
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

  
গভর্নর কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত গুরুতর বর্য়ম লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ ফেব্রুয়াবরম্বত 23টি 

অবতবরক্ত িার ও ফরসু্টম্বরম্বের মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করার কথা ফ াষণা কম্বরর্  
  

জর্স্বাস্থে জরুবর অিস্থার সময় 393টি িেিসা প্রবতষ্ঠাম্বর্র মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বয়ম্বে  
  
2021 সাম্বল 449টি চাজন  ইসুে করা হয়; স্থবগতাম্বেে এিং চাম্বজন র আপম্বেট তাবলকা এখাম্বর্ পাওয়া 

 াম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মহামারর সম্পরকন ত রর্র্নাহী আমেশ গুরুতর 
লঙ্ঘমর্র অ্রভমোমগ ঘেট রর্উ ইয়কন  ঘেমটর 23টি অ্রতররক্ত র্ার ও ঘরেুমরমের মমের লাইমসন্স 
স্থরগত কমরমে, ো কমরার্াভাইরাস মহামাররর সময় মমের লাইমসন্স স্থরগত করার েষৃ্টান্ত 393 এ 
রর্ময় এমসমে। 2021 সামল, রর্রি লঙ্ঘমর্র কারমণ র্ার ও ঘরেুমরেগুরলর রর্রুমে 449টি অ্রভমোগ 
োময়র করা হময়মে োমত এই রর্স্তার র্ন্ধ করা োয়। COVID-19 রর্রি লঙ্ঘর্ করা র্যর্সাগুরলমক 
প্ররত লঙ্ঘমর্র জর্য 10,000 মারকন র্ ডলার পেনন্ত জররমার্া রেমত হমত পামর, অ্র্যরেমক অ্তযন্ত 
গুরুতর লঙ্ঘমর্র ফমল অ্রর্লমে একটি র্ার র্া ঘরেুমরমের রলকার লাইমসন্স স্থরগত করা হমত 
পামর।  
  
"রর্উ ইয়কন র্াসীমের কম ার পররশ্রমমর জর্য ির্যর্াে, আমরা গত র্সমন্তর র্ক্রমরখায় ঝুুঁ মকরে এর্ং 
এই শীমত েুটির ঘেউময়র সামে লড়াই কমররে এর্ং েরে আমরা চাই সংখযাগুমলা সঠিক রেমক এরগময় 
োক, তাহমল আমামের প্রহরীমক সুররিত রাখমত হমর্ এর্ং রর্য়ম কার্ুর্ প্রময়াগ করমত হমর্ ঘে 
আমরা মার্ুষমক সুররিত রাখমত জারর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘর্রশরভাগ র্ার এর্ং ঘরেুমরে 
রর্য়মগুরল ঘমমর্ চলমে, রকন্তু োরা প্রকামশয জর্স্বামস্থযর পেমিপমক উমপিা কমর, রর্উ ইয়কন র্াসীমের 
জীর্র্মক ঝুুঁ রকর মুমখ ঘফমল ঘেয় তামের প্ররত আমামের শূর্য সরহষু্ণতা রময়মে — এর্ং আমরা 
তামের জর্ার্রেরহ করমত োকর্।"  
  
 ফস্টট বলকার অথবরটি (State Liquor Authority, SLA) এর ফচয়ারমোর্ বভর্ম্বসে ব্র্োেবল 
িম্বলর্, "আমরা জর্স্বাস্থয ও সুরিামক অ্গ্রারিকার প্রোর্কারী রর্মর্কর্ার্ র্যর্সায়ীমের কম ার 
পররশ্রমমর প্রতযি ফলাফল রহমসমর্ ঘেট জমুড় ক্রমর্িনমার্ সম্মরত ঘেখমত পারি। রকন্তু আমরা 
এখমর্া রর্শ্বর্যাপী মহামাররর মাঝখামর্ আরে, এর্ং টাস্ক ঘফাসন র্যর্স্থা রর্মত োকমর্ ঘেমহতু রর্উ 
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ইয়কন র্াসী অ্মর্ক ঘর্রশ তযাগ স্বীকার কমরমে এর্ং মুরষ্টমময় খারাপ অ্রভমর্তামক আমামের অ্গ্রগরতমক 
রর্রিত করার সুমোগ কমর রেময়মে।"  
  
ঘেট রলকার অ্েররটি ঘর্াডন  ঘেমক জারর করা জরুরর স্থরগতামেশ করা 23টি প্ররতষ্ঠামর্র কাউরে-
র্াই-কাউরে ঘেকডাউর্ এর রর্শে রর্র্রণ র্ীমচ ঘেওয়া হময়মে।  
  
রর্উ ইয়কন  রসটিমত:  

• র্ঙ্কস - 2  
• ব্রুকরলর্ - 6  
• মযার্হাটর্ - 3  
• কুইন্স - 7  

  
রর্উ ইয়কন  রসটির র্াইমর:  

• র্াসাউ - 1  
• সামফাক - 4  

  
1 ঘফব্রুয়ারর 2021 এর্ং 14 ঘফব্রুয়ারর, 2021 এর মমিয পুমরা ঘর্ামডন র একটি রর্মশষ সভায় 
ঘচয়ারমযার্ েযাডরল, করমশর্ার রলরল ফযার্ এর্ং করমশর্ার রগ্ররল ঘফাডন  জরুরর স্থরগতামেশগুরল জারর 
কমরর্ ো সামারজক েরূমের রর্মেন রশকার অ্িীমর্ রডরজটালভামর্ ঘরকডন  করা রভরডও-এর মািযমম 
পররচারলত হময়রেল। েখর্ SLA একটি লাইমসন্সপ্রাপ্ত র্যর্সাময়র অ্র্যাহত রক্রয়াকলাপ জর্স্বাস্থয ও 
রর্রাপত্তার জর্য ঝুুঁ রকপণূন র্মল রর্িনারণ কমর তখর্ জরুরর সংরিপ্ত স্থরগতামেশ জারর করা হয়। 
স্তরগতামেশ অ্রর্লমে প্রোর্ করা হয় এর্ং অ্রর্রেনষ্টকামলর জর্য কােনকর োমক, োর মমিয সমর্নাচ্চ 
জররমার্ার অ্ন্তভুন ক্ত স্থায়ী লাইমসন্স র্ারতলকরণ এর্ং 10,000 মারকন র্ ডলার পেনন্ত জররমার্া। জরুরর 
স্থরগতামেশ প্রাপ্ত লাইমসন্সিারীরা SLA প্রশাসরর্ক আইমর্র রর্চারমকর (SLA Administrative Law 
Judge) কামে একটি দ্রুত শুর্ারর্র অ্রিকার রামখর্।  
  
ঘে 23টি র্ার ও ঘরেুমরমের জর্য স্থরগতামেশ জারর করা হময়মে তামের লঙ্ঘর্ সম্পরকন ত তেয ও 
তামের স্থরগতামেমশর তাররখসহ ঘসগুমলা র্ীমচ তারলকাভুক্ত করা হমলা।  
  
14 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ ব্র্ঙ্কম্বসর 125 মাবসন ফেম্বস "বভলাবর ফেবল"  
  
12 ঘফব্রুয়ারর ঘেমটর মারি-এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারী এর্ং রর্উ ইয়কন  পুরলশ রর্ভাগ (New 
York Police Department, NYPD) কমনকতন াগণ মরুে ঘোকামর্র রভতমর েয় জর্ খররদ্দার এর্ং 
েয় জর্ কমনচারীমক মুমখাশ োড়াই ঘপময়রেমলর্ - ো অ্ভযন্তমর মে পররমর্শর্ র্া কম ার মে 
রর্ক্রময়র অ্র্ুমরত ঘর্ই - মেযপার্ ও সামারজক েরূে উমপিা। তেন্তকারীগণ কাউোমরর রপেমর্ 
রর্রক্রর জর্য টযাক্সরর্হীর্ রসগামরট এর্ং ঘপ্রসরক্রপশমর্র ওষুিও ঘপময়রেমলর্।   
  



 

 

14 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 28 েুবল বিম্বট অিবস্থত "ড্রােট িার্ন"  
  
13 ঘফব্রুারর ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারী এর্ং রর্উ ইয়কন  রসটি পুরলশ রর্ভাগ 
(New York City Police Department, NYPD) এর কমনকতন াগণ অ্রভোর্গুরল ঘগাপর্ করার 
একটি স্পষ্ট প্রয়ামস প্রাঙ্গমণ ঘরাল ডাউর্ ঘগটটি র্ন্ধ এর্ং তালার্ে অ্র্স্থায় ঘপময়মের্।য় একেল 
র্যরক্ত ঘর্ররময় আসার সময় তেন্তকারীগণ একটি ঘর্জমমমের েরজা রেময় প্রমর্শ কমরর্, তখর্ 
মেযপার্ অ্র্স্থায়, হুক্কা পার্ এর্ং সামারজক েরূে উমপিা কমর 25জর্ খররদ্দারমক ঘপময়রেল। 
তেন্তকারীগণ আরও ঘর্শ রকেু অ্রি এর্ং জীর্র্ রর্রাপত্তা লঙ্ঘর্ র্রেভুক্ত কমরমে, োর মমিয 
রময়মে ঘরাল ডাউর্ ঘগট এর্ং জরুরর প্রস্থার্।  
  
14 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ মার্হাম্বসম্বটর 2014C র্েন ার্ন িুম্বলভাম্বেন  অিবস্থত "ফটাকু মোর্ন 
এবেয়ার্"  
  
12 ঘফব্রুয়ারর ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ 175জর্ খররদ্দারমক প্রাঙ্গমণ ভীড় 
করমত ঘেমখর্, COVID সম্পরকন ত রর্রিরর্িামর্র অ্িীমর্ সমর্নাচ্চ রিগুমণর ঘচময় ঘর্রশ। এই 
লাইমসন্সিারী একজর্ পুর্রার্ৃরত্ত অ্পরািী - এর আমগ 12 ঘসমেের গুরুতর লঙ্ঘমর্র জর্যতামের 
মমের লাইমসন্স র্ারতল করা হয় এর্ং লাইমসন্সিারীমক 25,000 মারকন র্ ডলার জররমার্া করার পর 
পুর্র্নহাল করা হয়।  
  
12 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 2402 86 বিম্বট অিবস্থত "পোম্বর্ারামা বস্টকহাউস"  
  
10 ঘফব্রুারর ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ অ্বর্ি ইর্মডার ডাইরর্ংময়র 
অ্রভমোমগর রভরত্তমত র্জরোরর চালায়।য় তেন্তকারীগণ ঘেমখমের্ ঘে খররদ্দারগণ ফুটপামের একটি 
ঘ রা র্ারান্দা এলাকার রেমক ঘহুঁমট োমি এর্ং রতর্টি েরজা রেম  ঘোকার পর প্রমর্শ কমরমে, োর 
মমিয একটি তালার্ে এর্ং মযামর্জার কতৃন ক ঘখালা হময়মে।য় তেন্তকারীগণ 22জর্ খররদ্দারমক 
খাওয়া, মেযপার্ এর্ং হুকা পার্ করমত ঘেমখমের্ এর্ং মযামর্জার সহ রতর্জর্ কমনচারী মুমখাশ র্া 
পমর রেমলর্। একারিক খররদ্দারমক র্ামর োুঁরড়ময়, মমুখাশ োড়া হুকা পার্ করমত এর্ং সামারজক 
েরূমের ঘপ্রামটাকল উমপিা করমত ঘেখা ঘগমে। পররেশনমর্র সময়, প্রাঙ্গণটি লাইমসন্সরর্হীর্ রেল, 
লাইমসন্সিারীর সামে লাইমসন্স রাখার রর্ষয়টি ঘসফরকরপং এর্ং রর্মেনশ কমর ঘে র্যর্সা সামরয়কভামর্ 
র্ন্ধ করা হমর্।  
  
10 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ, কুইম্বন্সর 79-09 রকওম্বয় িুম্বলভাম্বেন  "79-09 ফেবল অোন্ড ফরাসাবর"  
  
6 ঘফব্রুয়ারর, ঘেমটর মারি-এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারী এর্ং NYPD কমনকতন াগণ একটি 
পররেশনর্ কমর, ঘেখামর্ লাইমসন্স করা মুরের ঘোকামর্র রভতমর ঘখালা পামে েইুজর্ মেযপার্ সহ 
েয়জর্মক মুমখাশ োড়া ঘপময়রেমলর্- ো আমেৌ প্রাঙ্গমর্ অ্যালমকাহল পররমর্শর্ করার অ্র্ুমরত ঘর্ই। 
কাউোমরর রপেমর্ তেন্তকারীগণ টযাক্সরর্হীর্ রসগামরট, আলগা রসগামরট এর্ং ঘসই সামে গাুঁজার পাে 
ঘেখমত পার্ ো জর্গমণর কামে েশৃযমার্ একটি তাক ঘেমক প্রেরশনত হয়। োরয়েপ্রাপ্ত কমনচারী 



 

 

তেন্তকারীমের কামে মাররজয়ুার্া এর্ং টযাক্সরর্হীর্ রসগামরট রর্রক্রর কো স্বীকার কমরমে, এোড়াও 
তেন্তকারীমের ঘোকামর্র রপেমর্ একটি লুকামর্া কম্পাটন মমে ঘেখামর্া হময়মে োমত রর্রভন্ন েযামের 
টযাক্সরর্হীর্ এর্ং প্রতারণামলূকভামর্ েযাম্পকরা রসগামরট রময়মে।  
  
10 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ কুইম্বন্সর 81-03 রুজম্বভল্ট এবভবর্উ-এ অিবস্থত "এল বর্উম্বভা কোম্বে 
এসপার্া ফপাটন স িার"  
  
21 জার্য়ুারর, একজর্ SLA তেন্তকারী েয়জর্ খররদ্দারমক ফুটপামের সামমর্ োুঁরড়ময় োকমত 
ঘেমখমের্, েখর্ রতরর্ মুমখাশ োড়া সামারজক েরূে উমপিা করমের্। তেন্তকারী মুমখাশ োড়া 
একজর্ রর্রাপত্তা রিী োড়াও একটি সমূ্পণন ঘ রা আউটমডার কা ামমার ঘভতমর রতর্জর্ খররদ্দারমক 
র্রেভুক্ত কমরমের্। ভর্মর্র ঘর্সমমমের ঘভতমর, তেন্তকারী েইুজর্মক মেযপার্ সহ সাতজর্ 
খররদ্দারমক ঘেখমত পার্, ঘেখামর্ তেন্তকারী একজর্ র্যরক্তমক সতকন  কমর ঘের্ ঘে ঘস লঙ্ঘর্কারী। 
5 ঘফব্রুয়ারর, তেন্তকারী পুর্রায় রভরজট কমরর্, ঘেখামর্ েয়জর্ খররদ্দার খােয োড়া ঘভতমর 
মেযপার্ কমরর্ এর্ং সামারজক েরূে উমপিা কমরর্, এোড়াও ভর্মর্র রভতমর মুমখাশহীর্ একটি 
সাভন ার রময়মে।   
  
7 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 507 রোন্ড বিম্বট অিবস্থত "কাবর্নভাল"  
  
3 ঘফব্রুারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ একটি পররেশনর্ কমর ঘেমখর্ ঘে 
32জর্ খররদ্দার ভর্মর্র রপেমর্ একটি সমূ্পণন ঘ রা কা ামমার ঘভতমর হুকা পার্, মেযপার্ এর্ং 
িূমপার্ করমে,য় কমরার্াভাইরাস রর্স্তার ঘরামি েয় মাস িমর রর্য়মকার্ুর্ োকা সমেও ঘে ঘকামর্া 
র্রহরঙ্গর্ অ্ঞ্চমলর কমপমি েইু রেক ঘখালা রাখমত হমর্।  
  
7 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ মোর্হাটম্বর্র 13-15 পবিম 54 বিম্বট অিবস্থত, "বিতীয় গোম্বটাপাম্বেন া"  
  
6 ঘফব্রুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ 32জর্ খররদ্দারমক ভর্মর্র র্াইমর 
একটি সমূ্পণন ঘ রা কা ামমার ঘভতমর খাওয়া-োওয়া এর্ং মেযপার্ করমত ঘেমখমের্, কমরার্াভাইরাস 
রর্স্তার ঘরামি েয় মাস িমর রর্য়মকার্ুর্ োকা সমেও ঘে ঘকামর্া র্রহরঙ্গর্ অ্ঞ্চমলর কমপমি েইু 
রেক ঘখালা রাখমত হমর্।  
  
7 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ কুইম্বন্সর 131-58 সোর্ম্বোেন  এবভবর্উম্বয় অিবস্থত "সুপারস্টার 
ফকটিবভ (Superstar KTV)"  
  
5 ঘফব্রুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারী এর্ং NYPD-এর কমনকতন াগণ 
অ্পামরশর্ ঘগাপর্ করার প্রয়ামস ভর্মর্র ঘরাল ডাউর্ ঘগটটি র্ন্ধ এর্ং তালার্ে অ্র্স্থায় 
ঘপময়রেমলর্। তেন্তকারীগণ ফুটপামের হযামচর মািযমম ভর্মর্ প্রমর্শ কমরর্, ো র্যর্হার কমর 
খররদ্দারমের ঘভতমর েুকমত ঘেওয়া হয়, তারা ঘেখমত পার্ ঘে র্মন্ধর সময় রাত 10টার পর 22জর্ 
খররদ্দার মেযপার্ করমে, সামারজক েরূে উমপিা করমে এর্ং হুকা পার্ করমে, এোড়াও মুমখাশ 



 

 

োড়া রতর্জর্ কমনচারী রময়মের্। NYPD কমনকতন াগণ মােক দ্রর্য রাখার অ্রভমোমগ একজর্ 
লাইমসন্সরর্হীর্ রর্রাপত্তা রিীমক ঘগ্রফতার কমরমের্। এই র্যর্সা একটি পরু্রার্ৃরত্ত অ্পরািী, োর 
রর্রুমে 20 র্মভের SLA কতৃন ক জারর করা EO লঙ্ঘমর্র অ্রভমোগ আর্া হময়মে।    
  
7 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ কুইম্বন্সর 107-09 রকওম্বয় িুম্বলভাম্বেন  অিবস্থত "জবর্'স ফরসু্টম্বরে িার 
অোন্ড লাউঞ্জ"  
  
6 ঘফব্রুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারী এর্ং NYPD কমনকতন াগণ একটি 
পররেশনর্ কমর ঘেখমত পার্ ঘে র্মন্ধর সময় রাত 10টার পর ভর্মর্র রপেমর্র উ ামর্ একটি সমূ্পণন 
ঘ রা কা ামমার ঘভতমর 38জর্ খররদ্দার মেযপার্ এর্ং হুকা পার্ করমের্। এোড়াও তেন্তকারীগণ  
ভুল র্যর্িার্েুক্ত ঘটরর্লগুরল, মুমখাশরর্হীর্ একজর্ মযামর্জার এর্ং ঘর্শ রকেু আগুর্ এর্ং জীর্র্ 
রর্রাপত্তা লঙ্ঘর্ র্রেভুক্ত কমরমের্।  
  
7 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখহাবেংটম্বর্র 1730 পিূন ফজবরম্বকা টার্নপাইম্বক অিবস্থত, "েে বিগ 
কাহুর্া"  
  
5 ঘফব্রুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ ভর্মর্র রভতমর প্রায় 150জর্ 
খররদ্দারমক ঘেখমত পার্, COVID-সম্পরকন ত রর্য়মমর অ্িীমর্ সমর্নাচ্চ েইু গুমণরও ঘর্রশ, ঘেখামর্ 
মুমখাশ োড়া অ্ন্তত 50জর্ খররদ্দার োুঁরড়ময় আমে, মেযপার্ করমে এর্ং সামারজক েরূে উমপিা 
করমে। তেন্তকারীগণ তামের অ্র্ুমমারেত লাইমসন্স লঙ্ঘর্ কমর রতর্জর্ র্ারমটোর এর্ং েইুজর্ 
রান্না মরর কমনচারীমক মুমখাশ োড়া এর্ং একজর্মক DJ পারফমন করমত ঘেমখমের্।   
  
7 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ অোবমটিবভম্বলর 248 েবিণ ফকচাম এবভবর্উম্বয় অিবস্থত "বলয়াম্বমর 
অিতরণ (Liam's Landing)"  
  
5 ঘফব্রুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ রতর্জর্ কমনচারীমক তামের 
েুতরর্মত মুমখাশ পরা অ্র্স্থায় ঘেখমত পার্, ভর্মর্র চারপামশ অ্সংখয খররদ্দার োুঁরড়ময় আমে এর্ং 
মেযপার্ করমে, ঘেখামর্ ঘকামর্া সামারজক েরূে ঘর্ই এর্ং র্ার এলাকা খররদ্দামরর লাইমর্ ভরপুর, 
অ্মর্মক ঘফসমাস্করর্হীর্। লাইমসন্সিারী একজর্ পুর্রার্ৃরত্ত অ্পরািী োমক রর্র্নাহী আমেশ ঘমমর্ চলার 
র্যাপামর অ্সংখযর্ার ঘর্াটিশ ঘেওয়া হয়, োর মমিয 23 র্মভের SLA-এর তেন্তকারীগণ মুমখাশ 
োড়া কমীমের সন্ধামর্ একটি উমমারচত পররেশনর্ পররচালর্া কমরর্, 22 রডমসের তেন্তকারীগণ 
পুর্রায় মুমখাশরর্হীর্ কমনচারীমের সন্ধার্ কমরর্ এর্ং মারলকমক সতকন  কমরর্ এর্ং 9 জার্য়ুারর 
তেন্তকারীগণ মুমখাশরর্হীর্ কমীমের এর্ং সামারজক েরূেমক উমপিা কমর প্রায় 40 জর্ খররদ্দারমক 
পেনমর্িণ কমরমের্।  
  
7 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ কুইম্বন্সর 215-52 জোমাইকা এবভবর্উম্বয় অিবস্থত "বক্রবপ বচম্বকর্ 
ফরসু্টম্বরে"  
  



 

 

4 ঘফব্রুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারী এর্ং NYPD কমনকতন াগণ শর্াক্তকরণ 
এড়ামর্ার একটি আপাত প্রয়ামস ঘরাল ডাউর্ সরুিা ঘগটগুরল রেময় ফুটপামের ঘর্সমমমের হযামচর 
রভতর রেময় খররদ্দারমের প্রমর্শ করমত ঘেমখর্। তেন্তকারীগণ ভর্মর্ প্রমর্শ কমরর্, চারজর্ 
খররদ্দারমক মুমখাশ োড়া রভতমর মেযপার্ করমত ঘেমখর্, মুমখাশ োড়া একজর্ মযামর্জারমকও ঘেখমত 
পার্। 2 জার্ুয়ারর, NYPD-এর র্জরোরর অ্র্ুসরণ কমর েখর্ কমনকতন াগণ খররদ্দারমের ঘর্সমমে 
হযামচর রভতর রেময় েুকমত ঘেমখর্, 22 জার্ুয়ারর NYPD পররেশনর্ োড়াও কমনকতন াগণ আর্ার 
ঘর্জমমমের রভতর রেময় প্রমর্শ করমত ঘেমখর্ এর্ং 15জর্ খররদ্দারমক মেযপার্ এর্ং িূমপার্ করমত 
ঘেমখর্।  
  
5 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ মোর্হাটম্বর্র 237 োইকমোর্ বিম্বট অিবস্থত "মামা সুেী (Mama 
Sushi)"  
  
4 ঘফব্রুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ পমর্রজর্ খররদ্দারমক ভর্মর্র 
র্াইমর একটি সমূ্পণন ঘ রা কা ামমার ঘভতমর খাওয়া-োওয়া এর্ং মেযপার্ করমত ঘেমখর্, েরেও েয় 
মামসর ঘর্রশ সময় িমর রর্য়ম কার্রু্ চালু আমে ঘে কমরার্াভাইরাস প্ররতমরামি ঘকামর্া র্রহরঙ্গর্ 
অ্ঞ্চমলর অ্ন্তত েইু পামশ ঘখালা রাখমত হমর্। লাইমসন্সটিমক পূমর্ন সতকন  করা হময়রেল এর্ং 16 
জার্ুয়ারর একই ঘ রা আউটমডার কা ামমার রভতমর খররদ্দারমের পররমর্শর্ করার জর্য চাজন  করা 
হময়রেল।  
  
5 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ কুইম্বন্সর 83-11 র্েন ার্ন িুলাভাম্বেন  অিবস্থত "ফমবিকার্ ফরসু্টম্বরে িার"  
  
4 ঘফব্রুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ আটজর্ খররদ্দারমক ভর্মর্র র্াইমর 
একটি সমূ্পণন ঘ রা কা ামমার ঘভতমর খাওয়া-োওয়া করমত এর্ং মেযপার্ করমত ঘেমখর্। র্যর্সা 
প্ররতষ্ঠার্টি পুর্রার্ৃরত্ত অ্পরািী, রর্র্নাহী আমেমশর লঙ্ঘমর্র কারমণ জলুাই মামস অ্রভমোগ োময়র করা 
হয় এর্ং তেন্তকারীগণ 25 জার্ুয়ারর পররেশনর্কামল ঘরেুমরেটির পররচালকমক সতকন  কমর 
রেময়রেমলর্ ঘে র্াইমরর কা ামমা স্বাস্থয রর্ভামগর (Department of Health, DOH) রর্য়ম মার্মে 
র্া।  
  
5 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ মোর্হাটম্বর্র 318 ওম্বয়স্ট 142 বস্টম্বট অিবস্থত "ফহিাগর্ লাউঞ্জ"  
  
3 ঘফব্রুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ রাত 11:30-এ একটি পররেশনর্ 
পররচালর্া কমরর্, তারা ভর্মর্ পমর্রজর্ খররদ্দারমক ঘেখমত পার্, োর মমিয েশজর্ খররদ্দার কাুঁমি 
কাুঁি রমরলময় োুঁরড়ময় রেমলর্ পাুঁচজর্ সামারজক েরূেমক উমপিা কমর র্মস রেমলর্। SLA NYPD 
ঘেমক প্ররতমর্ের্ ঘপময়মে ঘে 30 জার্ুয়ারর কমনকতন াগণ রাত 10টায় ঘেটর্যাপী কাররফউ জারর 
করার পর ভর্মর্র রভতমর খররদ্দারমের মেযপার্ অ্র্স্থায় ঘেমখমের্।  
  
3 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ কুইম্বন্সর 83-18 পাসনর্স িুম্বলভাম্বেন  অিবস্থত "মরবল- এর পাি 
(Morley's Pub)"  



 

 

  
3 ঘফব্রুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসন তেন্তকারী এর্ং NYPD কমনকতন াগণ মিযরামতর 
রকেু পমর ভর্মর্ ঘপৌুঁোর্, তারা ঘেখমত পার্ ঘে অ্পামরশর্ ঘগাপর্ করার ঘচষ্টায় ঘরাল ঘগট র্ন্ধ 
ঘরমখমে এর্ং কাডন মর্াডন টি রেময় ভর্মর্র সামমর্র জার্ালাগুমলা ঘেমক ঘরমখমে। রভতমর কণ্ঠস্বর 
ঘশার্ার পর তেন্তকারীগণ ঘরাল ঘগট খুমল ভর্মর্ প্রমর্শ করমল একজর্ মুমখাশরর্হীর্ র্যরক্ত সের 
েরজা খুমল ঘেয়, তারা ঘেখমত পার্ ঘে আটজর্ খররদ্দার মেযপার্ করমে এর্ং র্ার এলাকার 
চারপামশ সামারজক েরূে উমপিা করমে। তেন্তকারীগণ আরও ঘর্শ রকেু অ্রি এর্ং জীর্র্ রর্রাপত্তা 
লঙ্ঘর্ র্রেভুক্ত কমরমের্, োর মমিয রময়মে একটি র্ন্ধ জরুরী প্রস্থার্।  
  
1 ফেব্রুয়াবর, 2020 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 315 ফমম্বসম্বরাল বিম্বট অিবস্থত "অরা (Aura)"  
  
27 জার্য়ুারর, ঘেমটর মারি-এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারী এর্ং ভর্মর্র রপেমর্র উ ামর্ একটি 
সমূ্পণন র্ে কা ামমা সন্ধার্ কমর ঘরেুমরে কমীমের অ্র্রহত কমরর্ ঘে কা ামমাটি কমপমি েইু রেক 
ঘখালা রাখার রর্ষময় NYS স্বাস্থয সুরিা রর্ভামগর রর্মেন রশকাগুরল ঘমমর্ চলমে র্া। 28 জার্য়ুারর, 
পররেশনমর্র সময় তেন্তকারীগণ রাত 10টার কাররফউ-এর পর েয়জর্ খররদ্দারমক পুমরাপরুর ঘ রা 
কা ামমার রভতমর খার্ার ঘখমত ঘেমখর্ - এর্ং 29 জার্ুয়ারর তেন্তকারীগণ একই কা ামমার রভতমর 
ঘতমরাজর্ খররদ্দারমক খার্ার ঘখমত ঘেমখর্।  
  
1 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ রবক পম্বয়ম্বের 4 পোম্বচাগ ড্রাইম্বভ অিবস্থত "বপম্বরা-এর ফরসু্টম্বরে 
(Spiro's Restaurant)"  
  
30 জার্ুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ একটি পররেশনর্ কমর ঘেমখর্ ঘে 
86জর্ খররদ্দার ভর্মর্র রভতমর রভড় করমের্ ো COVID সম্পরকন ত রর্য়মমর প্রায় রিগুণ, এোড়াও 
লাইমসন্সিারী এর্ং রান্না মরর কমনচারীমক অ্র্ুপেুক্তভামর্ মুমখাশ পরা ঘেমখর্।  
  
1 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ মাউে বসর্াইম্বয়র 258 র্থন কাবি ফরাম্বে অিবস্থত "সোবভম্বর্া-এর 
হাইেঅোওম্বয় (Savino's Hideaway)"  
  
30 জার্ুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ একটি পররেশনর্ কমর ঘেমখর্ ঘে 
131জর্ খররদ্দার এই ভর্মর্র রভতমর রভড় করমে, ো COVID সম্পরকন ত রর্য়মমর প্রায় রিগুণ, 
ঘেখামর্ েয়জর্ খররদ্দার মুমখাশ োড়াই োুঁরড়ময় মেযপার্ করমে। এই র্যর্সা প্ররতষ্ঠার্টি পুর্রার্ৃরত্ত 
অ্পরািী, োর রর্রুমে 5 র্মভের SLA কতৃন ক জারর করা EO লঙ্ঘমর্র অ্রভমোগ আর্া হময়মে।  
  
1 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 3100 ওোর্ পাকন ওম্বয়ম্বত অিবস্থত "কাইেুম্বয়ম (Kaifuem)"  
  
29 জার্য়ুারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ রতর্ পামশ ঘ রা একটি কা ামমার 
রভতমর উরর্শজর্ খররদ্দারমক খাওয়া-োওয়া এর্ং মেযপার্ করমত ঘেমখমের্, েরেও কমরার্াভাইরাস 



 

 

েরড়ময় পড়া ঘরামি েয় মাস িমর রর্য়মকার্ুর্ রময়মে ঘে ঘকামর্া র্রহরঙ্গর্ অ্ঞ্চমলর কমপমি েইু 
রেক ঘখালা রাখমত হমর্।  
  
1 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 153 মরগার্ এবভবর্উম্বয় "আওয়ার উইকে ফলবে (Our 
Wicked Lady)"  
  
27 জার্য়ুারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারীগণ ভর্মর্র োমে একটি সমূ্পণন ঘ রা 
জায়গায় েশজর্ খররদ্দারমক খাওয়া-োওয়া এর্ং মেযপার্ করমত ঘেমখর্। 28 জার্ুয়ারর পরর্তী 
পররেশনমর্র সময় অ্সংখয ফায়ার ঘকাড লঙ্ঘর্ পেনমর্িণ করা হয়, ঘেখামর্ তেন্তকারীগণ 
মযামর্জারমক একটি রর্ররত এর্ং রর্রত োকার রচঠি হস্তান্তর কমরর্ এর্ং পেনমর্িণ করা লঙ্ঘমর্র 
মারলকমক উপমেশ ঘেওয়ার জর্য একটি ঘফার্ কল ফমলা আপ করা হয়। 29 জার্ুয়ারর তেন্তকারীগণ 
আটজর্ খররদ্দারমক মেযপার্ এর্ং পুমরাপুরর ঘ রা োমের কা ামমার ঘভতমর সামারজক েরূে উমপিা 
করমত ঘেমখ রফমর আমসর্।   
  
1 ফেব্রুয়াবর, 2021 তাবরম্বখ ব্র্ঙ্কম্বসর 214 উইবলস এবভবর্উম্বয় অিবস্থত "জাবভম্বয়র কারািাম্বলা 
(Javier Caraballo)"  
  
30 জার্ুয়ারর, ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘফামসনর তেন্তকারী এর্ং NYPD কমনকতন াগণ রাত 1টায় 
ভর্র্ ঘেমক ঘজামর গার্ শুর্মত পার্, েরেও ঘরাল ডাউর্ ঘগট র্ন্ধ এর্ং পেন া ও কাডন মর্াডন  
ঘভতমরর েশৃযমার্তা রর্রিত কমর। তেন্তকারীগণ প্রমর্শ করমল মুমখাশ োড়া একজর্ মযামর্জার েরজা 
খুমল ঘেয়, ঘেখামর্ তেন্তকারীগণ 14 রডমসের রর্উ ইয়কন  রসটিমত ইর্মডার ডাইরর্ং স্থরগতামেশ লঙ্ঘর্ 
কমর র্ামর েয়জর্ খররদ্দারমক মেযপার্ অ্র্স্থায় র্রেভুক্ত কমর।  
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