
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

আবিম্বিয়িা বেল্পম্বক একটি অবিকির কর্ নদক্ষ হেি বলকার অম্বিাবরটি বদম্বয় স ায়িা 

করার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর র্িুর্ প্রম্বেষ্টা হ াষণা  

  

হেম্বির পার্ীয় সংক্রান্ত বর্য়ন্ত্রক বিবির্ালার আিুবর্কায়র্ করা, কু্ষদ্র িেিসাগুম্বলাম্বক 

স ায়িা করা, এিং আবিম্বিয়িা বেল্পম্বক বিবরম্বয় আর্ার জর্ে গভর্ নর স্থায়ী িু-হগা 

ড্রিঙ্কস ও অর্োর্ে িাম্বজি প্রস্তাম্বির গুরুত্ব িুম্বল িম্বরর্  

  

SLA-এর এই আপম্বেম্বের র্ম্বিে আম্বরা হিবে কর্ী বর্ম্বয়াগ হদয়া, িেিসা 

প্রবিষ্ঠার্গুম্বলাম্বক সেল করম্বি অম্বপক্ষাকৃি কর্ সর্য় হর্য়া ইিোবদ অন্তভুনক্ত রম্বয়ম্বে  

  

SLA-হক হেকম্ব াল্ডারম্বদর সাম্বি কাজ করার জর্ে এিং ABC আইম্বর্র ABC-হি বিম্বর 

যাওয়ার জর্ে বিদের্ার্ বর্য়র্ ও বিবির্ালা পয নাম্বলাের্া করার বর্ম্বদনে বদম্বয়ম্বের্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ টু-হগা ড্রিঙ্কসকক্ স্থায়ীভাকে বেধতা প্রদার্ ক্রা এেং অথধক্তর 

ক্ার্ নক্র হেট থলক্ার অকিাথরটট (State Liquor Authority) থর্ড্রিত ক্রার প্রস্তাে স  থর্উ 

ইয়কক্নর হরকস্তারা াঁ ও োরগুকলার পুর্রুদ্ধাকরর হেকে স ায়তা ক্রার প্রকেষ্টার ক্িা হ াষণা 

ক্করকের্। অযালকক্া ল পথরকেশকর্র জর্য সামথয়ক্ভাকে অর্ুমথত প্রদার্ ক্কর থিকসম্বর মাকস 

গভর্ নকরর স্বােরকৃ্ত এক্টট আইকর্র সুোকদ হ ালা িাক্কত সেম  ওয়া ব্রুক্থলকর্র এক্টট 

েযেসা প্রথতষ্ঠার্, হিরাথপ ওয়াইর্ োর 2.0 (Therapy Wine Bar 2.0)-হত এক্টট অর্ুষ্ঠাকর্ গভর্ নর 

এসে প্রস্তাে ও পদকেকপর ক্িা তুকল ধকরর্। এোড়াও গভর্ নর হ াক্ল হেকটর অযালকক্া ল 

আইর্  ালর্াগাদ ক্রার এেং এই ম ামারীর ক্ারকণ সেকেকয় হেথশ েথতগ্রস্ত  ওয়া থশল্পগুকলার 

মকধয অর্যতম, হেকটর েহু থেথলয়র্ িলাকরর আথতকিয়তা থশল্পকক্ পুর্রুজ্জীথেত ক্রার জর্য 

হেট থলক্ার অকিাথরটটর ক্ার্ নপথরোলর্ার হেকে উন্নথত সাধকর্র জর্য অি নায়কর্র প্রস্তাে হ াষণা 

ক্করর্। SLA-এর র্ীথতমালাকক্ র্িাসম্ভে স্মাটন, ক্ম নদে, ও ক্ার্ নক্র ক্কর হতালা থর্ড্রিত ক্রকত, 

গভর্ নর হ াক্ল থেদযমার্ আইর্গুকলা পর্ নাকলাের্া ক্রা এেং লাল থিতার হদৌরাত্ম্য শর্াক্ত ক্রার 

জর্য থশল্প াকতর প্রথতথর্থধকদর ও হেক্ক াল্ডারকদর সাকি পরামশ ন ক্রার জর্য SLA-হক্ োড়থত 

থর্কদনশর্া প্রদার্ ক্করকের্।  

  

"থর্উ ইয়কক্নর র্াইটলাইি ও আথতকিয়তা থশকল্পর ক্াোক্াথে হক্উ হর্ই, এেং আমাকদর 

অি নর্ীথতর এই অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন  াতটটকক্ এেং এটটর সাকি সমৃ্পক্ত  াজার  াজার 

ক্ম নসংস্থার্কক্ পুর্রুজ্জীথেত র্া ক্রকল আমরা সথতযক্ার অকি ন এই ম ামারী হিকক্ হসকর উঠকত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-legislation-support-bars-restaurants-breweries-and-other-small&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C97e157cd210243bad4ac08d9fc6c52f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637818364453123893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1%2B7y5u7AIGMGHYK4SBH98hVs8NJkgsfEqdEIOz3kllE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-legislation-support-bars-restaurants-breweries-and-other-small&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C97e157cd210243bad4ac08d9fc6c52f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637818364453123893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1%2B7y5u7AIGMGHYK4SBH98hVs8NJkgsfEqdEIOz3kllE%3D&reserved=0


সেম  কো র্া," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আমাকদর েুদ্র েযেসাগুকলাকক্ তাকদর হেকড় উঠা 

ও সমৃড্রদ্ধ লাকভর জর্য প্রকয়াজর্ীয় সংস্থার্ ও থর্য়ন্ত্রক্ অেক্াঠাকমা সরেরা  ক্রার জর্য আমরা 

তাকদর ক্াকে ঋণী, এেং হসক্ারকণই হেট থলক্ার অকিাথরটটর পুর্গ নঠর্ ও আধুথর্ক্ায়র্ ক্রা 

গুরুত্বপূণ ন। েুদ্র েযেসাগুকলাকক্ ম ামারী ক্াটটকয় উকঠ আকগর হেকয় শড্রক্তশালী  কয় থিকর 

আসকত সা ার্য ক্রার জর্য আমাকদর গৃ ীত ক্কয়ক্টট পদকেকপর মকধয এটট মাে এক্টট 

পদকেপ।"  

  

গভর্ নকরর সাম্প্রথতক্ োকজট প্রস্তাকে উথিথ ত থর্উ ইয়কক্নর আথতকিয়তা থশকল্পর 

পুর্রুজ্জীথেতক্রকণর জর্য েহুমু ী প্রকেষ্টার থেথভন্ন থেষকয়র মকধয রকয়কে:  

  

িেিসা প্রবিষ্ঠার্গুম্বলাম্বক দ্রুি খুলম্বি সা াযে করার জর্ে িবি নি ি বিল প্রদার্: হর্ক তু 

থর্উ ইয়কক্নর আথতকিয়তা থশল্প ম ামারীর িকল সেকেকয় হেথশ েথতগ্রস্ত  ওয়া থশল্পগুকলার মকধয 

অর্যতম, গভর্ নর হ াক্ল েযেসা প্রথতষ্ঠার্গুকলা দ্রুত  ুলকত সা ার্য ক্রার থেষয়টটকক্ শীষ ন 

অগ্রাথধক্ার থ কসকে গ্র ণ ক্করকের্। 30 জকর্রও হেথশ পূণ নক্ালীর্ ক্ম নোরী থর্কয়াকগর জর্য েযয় 

োেদ SLA-এর োকজকট 2 থমথলয়র্ িলার সংকর্াজর্ ক্রার জর্য গভর্ নর প্রস্তাে হপশ ক্করকের্। 

থস্থর ও হ্রাসকৃ্ত োকজট ও ক্মী সং যা SLA-এর প্রড্রিয়াক্রকণর সময় উকি কর্াগয  াকর ক্থমকয় 

আর্ার প্রকেষ্টাকক্ ক্কয়ক্ েের ধকর প্রভাথেত ক্কর েকলকে - হর্ প্রড্রিয়াক্রকণর সময় েতনমাকর্ 

20-26 সপ্তা । সামথয়ক্ভাকে ক্ার্ নপথরোলর্ার পারথমট র্া িাক্া হক্াকর্া োর ো হরকস্তারা াঁকক্  য় 

হ ালার আকগ এটটর লাইকসন্স পাওয়ার অকপোয় িাক্কত  য়, অিো অযালকক্া লর্ুক্ত পার্ীয় 

পথরকেশর্ োড়াই  ুলকত  য়, র্া েযেসা প্রথতষ্ঠাকর্র এক্ তৃতীয়াংশ পর্ নন্ত আকয়র প্রথতথর্থধত্ব 

ক্কর। গভর্ নকরর প্রস্তাথেত সংস্থার্গুকলা পাওয়ার মাধযকম SLA েতনমার্ প্রড্রিয়াক্রকণর সময় 

ক্কয়ক্ মাস পর্ নন্ত ক্থমকয় আর্কত সেম  কে। েযেসা প্রথতষ্ঠার্গুকলাকক্ এই মাসগুকলা থিথরকয় 

হদওয়া তাকদরকক্ রাজস্ব অজনকর্র সুকর্াগ ক্কর থদকে এেং তাকদর প্রথতকেশী ও 

ক্থমউথর্টটগুকলাকক্ আকরা ভাকলাভাকে হসো হদওয়ার জর্য দ্রুত ক্মী থর্কয়াগ ক্রার সুকর্াগ ক্কর 

থদকে।   

  

আম্বিদর্ প্রড্রক্রয়া ত্বরাবিি করা: এোড়াও গভর্ নকরর োকজকট আকেদর্ক্ারীকদর জর্য েতনমার্ 

আইর্ অর্ুর্ায়ী আেশযক্ অসুথেধাজর্ক্ ও অতযথধক্ অন্তভুনড্রক্তমূলক্ োধযোধক্তাগুকলা 

দরূীক্রকণর মাধযকম আকেদর্ প্রড্রিয়া ত্বরাথিত ক্রার জর্য লাল থিতার হদৌরাত্ম্য ক্থমকয় আর্ার 

প্রস্তােও উত্থাপর্ ক্রা  য়। SLA ক্তৃনক্ লাইকসড্রন্সং প্রড্রিয়ার েযাপক্ পর্ নাকলাের্ায় হদ া হগকে হর্ 

সময়কেপণক্ারী োধযোধক্তাগুকলা, হর্মর্ সং যাল ু হেক্ক াল্ডারকদর ক্াে হিকক্ র্াগথরক্ত্ব 

সংিান্ত ক্াগজপে এেং আথি নক্ ক্াগজপকের োধযোধক্তা ও েযড্রক্তগত তিয, লাইকসন্স প্রদার্ 

সংিান্ত থসদ্ধান্ত ও জর্সাধারকণর স্বাস্থয ও থর্রাপত্তার হেকে প্রায় হক্াকর্া গুরুত্ব রাক  র্া 

েলকলই েকল, এেং লাইকসন্স প্রাথপ্তর হেকে অপ্রকয়াজর্ীয় প্রথতেন্ধক্তা বতথর ক্কর।  

  

িু-হগা ড্রিঙ্কস: এোড়াও গভর্ নকরর োকজকট েুদ্র েযেসাগুকলার জর্য তার থেথলয়র্ িলাকরর 

পুর্রুদ্ধার পথরক্ল্পর্ার এক্টট গুরুত্বপূণ ন অংশ থ কসকে হরকস্তারা াঁগুকলাকত টু-হগা ড্রিঙ্কস 

স্থায়ীভাকে থিথরকয় আর্ার প্রস্তাে ক্রা  কয়কে। এই র্ীথতমালা ম ামারী েলাক্ালীর্ সমকয় 

আমাকদর োর ও হরকস্তারা াঁ থশল্পকক্ এক্টট গুরুত্বপূণ ন অি ননর্থতক্ লাইিলাইর্ প্রদার্ ক্করকে, এেং 



র্িার্ি সীমােদ্ধতার অধীকর্ এটটকক্ পুর্ঃপ্রথতষ্ঠা ক্রা আমাকদর োর ও হরকস্তারা াঁগুকলাকক্ তাকদর 

থর্কজর পাকয় দা াঁড়াকর্া ও সমৃদ্ধ  ওয়া থর্ড্রিত ক্রকত সা ার্য ক্রকে।  

  

SLA-এর আিুবর্কায়র্ করা: হেটেযাপী প্রায় 70,000 লাইকসন্স ও পারথমট তদারক্ ক্রা এেং 

প্রথত েের  াজার  াজার আকেদর্ প্রড্রিয়াক্রকণর জর্য দাথয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা থ কসকে SLA-এর জর্য 

এর ক্ার্ নিম আধুথর্ক্ায়র্ ও ত্বরাথিত ক্রা অেযা ত রা া আেশযক্। গভর্ নকরর এই োকজট SLA-

এর ক্কয়ক্ দশকক্র পুকরাকর্া লাইকসড্রন্সং ও ক্মপ্লাকয়ন্স িাটাকেকসর এক্টট েযাপক্ সংস্কাকরর 

জর্য ত থেল প্রদার্ অেযা ত হরক কে। েতনমার্ প্রড্রিয়ায় ক্াগকজর আকেদর্পে িাক্কর্াকগ 

SLA-এর ক্াকে পাঠাকত  য়, এরপর হসগুকলা স্কযার্ ও লগ ক্কর পর্ নাকলাের্ার জর্য থর্রীেকক্র 

ক্াকে পাঠাকর্া  য়। এটট স  আকরা অর্যার্য প্রড্রিয়া ক্ম্পম্পউটার হপ্রাগ্রাম থদকয় আকরা হেথশ 

ক্ম নদেতার সাকি সম্পন্ন ক্রা হর্কত পাকর। এেের োল ু কত র্াকে এমর্ এক্টট র্তুর্ 

থসকেকমর আওতায়, আকেদর্পে ও হপকমন্ট ইকলক্ট্রথর্ক্ভাকে জমা হদয়া র্াকে, র্া মন্থর গথতর 

িাক্ হর্াগাকর্াগ ও মযার্ুয়ালভাকে িাটা এথির আশ্রয় হর্য়ার প্রকয়াজর্ দরূ ক্রকে, িকল 

পর্ নাকলাের্ার দী ন সমকয়র জর্য দায়ী আকেদর্ প্রড্রিয়ার েহু ত্রুটট দরূ  কয় র্াকে।  

  

এোড়াও গভর্ নর হেকটর অি নর্ীথতকত স ায়তা ক্রার জর্য SLA ক্তৃনক্ োস্তোয়র্কৃ্ত হেশ থক্েু 

সাম্প্রথতক্ আইথর্ পথরেতনর্ ও প্রশাসথর্ক্ র্ীথতমালার  ালর্াগাদক্রকণর ক্িাও তুকল ধকরর্:  

  

বর্উ ইয়কন বসটিম্বি িেিসা প্রবিষ্ঠার্গুম্বলা খুম্বল হদওয়া ত্বরাবিি করার জর্ে সার্বয়ক 

পারবর্ি প্রদার্: 21 থিকসম্বর, 2021 তাথরক , আইর্ পথরষকদর সাকি সম্মথতকত হপৌৌঁোকর্াটা 

সম্প্রসারণ সম্পকক্ন এক্টট সমক াতায় হপৌৌঁোকর্ার পকর, গভর্ নর হ াক্ল প্রিম োকরর মকতা থর্উ 

ইয়ক্ন থসটটর র্তুর্ হরকস্তারা াঁ, োর, ও মুথদ হদাক্ার্গুকলাকক্ এক্টট সামথয়ক্ ক্ার্ নপথরোলর্ার 

পারথমট প্রাথপ্তর সুকর্াগ থদকয় এক্টট আইকর্ স্বাের ক্করকের্। SLA ক্তৃনক্ ইকতামকধয োস্তোয়র্ 

ক্রা এসে পারথমট এর আকগ অকর্াগয থেকেথেত  ওয়া এসে েযেসা প্রথতষ্ঠার্কক্ সাধারণভাকে 30 

থদকর্র ক্ম সমকয়র মকধয েযেসা প্রথতষ্ঠার্ হ ালা ও অযালকক্া লর্ুক্ত পার্ীয় থেড্রি ক্রার 

ক্ার্ নিম পথরোলর্া ক্রার সুকর্াগ ক্কর থদকে।  

  

ক্রোিি প্রস্তুিকারকম্বদর জর্ে সার্বয়ক পারবর্ি: 21 থিকসম্বর, 2021 তাথরক  গভর্ নর 

িযািট পার্ীয় প্রস্তুতক্ারক্কদর জর্য তাকদর পূণ নাঙ্গ লাইকসন্স মুলতথে িাক্া অেস্থায় তাকদরকক্ 

অযালকক্া লর্ুক্ত পার্ীয় পথরকেশর্ ও প্রস্তুত ক্রার র্তুর্ পারথমট প্রদার্ ক্রকত SLA ক্তৃনক্ 

প্রস্তুতকৃ্ত আকরক্টট থেল স্বাের ক্করকের্। এই মাকসর হশষ হিকক্ ক্ার্ নক্র  কত র্াওয়া এসে 

পারথমট িযািট প্রস্তুতক্ারক্ েযেসা প্রথতষ্ঠার্গুকলাকক্ মাে ক্কয়ক্ সপ্তাক র মকধয ক্ার্ নিম 

শুরু ক্কর রাজস্ব উপাজনর্ শুরু ক্রার সুকর্াগ ক্কর থদকে, র্া িযািট পার্ীয় উৎপাদকর্র থদক্ 

হিকক্ েতনমাকর্ র্ুক্তরাকের শীষ ন পাাঁকের মকধয িাক্া থর্উ ইয়কক্নর জর্য িযািট পার্ীয় থশকল্প 

হর্তৃকত্বর অেস্থার্ ধকর রা া থর্ড্রিত ক্রকে।  

  

রু্বভ বিম্বয়িার: 19 জার্ুয়ারী, 2022 তাথরক  SLA এক্টট থর্য়ম জাথর ক্কর হর্ মুথভ থিকয়টার 

পথরোলর্া ক্রা েযেসা প্রথতষ্ঠার্গুকলা, র্া এই ম ামারীর িকল থেধ্বস্ত  ওয়া আকরক্টট থশল্প, 

এ র্ তাকদর প্রাপ্তেয়স্ক হভাক্তাকদরকক্ থেয়ার ও ওয়াইর্ পথরকেশর্ ক্রার লাইকসন্স পাওয়ার জর্য 

আকেদর্ ক্রার হর্াগয থেকেথেত  কে। এই থর্য়ম জাথর ক্রার আকগ, মুথভ থিকয়টারগুকলা শুধু 



ত র্ লাইকসন্স থর্কত পারকতা র্থদ হসগুকলা এক্টট হরকস্তারা াঁ  ওয়ার সংজ্ঞাও পূরণ ক্রকত 

পারকতা: থিকয়টাকরর হভতকর হটথেকলর ওপর পূণ ন আ ার পথরকেশকর্র সুথেধা িাক্া, র্া েহু 

থিকয়টাকরর ক্ার্ নিম পথরোলর্ার জর্য োস্তেসম্মত র্য় এেং সক্কলর জর্যই েযয়েহুল।  

  

িার ও হরম্বস্তারাাঁগুম্বলার জর্ে িেয় কর্াম্বর্া SLA "ম্পিট হক্স থি": জর্সাধারকণর ক্াকে 

তাকদর থেড্রি ক্রা পার্ীয় ও ওয়াইকর্র সমূ্পণ ন হক্স িয় ক্রার মকতা র্গদ অকি নর প্রো , সংস্থার্, 

এেং/অিো সংরেকণর জায়গার অভাে রকয়কে এমর্ হরকস্তারা াঁ ও োরগুকলার উপর প্রকর্াজয 

 ওয়া োড়থত থি সংিান্ত র্যার্য সীমােদ্ধতার েযাপাকর থেদযমার্ থর্য়মগুকলা সংকশাধকর্র হেষ্টা 

ক্রকে। এসে ম্পিট হক্স থি প্রথত হোতকলর জর্য 3 িলার পর্ নন্ত  কত পাকর, র্া এমর্ এক্টট 

উকি কর্াগয োড়থত  রে হর্টট অকপোকৃ্ত হোট এলাক্ার োর ও হরকস্তারা াঁগুকলার উপর 

বেষমযমূলক্ প্রভাে হিকল।  

  

স্বচ্ছিা িৃড্রি: গভর্ নর হ াক্ল স্বেতাকক্ এক্টট শীষ ন অগ্রাথধক্ার থ কসকে গ্র ণ ক্করকের্। 

স্বেতা, েযেসাথয়ক্ েনু্ধভাোপন্নতা, ও ক্থমউথর্টটর প্রথত দাথয়ত্বশীলতার জর্য SLA-এর অেযা ত 

অঙ্গীক্ারেদ্ধতার অংশ থ কসকে, SLA এর জর্সাধারকণর জর্য প্রক্াকশয লভয তকিযর দী ন 

তাথলক্ায় থর্ম্নথলথ ত ড্রজথর্সগুকলা হর্াগ ক্করকে: আকেদকর্র রথসদ ও ওকয়েসাইকট 

প্রড্রিয়াক্রকণর সাধারণ সময় হর্াগ ক্রা  কয়কে; সমূ্পণ ন হোিন হরক্কিন হোকিনর আকলাের্ার 

সারসংকেপ ও হোকিনর আইকটম েরাদ্দক্রণ হর্াগ ক্রা  কয়কে; এেং এক্জর্ আকেদর্ক্ারীর 

লাইকসন্সপ্রাথপ্তর আকেদকর্র অেস্থার সকঙ্গ থসদ্ধান্ত প্রদাকর্র এক্টট আর্ুমাথর্ক্ তাথর  শীঘ্রই 

হর্াগ ক্কর হদয়া  কে। হসইসাকি, সম্প্রথত SLA-এর LAMP GIS মযাথপং থসকেম সমূ্পণ নরূকপ 

পুর্গ নঠর্ ক্করকে এেং এর সেমতা ও িাটা উপস্থাপর্ পথরমাজনকর্র জর্য ক্াজ অেযা ত 

হরক কে। এেং সেসমকয়র মকতাই, SLA-এর সামকর্র থদকক্ এথগকয় র্াওয়ার এই সমকয়, এটট 

জর্সাধারকণর অযাকেস ও জোেথদথ তার প্রথত মকর্াকর্াগ থর্েদ্ধ হরক কে।  

  

হেি বলকার অম্বিাবরটির সভাপবি বভর্ম্বসন্ট ব্র্োেবল িম্বলর্, "হেট থলক্ার অকিাথরটট 

আমাকদর হেকটর অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন আথতকিয়তা থশল্পকক্ পুর্রুজ্জীথেত ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্কলর অেযা ত প্রকেষ্টায় এক্টট ভূথমক্া পালর্ ক্রকত হপকর গথে নত হোধ ক্রকে, হর্টট এমর্ 

এক্টট থশল্প র্া গত দুই েেকর র্ড্রজরথে ীর্ েযাকলকের সম্মু ীর্  কয়কে। দ্রুত পারথমট পাওয়ার 

েযেস্থা ক্রা, লাল থিতার হদৌরাত্ম্য দরূ ক্রা, এেং র্তুর্ েযেসা প্রথতষ্ঠার্গুকলাকক্ দ্রুত হ ালার 

জর্য সংস্থার্ সরেরা  ক্রার মাধযকম গভর্ নকরর এই সমথিত পথরক্ল্পর্া এই থশল্প র্াকত আমাকদর 

হেকটর জর্য এক্টট অি ননর্থতক্ োথলক্াশড্রক্ত থ কসকে অেস্থার্ ধকর রা কত পাকর তা থর্ড্রিত 

ক্রকে।"  

  

হেি বসম্বর্ির হজবসকা রাম্বর্াস িম্বলর্, "হেট থলক্ার অকিাথরটটর সামথয়ক্ পারথমট প্রদার্ 

প্রড্রিয়া ত্বরাথিত ক্রা, টু-হগা ড্রিঙ্কস থিথরকয় আর্া, এেং গভর্ নকরর প্রস্তাকের মকধয উকঠ আসা 

অর্যার্য স ায়ক্ পদকেপ থর্উ ইয়কক্নর আথতকিয়তা থশল্পকক্ প্রকয়াজর্ীয় উদ্দীপর্া হর্াগাকে। 

আমরা েুদ্র েযেসাগুকলার জর্য স জতর অেস্থা বতথর ক্রকত পাথর এেং এর মাধযকম আমাকদর 

োথণড্রজযক্ ক্থরিরগুকলাকক্ প্রাণেন্ত রা কত পাথর। উষ্ণ আে াওয়ার থদর্ এথগকয় আসকে এেং 

NYC ক্াউড্রন্সল (NYC Council) উনু্মক্ত হরকস্তারা াঁগুকলা উন্নত ক্রার জর্য পদকেপ গ্র ণ ক্রকে, 



তাই আথম টু-হগা ড্রিঙ্কস সংিান্ত এই পদকেপ েূড়ান্ত পর্ নান্ত থর্কয় হর্কত আমার অংকশর 

দাথয়ত্বটুকু্ পালর্ ক্রকত প্রস্তুত আথে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি হরম্বস্তারাাঁ সবর্বির (New York State Restaurant Association) 

হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO হর্বলসা অউটিবলও হেইসেুি িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল সুস্পষ্টভাকেই 

হেকটর আথতকিয়তা থশকল্পর দুরেস্থা অর্ুধাের্ ক্রকত পারকের্ এেং আমাকদর হসকর উঠা 

ত্বরাথিত ক্রার জর্য ক্াজ ক্কর র্াকের্। হর্ াকর্ আমরা এ কর্া হক্াথভি-19 ম ামারীর 

দী নস্থায়ী প্রভােসমূ  হমাক্াকেলার জর্য ক্াজ ক্কর র্াড্রে, প্রস্তাথেত এসে পুর্গ নঠর্ েযেসা 

প্রথতষ্ঠার্গুকলার পথরথস্থথত উন্নয়কর্র হেকে সুদরূপ্রসারী ভূথমক্া পালর্ ক্রকে। র্থদও আমরা 

এ কর্া পথরথস্থথত হমাক্াকেলা ক্কর উত্তরণ ক্রকত সমি ন  ইথর্, আমরা ভথেষযত সম্পকক্ন 

আশাোদী, এেং এই থেষয়টট স  টু-হগা ড্রিঙ্কস স্থায়ী ক্রার মকতা অর্যার্য থেষকয় গভর্ নর 

হ াক্কলর হর্তৃত্বকক্ আমরা মূলয থদই।"  

  

NYC  সবপিাবলটি অোলাম্বয়ন্স (NYC Hospitality Alliance)-এর এড্রিবকউটিভ বেম্বরক্টর 

অোন্্ডরু বরড্রজ িম্বলর্, "ম ামারীর িকল থর্উ ইয়কক্নর হরকস্তারা াঁ থশল্প েযাপক্ভাকে েথতগ্রস্ত 

 কয়কে। হসক্ারকণই সামথয়ক্ভাকে পার্ীকয়র লাইকসন্স প্রদাকর্র আইকর্র মকতা স্মাটন র্ীথতমালা 

েুদ্র েযেসাগুকলাকক্ অকর্ক্ হেথশ দ্রুত ক্ার্ নিম োল ুক্রকত সা ার্য ক্রার পাশাপাথশ র্তুর্ 

ক্ম নসংস্থার্ বতথরকত সা ার্য ক্রকে, এেং এক্ারকণই জর্থপ্রয় ড্রিঙ্কস টু-হগা র্ীথতমালা পুর্রায় 

ে াল ক্রা অপথর ার্ ন  কয় পকড়কে র্া সংগ্রাকম থলপ্ত েযেসা প্রথতষ্ঠার্গুকলার জর্য রাজস্ব 

উপাজনকর্র এক্টট গুরুত্বপূণ ন পি ক্কর হদয় এেং এক্ই সমকয় থর্উ ইয়ক্নোসীকদরকক্ তাকদর 

ক্াম্পিত ড্রজথর্স প্রদার্ ক্কর, আর হসটা  কলা তাকদর থপ্রয় হরকস্তারা াঁ ও োর হিকক্  কর থর্কয় 

র্াওয়া ও হিথলভাথরর জর্য ওয়াইর্ ও ক্ক্কটল থর্কত পারা। আমরা এই গুরুত্বপূণ ন সামথয়ক্ 

পার্ীয় লাইকসন্স আইর্ প্রণয়কর্র জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্, এই আইকর্র প্রথত সমি নর্ প্রক্াকশর 

জর্য থসকর্টর রাকমাস ও অযাকসম্বথল সদসয থিকক্ন্সকক্ ধর্যোদ জার্াই, এেং এ র্ আমরা 

ড্রিঙ্কস টু হগা থিথরকয় আর্ার জর্য তার হর্তৃত্ব প্রদার্ এেং হেট থলক্ার অকিাথরটটকক্ র্তুর্ ও 

থেদযমার্ েযেসা প্রথতষ্ঠার্গুকলাকক্ হসরা হসো হপৌৌঁকে হদয়ার জর্য প্রকয়াজর্ীয় স ায়তা প্রদাকর্র 

হেকে গভর্ নকরর সাকি এক্সকঙ্গ ক্াজ োথলকয় র্াওয়ার প্রতযাশা রাথ । সাোশ থর্উ ইয়ক্ন!"  

  

এম্পায়ার হেি হরম্বস্তারাাঁ ও িোভার্ ন অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Empire State Restaurant & 

Tavern Association) এড্রিবকউটিভ বেম্বরক্টর স্কি ওম্বয়িলার িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর 

হরকস্তারা াঁ ও টযাভার্ নগুকলাকক্ স ায়তা ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রকেষ্টাগুকলা এই থশকল্পর 

ক্ম নসংস্থাকর্র অেস্থাকক্ ম ামারীর আকগর অেস্থায় থিথরকয় হর্ওয়ার জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। 

এসে পদকেপ েযেসা প্রথতষ্ঠার্গুকলাকক্ আকরা দ্রুত তাকদর েযেসার দরজা  ুকল হদয়ার সুকর্াগ 

ক্কর থদকে, েযেসা মাথলক্ ও ক্ম নোরীকদর জর্য র্তুর্ রাজস্ব থর্কয় আসকে, এেং থর্উ ইয়ক্ন হেট 

েযাপী সে এলাক্ায় অি ননর্থতক্ সজীেতা থিথরকয় আর্কত সা ার্য ক্রকে।"  

  

NYS লোটিম্বর্া হরম্বস্তারাাঁ িার ও লাউঞ্জ অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (NYS Latino Restaurant Bar 

& Lounge Association) হপ্রবসম্বেন্ট অোম্বরবলয়া িোম্বভরাস িম্বলর্, "হেট থলক্ার 

অকিাথরটটর আধুথর্ক্ায়র্ ও পুর্গ নঠকর্র জর্য এেং আকরা হেথশ ক্মী থর্কয় হরকস্তারা াঁ ও েযেসাথয়ক্ 

ক্থমউথর্টটগুকলাকক্ হসো হপৌৌঁকে হদওয়ার জর্য এটটর সেমতা হজারদার ক্রার জর্য এেং 



ইকলক্ট্রথর্ক্ উপাকয় আকেদর্ জমা হদওয়ার সুকর্াগ োস্তোয়কর্র জর্য আজ এসে োস্তেসম্মত ও 

সা সী পদকেপ গ্র ণ ক্রায় আমরা গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংসা ক্থর। টু-হগা ড্রিঙ্কস এেং 

আকেদর্ প্রড্রিয়া ত্বরাথিত ক্রা স  থর্ে না ী োকজকট গভর্ নকরর উত্থাথপত প্রস্তােগুকলার পাশাপাথশ 

এসে পদকেপ ম ামারী েলাক্ালীর্ সমকয় ক্ার্ নিম সেল রা ার প্রকেষ্টা োথলকয় র্াওয়ার 

পাশাপাথশ SLA প্রড্রিয়া সম্পন্ন ক্রকত সংগ্রাকম থলপ্ত র্তুর্ ও থেদযমার্ হরকস্তারা াঁ ও োরগুকলার 

জর্য এক্টট অসাধারণ পাি নক্য রের্া ক্রকে।"  

  

###  
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