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গভর্ নর কুওম্বমা সামার কর্সার্ন বসজর্ চলাকালীর্ অপ্রাপ্তিয়স্কম্বের মেেপাম্বর্র ওপর 

কঠির্ িেিস্থা নর্ওয়ার কথা ন াষণা কম্বরম্বের্  

 

তেন্তকারীরা র্কল আইবি, অপ্রাপ্তিয়স্কম্বকর মেেপার্ এিং র্ািালকম্বের কাম্বে 

অোলম্বকাহল বিক্রি পরীক্ষা কম্বর নেখম্বির্  

 

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম.কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট তদন্তকারীরা অ্প্রাপ্তবয়স্কমদর 

মদযপার্ এবং অ্যালমকাহল ঘকর্ার জর্য জাল আইডি বযবহার বন্ধ করার জর্য জর্ডপ্রয় গ্রীমের 

কর্সামটনর জায়গাগুডলমত টহল ঘদমবর্। এই সপ্তামহর শুু ঘেমক এবং গ্রীে জমু়ে, 

কযার্ার্িাইগুয়ার ডসএমএডস, দডরময়র্ ঘলক পারফডম নং আটনস ঘসন্টার, সারামতাগা পারফডম নং 

আটনস ঘসন্টার, ঘজান্স ডবচ এবং ঘলকডভউ অ্যাম্ফিডেময়টামর অ্পামরশর্ প্রডতমরামের কাে নকর 

বযবস্থা ঘর্ওয়া হমব। 

  

"ডর্উ ইয়মকনর বাডসন্দারা ঘকাডভি-19 এর ডবুমে কম ার ল়োই কমরডেল এবং তামদর দৃঢ়তার 

কারমণ আমরা আবারও এই ঘেটজমু়ে অ্সামার্য স্থার্গুডলমত লাইভ সংগীত উপমভাগ করমত 

পাডর,”গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "ডবগত বেমরর ট্রাম্ফজডিমক আমরা ঘেমর্ কাটটময় উট , আডম 

সকলমক দাডয়মের সামে উদোপর্ করার আহ্বার্ জার্াই। এই প্রময়ামগর প্রমচষ্টার মােযমম 

তদন্তকারীরা এক ডবপজ্জর্ক সমসযার ডবুমে ল়োই করমত এবং ডর্উ ইয়কন বাসীমদর ডর্রাপদ 

রাখমত একত্র হময় কাজ করমে।" 

  

অ্পামরশর্ প্রডতমরাে একটট চলমার্ প্রমচষ্টা োর মােযমম অ্প্রাপ্ত বয়স্কমদর মদযপার্ ঘেমক ডবরত 

রাখা, তুণ ডর্উ ইয়কনবাসীমদর মমেয স্বাস্থকর পেন্দ প্রচার করা এবং স়েকপমের সুরক্ষা 

বা়োমর্ার কো বলা হময়মে। অ্পামরশর্ ডপ্রমভন্টমক গভর্ নর ট্রাডফক সুরক্ষা কডমটট সমে নর্ কমর 

এবং ঘেট ডলকার কতৃনপক্ষ, ঘেট পুডলশ,ঘেট পাকন পুডলশ এবং স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারীমদর 

সহমোডগতায় ঘমাটরোর্ ডবভামগর তদন্তকারীমদর ঘর্তৃমে। 

  

মাকন নজ. এফ. নরাম্বয়িার, DMV কবমের্ার এিং গভর্ নম্বরর ট্রাবফক সুরক্ষা কবমঠর্র 

নচয়ারমোর্ িম্বলম্বের্, "আমরা গ্রীমের কর্সাটন উপমভাগ করমত পাডর — র্কল আইডি 

বযবহার কমর মজাটট খারাপ করমবর্ র্া। আমামদর তদন্তকারীরা র্কল ম্ফজডর্স ডচডিত করমত 

ডবমশষজ্ঞ এবং তারা প্রতারণামূলক আইডিগুডল োচাই করমত অ্তযােুডর্ক সরঞ্জাম বযবহার কমর। 

আপর্ার কতটা ভামলা মমর্ হয় তামত ডকেু োয় আমসর্া, তারা এটা ডচডিত করমব এবং 

আপর্ামক চাজন করমব। অ্প্রাপ্ত বয়স্ক হময় মদযপামর্র আইডর্ খরচ ো়োও আপডর্ ডর্মজমক 

এবং বাডকমদরও ডবপমদর মমেয ঘফমলমের্। এটট শুেুই মূলযবার্ র্য়।" 



 

21 বেমরর কম বয়সী োরা অ্যালমকাহল ডকর্মত র্কল আইডি বযবহার করমের্, তামদর টটডকট 

ঘদওয়া ঘেমত পামর এবং তামদর লাইমসন্সগুডল সব নডর্ম্ন 90 ডদমর্র জর্য বা এক বের পে নন্ত বাডতল 

করা ঘেমত পামর। 2019-এ, ডিপাটনমমন্ট অ্ফ ঘমাটর ঘভডহমকলমসর (Department of Motor 

Vehicles, DMV) তদন্তকারীরা রাজয জমু়ে 127 টট স্থামর্ কাে নকর প্রময়াগ কমরডেল। ঘরকিন 918 

র্কল আইডি বামজয়াপ্ত করা হময়ডেল এবং 1,016 উদরেৃডত জাডর করা হময়ডেল অ্প্রাপ্তবয়স্কমদর 

অ্যালমকাহল ঘকর্ার ঘচষ্টা করার জর্য। 

  

NYC অ্যাডিকশর্ সাডভনমস এবং সামপাটন অ্ডফমসর অ্র্ুসামর, োরা ককমশামর মদযপার্ কমর 

তামদর সম্ভাবর্া ঘবডশ োমক: 

• গাড়ের দু নটর্ার সামে জড়েত োকার, অ্যালমকাহলজডর্ত ডবমষর অ্ডভজ্ঞতা, খুর্ বা 

আত্মহতযার মমতা কামজ ডলপ্ত হওয়ার। 

• োরা মদযপার্ কমর তারা শারীডরক বা ঘেৌর্ ডর্পী়েমর্র ডশকার বা অ্পরােী অ্মর্ক ঘবডশ 

হয় োরা কমরর্া তামদর ঘেমক। 

• আইর্টটর ঘমমর্ র্া চলা, সু্কমল সমসযার মুমখামুডখ হওয়া, মাদকদ্রবয বযবহার বা জয়ুার 

মমতা অ্র্যার্য সম্ভাবয আসম্ফিপূণ ন আচরমণ অ্ংশ ঘর্ওয়া। 

 

নের্ বলকার কতত নপম্বক্ষর নচয়ারমোর্ বভর্ম্বসন্ট ব্র্োিবল িম্বলম্বের্, "ঘকাডভি ডপেমর্ ঘফমল 

আমামদর উমেখমোগয অ্গ্রগডতর জর্য ের্যবাদ, ডর্উ ইয়কন বাসীরা আবারও ঘবডরময় গ্রীমের 

কর্সাটনগুডল উপমভাগ করমত পারমব, তমব আমরা সবাইমক দাডয়েশীলতার সামে এটট করার 

জর্য স্মরণ কডরময় ডদম্ফি। অ্প্রাপ্তবয়স্কমদর মদযপামর্র ফমল তারা ঘবপমরায়া আচরমণ ডলপ্ত ো 

প্রায়শই দুুঃখজর্ক পডরণডতমত ঘশষ হয়, SLA অ্প্রাপ্তবয়স্কমদর ঘেমক অ্যালমকাহলমক দমূর 

রাখমত আইর্ প্রময়ামগ আমামদর অ্ংশীদারমদর সামে কাজ করার প্রডতশ্রুডতবে োমক।" 

  

বর্উইয়কন নের্ পুবলে সুপার নকবভর্ বপ.িরুয়ার্ িম্বলম্বের্, "ঘেট পুডলশ অ্প্রাপ্তবয়স্কমদর 

মদযপার্ করা প্রডতমরাে করমত এবং এর কারমণ অ্মহতুক আহত ও মৃতুয আটকামত আমামদর 

অ্ংশীদারমদর সামে কাজ চাডলময় োমব। আডম এই প্রমচষ্টামত আমামদর অ্ংশীদারমদর প্রশংসা 

কডর। আমরা একসামে অ্প্রাপ্ত বয়স্কমদর মদযপার্ প্রডতমরাে, সর্ািকরণ এবং তামদর ঘগ্রফতার 

করার জর্য কাজ করডে এবং সবমচময় ব়ে কো আমরা জীবর্ বা াঁচাম্ফি।” 

 

পাকন, বিম্বর্াের্ এিং ঐবতহাবসক সংরক্ষম্বণর কবমের্ার এবরক কুবিবসে িম্বলম্বের্,  

"আমরা চাই সমস্ত সংগীত অ্র্ুরাগী ঘজান্স ডবচ এবং সারামতাগা স্পা ঘেট পামকন আময়াম্ফজত 

দুদনান্ত কর্সাটন পুমরাপুডর উপমভাগ কুর্, তমব আমামদর পাকনগুডলমত অ্ববে অ্যালমকাহল 

বযবহার সহয করা হমব র্া। তুণ েুবক েুবতীমদর সুরক্ষা প্রদার্ এবং কর্সাটন ভ্রমণকারীমদর 

একটা ভামলা অ্ডভজ্ঞতা কতডর করার জর্য আডম আমামদর ঘেট এমজম্ফন্সর অ্ংশীদামরর 

অ্ংশীদাডরমের জর্য কৃতজ্ঞ।” 

 

ডর্মজ বা ডর্মজর ঘকামর্া ডপ্রয়জর্ আসম্ফিমত ভুগমে এমর্ পডরডস্থডতমত ডর্উ ইয়মকনর বাডসন্দারা 

সাহােয ও প্রতযাশা খুাঁমজ ঘপমত পামরর্ ঘেমটর ঘটালমুি ঘহাপলাইর্ 1-877-8-HOPENY (877-



846-7369-এ ঘফার্ কমর বা HOPENY (সংডক্ষপ্ত ঘকাি 467369)- এ ঘটক্সটবাতনা পাট ময়, লাইর্টট 

সপ্তামহ 7 ডদর্ 24  ণ্টা ঘখালা োকমব।1-)। 
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