
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কূওম্বমা 'সুপারম্বেডার' বিম্ব়ের আম্ব়োজম্বর্র পর র্র্ন ফকন  কাবি ক্লাম্বির মম্বের লাইম্বসন্স 
জরুরী বভবিম্বে স্থবগে ঘ াষণা কম্বরর্  

  
র্র্ন ফকন  কাবি ক্লাি 17 অম্বটাির োবরম্বে 113 জর্ অবেবর্ বর্ম্ব়ে একটি বিম্ব়ের আম্ব়োজর্ কম্বর - 
যা মহামারীর সম়ে ইম্বভম্বের জর্ে আইবর্ সীমার বিগুণ - যার ফম্বল 30টিরও ঘিবে COVID-19 

সংক্রমণ  ম্বে  
  

সাম্বফাক কাউবে বডপােন ম্বমে অফ ঘহল্র্ িারা করা েেম্বের ফম্বল ঘেে বলকার অর্বরটি কাবি 
ক্লাম্বির মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগে কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট লং আইলযামের র্র্ন ফকন  
কানি ক্লামের মমের লাইমেন্স প্রর্াগত আর্ষু্ঠানর্কতা োড়াই স্থনগত কমরমে গত মামে একটি নেময়র 
অ্র্ুষ্ঠামর্র পমর ঘেখামর্ মহামানর-েম্পনকন ত েমামেমের েীমােদ্ধতার নর্য়ম লঙ্ঘর্ করা হয় এেং 
ঘেটি একটি েুপার-ঘেডার ইমভমে পনরণত হয়। এই নেময়মত 113 জর্ অ্নতনর্ উপনস্থত নেমলর্ - 
ো গভর্নমরর নর্েনাহী আমেমের অ্ধীমর্ অ্র্ুমমানেত েংখযার নিগুমণরও ঘেনে - এেং অ্ন্তত 34টি 
COVID-19 েংক্রমমণর েনৃি কমর। এর ফমল, 159 জর্ েযনিমক ঘকায়ারানের্ করা হয় এেং ঘেে 
কময়কটি নেেযালয় োমনয়কভামে েেরীমর নেক্ষার জর্য েন্ধ কমর ঘেওয়া হয়।  
  
"এই মহামারীর েময় োরা ঘেমে নেময় এেং একই ধরমর্র  টর্ায় ঘেমর্ আমরা ঘেমখনে, েড় 
েমামেেগুনল খুে েহমজই েুপার ঘেডার ইমভে হমত পামর, প্রায়ই ভয়ােহ পনরণনত েহ। নর্উ ইয়কন  
োর মমধয নেময় ঘগমে তারপমরও এই েে অ্র্ুষ্ঠামর্র একটির আময়াজর্ করা  ৃণয এেং 
োনয়ত্বজ্ঞার্হীর্ - এেং অ্বেধ, তা েলার অ্মপক্ষা রামখ র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এই 
মহামারীর মমধয আট মাে আনে এেং নর্উ ইয়কন োেীমের ঝুুঁ নকর মুমখ ঘফমল এমর্ েযেো েহয 
করে র্া। োরা নর্য়মগুনল উমপক্ষা করমত র্ামক তারা অ্যালমকাহল পনরমেের্ করার ক্ষমতা 
হারামে, এেং এই অ্পরাধীমের োয়েদ্ধ করমত তামের েহমোনগতার জর্য আনম োমফাক কাউনের 
নর্েনাহী নেভ ঘেমলার্ এেং তার েলমক ধর্যোে জার্াই।"  
  
োমফাক কাউনে নডপাটন মমে অ্ফ ঘহলর্ (Suffolk County Department of Health) অ্র্ুোয়ী, 
লং আইলযামের কাটম ামগ অ্েনস্থত র্র্ন ফকন  কানি ক্লাে (North Fork Country Club) 17 
অ্মটাের তানরমখ একটি নেময়র আময়াজর্ কমর, োমত 113 জর্ েযনি উপনস্থত নেমলর্, ো 



 

 

স্পিভামে অ্পনরহােন র্য় এমর্ েমামেমের উপর রামজযর 50 জর্ েযনির েীমা লঙ্ঘর্ কমর এেং 
র্াটকীয়ভামে COVID-19 েংক্রমমণর ঝুুঁ নক র্াটকীয়ভামে েনৃদ্ধ কমর।  
  
েভুন াগযেেত, অ্র্ুষ্ঠার্টি একটি েুপার ঘেডার অ্র্ুষ্ঠামর্ পনরণত হয়, ঘেখামর্ অ্ন্তত 34 জর্ েযনি 
অ্েমেমষ COVID-19 এর জর্য ইনতো ক ফল লাভ কমর পরীক্ষায় - োর মমধয 30 জর্ অ্নতনর্, 
কানি ক্লামের নতর্জর্ েেেয এেং একজর্ নেোমহর নেমক্রতা নেমলর্। উপরন্তু, এই  টর্ার ফলাফল 
পার্শ্নেতী েম্প্রোময়র উপর েযাপক প্রভাে েৃনি কমর, ঘেখামর্ 159 জর্ েযনিমক োরা েম্ভেত 
েংস্পমেন এমেনেমলর্, তামের ঘকায়ারানের্ হমত ঘেখা ঘগমে এেং ঘেে কময়কটি সু্কল োমনয়কভামে 
েেরীমর নেক্ষা প্রোর্ স্থনগত কমরমে।  
  
একটি তেন্ত পনর ালর্ার পর, োমফাক কাউনে নডপাটন মমে অ্ফ ঘহল্র্ নর্উ ইয়কন  ঘেট নলকার 
অ্র্নরটির (New York State Liquor Authority) কামে একটি ঘরফামরল কমর। র্মভম্বমরর 6 
তানরমখ ঘেট নলকার অ্মর্ানরটি (State Liquor Authority, SLA) র্র্ন ফকন  কানি ক্লামের নেরুমদ্ধ 
গভর্নর কুওমমার নর্েনাহী আমেমের COVID-19 েংক্রান্ত নর্মষধাজ্ঞা লঙ্ঘমর্র জর্য এেং তামের 
এলাকার জর্য পেনাপ্ত তত্ত্বােধামর্র েযেস্থা র্া করার জর্য একানধক অ্নভমোগ আমর্। এোড়াও SLA 
অ্র্ুষ্ঠার্স্থমলর মমের লাইমেন্স প্রর্াগত আর্ষু্ঠানর্কতা োড়াই স্থনগত করার আমেে জানর কমরমে, 
োর ফমল তারা মে পনরমেের্ করমত পারমে র্া, েখর্ েৃঙ্খলামূলক লঙ্ঘমর্র ঘমাকামেলা করা 
হমে। SLA প্রর্াগত আর্ুষ্ঠানর্কতা োড়াই স্থনগতামেে জানর কমরমে কারণ ঘোডন  নস্থর কমর 
েংকটকালীর্ পেমক্ষপ প্রময়াজর্ জর্স্বাস্থয, নর্রাপত্তা ো কলযাণ রক্ষার জর্য।  
  
সাম্বফাক কাউবের এবিবকউটিভ বেভ ঘিম্বলার্ িম্বলর্, "অ্র্যমের মঙ্গমলর প্রনত এই ধরমর্র স্পি 
অ্েমহলা শুধু অ্তযন্ত হতাোজর্ক র্য়, এটা েরোস্ত করা হমে র্া। োমফাক কাউনে এই নেময়র 
ফমল ঘে োম্প্রোনয়ক নেস্তার হমত পামর তা আটকামত দ্রুত পেমক্ষপ গ্রহণ কমরমে, এেং ের্াের্ 
েযেস্থা ঘর্ওয়ার জর্য আনম গভর্নর কুওমমার প্রেংো করনে। আপনর্ েনে নর্য়মগুনল লঙ্ঘর্ কমরর্ 
তাহমল আপর্ামক োয়েদ্ধ করা হমে।"  
  
SLA এর ঘে়োরমোর্ বভর্ম্বসে ব্র্োডবল িম্বলর্, "এতক্ষমণ, প্রমতযক লাইমেন্সধারীর উন ত এই 
নেস্তার েন্ধ করার জর্য স্থানপত ঘপ্রামটাকল েম্পমকন  েম তর্ র্াকা উন ৎ এেং জার্া উন ত ঘে এই 
ধরমর্র  টর্া গ্রহণমোগয র্য়। আমরা এখমর্া একটি জর্স্বাস্থয েংকমটর মমধয আনে, এেং োরা এই 
জীের্রক্ষাকারী নর্য়মগুনলমক উমপক্ষা কমর তামের োয়েদ্ধ করা অ্েযাহত রাখমে।"  
  
6 র্মভম্বর তানরমখ োমানজক েরূমত্বর নর্মেন নেকার অ্ধীমর্ নডনজটালভামে ঘরকডন  করা নভনডও 
কর্ফামরন্স কমলর মাধযমম পনর ানলত েমূ্পণন ঘোমডন র একটি নেমেষ েভায় SLA এর ঘ য়ারমযার্ 
নভর্মেে ব্র্যাডনল, কনমের্ার নলনল ফযার্ এেং কনমের্ার ঘগ্রনল ঘফাডন  এই প্রনতষ্ঠামর্র প্রর্াগত 
আর্ুষ্ঠানর্কতা োড়াই স্থনগত করার আমেে ঘের্। েখর্ SLA প্রর্াগত আর্ষু্ঠানর্কতা োড়াই একটি 
লাইমেন্স স্থনগত কমর, তখর্ এই পেমক্ষপটি একটি "আমেেমর্র ঘর্াটিে" প্রোর্ কমর, এক ো 
একানধক েৃঙ্খলাভমঙ্গর অ্নভমোগ েহ। SLA এর প্রর্াগত আর্ুষ্ঠানর্কতা োড়াই লাইমেন্স স্থনগত 
করার নেদ্ধান্ত ঘকমের ঘোগযতার উপর  ূড়ান্ত নেদ্ধান্ত র্য় এেং লাইমেন্সধারীর একটি স্বাধীর্ 



 

 

প্রোেনর্ক আইর্ নে ারমকর োমমর্ দ্রুত প্রোেনর্ক আইমর্র শুর্ানর্র অ্নধকার আমে। SLA ো 
পুর্নেনমে র্ার আোলত কতৃন ক েংমোনধত র্া হওয়া পেনন্ত প্রর্াগত আর্ুষ্ঠানর্কতা োড়াই স্থনগতামেে 
কােনকর র্াকমে।  
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