
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা স্টেটিোপী অপ্রাপ্তিয়স্কম্বের মেেপার্ বিষম্বয় কম্ব ার িেিস্থার ফলাফল স্ট াষণা 

কম্বরর্  
  

আন্ডারএইজ এম্বজন্টগণ 46 টি কাউবন্টর লাইম্বেন্সপ্রাপ্ত স্থাম্বর্ 851 টি কমপ্লাম্বয়ন্স স্টেক পবরোলর্া 
কম্বর  

  
স্টেট বলকার কর্তন পক্ষ (State Liquor Authority, SLA) অপ্রাপ্তিয়স্কম্বের কাম্বে বিক্রম্বয়র জর্ে 186 

জর্ লাইম্বেন্সধারীম্বক অবভযকু্ত কম্বর  
  
  
আজ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এপ্রিল মামে েমগ্র স্টেমে অ্িাপ্তবয়স্কমের মেযপামর্ কম ার বযবস্থা 
িময়ামগ স্টেে এমজপ্রিগুমলার স্ট ৌথ িমেষ্টার ফলাফল স্ট াষণা কমরর্। প্রর্উ ইয়কন  স্টেে প্রলকার 
কর্তন পক্ষ এবং প্রর্উইয়কন  স্টেে প্রিপােন মমন্ট অ্ব স্টমাের স্টভইকলে (Department of Motor Vehicles, 
DMV) স্থার্ীয় আইর্ িময়াগকারী েংস্থাগুমলার েহায়র্ায় স্টেে জমুে বার, স্টরম্াোঁরা, মে প্রবপ্রির 
স্টোকার্ ও মুপ্রে স্টোকার্েহ মে দ্রবয প্রবপ্রির লাইমেি িাপ্ত স্থার্গুমলামর্ ভুয়া আইপ্রির স্ট াোঁমজ ও 
অ্িাপ্তবয়স্কমের প্রর্কে মে প্রবমির্ামের স্ট াোঁমজ এক ঝটিকা অ্প্রভ ার্ পপ্ররোলর্া কমর। কমপ্লাময়ি 
স্টেমকর জর্য পপ্ররের্নর্কত র্ 851 টি বযবো িপ্রর্ষ্ঠামর্র মমযয 186 টি িপ্রর্ষ্ঠার্মক আন্ডারএইজ 
এমজন্টমের কামে প্রবপ্রি করমর্ স্টে া স্টগমে।  
  
"অ্িাপ্তবয়স্কমের মেযপার্ এবং ভুয়া আইপ্রি স্টকবল অ্ববয র্য়, োরা জীবমর্র জর্য করুণ পপ্ররণপ্রর্ 
প্রর্ময় আমে এমর্ স্টবপমরায়া প্রেদ্ধামের প্রেমক প্রর্ময় স্ট মর্ পামর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্ববয 
প্রবপ্রির জর্য োয়ী এবং ভুয়া আইপ্রিযারী বযবো িপ্রর্ষ্ঠার্গুমলামক যরমর্ আমরা পেমক্ষপ স্টর্য়া 
অ্বযাহর্ রা ব। প্রর্উ ইয়মকন  এেব অ্পরায আমরা স্টকামর্াভামবই বরো্ করব র্া।"  
  
SLA 46 টি কাউপ্রন্টমর্ প্রলকার লাইমেিযারী 851 টি অ্বস্থামর্ অ্িাপ্তবয়স্কমের িলুব্ধকারক 
(underage decoys) স্টিরণকারী র্েেকারীমের মাযযমম 66 টি অ্িাপ্তবয়স্কমের প্রব্াপ্ররর্ েংগ্রহ 
অ্প্রভ ার্ পপ্ররোলর্া কমরপ্রেল। এই িলুব্ধকারক এ ামর্ র্াপ্রলকাভুক্ত 186 টি বযবো িপ্রর্ষ্ঠামর্ 
অ্যালমকাহল প্রবপ্রি করমর্ পারর্। এ ামর্ র্াপ্রলকাভুক্ত 665 টি বযবো িপ্রর্ষ্ঠার্ অ্িাপ্তবয়স্কমের 
িলুব্ধকারকমের কামে প্রবিয় করমর্ অ্স্বীকত প্রর্ জাপ্রর্ময়প্রেল।  
  
"SLA লাইমেিিাপ্ত িপ্রর্ষ্ঠার্গুমলামক োয়ী করায় এবং োপ্রয়ত্বপূণনভামব অ্যালমকাহল িয়-প্রবিয় করা 
হমে র্া প্রর্প্রির্ করায় িপ্রর্শ্রুপ্রর্বদ্ধ", বর্উ ইয়কন  স্টেট বলকার কর্তন পম্বক্ষর স্টেয়ারমোর্ বভর্ম্বেন্ট 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_Businesses_Selling_to-Minors.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_Businesses_NOT_Selling_to_Minors.pdf


 

 

বজ. ব্রাডবল িম্বলর্। "DMV ও স্থার্ীয় আইর্ িময়াগকারী েংস্থাগুমলা আমামেরমক অ্িাপ্তবয়স্কমের 
মেযপার্ ও ভুয়া পপ্ররেয় পত্র বযবহার স্টরাময আমামের িমেষ্টামক র্প্রক্তর্ালী করমণ োহা য কমর।"  
  
DMV ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং গভর্নরে ট্রাবফক স্টেফটি কবমটির (Governor's Traffic Safety 
Committee) ভারপ্রাপ্ত স্টেয়ার স্টজ. এফ. সু্ক্রডার িম্বলর্, "আপ্রম SLA, DMV এর মা  প নাময়র 
র্েেকারী এবং আমামের আইর্ িময়াগকারী অ্ংর্ীোরমের অ্িাপ্তবয়স্কমের মেযপার্ িপ্রর্হর্ করায় 
র্ামের গুরুত্বপূণন কামজর জর্য োযুবাে জার্াই। ভুয়া পপ্ররেয় পমত্রর বযবহার এবং অ্িাপ্তবয়স্কমের 
কামে অ্যালমকাহল প্রবিয় প্রর্উ ইয়মকন র র্রুণমের ও অ্র্যার্যমের ঝুোঁ প্রকমর্ প্রর্ময়  ায়  প্রে র্ারা 
মেযপামর্র পমর গাপ্রে োলায়। এই োম্প্রপ্রর্ক কম ার বযবস্থা এবং গর্ বেমরর স্টরকিন  েং যক ভুয়া 
িপ্রর্েয় পত্র জব্দকরণ িমাণ কমর স্ট  প্রর্উ ইয়কন  স্টেে অ্িাপ্তবয়স্কমের মেযপার্ িপ্রর্মরাযমক গুরুমত্বর 
োমথ প্রর্ময়মে।"  
  
অ্িাপ্তবয়স্কমের কামে প্রবিময়র কারমণ অ্প্রভ কু্ত লাইমেিযারীগণ িথম বার অ্পরামযর জর্য 2,500 
স্টথমক 3,000 মাপ্রকন র্ স্টিালার জপ্ররমার্া েহ িপ্রর্ লঙ্ঘমর্ 10,000 মাপ্রকন র্ িলার প নে স্টেওয়াপ্রর্ 
র্াপ্র্র েম্মু ীর্ হমবর্। বারবার অ্পরাযকারীরা এোোও র্ামের লাইমেমির স্থপ্রগর্ামেমর্র বা 
ির্যাহারামেমর্র েম্ম ুীর্ হমর্ পামর। অ্প্রযকন্তু, অ্িাপ্তবয়স্কমের কামে প্রবিয়কারী কমনোরী বা 
লাইমেিযারীগণ অ্পকমমনর অ্প্রভম ামগ স্টগ্রপ্তার হমর্ পামর। অ্যালমকাহল িময়র উমেমর্য ভুয়া আইপ্রি 
বা জাল র্প্রথপত্র বযবহারকারী 21 বেমরর কম বয়েী বযপ্রক্তমেরমক স্টগ্রপ্তার করা হমর্ পামর এবং 
র্ূযর্র্ম 90 প্রেমর্র জর্য বা েমবনাচ্চ এক বেমরর জর্য র্ামের লাইমেি ির্যাহার করা হমর্ পামর।  
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