
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/8/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত গুরুতর বর্য়ম লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ বর্উ ইয়কন  বসটির 
36টি অবতবরক্ত িাম্বরর বলকার লাইম্বসন্স স্থবগত করার কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

   
মাইম্বক্রা-ক্লাস্টার ঘ াম্বর্ অবিধভাম্বি পবরচালর্ার  র্ে সাতটি প্রবতষ্ঠাম্বর্র মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত 

করা হম্বয়ম্বে  
  

 র্স্বাস্থে  রুবর অিস্থার সময় 279টি িেিসাবয়ক প্রবতষ্ঠাম্বর্র মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বয়ম্বে  
  

এই প নন্ত 1,867টি অবভম্ব াগ োবিল করা হম্বয়ম্বে এিং প্রবক্রয়া করা হম্বয়ম্বে; স্থবগতাম্বেে ও 
অবভম্ব াম্বগর হালর্াগােকৃত তাবলকা পাওয়া  াম্বি এিাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মহামারী সম্পর্কন ত র্র্র্নাহী আমেশ গুরুতর 
লঙ্ঘমর্র অ্র্ভমোমগ রাজয র্র্উ ইয়কন  ঘেমের 36টি অ্র্তর্রক্ত র্ামরর মমের লাইমসন্স স্থর্গত কমরমে, 
ো কমরার্াভাইরাস মহামারীর সময় মমের লাইমসন্স স্থর্গত করার েষৃ্টান্ত 279 এ র্র্ময় এমসমে। এই 
র্র্স্তার র্ন্ধ করমত এর্ং র্র্উ ইয়কন র্াসীমের সুরর্িত রাখার জর্য র্র্য়ম লঙ্ঘমর্র অ্র্ভমোমগ 
পার্শালা এর্ং ঘরেুমরমের র্র্রুমে ঘমাে 1867টি অ্র্ভমোগ োময়র করা হময়মে। COVID-19 র্র্র্ি 
লঙ্ঘর্ করা র্যর্সাগুর্লমক প্রর্ত লঙ্ঘমর্র জর্য 10,000 মার্কন র্ ডলার পেনন্ত জর্রমার্া র্েমত হমত 
পামর, অ্র্যর্েমক গুরুতর লঙ্ঘমর্র ফমল অ্র্র্লমে একটি র্ার র্া ঘরেুমরমের মমের লাইমসন্স স্থর্গত 
করা হমত পামর।  
  
রাজয-মমর্ার্ীত মাইমরা-ক্লাোর ঘজামর্ অ্বর্িভামর্ কাজ করার জর্য সাতটি প্রর্তষ্ঠামর্র মমের 
লাইমসন্স স্থর্গত করা হময়মে, ো সম্প্রোয়গুর্লমত COVID ের়্িময় প়িা ঘর্ম়ি োওয়ার কারমণ আমরা 
শর্ক্তশালী র্র্মষিাজ্ঞার আওতািীর্।  
  
"র্র্উ ইয়মকন  এখমর্া ঘেমশর সর্নর্র্ম্ন সংরমমণর হার রময়মে এর্ং এো র্র্উ ইয়কন র্াসীমের কম ারতা 
এর্ং ঐমকযর প্রমাণ এই র্র্স্তার কমামর্ার জর্য তারা ো করমত পামরর্ তার উমেমশয। তমর্ 
েভুন াগযর্শত, র্কেু প্রর্তষ্ঠার্ র্র্য়ম উমপিা কমর োমে, ো তামের গ্রাহকমের এর্ং সামর্গ্রকভামর্ 
তামের সম্প্রোয়মক ঝুুঁ র্কর মুমখ ঘফলমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ের্ে আমরা আমামের প্রহরা 
র্শর্িল কর্র এর্ং ঘমৌর্লক জর্স্বাস্থয র্র্র্ি উমপিা কর্র, তাহমল এই শীত এই মহামারীর সর্ ঘেময় 
অ্ন্ধকার সময় হমত পামর এর্ং আমরা তা হমত র্েমত পার্র র্া। আমরা জার্র্ টিকা আসমে, আমরা 
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জার্র্ সু়িমের ঘশমষ একো আমলা আমে, র্কন্তু ের্ে আমরা এখর্ প্রহরা র্শর্িল কর্র এর্ং শৃঙ্খলাহীর্ 
হময় োই, তাহমল ঘসখামর্ ঘপৌুঁোমত আমামের আরও ঘর্র্শ সময় লাগমর্।"  
   
 ঘস্টট বলকার অথবরটি (State Liquor Authority, SLA) এর ঘচয়ারমোর্ বভর্ম্বসন্ট ব্র্োডবল 
িম্বলর্, "েখর্ আমরা  ান্ডা আর্হাওয়ায় প্রর্শ করর্ে এর্ং র্ভতমর িাকমত র্ািয হই, তখর্ রাজয 
জমু়ি র্যর্সাগুর্লর জর্য অ্র্ুর্তী িাকা জরুরী। র্র্উ ইয়কন র্াসীমের অ্র্শযই মুমখাশ পরা োর্লময় 
ঘেমত হমর্, সামার্জক েরূত্ব অ্র্ুশীলর্ করমত হমর্ এর্ং আমামের সর্াইমক সসু্থ রাখার জর্য ঘে 
জীর্র্ রিাকারী ঘপ্রামোকল প্রময়াগ করা হময়মে তা অ্র্ুসরণ করমত হমর্।"   
  
রাজয মে কতৃন পি রাজযর্যাপী র্লর্ৎকরণ প্রমেষ্টা অ্র্যাহত ঘরমখমে, ঘেখামর্ COVID-19 এর ঘকমস 
র্ােকীয়ভামর্ র্ৃর্ে পাওয়া এলাকার উপর র্র্মশষ মমর্ামোগ প্রোর্ করা হময়মে, োর মমিয রময়মে 
রাজয মমর্ার্ীত মাইমরা-ক্লাোর ঘজার্।  
  
ঘেে র্লকার অ্ির্রটি ঘর্াডন  ঘিমক জার্র করা জরুর্র স্থর্গতামেশ করা 36টি প্রর্তষ্ঠামর্র কাউর্ে 
অ্র্ুোয়ী র্র্শে র্র্র্রণ র্র্মে ঘেওয়া হময়মে।  
  
র্র্উ ইয়কন  র্সটিমত:  
  
• র্ঙ্কস- 3  
• ব্রুকর্লর্ - 4  
• মযার্হাের্ - 4  
• কুইন্স - 8  
• েযামের্ আইলযান্ড - 4  
  
র্র্উ ইয়কন  র্সটির র্াইমর:  
  
• অ্যালমর্র্র্ - 1  
• ব্রুম - 1  
• ঘেৌতাউকুয়া - 1  
• এর্র - 2  
• র্াসাউ - 1  
• সামফাক - 4  
• ওময়েমেোর - 3  
  
তামের লঙ্ঘর্ এর্ং তামের সাসমপর্শমর্র তার্রখ সহ স্থর্গত 36টি পার্শালা এর্ং ঘরেুমরমের একটি 
তার্লকা এখামর্ পাওয়া োমর্।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SLA_Violations.pdf


 

 

েখর্ রাজয র্লকার অ্মিার্রটি (SLA) একটি লাইমসন্সপ্রাপ্ত র্যর্সার অ্র্যাহত র্রয়াকলাপ জর্স্বাস্থয 
ও র্র্রাপত্তার জর্য ঝুুঁ র্কপণূন র্মল র্র্িনারণ কমর তখর্ জরুর্র তাৎির্ণক সংর্িপ্ত স্থর্গতামেশ জার্র 
করা হয়। স্তর্গতামেশ অ্র্র্লমে প্রোর্ করা হয় এর্ং অ্র্র্র্েনষ্টকামলর জর্য কােনকর িামক, োর মমিয 
সমর্নাচ্চ জর্রমার্ার অ্ন্তভুন ক্ত স্থায়ী লাইমসন্স র্ার্তলকরণ এর্ং 10,000 মার্কন র্ ডলার পেনন্ত জর্রমার্া। 
জরুর্র স্থর্গতামেশ প্রাপ্ত লাইমসন্সিারীরা SLA প্রশাসর্র্ক আইমর্র র্র্োরমকর (SLA Administrative 
Law Judge) কামে একটি দ্রুত শুর্ার্র্র অ্র্িকার রামখর্। 23 অ্মটার্র ঘিমক 6 র্ডমসেমরর 
মমিয পণূন ঘর্ামডন র একটি র্র্মশষ সভায় ঘেয়ারমযার্ ব্র্যাডর্ল, কর্মশর্ার র্লর্ল ফযার্ এর্ং কর্মশর্ার 
র্গ্রর্ল ঘফাডন  জরুর্র স্থর্গতামেশগুর্ল জার্র কমরর্ ো সামার্জক েরূমত্বর র্র্মেন র্শকার অ্িীমর্ 
র্ডর্জোলভামর্ ঘরকডন  করা র্ভর্ডও-র মািযমম পর্রোর্লত হময়র্েল।  
  

###  
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