
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে ঘরসু্টম্বরন্ট, িার ও অর্োর্ে SLA লাইম্বেন্সপ্রাপ্ত েংস্থাম্বক প্রবিবির্ 
রাি 10টা ঘেম্বক ঘভার 5টা পেনন্ত অিেেই িেবিগি পবরম্বষিা িন্ধ রাখম্বি হম্বি  

  
অোলম্বকাহল ছাড়া ঘেবলভাবর এিং কািনোইে বপক-আপ রাি 10টার পর চাবলম্বে ঘেম্বি পাম্বর  

  
িেবিগি িােভিম্বর্ ইর্ম্বোর এিং আউটম্বোর েমাম্বিে 10 জম্বর্র মম্বযে েীমািদ্ধ োকম্বি  

  
এছাড়াও ঘস্টটিোপী বজমগুবল প্রবিবির্ রাি 10 টাে িন্ধ করা প্রম্বোজর্  

  
র্িুর্ বর্েম শুক্রিার রাি 10টা ঘেম্বক কােনকর হম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের পার্শালা, স্টরেুমরন্ট, নজম এবং আবানির্ 
িমামবমশর উপর র্তুর্ COVID-19 নর্মেধাজ্ঞা স্ট ােণা র্মরমের্।  
  
শুক্রবার রাত 10 ো স্টেমর্ র্ার্নর্র, পার্শালা, স্টরেুমরন্ট এবং নজম বা নিেমর্ি স্টিন্টার এবং স্টিই 
িামে স্টেে মদ র্ততন পক্ষ (State Liquor Authority) এর স্টর্মর্ামর্া লাইমিন্সপ্রাপ্ত প্রনতষ্ঠার্, প্রনতনদর্ 
রাত 10ো স্টেমর্ স্টভার 5ো পর্নন্ত বন্ধ রাখমত হমব। স্টরেুমরন্টগুমলা এখমর্া রাত 10 োর পর 
র্াবনিাইড, িুড-নপর্-আপ বা স্টডনলভানর প্রদার্ র্রমত পারমব, নর্ন্তু তামদর র্াওয়ার জর্য 
অ্যালমর্াহল পনরমবশর্ র্রার অ্র্ুমনত স্টদওয়া হমব র্া। স্টেে মদ র্ততন পক্ষ লাইমিন্সপ্রাপ্তমদর জর্য 
আমরা নর্মদন নশর্া জানর র্রমব স্টর্ নর্ ধরমর্র নবক্রয় অ্বযাহত রাখা হমব।  
  
এোড়াও গভর্নর স্ট ােণা র্মরর্ স্টর্ বযনিগত বািভবমর্ ইর্মডার ও আউেমডার িমামবশ 10 জমর্র 
স্টবনশ স্টলামর্র মমধয িীমাবদ্ধ োর্মব র্া। িম্প্রনত হযামলাউইর্ পার্টন িহ স্টোে স্টোে ইর্মডার 
জমাময়মতর িমল COVID েনড়ময় পড়ার র্ারমণ এই িীমা বাস্তবায়র্ র্রা হমব। এই িমামবশগুনল 
স্টেে জমুড় গুচ্ছ র্ার্নর্লামপর এর্র্ট প্রধার্ র্ারণ হময় দাাঁনড়ময়মে। উপরন্তু, এই জর্স্বাস্থ্য বযবস্থ্া 
নর্উ ইয়র্ন  স্টেেমর্ র্ামর্নির্াে, মযািাচুমিেি এবং স্টরাড আইলযান্ডিহ প্রনতমবশী স্টেমের িামে 
িামঞ্জিযপূণন র্মর। এই র্তুর্ নর্য়ম শুক্রবার রাত 10 ো স্টেমর্ র্ার্নর্র হমব।  
  
"আপনর্ র্নদ স্টদমখর্ স্টর্  ের্াগুনল স্টর্াো স্টেমর্ আিমে, র্নদ আপনর্ র্ন্টযাি স্টেনিং র্মরর্, তাহমল 
আপনর্ স্টদখমত পামবর্ স্টর্ তারা নতর্র্ট প্রধার্ এলার্া স্টেমর্ আিমে: স্টর্ িব প্রনতষ্ঠামর্ অ্যালমর্াহল 



 

 

পনরমবশর্ র্রা হয়, নজম এবং বযনিগত বানড়গুনলমত ইর্মডার জমাময়ত হয়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "নর্উ ইয়মর্ন  েনড়ময় পড়া র্মামত আমরা িিল হওয়ার র্ারণ হমচ্ছ আমরা COVID এর 
স্টচময় এর্ ধাপ এনগময় আনে। আপনর্ জামর্র্ এো স্টর্াোয় র্ামচ্ছ; স্টিখামর্ আিার আমগই এো বন্ধ 
র্রুর্। আর আপনর্ জামর্র্ এো নবজ্ঞার্মর্ অ্র্ুিরণ র্মর স্টর্াোয় র্ামচ্ছ। এই স্বাভানবর্ীর্রণ নর্ময় 
আমরা র্ো বমলনে: অ্েননর্নতর্ র্ার্নর্লাপ বতনদ্ধ, আক্রামন্তর হার স্টদখুর্ - র্নদ আক্রামন্তর হার 
বাড়মত শুরু র্মর, অ্েননর্নতর্ র্মনর্ামে নিমর র্ার্। এো র্খমর্াই বাইর্ানর -- অ্েননর্নতর্ 
র্ার্নর্লাপ বা জর্স্বাস্থ্য নেল র্া -- এো িবিময় উভয়ই নেল।"  
  
গভর্নর কুওম্বমা আম্বরা িম্বলর্, "নর্য়মগুমলা বাস্তবায়র্ র্রার মমতাই ভামলা। স্থ্ার্ীয় িরর্ারগণ 
বাস্তবায়মর্র দানয়মে রময়মের্। এই পনরনস্থ্নতমত মাত্র দরু্ট স্টমৌনলর্ িতয আমে: এো বযনিগত শতঙ্খলা 
এবং এো িরর্ানর বাস্তবায়র্। এোই স্টশে র্ো। বামর্যর িমানপ্ত। আনম চাই স্থ্ার্ীয় িরর্ারগণ এো 
বাস্তবায়র্ র্রুর্।"  
  
িারা স্টদশ জমুড় আক্রান্ত বযাপর্ বতনদ্ধ এবং নর্উ ইয়মর্ন  বতনদ্ধর মমধয গভর্নর এই পদমক্ষপ গ্রহণ 
র্মরনেমলর্, র্া শরৎ ও শীতর্ালীর্ স্টমৌিুমম এনগময় র্াওয়ার আশা র্রা হময়নেল।  
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