
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত বর্য়ম গুরুতরভাম্বি লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ 12টি বর্উ 
ইয়কন  বসটির িাম্বরর মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত ঘ াষণা কম্বরম্বে  

  
জর্স্বাস্থে জরুরী অিস্থার সময় 45টি িেিসার মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বয়ম্বে  

  
মাবি-এম্বজবন্স টাস্ক ঘ াসন ঘসামিার রাম্বত 644টি কমপ্লাম্বয়ন্স ঘেক পবরোলর্া কম্বর, 26টি 

অবতবরক্ত লঙ্ঘর্ প নম্বিক্ষণ কম্বর  
  

মাবি-এম্বজবন্স টাস্ক ঘ াসন সপ্তাহাম্বন্ত বর্উ ইয়কন  বসটি এিং লং আইলোম্বে 132টি লঙ্ঘর্ প নম্বিক্ষণ 
কম্বরম্বে, ঘমাট বিশ্বিোপী মহামারী সম্পবকন ত অবভম্ব াম্বগর সংখ্ো এখ্র্ 503  

  
ঘেট বলকার অম্ব াবরটি োজন  িা তাৎক্ষবণক বলকার লাইম্বসন্স সাসম্বপর্েম্বর্র সমু্মখ্ীর্ িার এিং 

ঘরেুম্বরম্বের তাবলকা এখ্াম্বর্ পাওয়া  াম্বি  
  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে বিশ্বিযোপী মহোমোরী সম্পবকন ত বর্িনোহী আমেশ 
গুরুতরভোমি লঙ্ঘমর্র অবভমেোমগ রোজয বর্উ ইয়কন  বসটির 12টি পোর্শোলোর মমের লোইমসন্স স্থবগত 
কমরমে। সপ্তোহোন্ত জমুে, রোজয পুবলশ (State Police) এিং রোজয মে কততন পমের (State Liquor 
Authority, SLA) ঘর্তত মে রোমজযর মোবি এমজবন্স টোস্ক ঘ োসন 132টি প্রবতষ্ঠোমর্ লঙ্ঘর্ র্বিভুক্ত কমর 
1,300টিরও ঘিবশ কমপ্লোময়ন্স ঘেক পবরেোলর্ো কমর। ঘসোমিোর রোমত অবতবরক্ত 644টি কমপ্লোময়ন্স 
ঘেক সম্পন্ন হময়মে ঘেখোমর্ তেন্তকোরীরো বর্উ ইয়কন  বসটিমত 26টি লঙ্ঘর্ পেনমিেণ 
করমে। COVID-19 বিবি লঙ্ঘর্ করো িযিসোগুবলমক প্রবত লঙ্ঘমর্র জর্য 10,000 মোবকন র্ ডলোর 
পেনন্ত জবরমোর্ো বেমত হমত পোমর, অর্যবেমক অতযন্ত গুরুতর লঙ্ঘমর্র  মল অবিলমে একটি িোর িো 
ঘরসু্টমরমের বলকোর লোইমসন্স স্থবগত করো হমত পোমর।  
  
"বর্উ ইয়কন িোসীরো িক্রমরখো সমতল করোর জর্য কম োর পবরশ্রম কমরমে, বকন্তু ঘে সি পোর্শোলো 
এিং ঘরসু্টমরে জর্স্বোস্থয বর্মেন বশকো উমপেো কমর তোরো তোমের ঘসই তযোগগুবলমক অসম্মোর্ করমে েো 
আমোমের অিনর্ীবতমক পুর্রোয় েোল ুকরোর সুমেোগ কমর ঘেওয়োর সময় জীির্ িোাঁবেময়মে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "স্থোর্ীয় সরকোরমক অিশযই আইর্ প্রময়োগ করমত হমি, বকন্তু টোস্ক ঘ োসন তোর 
প্রমেষ্টোমক ঘজোরেোর কমরমে এিং এই িোেবত স্থবগতোমেমশর মোিযমম আমরো একটি স্পষ্ট িোতন ো 
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পো োবি ঘে বর্উ ইয়কন িোসীমের স্বোস্থয এিং বর্রোপত্তোমক ঝুাঁ বকর মমিয ঘ মল এমর্ িযিসোর বিরুমে 
িযিস্থো বর্মত রোষ্ট্র বিিো ঘিোি করমি র্ো।"  
  
ঘেট বলকর অ বরটির ঘেয়ারমোর্ বভর্ম্বসে ব্র্োডবল িম্বলর্: "SLA ঘসই লোইমসন্সিোরীমের 
অবিলমে সোসমপন্ড করো অিযোহত রোখমি েোরো গভর্নমরর বর্িনোহী আমেশ সুস্পষ্টভোমি লঙ্ঘর্ কমর 
প্রোর্ বিপন্ন কমর। আমোমের সম্প্রেোয়, এিং ঘসই সোমি ঘরসু্টমরে এিং পোর্শোলোর মোবলক এিং 
কমনেোরীমের ঘিশীরভোগ, িক্রমরখো র্মর্ করোর জর্য প্রেুর তযোগ সহয কমরমে, এিং েোরো আমোমের 
রোমজযর করো অগ্রগবতমক ঝুাঁ বকমত ঘ মল তোমের বিরুমে অবিলমে িযিস্থো বর্মত SLA বিিো করমি 
র্ো।"  
  
25, 26 এিং 27 জলুোই তোবরমখ অর্ুবষ্ঠত সভোয় ঘস্টট বলকর অিবরটি ঘিোডন  ঘে 12টি প্রবতষ্ঠোর্মক 
তোৎেবণক স্থবগতোমেমশর জরুরী আমেশ জোবর কমর ঘসগুবল হল:  
  
25 জলুাই, 2020 তাবরম্বখ্ জোকসর্ হাইটম্বসর 85-07 র্েন ার্ন িুম্বলভাম্বডন  অিবস্থত "বলমা"  
অসংখয অবভমেোগ এিং পিূনিতী অবভমেোমগর পর, SLA 24 জলুোই তোবরমখ "বলমো" -এর একটি 
কমপ্লোময়ন্স ঘেক পবরেোলর্ো কমর। তেন্তকোরীরো প্রোঙ্গমর্র িোইমর েোাঁেোমর্ো কুবের ঘিবশ সংখযো 
পতষ্ঠমপোষকমের ঘেমখমের্ সোমোবজক েরূমের বর্মেন বশকো উমপেো কমর এিং  ুটপোি অিমরোি কমর 
রোস্তোয় একটি র্োইটক্লোমির পবরমিমশ েোাঁবেময় মেযপোর্ করমত। এর আমগ 18 জলুোই এ, SLA-এর 
তেন্তকোরীরো বর্উ ইয়কন  শহমরর রোত 11টোর কোরব উর পমরও িোইমর পবরমষিো প্রেোর্ করোর কোজ 
করো কিো র্বিভুক্ত কমর, একইরকম একটি িে েল পতষ্ঠমপোষক েোাঁবেময় িোমক এিং র্োইটক্লোমির 
মত পবরমিমশ জে হয়, মমুখর আিরণ িো সোমোবজক েরূমের বর্মেন বশকো ঘমমর্ েলো েোেোই। 
এেোেোও এই অিস্থোর্টিমক পেনমিেণ করো হময়মে এিং জরু্ মোমস গভর্নমরর বর্িনোহী আমেশ লঙ্ঘমর্র 
অবভমেোমগ অবভেুক্ত করো হময়মে।  
  
25 জলুাই, 2020 তাবরম্বখ্ ওম্বজার্ পাম্বকন  139-09 ক্রসম্বি িুম্বলভাম্বডন র "বসম্বজ'স িার এে লাউঞ্জ" 
লোইমসমন্সর অমোর্য করো শুরু হয় 27 ঘশ জরু্ তোবরমখ, েখর্ SLA তেন্তকোরীরো এই ভিমর্র 
ঘভতমর পোাঁেজর্ পতষ্ঠমপোষমকর মেযপোর্ করোর কিো র্বিভুক্ত কমর, তোর সোমি িবহরঙ্গমর্র 
ঘটবিলগুমলো সঠিকভোমি  োাঁক করো বেল র্ো এিং একটি পোটিন র মত পবরমিশ বেল েো পোশ্বনিতী 
ভিমর্র সোমমর্ অিবি প্রসোবরত বেল। 18ই জলুোই তোবরমখ একটি প্রকোবশত পবরেশনমর্র সময় 
তেন্তকোরীরো মুমখর আিরণ েোেো কমীমের পতষ্ঠমপোষকমের কোমে পবরমিশর্ করো র্বিভুক্ত কমরর্ 
এিং লোইমসন্সিোরীমক SLA বর্মেন বশকোর একটি সোরসংমেপ প্রেোর্ কমরর্। পমরর বের্ সন্ধ্যোয়, SLA 
তেন্তকোরীরো প্রবতষ্ঠোর্টিমত ঘগোপমর্ পবরেশনর্ কমরর্, ঘেখোমর্ ঘেখো েোয় ঘে বিশ জর্ পতষ্ঠমপোষক 
সরোসবর প্রোঙ্গমর্র সোমমর্ পোটিন  করমে এিং জমেো হমি, মুমখর আিরণ িো সোমোবজক েরূে েোেোই।  
  
26 জলুাই, 2020 তাবরম্বখ্ জোকসর্ হাইটম্বসর 8407 র্েন ার্ন িুম্বলভাম্বডন  অিবস্থত "রুবিম্বরাসা"  
24 জলুোই তোবরমখ, SLA তেন্তকোরীরো "রুবি ঘরোসো" এর একটি কমপ্লোময়ন্স ঘেক পবরেোলর্ো 
কমর, এিং প্রোয় পাঁবেশ জর্ িযবক্তমের অিস্থোমর্র সোমমর্ েোাঁবেময় পোর্ীয় পোর্ করমত, সোমোবজক 
েরূমের ঘপ্রোমটোকল উমপেো করমত এিং মুমখর আিরণ র্ো পমর িোকমত পেনমিেণ কমর। ঘভতমর 



 

 

একজর্ কমনেোরীমক মুমখর আিরণ েোেো ঘেখো েোয় পতষ্ঠমপোষকমের সোমি কিো িলমত েোরো বর্মজরোও 
মুমখর আিরণ ও পমরর্বর্। এই অিস্থোর্টিমক এেোেোও 18ই জলুোই এর গভর্নমরর বর্িনোহী আমেশ 
লঙ্ঘর্ করমত ঘেখো েোয়, ঘেখোমর্ পতষ্ঠমপোষকরো তোমত ঘেমর্ উবিবখত আমে ঘসই একইভোমি িোইমর 
জমেো হয়।  
  
26 জলুাই 2020 তাবরম্বখ্ জোকসর্ হাইটম্বসর 86-09 রুজম্বভি এবভবর্উম্বত "বমিঃ পাম্বচা'স কোম্ব "  
25 জলুোই তোবরমখ, SLA তেন্তকোরীরো "বমিঃ পোমচো'স কযোম " এর একটি কমপ্লোময়ন্স ঘেক 
পবরেোলর্ো কমর এিং বর্উ ইয়কন  বসটির িোইমরর পবরমষিোর ঘেমি রোত 11টোর পমর ঘরসু্টমরেটি 
পুমরোপুবর েোল ুআমে িমল পোওয়ো েোয়, এিং বিশজমর্রও ঘিবশ িযবক্ত তোর প্রোঙ্গমর্র সোমমর্ েোাঁবেময় 
পোর্ীয় পোর্ করমত ঘেখো েোয়, ঘকোর্ খোেয উপলভয বেল র্ো এিং ঘকোর্ সঠিক মুমখর আিরণ 
এিং সোমোবজক েরূে বেল র্ো। উপরন্তু, অন্তত বতর্জর্ কমনেোরী মুমখর আিরণ েোেোই আমে িমল 
পেনমিেণ করো হয়।  
  
26 জলুাই 2020 তাবরম্বখ্ কম্বরার্ার 112-51 রুজম্বভি এবভবর্উম্বত "ব্লু এম্বঞ্জল লাউঞ্জ"  
25 জলুোই, SLA তেন্তকোরীরো "ব্লু এমেল লোউে" এর কমপ্লোময়ন্স ঘেক পবরেোলর্ো কমর, এিং লেয 
কমর ঘে ঘকোর্ খোেয েোেো অযোলমকোহল পোর্ করমের্ পতষ্ঠমপোষকরো। রোন্নো মরর একটি পবরেশনর্ 
ঘেখোয় ঘে ঘরসু্টমরেটি বকেু সময় িমর খোিোমরর প্রময়োজর্ীয়তো লঙ্ঘর্ কমরমে, েো প্রমোণীত হয় 
একটি জং িরো বগ্রল, ঘকোর্ ঘতল েোেো বডপ ফ্রোয়োর, একটি খোবল ঘরবফ্রজোমরটর, একটি খোবল খোেয 
পবরমিশর্ ঘস্টশর্, সরেোমগুবলর গযোস িন্ধ্ করো, এিং  টর্োস্থমল ঘকোর্ রোন্নো মরর কমী ঘর্ই। এই 
অিস্থোর্টি 18 জলুোই এর গভর্নমরর বর্িনোহী আমেশ লঙ্ঘর্ করমে িমল পোওয়ো েোয়, ঘেখোমর্ পাঁবেশ 
জর্ ঘলোক বভতমর মেযপোর্ করবেল।  
  
26 জলুাই 2020 তাবরম্বখ্ জোকসর্ হাইটম্বসর 84-19 র্েন ার্ন িুলাভাম্বডন  অিবস্থত "বড লা ঘমারা 
ঘরেুম্বরে"  
18 জলুোই সন্ধ্যোয় একজর্ SLA তেন্তকোরী পতষ্ঠমপোষকমের েোাঁবেময়, মেযপোর্ করমত এিং সরোসবর 
প্রোঙ্গমর্র সোমমর্ জমেো হমত ঘেমখর্, মুমখর আিরণ েোেো িো সোমোবজক েরূে পেনমিেণ র্ো কমর। 
তেন্তকোরী মিযরোমতর বকেু আমগ ব মর আমসর্ -- বর্উ ইয়কন  বসটির িোইমরর পবরমষিো প্রেোমর্র 
জর্য রোত 11টোর কোরব উ এর সময় ঘিশ বকেুেণ পোর কমর -- এিং গভর্নমরর বর্িনোহী আমেশ 
লঙ্ঘর্ কমর বিশ জর্ পতষ্ঠমপোষকমক মেযপোর্ এিং পোটিন  করমত ঘেমখর্। এর আমগ এই অিস্থোর্টির 
বিরুমে 13 ও 14 জলুোই এর গভর্নমরর EO লঙ্ঘমর্র অবভমেোমগ আমর্ SLA।  
  
26 জলুাই 2020 তাবরম্বখ্ জোকসর্ হাইটম্বসর 218-21 জামাইকা িুম্বলভাম্বডন  অিবস্থত "এল পোটিও 
িার"  
25 জলুোই তোবরমখ, SLA তেন্তকোরীরো "এল পোটিও িোর" এর একটি কমপ্লোময়ন্স ঘেক পবরেোলর্ো 
কমর, ঘেখোমর্ পোর্শোলোর ঘভতমর পোর্রত পতষ্ঠমপোষকমের পেনমিেণ করো হয়, তোেোেোও িোরমটন্ডোর 
এিং রোন্নো মরর কমনেোরীমের মুমখর আিরণ েোেো ঘেখো েোয়। এর আমগ 18 জলুোই তোবরমখ, SLA 
এর তেন্তকোরীরো বর্উ ইয়কন  বসটির িোইমরর পবরমষিো প্রেোমর্র জর্য রোত 11টোর কোরব উ এর 



 

 

সমময়র েমিষ্ট পমর এই সংস্থোমক কোজ করমে িমল র্বিভুক্ত কমর, ঘেখোমর্ িে একেল পতষ্ঠমপোষক 
েোাঁবেময় িোমক এিং মুমখর আিরণ িো সোমোবজক েরূে েোেোই র্োইটক্লোমির মত পবরমিমশ জমেো হয়।  
  
27 জলুাই 2020 তাবরম্বখ্ অোম্বোবরয়ার 37-01 30th অোম্বভবর্উ এর "েে গ্র্োে"  
23 জলুোই তোবরমখ, SLA তেন্তকোরী এিং বর্উ ইয়কন  বসটি ঘশবরম র অব সমেমখ ঘে সংস্থোটি বর্উ 
ইয়কন  শহমরর রোত 11টোর কোরব উ এর সময় অমর্কখোবর্ অবতক্রম কমর তোমের কোজ করমে, 
ঘেখোমর্ অন্তত ডজর্খোমর্ক পতষ্ঠমপোষকমের সরোসবর ভিমর্র সোমমর্ সরোসবর পোওয়ো েোয়, ঘকোর্ 
মুমখর আিরণ িো সোমোবজক েরূে িজোয় র্ো ঘরমখ। বভতমর, পবরেশনমর্র েোয়ভোর প্রোপ্ত েল একজর্ 
পতষ্ঠমপোষকমক অযোলমকোহল পোর্ করমত এিং মুমখর আিরণ েোেো একজর্ কমনেোরীমক ঘেমখর্। েখর্ 
পবরেশনমর্র েোয়ভোর প্রোপ্ত েল ঘপ াঁেয়, একটি িোউন্সোরমক পতষ্ঠমপোষকমের ঘখোলো কমেইর্োর বর্ময় 
প্রোঙ্গর্ তযোগ করমত উৎসোবহত করমত ঘেখো েোয়।  
  
27 জলুাই 2020 তাবরম্বখ্ জোকসর্ হাইটম্বসর 87-05 র্েন ার্ন িুলাভাম্বডন  অিবস্থত "এল পাইসা কাম্ব "  
18 জলুোই সন্ধ্যোয় একজর্ SLA তেন্তকোরী এগোমরোজর্ পতষ্ঠমপোষকমক েোাঁবেময় মেযপোর্ করমত ঘেমখর্ 
এিং সরোসবর ভিমর্র সোমমর্ জমেো হমত ঘেমখর্, ঘকোর্ মুমখর আিরণ িো সোমোবজক েরূে েোেোই। 
তেন্তকোরী রোত 11:30টোয় ব মর আমসর্, বর্উ ইয়কন  বসটির িোইমর পবরমষিো প্রেোমর্র জর্য 
কোরব উ এর সময় রোত 11টো অবতক্রম কমর, এিং ঘেমখর্ পাঁবেশ জর্ পতষ্ঠমপোষকমক ঘেখমত পোর্-
- েোমের ঘকউ মুমখর আিরণ পবরিোর্ কমরর্বর্ -- মেযপোর্ করমের্ এিং সংস্থোর সোমমর্ জে 
হময়মের্ গভর্নমরর বর্িনোহী আমেশ লঙ্ঘর্ কমর।  
  
27 জলুাই 2020 তাবরম্বখ্ জোকসর্ হাইটম্বসর 76-07 রুজম্বভি এবভবর্উম্বত "ঘরামাবেম্বকাজ"  
23 জলুোই তোবরমখ, একজর্ SLA তেন্তকোরী "ঘরোমোবেমকোজ" এর কমপ্লোময়ন্স ঘেক পবরেোলর্ো 
কমরর্, এিং পোর্ ঘে পোর্শোলোর ঘভতমর ঘতমরোজর্ পতষ্ঠমপোষক মেযপোর্ করমের্ এিং মুমখর আিরণ 
েোেো একজর্ মযোমর্জোর এিং িোউন্সোর রময়মের্। এই িযিসোটি, েোরো িোরেোর অপরোি কমরমের্, 
আমগ েইুিোর গভর্নমরর বর্িনোহী আমেশ লঙ্ঘর্ করমে িমল ঘেখো ঘগমে, ঘে আমেশ অর্ুেোয়ী 
পোর্শোলো এিং ঘরসু্টমরেগুবলমক সোমোবজক েরূমের বর্মেন বশকো ঘমমর্ েলমত হমি কমরোর্োভোইরোমসর 
বিস্তোমরর সোমি লেোই করোর জর্য।  
  
27 জলুাই, 2020 তাবরম্বখ্ কম্বরার্ার 102-14 রুজম্বভি এবভবর্উম্বত "ঘডবলবসয়া'জ ঘমবিকার্াজ"  
25 জলুোই তোবরমখ একজর্ SLA তেন্তকোরী "ঘডবলবসয়োর ঘমবিকোর্োজ" এর একটি কমপ্লোময়ন্স ঘেক 
পবরেোলর্ো কমরর্, এিং ঘেমখর্ ভিমর্র ঘভতমর পতষ্ঠমপোষকরো িমস আমের্, এিং মযোমর্জোর 
তেন্তকোরীর পি ঘরোি করমে, অর্য বেমক একজর্ ওময়মেস পতষ্ঠমপোষকমের বপেমর্র েরজো বেময় েমল 
ঘেমত সতকন  করমে। এই লোইমসন্সিোরী একজর্ িোরেোর অপরোি কমরমের্, গভর্নমরর বর্িনোহী আমেশ 
লঙ্ঘর্ কমরমের্ এিং 24 জলুোই এিং 4 জলুোই তোবরমখর বর্উ ইয়কন  বসটির রোত 11টোর কোরব উ 
এর পর পবরমষিো প্রেোর্ কমরমের্।    
  
27 জলুাই 2020 তাবরম্বখ্ অোম্বোবরয়ার 36-12 বডটমারস িুম্বলভাডন  এর "েে পমরয়"  



 

 

23 জলুোই তোবরমখ, একজর্ SLA তেন্তকোরী "েযো পমরয়" এর কমপ্লোময়ন্স ঘেক পবরেোলর্ো 
কমরর্, এিং ঘেমখর্ পমর্র জমর্রও ঘিবশ পতষ্ঠমপোষমকর একটি েল ঘরসু্টমরমের সোমমর্ েোাঁবেময় এিং 
বভে কমর এিং পোশ্বনিতী িযিসোর সোমমর্ তোরো েবেময় পেমের্। 19 জলুোই এর পমর এটি একটি 
 মলো-আপ, েখর্ SLA-এর তেন্তকোরীরো ঘেমখর্ ঘে কমীরো মুমখর আিরণ পরমের্ র্ো, 
ঘটবিলগুবলর মমিয িযিিোর্ অপেনোপ্ত, এিং ঘরসু্টমরেটি খোিোর েোেো পোর্ীয় পবরমিশর্ করমে।   
  
25 জলুোই 2020 তোবরমখ, 26 জলুোই 2020 তোবরমখ এিং 27 জলুোই, তোবরমখ সোমোবজক েরূমের 
বর্মেন বশকোর অিীমর্ বডবজটোলভোমি ঘরকডন  করো একটি বভবডও িোরো পবরেোবলত পূণন ঘিোমডন র বিমশষ 
সভোয় কবমশর্োর বলবল  যোর্ এিং কবমশর্োর ঘগ্রবল ঘ োডন  জরুরী স্থবগতোমেমশর আমেশ ঘের্। েখর্ 
SLA একটি লোইমসন্সপ্রোপ্ত িযিসোর অিযোহত অপোমরশর্ জর্স্বোস্থয এিং বর্রোপত্তোর জর্য ঝুাঁ বকপূণন িমল 
বর্িনোরণ কমর তখর্ জরুরী তোৎেবণক স্থবগতোমেশ জোবর করো হয়। স্তবগতোমেশ অবিলমে প্রেোর্ করো 
হয় এিং অবর্বেনষ্টকোমলর জর্য কোেনকর িোমক, েোর মমিয সমিনোচ্চ জবরমোর্োর অন্তভুন ক্ত স্থোয়ী লোইমসন্স 
িোবতলকরণ এিং 10,000 মোবকন র্ ডলোর পেনন্ত জবরমোর্ো। জরুরী স্থবগতোমেশ প্রোপ্ত লোইমসন্সিোরীরো 
SLA প্রশোসবর্ক আইমর্র বিেোরমকর সোমমর্ দ্রুত শুর্োবর্র অবিকোর রোমখর্।  
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