
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/3/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 19তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: আর্ুমাবর্ক 
বর্ম্বেধাজ্ঞার পিূনিতী আইর্ সংম্বোধর্ কম্বর বর্উ ইয়ম্বকন র ক্র্োফট পার্ীয় বেম্বের উৎপাদ্র্ িৃবি 

করা 
 

বর্উ ইয়কন  রাম্বযে পার্ীয় উৎপাদ্ম্বর্ র্তুর্ বিবর্ম্বয়াগ আকৃষ্ট করম্বত স্টসম্বকম্বল িাধাগুবল সরাম্বর্া 
 

অোলম্বকাহবলক পার্ীয় বিক্র্ম্বয়র যর্ে বসম্বর্মা বিম্বয়টারগুবলর লাইম্বসন্স প্রসাবরত করা 
 

বেক্ষাপ্রবতষ্ঠাম্বর্র যর্ে একটি র্তুর্ লাইম্বসন্স ততবর কম্বর ভবিেেম্বতর ক্র্াফট স্টিভাম্বরয কমীসংখ্ো 
স্টক সমিনর্ স্টদ্য়  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ 2020 সামের স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেমটর 19 তম প্রস্তাবটি উমমাচর্ 
কমরমের্ - নর্উইয়মকন র ক্রাফট পার্ীয় উত্পাদ্র্ নিমে পুরামর্া নর্মেধাজ্ঞার যুমগর আইর্ সংস্কার 
কমর র্তুর্ নবনর্ময়ামগর প্রনতবন্ধকতা দ্রূ করা। গভর্নমরর প্রস্তাব নসমর্মা নিময়টার গুমোর জর্য 
অ্যােমকাহেযুক্ত পার্ীয় নবনক্র করা আরও সহজ কমর তুেমব, তামদ্র আরও উপাজন র্ এবং ক্রযাফট 
উৎপাদ্কমদ্র বাড়নত খুচরা নবক্রয়মকন্দ্র স্টদ্মব; এবং উচ্চ নিক্ষাপ্রনতষ্ঠার্ গুমোমক ক্রযাফট পার্ীয় 
কমীমদ্র পরবতী প্রজমমক প্রনিক্ষমে সহায়তা করার জর্য নর্উইয়মকন র অ্যােমকাহনেক স্টবভামরজ 
কমরাে আইর্মক আধুনর্কীকরে করমব। 
 
 "নর্উ ইয়মকন র ক্রযাফট পার্ীয় নিেটির নবকাি ঘটমে স্টযজর্য আট বেমরর েক্ষযর্ীয় নবনর্ময়াগ এবং 
ভনবেযত নচন্তা-ভাবর্ার র্ীনতগুনে স্টয র্তুর্ বযবসাগুনেমক আকৃষ্ট করমে এবং আমামদ্র উদ্ীয়মার্ 
পযনটর্ নিেমক সমিনর্ করমে, এমদ্র ধর্যবাদ্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পদ্মক্ষপটি স্টবসরকারী 
খামতর নবনর্ময়াগমক বযাহতকারী পুরামর্া নর্মেধাজ্ঞার যুমগর নর্য়মগুনে সনরময় স্টফেমব, আমরা 
নর্নিত করব স্টয আমরা পরবতী প্রজমমক একটি সংকটপূেন নিমে প্রনিক্ষে স্টদ্য়ার বযাপামর এবং 
আরও নর্উ ইয়কন বাসী স্টক নসমর্মাগুনেমত দ্ায়বদ্ধতার সামি পার্ীয় উপমভাগ করার সুমযাগ কমর 
স্টদ্য়া।"  
 
স্টগাপর্ বর্বেি-যুম্বগর টাইড হাউয ল 
 
সংমিাধর্ করা গভর্নর নর্উইয়মকন র টাইড হাউস ে, যা অ্যােমকাহনেক পার্ীয় নর্য়ন্ত্রমের একটি 



 

 

স্টগাপর্ নবধার্ - বা এনবনস (Alcoholic Beverage Control, ABC) - আইর্টি সংমিাধর্ করার 
প্রস্তাব নদ্ময়মের্ যা নর্উইয়মকন র স্টকার্ও বযবসামত স্থার্ পনরবতন র্ বা উমবাধর্ বা নবনর্ময়াগমক 
অ্কারমে কঠির্ কমর স্টতামে। নর্মেধাজ্ঞার যুমগ টাইড হাউস ে গুনে নর্মনাতা বা পাইকারমদ্রমক 
সরাসনর স্টভাক্তামদ্র জর্য পার্ীয় নবনক্র কমর এমর্ স্টকার্ও খচুরা বযবসাময়র উপর অ্মযৌনক্তক প্রভাব 
স্টফেমত বাধা স্টদ্ওয়ার উমেমিয সৃষ্ট। নর্উ ইয়মকন র আইর্, 1933 সাে স্টিমক যা কাযনকর, এই 
জাতীয় সমস্ত খুচরা নবমক্রতা এবং উত্পাদ্র্কারী/পাইকার সম্পকন মক নর্নেদ্ধ কমরমে এবং তা 
দ্ীঘনস্থায়ী স্টফডামরে আইমর্র স্টচময়ও কম ার, যা আংনিক মানেকার্ার অ্ংিীদ্ার হওয়ার সময় 
সম্পমকন র নবিদ্ নবমেেে কমর নবমবচর্া সরবরাহ কমর, এবং মানেকার্া স্টমাট যখর্ এই ধরমর্র 
একটি সম্পকন  অ্র্ুমনত স্টদ্য়।  
 
এই কম ার আইমর্র ফমে অ্মর্কগুনে বযবসানয়ক উমদ্যাগ – উৎপাদ্র্ এবং খচুরা উভয়ই - 
োইমসন্সমক অ্স্বীকার করা হময়মে এবং এই স্টময়ামদ্াত্তীেন নবধার্গুনের কারমে বযবসা করার সুমযাগ 
হানরময়মে। স্টবি কময়কটি বযবসায় এই উমদ্যাগগুনেমত নবনর্ময়ামগর জর্য নবমিে আইর্ রময়মে, তমব 
এই প্রনক্রয়ায় আইর্সভার একটি আইর্ জনড়ত যা অ্নর্নিত এবং সময়সামপক্ষ যার উভয়ই হে 
বযবসায়ীরা স্টকবে নবনর্ময়ামগর জর্য অ্র্যার্য স্থার্গুনে খুুঁমজ পাওয়ার কারমে অ্গনেত সুমযাগ হারামব 
এই সীমাবদ্ধতা অ্পসারমের জর্য নবনর্ময়ামগ বাুঁধা আর্ করমব, গভর্নর কুউমমা স্টফডারাে পদ্ধনতর 
সামি খাপ খাওয়ামত নর্উইয়মকন র টাইড হাউস ে সংমিাধর্ করার প্রস্তাব নদ্ময়নেমের্, নর্উইয়কন  
বযবসাময়র জর্য উমুক্ত এই বাতন াটি অ্বযাহত স্টরমখমে।  
 
বসম্বর্মা স্টপ্রক্ষাগৃম্বহ মদ্ বিবক্র্ 
 
রাষ্ট্রীয় ক্রযাফট পার্ীয় নিেমক উৎসানহত করার একটি উপায় নহসামব, গভর্নর চেনচ্চত্র স্টপ্রক্ষাগৃমহ 
নবয়ার, ওয়াইর্, নসডার, নমড এবং নিনরট নবনক্রর অ্র্ুমনত স্টদ্ওয়ার জর্য ABC আইমর্ একটি 
সংমিাধর্ী প্রস্তাব করমের্। বতন মার্ রাষ্ট্রীয় আইর্ স্টকবেমাত্র পেূন বয়স্ক গ্রাহকমদ্র কামে নিনর্ংরুমমর 
অ্ভযন্তমর পুমরা রান্নাঘর এবং স্টটনবে সহ নসমর্মা নিময়টারগুনেমক তামদ্র প্রাপ্ত বয়স্ক গ্রাহকমদ্র কামে 
মদ্ নবনক্রর অ্র্ুমনত স্টদ্য়। বনধনত প্রনতমযানগতা এবং নভনডওর নবেয় ততনর এবং বযবহামরর 
পদ্ধনতগুনের নবনচত্রতার সামি প্রনতমযানগতার মুমখামুনখ নসমর্মা নিময়টারগুনে হময়মে চেনচ্চমত্রর 
অ্নভজ্ঞতা স্টিমক উন্ননত এবং অ্গ্রগনতমত নবনর্ময়াগ। এই নবনর্ময়াগগুনে র্তুর্ স্টরাতামদ্র আকেনে 
করার পমরও, তারা প্রচুর স্টপ্রক্ষাগৃহগুনে অ্নতনরক্ত উপাজন মর্র উৎস োড়াই এই উন্ননত গুমোর জর্য 
অ্িন প্রদ্ামর্র জর্য েড়াই কমর পনরচাের্ার বযয় বৃনদ্ধ করমে।  
 
রাজযপামের প্রস্তাব অ্র্ুযায়ী, প্রাপ্ত বয়স্করা নপনজ-13 বা তার স্টচময়ও উচ্চ মামর্র মুনভগুনের টিনকট 
সংগ্রহ কমর মদ্যপ পার্ীয় নকর্মত পারমব, তমব একসামি স্টকবে একটি পার্ীয়ই গ্রাহমকর কামে নবনক্র 
করা যামব। এই প্রস্তাব নিময়টার মানেকমদ্র অ্নতনরক্ত উপাজন মর্র বযবস্থা করমব, ডাউর্টাউমর্র 
অ্িননর্নতক উন্নয়মর্ সহায়তা করমব এবং নর্উইয়কন  ক্রাফট নবনর্ময়াগকারীমদ্র অ্নতনরক্ত খুচরা নবক্রয় 
স্টকন্দ্র সরবরাহ করমব।  
 
ক্র্মিধনমার্ কমীম্বদ্র চাবহদ্া স্টমটাম্বত একটি স্টপাে-স্টসম্বকন্ডাবর প্রবতষ্ঠার্ স্টপ্রাগ্রাম লাইম্বসন্স ততবর 



 

 

করা  
 
গভর্নর ABC আইমর্র অ্ধীমর্ একটি স্টপাে-স্টসমকন্ডানর প্রনতষ্ঠামর্র োইমসন্স ততনরর প্রস্তাব নদ্ময়মের্। 
বতন মামর্, অ্যােমকাহেযুক্ত পার্ীয় উত্পাদ্র্ জর্য একটি নিক্ষা প্রনতষ্ঠামর্র োইমসন্স স্টদ্ওয়া খবুই 
জটিে, নবনভন্ন ধরমের অ্যােমকাহেযুক্ত পার্ীয় উত্পাদ্র্ স্টিখামত আগ্রহী প্রনতষ্ঠার্গুনের জর্য 
একানধক আমবদ্র্ এবং পিৃক োইমসন্স িাকা প্রময়াজর্ীয়। অ্নধকন্তু, উচ্চতর নিক্ষাপ্রনতষ্ঠার্গুনে 
তামদ্র নিক্ষািীমদ্র স্টকার্ও স্টরমস্তাুঁরায় জাতীয় খাবামরর পার্ীয়গুনে আইর্সভা বারা নবমিে বযনতক্রম 
র্া নদ্ময় নবনক্র করমত পামর র্া। এই প্রময়াজর্ীয়তাগুনে দ্ক্ষতা অ্জন মর্র জর্য আগ্রহী নিক্ষািীমদ্র 
জর্য নিক্ষাগত স্টপ্রাগ্রাম এবং প্রনিক্ষমের সুমযাগ সীমাবদ্ধ করমত পামর। প্রস্তাবটি নিক্ষাপ্রনতষ্ঠার্গুনেমক 
একটি োইমসমন্সর অ্ধীমর্ স্টয স্টকার্ও অ্যােমকাহেযুক্ত পার্ীয় উত্পাদ্র্ করমত এবং একই োইমসমন্সর 
অ্ধীমর্ তামদ্র পেয খুচরা নবক্রয় করার অ্র্ুমনত স্টদ্মব। এই প্রস্তাবটি দ্ক্ষ এবং জ্ঞার্ী কমী ততনরর 
স্টক্ষমত্র রামজযর উচ্চতর নিক্ষাপ্রনতষ্ঠামর্র পমক্ষ আরও সহজ কমর নর্উইয়মকন র ক্রমবধনমার্ ক্রযাফট 
পার্ীয় নিমের বনৃদ্ধ অ্বযাহত রাখমত সহায়তা করমব।  
 
নিে নর্মনাতারা স্টকবে তামদ্র নর্জস্ব বযবসাময়র জর্য র্য় এমর্ মূেযমক স্বীকৃনত নদ্ময়, রাজযটির 
পুমরা অ্িনর্ীনতর জর্য গভর্নর কুউমমা র্তুর্ োইমসন্স ততনর, আইর্মক আধুনর্কীকরে, নবনধনবধার্ 
নিনিেকরে, কর হ্রাস, নফ নর্মূনে করার এবং অ্নভর্ব প্রচারমেূক প্রচারগুনে সহজ করার জর্য 
কাজ কমরমের্ র্তুর্ কারুনিে উৎপাদ্র্ বযবসা শুরু এবং বৃনদ্ধ ঘটমে। গভর্নমরর প্রিম ওয়াইর্, 
নবয়ার এবং নিনরটস সানমমটর পর স্টিমক খামার-নভনত্তক োইমসমন্সর সংখযা স্টবমড়মে 181 িতাংমিরও 
স্টবনি, 2012 সামের অ্মটাবমর 282 স্টিমক যা আজ 792 হময়মে।  
 
নর্উ ইয়কন  এখর্ মানকন র্ যুক্তরামষ্ট্র ক্রযাফট পার্ীয় উৎপাদ্মর্র প্রনতটি নবভামগর স্টসরা পাুঁচটির মমধয 
অ্বস্থার্ কমর। এই রাজয হাডন  নসডার উৎপাদ্মকর সংখযায় যুক্তরামষ্ট্র প্রিম, ক্রযাফট নডনেোরমদ্র 
মমধয নবতীয়, ব্রুয়ানরমত তৃতীয় এবং স্টদ্মির স্টমাট ওয়াইর্ানর সংখযার স্টক্ষমত্র চতুিন।  
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