
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা সামার কর্সার্ন  বসজর্ চলাকালীর্ ভূয়া আইবি িেিহার এিং অপ্রাপ্তিয়স্কম্বের 

মেেপাম্বর্র বিরূম্বে কম্ব ার িেিস্থা গ্রহম্বের ঘ াষো বেম্বয়ম্বের্  
  

এবপ্রল এিং ঘম মাম্বস বর্উ ইয়কন  ঘের্ জমু্ব়ে 139টি টিবকর্ ইসুে করা হয়  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন  স্মরণ কনরময় নিমের্ যে, যেমের তিন্তকারীরা 
আবামরা কম বয়সীমির মিযপার্ এবং গ্রীষ্মকালীর্ কর্সােন  এবং বারসমূমে এই যমৌসুমম বারবার 
অ্যালমকােল যকর্ার জর্য জাল আইনিগুনল বযবোর করার নবরূমে কম ার বযবস্থা গ্রেণ করমব। 
যমাের োর্বাের্ নবভাগ (Department of Motor Vehicles, DMV), যেে নলকার অ্থনরটি 
(State Liquor Authority, SLA), যেে পাকন  পুনলশ (State Parks Police) এবং স্থার্ীয় আইর্ 
প্রময়াগকারী নবভামগর তিন্তকারীরা অ্পামরশর্ প্রনতমরাধ অ্নভোমর্র অ্ংশ নেমসমব সারা যিমশ নবনভন্ন 
জায়গায় কম বয়সীমির মিযপার্ প্রনতমরামধর চলমার্ প্রমচষ্টা নেমসমব বাস্তবায়র্ কােনক্রম পনরচালর্া 
করমবর্। এনপ্রল ও যম মামস তিন্তকারীরা 139টি টিনকে ইসুয কমর।  
  
"েখর্ অ্যালমকােল তরুণমির োমত তার পথ খুুঁমজ পায়, তখর্ও প্রায়শই এটি ট্র্যামজনিমত যশষ েয়", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই চলমার্ বাস্তবায়র্ প্রমচষ্টার মাধযমম সারা যিশ যথমক অ্র্ুসন্ধার্কারীরা 
এই নবপজ্জর্ক এবং িীর্নস্থায়ী সমসযার যমাকানবলা করমত একমে কাজ করমের্।"  
  
প্রনতমরাধ অ্পামরশর্ বাস্তবায়র্ প্রকল্প সারাতগা পারফনমনং আেন স যসন্টার (Saratoga Performing 
Arts Center), যজান্স নবচ (Jones Beach), বামফমলার কযার্ালাসাইি (Canalside in 
Buffalo), কার্ার্মিইগুয়াএর CMAC এবং সযারাকুমস যলকনভউ অ্যামনফনথময়োমরর পাশাপানশ অ্র্যার্য 
স্থামর্ যেখামর্ কম বয়সী কর্সােন গামীরা জম া েওয়ার সম্ভাবর্া রময়মে যসসব জায়গায় পনরচানলত 
েমব। এ ো া যমাের োর্বাের্ নবভাগ (DMV) এবং যেে নলকার অ্থনরটি (SLA) তিন্তকারীরা 
জর্নপ্রয় গ্রীষ্মকালীর্ বারগুনলমত ঝাুঁনপময় প মবর্ োমত অ্যালমকােল গ্রেণকারী সবাই আইর্সম্মত 
মিযপার্ বয়সী নর্নিত েয়।  
  
অ্যালমকােল ক্রময়র উমেমশয ভুয়া আইনি বযবোরকারী 21 বেমরর কম বয়সী বযনিমিরমক 
জনরমার্ার টিনকে প্রিার্ করা েমত পামর এবং র্ূযর্তম 90 নিমর্র জর্য বা সমবনাচ্চ এক বেমরর 
জর্য তামির লাইমসন্স প্রতযাোর করা েমত পামর।  
  
"নর্উ ইয়কন  লাইমসন্স বা অ্র্য যকামর্া যেমের নক র্া যসটি যকামর্া বযাপার র্া, আমামির 
তিন্তকারীরা জানলয়ানত শর্াি করমত প্রনশনিত এবং তারা আইনি প্রতারণামলূক নক র্া তা োচাই 



 

 

করমত অ্তযাধনুর্ক প্রেুনি দ্বারা সনজ্জত", মাকন  ঘজ. এফ. ঘরািার, DMV কবমের্ার ও গভর্নম্বরর 
ট্রাবফক বর্রাপত্তা কবমটির (Governor's Traffic Safety Committee) ঘচয়ারমোর্ ি. িম্বলর্। 
"আমরা বুঝমত পানর যে তরুণমির জর্য এই ইমভন্টগুনলমত পার্ করার যজারামলা প্রমলাভর্ রময়মে 
এবং এজর্য আমরা সারা বের ধমর প্রময়াগ ও নশিা উভয় যিমেই মমর্ামোগ নিই। আমামির 
বাতন াটি সেজ- কম বয়মস মিযপার্ নবমশষ কমর মিযপ অ্বস্থায় গান  চালামর্া সঠিক পেন্দ র্য়।"  
  
ঘের্ বলকর অথবরটির ঘচয়ারমোর্ বভর্ম্বসন্ট ব্র্োিবল িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার অ্ধীমর্ যেে 
সংস্থাগুনল এবং স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারীরা আমামির স ক, কনমউনর্টি এবং র্াগনরকমির নর্রাপি 
রাখার জর্য সনক্রয় পিমিপ গ্রেমণর অ্ংশীিার েয়। SLA এই গ্রীষ্মকালীর্ কর্সামেন র ঋতুমত 
অ্যালমকােল কম বয়সী েবুকমির র্াগামলর বাইমর রাখার জর্য আইর্ প্রময়াগকারী সংস্থার মাধযমম 
আমামির অ্ংশীিারমির সামথ কাজ করার জর্য প্রনতশ্রুনতবে।"  
  
এনপ্রল ও যম মামস, প্রনতমরাধ অ্পামরশমর্র ফমল 139 জর্মক জাল আইনি বা অ্যালমকােল যকর্ার 
অ্র্য কামরা আইনি বযবোর করার জর্য অ্নভেুি করা েয়। এই কল কােনক্রম বাস্তবায়মর্র সময় 
126টি জাল পনরনচনতপে জব্দ করা েয়। এো াও এনপ্রল ও যম মামস SLA যেে জমু  851টি 
নলকার লাইমসন্সধারী স্থামর্ ফাুঁি যপমত নেং অ্পামরশর্ পনরচালর্া কমর এবং 186টি বযবসা 
প্রনতষ্ঠার্মক অ্প্রাপ্তবয়স্কমির কামে অ্যালমকােল নবনক্রর জর্য অ্নভেুি করা েয়।  
  
জানর টিনকেসমূমের মমধয রময়মে:  
  
কোবপর্াল অঞ্চল - 56টি টিম্বকর্  

• 5 এনপ্রল ওনলয়ামরর োভামর্ন (O'Leary's Tavern) 46টি টিনকে ইসুয করা েয়  
• 26 এনপ্রল যগ্রমর্ই োউমে (Graney's Stout) েয়টি টিনকে ইসুয করা েয়  
• 17 যম ইউনর্য়র্ কর্মভনর্ময়ন্স, গুজ নেল ওয়াইর্ অ্যান্ড নলকর (Goose Hill Wine & 

Liquor) এবং যশমর্ক্ট্যানি এ ইংলবােন মসর নলকর (Englebardt's Liquor Store) যোর এ 
চারটি টিনকে ইসুয করা েয়  

  
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  -14টি টিম্বকর্  

• 16 জরু্ যলকনভউ অ্যামনফনথময়োমর যজসর্ অ্যালনি কর্সামেন  পাুঁচটি টিমকে ইসুয করা েময়মে  
• 9 জরু্ যলকনভউ অ্যামফাইোমরর জাক ব্রাউর্ কর্সামেন  র্য়টি টিনকে ইসুয করা েয়  

  
বফঙ্গার ঘলক - 31টি টিম্বকর্  

• 25 এনপ্রল এবং 31 যম রমচোমরর ওয়ার্ র্াইেক্লাব (One Nightclub) এবং নভর্াইমল 
10টি টিনকে ইসযু করা েময়মে  

• 27 এনপ্রল যরি জাগ (The Red Jug), বাবনার নগ্রল ও েযাপ রুম (Barbers Grill and 
Tap Room), কােম োউজ (Custom House) এবং ব্রযাকমপামেন  BBQ ও নব্রউ (BBQ 
and Brew) এ আেটি টিমকে ইসুয করা েয়  



 

 

• 24 যম িামরর্ যলক পারফনমনং আেন স যসন্টামর নক্রস ইয়াং কর্সামেন  13টি টিনকে ইসুয করা 
েময়মে  

  
েবিে র্ায়ার - 20টি টিম্বকর্  

• 3 যম িয রথমস্কলার (The Rathskellar), েম অ্যান্ড মাটিন স (Tom and Marty's) এবং 
নবংেযামের্-এর যসনিক পাব (Celtic Pub) এ 20টি টিনকে ইসুয করা েয়  

  
ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন  - 18টি টিম্বকর্  

• 3 যম নেয়ার অ্যান্ড নিমকর উইনলর ের্ওয়ান্ডায় 18টি টিনকে ইসুয করা েময়মে  
  
প্রনতমরাধ অ্পামরশর্ গভর্নমরর ট্র্যানফক নর্রাপত্তা কনমটি এর মাধযমম সমনথনত। কনমটি নর্উ ইয়মকন র 
ট্র্ানফক নর্রাপত্তা কােনক্রম সমন্বয় কমর এবং োইওময় নর্রাপত্তা উন্নত করমত এবং সংর্মষনর কারমণ 
সংর্টিত মৃতুয ও গুরুতর আেত েওয়া হ্রাস করার প্রকল্পগুনলমক স্থার্ীয়, যেে এবং অ্লাভজর্ক 
সংস্থার যফিামরল োইওময় সুরিা অ্র্ুিার্ প্রিার্ কমর।  
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