
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

2023 অি নিছম্বরর িাম্বেম্বের অংে ব ম্বেম্বি 'েু-হগা' অোলম্বকা লযুক্ত পার্ীয় বিক্রি 

এখর্ হিম্বক বিধ িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা    

    

আইর্টে প্রবিষ্ঠাম্বর্র আটির্া হিম্বক িাইম্বর বর্ম্বয় পার্ করার ের্ে বির্ িছর পয নন্ত'টু-

হগা' অোলম্বকা লযুক্ত পার্ীয় বিক্রির অর্ুম্ব াদর্ বদম্বয়ম্বছ   

    

এই িাম্বেম্বে বর্উ ইয়কন হেম্বে অোলম্বকা লযুক্ত পার্ীয় বর্য়ন্ত্রণ আইর্ আধুবর্কায়ম্বর্র 

ের্ে পুর্গ নঠম্বর্র েুম্বযাগ বর্রীক্ষম্বণর ের্ে একটে অস্থায়ী হেে কব ের্ গঠর্ করা 

 ম্বয়ম্বছ   

    

    

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে 2023 অি নবেররর হেট বারজরটর অংশ 

থ রেরব হটক্আউট পার্ীরের অর্ুমথি হেো প্রস্তাথবি আইর্টট অর্ুরমাথেি  রেরে। হক্াথভড-

19 ম ামাথর চলাক্ালীর্ েমরে থর্উ ইেরক্নর বার ও হররস্তারা াঁগুরলার জর্য টু-হগা ড্রিঙ্কে রাজস্ব 

আরের এক্টট গুরুত্বপূণ ন খাি থেল, ো হেটজরুে বহু কু্ষদ্র বযবোরক্ িারের ভাো বা মটনরগজ 

পথররশাধ ক্ররি ো ােয ক্রররে। এ আইরর্ থির্ বের পে নন্ত বার ও হররস্তারা াঁগুরলারক্ েিােি 

েীমার মরধয প্রথিষ্ঠারর্র আটির্া হিরক্ বাইরর থর্রে পার্ ক্রার জর্য "টু-হগা" অযালরক্া লেুক্ত 

পার্ীে থবড্রি ক্রার অর্ুমথি থেরে।   

  

"থর্উ ইেরক্নর রাড্রিক্ালীর্ জীবর্ ও আথিরিেিা থশরের থিিীে হক্ারর্া েৃষ্টান্ত হর্ই, এবং টু-হগা 

ড্রিঙ্কে থবড্রির অর্ুমথি প্রোরর্র মাধযরম আমরা এ থশরের ম ামারী ক্াটটরে থিরর আোর 

হক্ষরি ে ােিা ক্রা অবযা ি রাখরি পাররবা," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "এই পথরবিনর্ 

েম্পন্ন ক্ররি ো ােয ক্রার জর্য েংখযাগথরষ্ঠ অংরশর হর্িা ে্টুোটন-ক্াড্রজন্স ও স্পিক্ার 

থ রেথেরক্ ধর্যবাে, হে পথরবিনর্ আথিরিেিা থশরের জর্য বযবোর েুরোগ বরে আর্রব এবং 

িারেররক্ আরগর হচরে শড্রক্তশালী  রে থিরর আেরি ো ােয ক্রার মাধযরম এক্টট লাইিলাইর্ 

 রে উঠরব।"  

  

এই র্িুর্ র্ীথিমালাে হবািল থবড্রি থর্থষদ্ধ ক্রা এবং খাবাররর অডনার ও থেলবদ্ধ ক্রেইর্ার 

আবশযক্ ক্রার মাধযরম মরের হোক্ার্ পথরচালর্াক্ারী কু্ষদ্র বযবো মাথলক্রের উরিরগর 

থবষেগুরলা েমাধার্ ক্রা  রেরে। হেইোরি, েক্ল টু-হগা ক্রেইর্াররর হক্ষরি অবশযই 

থমউথর্থেপযাল হখালা ক্রেইর্ার আইর্ হমরর্ চলরি  রব িা এ আইরর্ েুিষ্টভারব উরেখ 

ক্রার মাধযরম প্রক্ারশয পার্ ক্রা েংিান্ত উরিরগর থবষেটটও েমাধার্ ক্রা  রেরে। এোোও 



প্রণীি এই বারজরট েক্ল অযালরক্া ল ও পার্ীে থর্েন্ত্রণ আইর্ েমথিিভারব পে নরবক্ষরণর 

আ বার্ জার্ারর্া  রেরে এবং বযবো প্রথিষ্ঠার্ ও হভাক্তারের জর্য েুপাথরশকৃ্ি উন্নের্ 

েম্পরক্ন থররপাটন ক্রার জর্য এক্টট পে নারলাচর্া ক্থমশর্ তিথর ক্রা  রেরে।  

     

এই আইর্ প্রথিষ্ঠারর্র আটির্াে পার্ ক্রার জর্য মে বা ওোইর্ থবড্রি ক্রার লাইরেন্স িাক্া 

হররস্তারা াঁ ও বারগুরলারক্ প্রথিষ্ঠারর্র আটির্ার বাইরর থগরে পার্ ক্রার জর্য এেব পণয থবড্রি 

ক্রার অর্ুরমাের্ হেোর জর্য অযালরক্া লেুক্ত পার্ীে থর্েন্ত্রণ আইর্ েংরশাধর্ ক্ররে। এই 

আইরর্, ো হবািরল ক্রর থবড্রি ক্রা থর্থষদ্ধ ক্রররে, এক্টট উরেখরোগয খাবাররর আইরটরমর 

অডনাররর োরি টু-হগা ড্রিঙ্কে থবড্রির অর্ুমথি থেরেরে, িরব এরক্ষরি শিন  রলা 

অযালরক্া লেুক্ত পার্ীে এক্টট থেলবদ্ধ ক্রেইর্ারর থবড্রি ক্ররি  রব এবং বযবো প্রথিষ্ঠার্টট 

হেখারর্ ক্াে নিম পথরচালর্া ক্ররে হেই ক্াউথের থর্ধ নাথরি ক্ম ন ণ্টার বাইরর অর্য েমরে থবড্রি 

ক্ররি  রব। হেইোরি, হডথলভাথর ক্রার েমে হভাক্তার ক্ারে তবধ পথরচেপি ররেরে িা 

থর্ড্রিি ক্রার জর্য এবং হভাক্তার পথরচে ও বেে োচাই ক্রার জরর্যও লাইরেন্সধারী, অিবা 

হডথলভাথরর জর্য থর্েুক্ত লাইরেন্সধারীর এরজে বা ক্ম নচারী োথেত্বশীল িাক্রবর্।    

   

এোোও 2023 অি নবেররর হেট বারজরট অযালরক্া লেুক্ত পার্ীে থর্েন্ত্রণ আইর্ পুর্গ নঠরর্র 

েুরোগ থর্রীক্ষরণর জর্য এক্টট ক্থমশর্ও তিথর ক্রা  রেরে, ো হেরটর অযালরক্া ল থবষেক্ 

আইর্ ও থবথধমালা আধুথর্ক্াের্ ও েরলীক্ররণর জর্য থবরেষণ ও েুপাথরশ প্রোরর্র োথেত্বপ্রাপ্ত 

এক্টট অস্থােী হেট ক্থমশর্। এই ক্থমশর্ থর্ম্নথলথখি থবষেগুরলা থবরবচর্া ক্ররব:   

  

- হেরটর উপর এ থশরের অি ননর্থিক্ প্রভাব;  

-  লাইরেরন্সর আরবের্ প্রড্রিো ত্বরাথিি ক্রার জর্য আইর্ এবং/অিবা SLA েংস্থার্গুরলার 

পথরবিনর্;  

-   অপ্রাপ্তবেস্করের মে পার্ ক্রার থবষেটট হমাক্ারবলার জর্য আইর্; এবং  

-   থশেখারির হেক্র াল্ডাররের হভাট অর্ুোেী থশেখারির পুর্গ নঠর্ ও আধুথর্ক্াের্   

    

হেট থলক্ার অরিাথরটট (State Liquor Authority)-এর েভাপথি, থেথর্ ক্থমশরর্র েভাপথি 

থ রেরব োথেত্ব পালর্ ক্ররবর্, থডপাটনরমে অব টযাক্স এন্ড থির্যান্স (Department of Tax and 

Finance)-এর ক্থমশর্ার অিবা িার প্রথিথর্থধ, হেট পুথলরশর েুপাথররেরন্ডে বা িার প্রথিথর্থধ, 

বারজট থবভারগর (Division of the Budget) পথরচালক্ বা িার প্রথিথর্থধ, এম্পাোর হেট 

হডরভলপরমে (Empire State Development)-এর থচি এড্রক্সথক্উটটভ অথিোর বা িার 

প্রথিথর্থধ, এবং গভর্ নর ও আইর্প্ররণিারের থর্রোগকৃ্ি আররা 16 জর্ েেেয ে  21 জর্ েেেয 

থর্রে এই ক্থমশর্ গঠর্ ক্রা  রব। 1 হম, 2023 িাথররখর মরধয ক্থমশর্ এক্টট প্রথিরবের্ প্রক্াশ 

ক্ররব।   

     

হেইোরি, 2023 অি নবেররর হেট বারজরট ABC আইরর্র আধুথর্ক্ােরর্র জর্য োধারণ 

থবরবচর্া হবারধর োরি েঙ্গথিপূণ ন হবশ থক্েু পথরবিনর্ অন্তভুনক্ত ক্রা  রেরে, হেমর্:   

  

-    মরের হোক্ার্গুরলা চাইরল ড্রিেমারের থের্ হোক্ার্ হখালা রাখার অর্ুমথি হেওো;   



-    হভরটরার্রের েংস্থাগুরলারক্, হেমর্ হভরটরান্স অব িররর্ ওোে ন (Veterans of Foreign 

Wars) এবং আরমথরক্ার্ থলড্রজওর্ হপােে (American Legion Posts)-হক্ হক্ারর্া পুথলশ 

অথিোর েংস্থার ক্ম নক্িনা থ রেরব োথেত্ব পালরর্র েমে লাইরেন্স পাওোর অর্ুমথি হেওো;    

-    আরবের্ক্ারীরের জর্য িারের থমউথর্থেপযাথলটট বা ক্থমউথর্টট হবাডনরক্ আবশযক্ 

হর্াটটশগুরলা ইরমইরলর মাধযরম পাঠারর্ার অর্ুমথি হেওো, েথে হেই থমউথর্থেপযাথলটট বা 

ক্থমউথর্টট হবাডন এই উপারে হর্াটটশ গ্র ণ ক্ররি রাড্রজ িারক্ হেরক্ষরি; এবং  

-    খামাররর উৎপাের্ক্ারীরের থর্রজরের আটির্াে িুড ট্রাক্ বা এধররর্র অর্য বযবো 

পথরচালর্ার েুরোগ হেওোর জর্য অর্ুমথি হেওো।   

  

###   
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