
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
অম্বটািম্বর অপ্রাপ্তিয়স্কম্বের মেেপার্ িন্ধ করম্বে িহু-এম্বেবির প্রম্বেেটার কথা ঘ াষণা কম্বরর্ 

গভর্নর কুওম্বমা  
  
ঘেট বলকার অম্বথাবরটি (State Liquor Authority, SLA), ডীপাটন ম্বমন্ট অফ ঘমাটর ঘভবিকলস 

(Department of Motor Vehicles, DMV) এিং আইর্ প্রম্বয়াগকারী সংস্থারা িোপক িলিেকরণ 
কোম্বেইর্ পবরোলর্া করম্বি  

  
েরু্ ঘথম্বক ঘসম্বেের পর্নন্ত 400 েম্বর্র ঘিেী মার্ুষম্বক অপ্রাপ্তিয়স্কম্বের মেেপার্ িন্ধ করার 

প্রম্বেষ্টায় অবভরু্ক্ত করা িয় রােে েমু্বে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্মটাবর মামে অ্প্রাপ্তবয়স্কমের মেযপার্ বন্ধ করার জর্য রাজয 
জমুে প্রমেষ্টার ঘ াষণা কমরমের্। নর্উ ইয়কন  ঘেট নিকার অ্ম ানরটি (New York State Liquor 
Authority)এবং নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ফ ঘমাটর ঘভনিকিে, স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী 
েংস্থাগুমিার োম , পার্শািা, ঘরেুমরন্ট, মে ও মুনের ঘোকার্ েি অ্প্রাপ্তবয়স্কমের মে নবনি কমর 
বমি েমেি িাইমেন্সকৃত খুেরা নবমিতামের পরীক্ষা করমব SLA 500টি স্থামর্ পনরেশনর্ করমব, নকেু 
জায়গায় DMV তেন্তকারীরা োিায্য করমবর্ এবং অ্র্যার্য স্থামর্ স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগকারী েংস্থারা 
করমবর্।  
  
"অ্প্রাপ্তবয়স্ক মেযপামর্র নবপে ঘ মক নর্উ ইয়মকন র তরুণমের রক্ষা করমত আমামের রামজযর 
েংস্থাগুনির ও আইর্ বিবতকারী েংস্থার কমনকতন ারা ঘয্ কাজ কমরমের্, তার জর্য আনম গনবনত", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের েেকগুমিামক নর্রাপে রাখার জর্য, আমামের তরুণমের রক্ষা 
করমত এবং য্ারা অ্প্রাপ্তবয়স্কমের মেযপার্ করা েক্ষম কমর তামের োয়বদ্ধ করার জর্য এই রাজয 
বযাপী অ্নবরত বিবতকরণ প্রমেষ্টা আমামের োফমিযর আমরা বানেময় ঘতামি।"  
  
এই অ্নভয্ার্ েফি অ্পামরশর্ নপ্রমভন্ট (Operation Prevent) অ্নভয্ামর্র উপর গঠর্ কমর, য্া 
অ্প্রাপ্তবয়স্কমের মেযপার্ হ্রাে করার এবং ভুয়া পনরেয়পত্র বযবিার ঘরাধ করমত োরা বের ধমর 
েিমত  াকা একটি উমেযাগ।  
  
এই বেমরর জরু্ মামের মাঝামানঝ েময় ঘ মক 426 জর্ বযনিমক অ্পামরশর্ নপ্রমভন্ট বিবতকরণ 
প্রমেষ্টার েময় টিনকট জানর করা িময়মে কযানপটাি অ্ঞ্চমির োরামটাগা পারফনমনং আটন ে ঘেন্টামর, 
পনিম নর্উ ইয়মকন র িানরময়র্ ঘিক কর্োটন  ঘফনেনিটিমত, নফঙ্গার ঘিমকর CMAC-ঘত, ঘেন্ট্রাি নর্উ 



 

 

ইয়মকন র ঘিকনভউমত ঘেন্ট ঘজামেফে ঘিি  অ্যানিন ময়টামর এবং িং আইিযামে ঘজান্স নবে 
ন ময়টামর।  
  
নর্উ ইয়কন , ঘপর্নেিমভনর্য়া, মযাোেুমেটে, কামর্কটিকাট, ঘমনরিযাে, ঘিিাওময়র, ঘরাি আইিযাে, 
ওিাইও, ঘমইর্, ঘটমর্নে, ঘকর্টানক, নর্উ জানেন, ঘটক্সাে, জনজন য়া, োউ  কযামরানির্া, ইনেয়ার্া এবং 
আিবাটন া, কার্ািার পনরেয়পমত্রর মমতা ঘেখমত জাি আইনি বামজয়াপ্ত করা িময়মে।  
  
এখামর্ প্রেত্ত টিমকমটর আঞ্চনিক নভনত্তমত একটি নবশে ত য ঘেওয়া িি:  
  

অঞ্চল  ঘমাট টিবকট ইসুে করা িম্বয়ম্বে  
কযানপটাি নরনজয়র্  56টি টিনকট  
ঘেন্ট্রাি নর্উ ইয়কন   101টি টিনকট  
নফঙ্গার ঘিকে  187টি টিনকট  
িং আইিযাে  82টি টিনকট  
  
অ্যািমকািি িময়র উমেমশয ভুয়া আইনি বা জাি র্ন পত্র বযবিারকারী 21 বেমরর কম বয়েী 
বযনিমেরমক টিনকট প্রোর্ করা িমত পামর এবং র্যযর্তম 90 নেমর্র জর্য বা েমবনাচ্চ এক বেমরর 
জর্য তামের িাইমেন্স প্রতযািার করা িমত পামর। উপরন্তু, রাজয মে কতৃন পমক্ষর দ্বারা অ্প্রাপ্তবয়স্কমের 
কামে নবনি করার ঘোমষ অ্নভয্ুি বযবোগুনি িঙ্ঘর্প্রনত 10,000 মানকন র্ িিার পয্নন্ত ঘেওয়ানর্ 
শানির েম্মুখীর্ িমবর্, এবং বারম্বার য্ারা এই অ্পরাধ কমরর্ তারা তামের মমের িাইমেমন্সর 
েম্ভাবয স্থনগতকরণ বা বানতিকরমণর েম্মুখীর্ িমবর্। অ্নধকন্তু, অ্প্রাপ্তবয়স্কমের কামে নবিয়কারী 
কমনোরী বা িাইমেন্সধারীগণ অ্পকমমনর অ্নভময্ামগ ঘেপ্তার িমত পামর।  
  
ঘেট বলকর অথবরটির ঘেয়ারমোর্ বভর্ম্বসন্ট ব্র্োডবল িম্বলর্, "রাজয মে কতৃন পক্ষ িাইমেন্সধারীরা 
আইর্ ঘমমর্ েিমের্ এটি নর্নিত করার জর্য আমামের ঘয্ োনয়ত্ব, তা খুব গুরুমত্বও োম  পাির্ 
কমরর্। গভর্নর কুওমমার অ্ধীমর্ এই েব বিবতকরমণর মাধযমম একটি বাতন া পাঠামর্া িয় ঘয্ 
অ্প্রাপ্তবয়স্কমের মে নবনি কমর বা জাি পনরেয়পত্র ঘকর্ার মাধযমম অ্প্রাপ্তবয়স্কমের মেযপার্ করমত 
োিায্য করমি নর্উ ইয়কন  রামজয তা েিয করা িমব র্া।"  
  
বডপাটন ম্বমন্ট অি ঘমাটর ঘভবিকলম্বসর কবমের্ার মাকন  ঘে. এফ. ঘরাডার িম্বলর্, "অ্প্রাপ্তবয়স্কমের 
মেযপার্ নবপজ্জর্ক এবং র্কি পনরেয়পমত্রর োমমর ঘেময় অ্মর্ক ঘবনশ মযিয নেমত িমত পামর এর 
জর্য। আনম েব তরুণ র্তুর্ ইয়কন বােীমের একটি েদ্ম আইনি-র উপর তামের টাকা র্ষ্ট কমর 
েঠিক বয়মের আমগ মেযপার্ করার আমগ েবুার নেন্তা করার অ্র্ুমরাধ করমবা। ওই নেদ্ধান্তগুমিার 
পনরণনতগুনি জীবর্ভর স্থায়ী িমত পামর, আর আপর্ার জাি আইনি ঘেমখ য্তই ভামিা মমর্ ঘিাক 
র্া ঘকর্, আমামের অ্নভজ্ঞ তেন্তকারীমের কামে ঘেই েব য্ন্ত্রপানত ও প্রনশক্ষণ আমে য্া দ্রুত একটি 
জাি পনরেয়পত্র ধমর ঘফিমত পামর।"  
  



 

 

15ই ঘম গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘয্ 2019-এর এনপ্রি মামে অ্প্রাপ্তবয়স্কমের মেযপামর্র 
ধরপাকমের েময় রাজয মে কতৃন পক্ষ 46টি কাউনন্টমত 66টি অ্প্রাপ্তবয়স্কমের নিমটি পনরোনিত 
কমরর্ এবং 851টি মমের িাইমেন্সধারী অ্বস্থামর্ অ্প্রাপ্তবয়স্ক প্রিুব্ধকারকমের পাঠার্ তেন্তকারীরা। 
এই প্রিুব্ধকারকরা 851টি বযবোনয়ক প্রনতষ্ঠামর্র মমধয 186টি ঘ মক অ্যািমকািি নকর্মত েক্ষম ির্।  
  
ইয়কন  ঘেট অ্নফে অ্ফ অ্যািমকািনিজম অ্যাে োবেযান্স আনবউজ (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS) জার্ামে:  

• 21 বের বয়মের আমগ অ্যািমকািি পার্ করমি তা মনিমের নবকাশ বযািত করমত পামর 
য্ার ফমি নশক্ষা অ্জন মর্ অ্েুনবধা িবার েম্ভাবর্া  ামক 20 বের বয়মের বযাপ্তী অ্বনধ; 
এবং  

• পযমবন অ্যািমকািি বযবিামরর ফমি খারাপ ঘেি, অ্র্পুনস্থনত এবং উচ্চতর সু্কি য্াওয়া বন্ধ 
করার োম  েম্পনকন ত করা িয়।  

  
নর্মজ বা নর্মজর ঘকামর্া নপ্রয়জর্ আেনিমত ভুগমে এমর্ পনরনস্থনতমত নর্উ ইয়মকন র বানেোরা 
োিায্য ও আশা খুুঁমজ ঘপমত পামরর্ ঘেমটর ঘটািমিু ঘিাপিাইর্ 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369)-এ ঘফার্ কমর বা HOPENY (েংনক্ষপ্ত ঘকাি 467369)- এ ঘটক্সটবাতন া 
পাঠিময়, িাইর্টি েপ্তামি 7 নের্ এবং নের্-রাত 24  ণ্টা ঘখািা  াকমব।  
  

###  
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