
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত বর্য়ম গুরুতরভাম্বি লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ বর্উ ইয়কন  
বসটির 12টি অবতবরক্ত িাম্বরর বলকার লাইম্বসন্স স্থবগত ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
গণস্বাস্থে জরুবর অিস্থার সময় 57টি িেিসার বলকার লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বয়ম্বে  

  
মাবি-এম্বজবন্স টাস্ক ঘ াসন মঙ্গলিার রাম্বত 487টি কমপ্লাম্বয়ন্স ঘেক পবরোলর্া কম্বর, 29টি 

অবতবরক্ত লঙ্ঘর্ প নম্বিক্ষণ কম্বর  
  

এই প নন্ত 534টি োজন  দাবিল এিং প্রবক্রয়াজাত করা হম্বয়ম্বে, সাসম্বপর্ের্ এিং োম্বজন র 
হালর্াগাদকৃত তাবলকা এিাম্বর্ পাওয়া  াম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বিশ্বিযাপী মহামারী সম্পবকন ত বর্িনাহী আমেশ 
গুরুতরভামি লঙ্ঘমর্র অ্বভমোমগ ঘেট বর্উ ইয়কন  বসটির 12টি িামরর বলকার লাইমসন্স স্থবগত 
কমরমে। সপ্তাহান্ত জমুে, ঘেট পুবলশ এিং ঘেট বলকার অ্থবরটির (State Liquor Authority, 
SLA) ঘর্তৃমে ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ াসন 1,131টিরও ঘিবশ কমপ্লাময়ন্স ঘেক পবরোলর্া 
কমর 55টি প্রবতষ্ঠামর্ লঙ্ঘর্ র্বথভুক্ত কমর। COVID-19 বিবি লঙ্ঘর্ করা িযিসাগুবলমক প্রবত 
লঙ্ঘমর্র জর্য 10,000 মাবকন র্ ডলার পেনন্ত জবরমার্া বেমত হমত পামর, অ্র্যবেমক অ্তযন্ত গুরুতর 
লঙ্ঘমর্র  মল অ্বিলমে একটি িার িা ঘরেুমরমের বলকার লাইমসন্স স্থবগত করা হমত পামর।  
  
"েখর্ বর্উ ইয়কন  ঘেমটর COVID-19 সংখযা ক্রমাগত হ্রাস পামে, এিং সারা ঘেমশর বিবভন্ন 
ঘেমট উমেগজর্ক ভামি িবৃি পামে এিং এখর্ আমামের সমেতর্তা কমামর্ার সময় র্য়," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "স্থার্ীয় সরকারগুমলামক তামের কাজ করমত হমি, বকন্তু ঘেট তামের প্রমেষ্টার 
পবরপূরক হমত েথাসািয ঘেষ্টা করমে। বর্য়ম লঙ্ঘর্ মাত্র কময়ক মাস আমগ আমরা ঘেখামর্ বেলাম 
ঘসখামর্ আমামের ব বরময় বর্ময় োমি- তাই আমামের অ্িশযই খারাপ েবরত্রমের বিরুমি কম ার 
িযিস্থা বর্মত হমি োরা আইর্ লঙ্ঘর্ কমর এিং সিার স্বাস্থয এিং বর্রাপত্তার ঝুুঁ বকমত ঘ মল।"  
  
ঘেট বলকার অথবরটির ঘেয়ারমোর্ বভর্ম্বসন্ট ব্র্োডবল িম্বলর্: "গভর্নর বর্উ ইয়কন  ঘেট পুর্রায় 
ঘখালার জর্য স্মাটন , ডাটা োবলত বর্য়ম প্রময়াগ কমরমের্, এিং ঘসগুমলা আক্রমর্াত্মকভামি প্রময়াগ 
করা হমি। বর্উ ইয়কন িাসীমের স্বাস্থয এিং বর্রাপত্তা সিার অ্গ্রাবিকার হওয়া উবেত, এিং োরা 
এই মহামারীমক গুরুমের সামথ বর্মে র্া তামের আমরা ঘঝমে ঘ লমত অ্িযাহত রাখমিা।"  
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গত রামত, ঘেমটর তেন্তকারীরা 29 টি প্রবতষ্ঠামর্ লঙ্ঘর্ পেনমিক্ষণ কমরমে এিং আর্ুষ্ঠাবর্ক 
অ্বভমোগ প্রস্তুত করা হমে। গত রাত ঘথমক পেনমিবক্ষত লঙ্ঘমর্র ঘভৌগবলক তমথযর মমিয রময়মে:  
  

• ব্রঙ্কস -- 2  
• ব্রুকবলর্ -- 7  
• মযার্হাটর্ -- 11  
• কুইন্স -- 5 
• েযামটর্ আইলযান্ড -- 3  
• সাম াক কাউবে - 1  

  
28 এিং 29 জলুাই তাবরমখ অ্র্ুবষ্ঠত সভায় ঘেট বলকার অ্থবরটি ঘিাডন  ঘে 12টি প্রবতষ্ঠার্মক 
তাৎক্ষবণক স্থবগতামেমশর জরুবর আমেশ জাবর কমর ঘসগুবল হল:  
  
29 জলুাই, 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 694-696 মোবডসর্ অোবভবর্উম্বত অিবস্থত "ঘর্ম্বলা"  
28 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা গভর্নমরর বর্িনাহী আমেশ 
202.3 লঙ্ঘর্ কমর ঘরেুমরমের ঘভতমর একাবিক ঘটবিমল অ্ন্তত আটজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক খািার ও 
পার্ীয় পবরমিশর্ করমত ঘেমখমের্ ো গত 16 মােন , 2020 ঘথমক বর্উ ইয়কন  বসটির বভতমর ঘসিা 
সীবমত কমরমে।  
  
29 জলুাই, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 270 বিথ বিম্বট অিবস্থত "ইউবর্য়র্ গ্রাউন্ড"  
24 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘেমখর্ ঘে জর্তা সরাসবর 
খািার োোই স্থাপর্ার িাইমর মেযপার্ করমে, োর মমিয 12 জর্ পৃষ্ঠমপাষক োুঁবেময় আমে এিং 
খািার োো পার্ করমে। উপরন্তু, মাবলক, একজর্ িারমটন্ডার এিং ওময়টোম র একজর্ সেসযমক 
মুখািরণ োোই পেনমিক্ষণ করা হয়।  
  
29 জলুাই, 2020 তাবরম্বি জোমাইকার 170-12 জামাইকা অোবভবর্উম্বত অিবস্থত "লোবডজ 
ঘপাটন স িার"  
27 জলুাই ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা আটজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক ভিমর্র ঘভতমর 
অ্যালমকাহল পার্ করমত এিং একজর্ কমীমক মুখািরণ পরা োো ঘেমখমের্, উভয়ই গভর্নমরর 
বর্িনাহী আমেমশর স্পষ্ট লঙ্ঘর্।  
  
29 জলুাই, 2020 তাবরম্বি ব্র্ঙ্কম্বসর 4001 ইে ঘেমন্ট অোবভবর্উম্বত অিবস্থত "পাকন " 
25 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা েবিশ ঘথমক পঞ্চাশ জর্ 
পৃষ্ঠমপাষকমক স্থাপর্ার ঠিক সামমর্র  ুটপাথ এিং রাস্তায় র্াইটক্লামির মত একটি পবরমিমশ মেযপার্ 
এিং হুক্কাহ িূমপার্ করমত ঘেমখমের্, োর মমিয প্রায় িামরা জর্ পৃষ্ঠমপাষমকর মুখািরণ বেল র্া।  
  



 

 

29 জলুাই, 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 1624 আমোরডাম অোবভবর্উম্বত অিবস্থত "বগ্রল অর্ দে 
বহল"  
27 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ভিমর্র িাইমর েটুি পৃথক 
ঘটবিমল পৃষ্ঠমপাষকমের খােয োো মে পার্ করমত ঘেমখর্, এর পাশাপাবশ েইু জর্ পৃষ্ঠমপাষক 
ভিমর্র বভতমর িামর োুঁবেময়বেমলর্।  
  
29 জলুাই, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 149 বিথ বিম্বট অিবস্থত "ঘরগুলার বভবজটরস"   
24 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রায় 20 জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক 
সরাসবর আবির্ার িাইমর খািার োোই মে পার্ করমত ঘেমখর্।  
  
28 জলুাই 2020 তাবরম্বি জোকসর্ হাইটম্বসর 79-05 রুম্বজম্বভি অোবভবর্উম্বত অিবস্থত "ঈল 
অলম্বরা ঘরাম্বলা"  
25 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা িামরর ঘভতমর 20 জর্ 
পৃষ্ঠমপাষকমক মেযপার্ করমত ঘেমখর্, েইুজর্ কমনোরী মুখািরণ োোই পৃষ্ঠমপাষকমের পবরমিশর্ 
করবেমলর্ এিং আটজর্ পষৃ্ঠমপাষক ঘরেুমরমে ঘকার্ খািার োোই োুঁবেময় মেযপার্ করমের্।  
  
28 জলুাই 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 733 9ম অোম্বভবর্উম্বত অিবস্থত "গবসপ"  
27 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা 12 জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক বর্উ 
ইয়কন  বসটির রাত 11 টার কারব উময়র ঘিশ পমর পৃষ্ঠমপাষকমের আউটসাইড সাবভন মসর জর্য 
প্রবতষ্ঠামর্র সামমর্র  ুটপামথ জমো হমত, রময় ঘেমত এিং মেযপার্ করমত ঘেমখর্, এিং প্রবতষ্ঠামর্র 
মাবলক এিং একাবিক পৃষ্ঠমপাষক মুখািরণ োো বেল। গবসপ একটি পুর্রািৃবত্ত করা অ্পরািী, 
তামের বিরুমি জলুাই মামসর শুরুমত গভর্নমরর বর্িনাহী আমেশ লঙ্ঘমর্র জর্য আমগর েটুি অ্বভমোগ 
রময়মে।  
  
28 জলুাই, 2020 তাবরম্বি জোমাইকার 93-10 উডহোম্বভর্ িুলাভাম্বডন  অিবস্থত "আটলাবন্টস"  
আটলাবেস গভর্নমরর বর্িনাহী আমেমশর ক্রমাগত লঙ্ঘর্কারী, ঘেখামর্ SLA-এর তেন্তকারীরা 1 লা 
জলুাই ঘথমক 16 জলুাই এর মমিয পাুঁেটি পথৃক  টর্ায় পৃষ্ঠমপাষকমের সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা 
উমপক্ষা কমর এিং ভিমর্র সামমর্ োুঁবেময় মেযপার্ করমত ঘেমখ।  
  
28 জলুাই 2020 তাবরম্বি জোকসর্ হাইটম্বসর 79-03 রুম্বজম্বভি অোবভবর্উম্বত অিবস্থত "এল 
আিুম্বয়ম্বলা ঘগাম্বজার্"  
25 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা বর্উ ইয়কন  বসটির আউটমডার 
ঘসিার জর্য রাত 11 টার কারব উ অ্বতক্রম কমর ভিমর্র সামমর্র  ুটপামথ বিশ জর্ 
পৃষ্ঠমপাষকমক োুঁবেময় এিং িমস মেযপার্ করমত ঘেমখর্। ঘসখামর্ একাবিক কমনোরী মুখািরণ পরা 
বেমলর্ র্া, োর মমিয মযামর্জার এিং প্রমিশোমর েজুর্ কমনোরীও বেমলর্। পবরেশনমর্র সময় েইুজর্ 
পৃষ্ঠমপাষক িামরর ঘভতমর িমস খািার োো মে পার্ করবেমলর্।  
  
28 জলুাই, 2020 তাবরম্বি কম্বরার্ার 38-12 104তম বিম্বট "এল পাম্বলা িার"  



 

 

18 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা বর্উ ইয়কন  বসটির আউটমডার 
ঘসিার জর্য রাত 11 টার কারব উ অ্বতক্রম কমর ঘরেুমরমের িাইমর বত্রশ জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক 
মেযপার্ করমত ঘেমখর্। ঘরেুমরেটি গভর্নমরর বর্িনাহী আমেশ লঙ্ঘমর্র পরু্রািৃবত্ত করা অ্পরািী, 
োর বিরুমি 21 জরু্ ঘথমক 1 জলুাই এর মমিয োরটি পৃথক  টর্ায় লঙ্ঘমর্র অ্বভমোগ মুলতবি 
আমে।  
  
28 জলুাই, 2020 তাবরম্বি বরেমন্ড বহম্বলর 105-13 জোমাইকা অোবভবর্উম্বত অিবস্থত "রে্াম্বচা "  
27 জলুাই ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা গভর্নমরর বর্িনাহী আমেমশর সরাসবর 
লঙ্ঘর্ কমর িামরর ঘভতমর ঘমাট আটজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক মেযপার্ করমত পেনমিক্ষণ কমর, ঘেখামর্ 
েইুজর্ পৃষ্ঠমপাষক মুখািরণ োো বেল এিং একজর্ িারমটন্ডার মুখািরণ োোই পবরমিশর্ কমর।  
28 জলুাই পণূন ঘিামডন র একটি বিমশষ সভায় এিং 29 জলুাই পণূন ঘিামডন র একটি বর্য়বমত সভায় 
ঘেয়ারমযার্ ব্রযাডবল, কবমশর্ার বলবল  যার্ এিং কবমশর্ার বগ্রবল ঘ াডন  জরুবর স্থবগতামেমশর 
আমেশ ঘের্ ো বিমশষ সামাবজক েরুে বিবিমালার অ্িীমর্ বডবজটালভামি ঘরকডন কৃত বভবডওর 
মািযমম সং টিত হয়।  
  
ঘেমটর তেন্তকারীরা লঙ্ঘর্ পেনমিক্ষণ করার পর, আর্ুষ্ঠাবর্ক অ্বভমোগ োময়র করা হয় এিং 
জবরমার্া জাবর করা হমত পামর। গুরুতর লঙ্ঘমর্র ঘক্ষমত্র েখর্ SLA একটি লাইমসন্সপ্রাপ্ত িযিসার 
অ্িযাহত অ্পামরশর্ জর্স্বাস্থয এিং বর্রাপত্তার জর্য ঝুুঁ বকপূণন িমল বর্িনারণ কমর তখর্ জরুবর 
তাৎক্ষবণক স্থবগতামেশ জাবর করা হয়। স্তবগতামেশ অ্বিলমে প্রোর্ করা হয় এিং অ্বর্বেনষ্টকামলর 
জর্য কােনকর থামক, োর মমিয সমিনাচ্চ জবরমার্ার অ্ন্তভুন ক্ত স্থায়ী লাইমসন্স িাবতলকরণ এিং 
10,000 মাবকন র্ ডলার পেনন্ত জবরমার্া। জরুরী স্থবগতামেশ প্রাপ্ত লাইমসন্সিারীরা SLA প্রশাসবর্ক 
আইমর্র বিোরমকর সামমর্ দ্রুত শুর্াবর্র অ্বিকার রামখর্।  
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