টভািামের জর্য আমরা িনিিািী েুরক্ষার জর্য এর্টি েংজ্ঞানয়ি নর্য়ামর্ 
র্াঠামমার প্রময়াজর্ীয়িা িনৃদ্ধ স্টপময়মি। এই পেমক্ষপটি গাাঁজা ও গাাঁজা চাের্ারী, প্রনিয়ার্ারর্ এিং 
নিমিিামের পািাপানি এর্টি গাাঁজার নর্েনাে পণ্যগুনির পরীক্ষাগার পরীক্ষা ও স্টিমিনিংময়র জর্য 
রাষ্ট্রীয় অ্র্ুমনি প্রনিয়া তিনরর মাধ্যমম এই িক্ষয অ্জন মর্ েহায়িা র্মর।  
  
স্টসম্বর্ের স্টজর্ স্টমেজগার িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  আজ আমামের স্টেমে গাাঁজা চাে এিং এ েম্পনর্ন ি 
পণ্যগুনি িনৃদ্ধ, প্রনিয়াজাির্রণ্ এিং নিিয় েম্পনর্ন ি র্াঠামমা তিনরর িমক্ষয এর্টি স্টেিীয়-
স্টর্িৃত্বাধ্ীর্ পেমক্ষপ গ্রহণ্ র্মরমি স্টেটি আমামের রৃ্ের্মের এিং িযিোয়ীমের মূিয িৃঙ্খিার জর্য 
এর্টি িি েুমোগ প্রোর্ র্মরমি এিং এটি নর্নিি র্মর আমামের স্টভািামের েুরক্ষা এিং ভামিা 
েুরক্ষার জর্য এর্টি প্রময়াজর্ীয় মার্েণ্ড রময়মি। নেমর্ে এনগ্রর্ািচার র্নমটির েভাপনি নহমেমি আনম 
অ্যামেনিমি আমার েমমার্ স্ট ার্া িপুামেন া এিং গভর্নমরর োমে এই আইর্টি েময়মমিা প্রনিষ্ঠার 
স্টক্ষমে অ্ংিীোর হময় স্টরামানিি হময়নি।"  
  
অোম্বসবি সদসে স্টিার্া লুপাম্বদন া িম্বলর্, "গি পাাঁচ িির ধ্মর নর্উ ইয়র্ন  স্টেমির অ্র্যিম েিনানধ্র্ 
নিমিনচি গাাঁজা র্মনেূনচ উন্নি র্মরমি। CBD-এর মমিা গাাঁজার নর্েনামে নিপুি গ্রাহর্ েুনিধ্া প্রোর্ 
র্মর জর্গণ্ নিশ্বাে র্রমি পামর এমর্ স্টিমিনিং মার্ আমামের উন্নি র্রা প্রময়াজর্। এই আইর্ 
গুরুত্বপূণ্ন স্টভািা েরুক্ষা প্রোর্ র্মর, েখর্ এই র্িুর্ নিমল্প নিপুি নিনর্ময়াগ র্মরমির্ এমর্ িি িি 
রৃ্ের্, প্রনিয়ার্ারর্ ও প্রস্তুির্ারীর জর্য েুস্পষ্ট নের্নর্মেনির্া স্টেওয়া হময়মি। নর্উ ইয়মর্ন  এর্জর্ 
জািীয় গাাঁজা চােীর স্টর্িা নহমেমি আনম এই নিেময় িাাঁর স্টর্িৃমত্বর জর্য গভর্নরমর্ ধ্র্যিাে 
জার্াই।"  
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