
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/3/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত বর্য়ম গুরুতরভাম্বি লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ বর্উ ইয়কন  
বসটির 19টি অবতবরক্ত িাম্বরর মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
গণস্বাম্বস্থের জরুবর অিস্থার সময় 83টি িেিসার মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বয়ম্বে  

  
মাবি-এম্বজবন্স টাস্ক ঘ াসন শুক্রিার ঘেম্বক রবিিার রাত প নন্ত 3,000টিরও ঘিবে কমপ্লাম্বয়ন্স ঘেক 

পবরোলর্া কম্বর, 106টি অবতবরক্ত লঙ্ঘর্ প নম্বিক্ষণ কম্বর  
  

এই প নন্ত 596টি োজন  োবিল এিং প্রবক্রয়াজাত করা হম্বয়ম্বে, স্থবগতাম্বেে এিং োম্বজন র 
হালর্াগােকৃত 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  ঘেমটর 19টি িামরর মমের লাইমসন্স স্থবগত 
কমরমে। সপ্তাহান্ত জমুে, ঘেট পুবলশ (State Police) এিং ঘেমটর মে বর্য়ন্ত্রণ কততন পক্ষ (State 
Liquor Authority, SLA)-এর ঘর্তত মে ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ াসন 106টি প্রবতষ্ঠামর্ লঙ্ঘর্ 
র্বিভুক্ত কমর 3,047টি কমপ্লাময়ন্স ঘেক পবরোলর্া 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।  
  
"আমরা এমর্ পবরবস্থবত ঘেখবে ো সঠিক র্য় এিং স্থার্ীয় সরকারমক এগুমলার বিরুমে িযিস্থা 
বর্মত হমি, তা ঘসটি বর্উ ইয়কন  বসটি িা লং আইলযান্ড অ্িিা আপমেট বর্উ ইয়কন  ঘেখামর্ই ঘহাক 
র্া ঘকর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেসি িার এিং ঘরেুমরে োবয়েজ্ঞার্হীর্ভামি কাজ কমর 
োমে তারা অ্সম্মার্জর্ক, খারাপ আেরমণর সামি জবেত এিং শুিুমাত্র জর্স্বাস্থয লঙ্ঘর্ই করমে 
র্া িরং তারা সািারণ শালীর্তাও লঙ্ঘর্ করমে। বর্উ ইয়কন িাসীমের স্বাস্থয এিং বর্রাপত্তা রক্ষা 
আমামের এক র্ের অ্গ্রাবিকার এিং আমরা আইর্ লঙ্ঘর্কারী িযিসায়ীমের বিরুমে কােনকরী 
পেমক্ষপ গ্রহণ োবলময় োি।"  
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ঘেট বলকার অেবরটির ঘেয়ারমোর্ বভর্ম্বসন্ট ব্র্োডবল িম্বলর্: "স্পষ্টভামি জর্স্বাস্থয এিং 
বর্রাপত্তামক উমপক্ষা করা অ্মেৌবক্তক এিং ঘেমটর মে বর্য়ন্ত্রণ কততন পক্ষ গভর্নমরর বর্িনাহী আমেশ 
ঘমমর্ েলমত অ্স্বীকার করা িযিসা প্রবতষ্ঠার্গুমলা খুুঁমজ ঘসগুমলা িন্ধ কমর ঘেমি।"  
  
31 জলুাই, 1 আগে ও 2 আগে তাবরমখ অ্র্বুষ্ঠত সভায় ঘেমটর মে বর্য়ন্ত্রণ কততন পক্ষ ঘিাডন  ঘে 
19টি প্রবতষ্ঠার্মক তাৎক্ষবণক স্থবগতামেমশর জরুবর আমেশ জাবর কমর ঘসগুবল হমলা:  
  
2 আগে, 2020 তাবরম্বি অোলিাবর্র 170 ঘডলাওয়োর এবভবর্উম্বত অিবস্থত "েে বর্উ এলম্বিা রুম 
(The New Elbo Room)"  
30 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা একটি ঘগাপর্ কমপ্লাময়ন্স ঘেক 
কমর ঘেমখর্ ঘে িারটিমত গ্রাহকমের েমিষ্ঠ বভে রময়মে, মেযপার্ করমে এিং মুমখর আিরণ 
োোই ঘলাকজর্  ুমর ঘিোমে। খােয োো গ্রাহকমের কামে অ্বিক পবরমামণ অ্যালমকাহল বিবি 
লক্ষয করা ঘগমে, মমের ঘোকামর্র পবরমিষকগণ তেন্তকারীমের জার্ায় ঘে তামের শুিুমাত্র 
অ্যালমকাহমলর সামি বেপস বকর্মত হমি। তেন্তকারীরা গ্রাহকমের পলু ঘখলমত ঘেমখমে এিং ঘিশ 
কময়কজর্ গ্রাহকমক খািার োো অ্যালমকাহবলক পার্ীয় বর্ময় ঘসখার্ ঘিমক ঘির হমত ঘেমখমে। 
পেনমিক্ষমর্র সময় তেন্তকারীরা ঘেমখর্বর্ ঘে কমীরা গ্রাহকমের িসমত, মাস্ক পরমত, িামর োুঁবেময় 
মেযপার্ র্া করমত অ্িিা সামাবজক েরূে িজায় রাখমত িমলমের্।  
  
2 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্র্ঙ্কম্বসর 132 ওম্বয়ে ঘ াডন হোম ঘরাম্বড অিবস্থত "ঘটকুইলা সার্রাইজ 
(Tequila Sunrise)"  
25 জলুাই তাবরমখ, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘেমখ ঘে পাুঁেজর্ কমী মুমখর 
আিরণ োোই রময়মে োমের মমিয মযামর্জার, েইুজর্ পবরমিশর্কারী, একজর্ িাউন্সার ও একজর্ 
DJ রময়মে। 1 আগে তাবরমখ, SLA বর্উ ইয়কন  বসটি পুবলশ বডপাটন মমে (New York City 
Police Department, NYPD) ঘিমক একটি ঘর ামরল পায় ঘে 23 এিং 24 জলুাই তাবরমখ বর্উ 
ইয়কন  বসটিমত রাত 11টায় িাইর ঘসিাোমর্র িযাপামর কারব উ জাবর হওয়া সমেও প্রবতষ্ঠার্টি 
পুমরাপুবর োল ুবেল, প্রবতষ্ঠার্টির িাইমর ঘেেমশা জমর্রও ঘিবশ গ্রাহক বভে জবমময়বেল, মুমখ মাস্ক 
োোই োবেময় মেযপার্ করবেল, হুঁকা টার্বেল, েইু সাবর কমর গাবে পাকন  কমর রাস্তায় োর্জট 
ততবর কমর উচ্চস্বমর গার্ িাজাবেল। NYPD 24 জলুাই তাবরমখ একটি সমর্ জাবর কমর।  
  
2 আগে, 2020 তাবরম্বি অোম্বোবরয়ার 23-01 ঘেইর্ওম্বয় বিম্বট অিবস্থত "ব্র্াোসন টোভার্না 
(Brothers Taverna)"  
1 আগে তাবরমখ, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘেমখ ঘে প্রবতষ্ঠার্টির সামমর্ 
প্রায় পুঁবেশ জর্ গ্রাহমকর ঘকউ ঘকউ োুঁবেময় আমে আর অ্র্যরা িযামন্ডর তামল তামল র্ততয করমে 
োমের মুমখ ঘকামর্া আিরণ বেল র্া, সামাবজক েরূে িজায় রাখার বর্মেন বশকা অ্িজ্ঞা করবেল এিং 
ঢাকর্াবিহীর্ স্বে প্লাবেমকর কামপ অ্যালমকাহলেুক্ত পার্ীয় পার্ করবেল।  
  
2 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্র্ঙ্কম্বসর 25A ইে 170 বিম্বট অিবস্থত "লা সাম্বব্র্াসুরা (La Sabrosura)"  



 

 

31 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা রাস্তায় গ্রাহকমের উৎসাবহত 
করার জর্য ঘেমকামর্া িরমর্র মুমখর আিরণ োোই একটি বডমজ লক্ষয কমরর্। তেন্তকারীরা ঘেমখর্ 
ঘে োরজর্ কমনোরী মুমখর আিরণ পবরিার্ কমরবর্, ঘটবিমল েশজমর্র ঘিবশ গ্রাহক সঠিকভামি 
েরূে িজায় ঘরমখ িমসবর্, গ্রাহকগণ োুঁবেময় আমে, সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা করমে 
এিং ঘকামর্া খােয োোই অ্যালমকাহল বিবি করা হমে, পবরেশনমর্র সময় রান্না মর ঘকামর্া বকেুই 
রান্না করা হবেল র্া।  
  
2 আগে, 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 3143 ব্র্ডওম্বয়ম্বত অিবস্থত "ঘিম্বটাম্বলার্া (Bettolona)"  
1 আগে তাবরমখ, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘরেুমরমের ঘভতমর র্য় জর্ 
গ্রাহকমক িমস ঘখমত এিং অ্যালমকাহল পার্ করমত ঘেমখমের্। উপরন্তু, রান্না মরর একজর্ 
কমনোরীমক মুমখর আিরণ োোই রান্না করমত ঘেখা োয়।  
  
2 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 21 গ্রীর্পম্বয়ন্ট এবভবর্উম্বত অিবস্থত "21 গ্রীর্পম্বয়ন্ট (21 
Greenpoint)"  
1 আগে তাবরমখ, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ভিমর্র ঘভতমর েইুজর্ 
গ্রাহকমক মুমখর আিরণ োোই িারটিমত খাওয়া-োওয়া ও মেযপার্ করমত ঘেমখমের্। তেন্তকারীরা 
এোোও ঘেমখমের্ ঘে ঘলাকজর্ সরাসবর ভিমর্র িাইমর জমো হময়মে, ঘেখামর্ মুমখর আিরণ 
োোই পামশর একটি অ্র্র্ুমমাবেত  ুটপামির ঘটবিমল েজুর্ গ্রাহক োুঁবেময় আমে এিং খামে।  
  
2 আগে, 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 405 ওম্বয়ে 51তম বেম্বট অিবস্থত "ঘপাে (Posh)"  
1 আগে তাবরমখ, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘরেুমরমের িাইমর অ্ন্তত বত্রশ 
জমর্র মমতা গ্রাহকমক জমো হমত ঘেমখমের্ োরা সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা র্া মার্ার পাশাপাবশ 
অ্বিকাংশই োবেময় আমের্ এিং মেযপার্ করমের্, এোোও কমীগণও মুমখর আিরণ োোই 
ঘসিাোর্ করমে।  
  
1 আগে, 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 196 8ম এবভবর্উ ওরম্ব  258 ওম্বয়ে 20তম বিম্বট অিবস্থত 
"লাসাগ্না ঘরেুম্বরন্ট (Lasagna Restaurant)"  
31 জলুাই তাবরমখ, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা িামরর ঘভতমর পাুঁে জর্ 
গ্রাহকমক অ্যালমকাহল পার্ করমত ঘেমখমের্। মমের ঘোকামর্র পবরমিষক বেবর্ মযামর্জার বহমসমি 
োবয়েরত বেমলর্ তামক মমুখ ঘকামর্া িরমর্র আিরণ পো োোই গ্রাহকমের ঘসিাোর্ করমত ঘেখা 
ঘগমে।  
  
1 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 208 ঘকাটন  বিম্বট অিবস্থত "কংম্বগ্রস (Congress)"  
31 জলুাই তাবরমখ, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রবতষ্ঠার্টির সামমর্ এগামরা 
জর্ গ্রাহকমক মুমখর আিরণ পো োোই অ্যালমকাহল পার্ করমত ঘেমখমের্। উপরন্তু, েইুজর্ 
গ্রাহকমক খােয োো ঘখালা পামত্র অ্যালমকাহবলক পার্ীয় গ্রহণ করমত ঘেখা ঘগমে।  
  



 

 

01 আগে 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 3950 10ম অোম্বভবর্উম্বত অিবস্থত "ঘমড ইর্ ঘমবিম্বকা 
(Made in Mexico)"  
31 জলুাই, ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর সামি তেন্তকারীরা ঘেমখর্ ঘে ঘরমখ মুমখর আিরণ 
োো 
 
প্রায় পুঁোত্তর জর্ পতষ্ঠমপাষকরা িাইমরর খািামরর জায়গার র্াইটক্লামির মমতা পবরমিমশ জমো হময় 
সামাবজক েরূমের বেকবর্মেনশগুবল উমপক্ষা কমর োুঁবেময় বেমলর্, অ্মর্ক পতষ্ঠমপাষকরা োুঁবেময় ঘিমক 
পার্ করবেমলর্, ঘটবিলগুবল েিােিভামি আলাো র্া কমর ঘরমখবেমলর্ এিং মমুখর আিরণ োোই 
অ্সংখয পতষ্ঠমপাষক এিং কমনোরী।  
 
 
  
1 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্র্ঙ্কম্বসর 136-138 ওম্বয়ে ঘ াডন হোম ঘরাম্বড " ক্কাস রুম এন্ড কুবসর্ 
(Fokkus Room & Cucine )"  
28 ঘশ জলুাই, বর্উইয়কন  বসটির রাত 11 টার কারব উ এর পমর ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক 
ঘ ামসনর তেন্তকারীরা পুমরা কােনিমটি পুমরা জায়গাটি পেনমিক্ষণ কমরমের্ তারা ঘেখমত পার্ ঘে 
প্রবতষ্ঠামর্র  ুটপামতর সামমর্ এিং ঘরাডওময়মত প্রায় পুঁয়তাবিশ জর্ িযবক্তর সামি িাইমরর 
পবরমষিার জর্য জমো হয়, সামাবজকভামি েমূর র্য়, ঘটবিমল িমস ঘর্ই এিং ঘ স মাস্ক পরা 
হয়বর্। একজর্ সাভন ারমক ঘ স মাস্ক র্া পরমত ঘেখা ঘগমে এিং িযিসা প্রবতষ্ঠার্টি অ্বিিভামি 
একটি প্রবতমিশী িযিসা প্রবতষ্ঠামর্র সামমর্ ঘটবিল ঘরমখ অ্বিিভামি এর পেমক্ষপ প্রসাবরত কমরবেল।  
  
2020 সাম্বলর 1 আগে তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 1375A এবভবর্উ এ "পাজ্জা ঘর্াট (Pazza Notte)"  
28 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসন (multi-agency task force) এর 
তেন্তকারীরা ঘেমখর্ ঘে র্য়জর্ পতষ্ঠমপাষক মুমখর আিরণ োোই প্রাঙ্গমর্র সামমর্র  ুটপামি োুঁবেময় 
আমে, বতর্জর্মক ঘকামর্া খািার োোই এই লাইমসন্সিারীর প্রাঙ্গমণ একটি অ্স্থায়ী পার্শালা ঘিমক 
অ্ডন ার করমত এিং অ্যালমকাহল ঘখমত পেনমিক্ষণ করা হয়।  
  
31 জলুাই 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 44 িাওয়াবরম্বত অিবস্থত "বের্ম্বসর্ (Shinsen)"  
30 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ াসন (multi-agency task force) এর 
তেন্তকারীরা অ্ন্তত 35 জর্ িযবক্তমক পেনমিক্ষণ কমরর্, োমের ঘিশীর ভাগই মাস্ক পমরবর্ িা 
সামাবজক েরূে ঘপ্রামটাকল অ্র্ুসরণ কমরবর্, তারা খািামরর উপবস্থবত োোই ঘরমস্তারাুঁর বভতমর 
মেযপ পার্ীয় খায়। এোোও তেন্তকারীরা ঘেমখমের্ ঘে িাবের ঘভতমর ঘ সমাস্ক োো টপমলস 
মবহলামের দ্বারা লযাপ র্াে পবরমিশর্ করা হমে, ো প্রাপ্তিয়স্কমের বিমর্ােমর্র জর্য অ্র্ুমমাবেত 
র্য়।  
  
2020 সাম্বলর 31 জলুাই তাবরম্বি জোকসর্ হাইটম্বসর 107-11 র্েন ার্ন িুলাভাম্বডন  অিবস্থত 
"ঘকম্বপবলস কাম্ব  (Capelli's Café)"  



 

 

25 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ াসন (multi-agency task force) এর 
তেন্তকারীরা বর্উ ইয়কন  বসটির িাইমরর পবরমষিার জর্য কারব উ এ রাত 11 টার পর এই ভির্টি 
পেনমিক্ষণ কমরর্, কমপমক্ষ 30 জর্ পতষ্ঠমপাষক িমস আমের্ এিং 8 জর্ পতষ্ঠমপাষক িাইমরর 
ডাইবর্ং এলাকায় োুঁবেময় আমের্, সামাবজক েরুমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা কমর, কমনোরী এিং 
পতষ্ঠমপাষক উভময়ই ঘেমখমের্ ঘে মুমখর আিরণ পবরিার্ করা হমে র্া এিং ঘকার্ খািার 
পবরমিশর্ করা হমে র্া। উপরন্তু, 30 জলুাই SLA এর একটি ঘর ামরল পাওয়া ঘগমে ঘে 27 ঘশ 
জলুাই NYPD অ্ব সাররা 911 এর কলমক সাো জাবর্ময় ঘরমস্তাুঁরাটির িযিস্থাপকসহ োরজর্মক ঘ স 
মাস্ক োোই মে ঘসিমর্র েেমরর অ্ভযন্তমর পেনমিক্ষণ কমরমের্।  
  
31 জলুাই 2020 তাবরম্বি ঘেম্বটর্ দ্বীম্বপর 154 মোর্সর্ এবভবর্উম্বত "ঘমবরর্া কোম্ব  (Marina 
Café)"  
28 জলুাই ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ াসন (multi-agency task force) এর তেন্তকারীরা 
মুমখর আিরণ োো ভিমর্র ঘভতমর পাুঁেজর্ কমনোরী োোও বিশ জর্ পতষ্ঠমপাষকমক পেনমিক্ষণ 
কমরর্। তেন্তকারীরা অ্ন্তত েশটি ঘটবিল পেনমিক্ষণ কমরমের্ ঘেখামর্ পতষ্ঠমপাষকরা মে পার্ 
করমের্, ঘেখামর্ খািার পবরমিশর্ িা খাওয়ার ঘকার্ প্রমাণ ঘর্ই।  
  
31 জলুাই 2020 তাবরম্বি জোকসর্ হাইটম্বসর 7915 রুজম্বভি এবভবর্উম্বত "টু্র কালারসন (True 
Colors)" 
25 জলুাই, ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ াসন এর তেন্তকারীরা প্রায় বিশ জর্ পতষ্ঠমপাষকমক 
সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা কমর এিং ঘকার্ও খািার সরিরাহ র্া কমর, মুমখর আোের্ 
োোই ঘলামকশমর্র সামমর্ োুঁবেময় িাকমত ঘেমখমের্। প্রবতমিশী িযিসা প্রবতষ্ঠামর্র সামমর্ মুমখামবুখ 
ও আউটমডার ঘটবিলগুবল োোই রাস্তার পামশ DJ গার্ িাজামর্ার বিষয়টি তেন্তকারীরাও লক্ষ 
কমরমের্। টু্র কালারসন হমে 18 জলুাই EO লঙ্ঘমর্র জর্য মুলতবি োজন সহ একটি পুর্রািতবত্ত 
অ্বর্ষ্টকারক।  
  
2020 সাম্বলর 31 জলুাই তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 209 15 ইে 56 বিম্বট "আমাতা (Amata)"  
30 জলুাই, ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ াসন এর তেন্তকারীরা অ্ভযন্তরীণ খািামরর বিষময় বর্িনাহী 
আমেশ 202.43 এর সসু্পষ্ট লঙ্ঘর্ কমর ঘরমস্তাুঁরাটির অ্ভযন্তমর োরটি পতিক ঘটবিমল আট 
পতষ্ঠমপাষকমক পেনমিক্ষণ কমরমের্।  
  
2020 সাম্বলর 31 জলুাই মোর্হাটম্বর্র 485 আমোরডাম অোবভবর্উম্বত "জজন  ঘকম্বলসন (George 
Keeley's)"  
30 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ াসন এর তেন্তকারীরা িার জর্ পতষ্ঠমপাষকমক 
োুঁবেময় িাকমত ঘেমখর্ এিং পার্শালার িাইমর উুঁেু ঘটবিমলর োরপামশ অ্যালমকাহল এিং ঘটবিমল 
মাত্র এক ঝুবে পপকর্ন বর্ময় জমো হমত ঘেমখর্।  
  
31 জলুাই, 2020 তাবরম্বি জোকসর্ হাইম্বটম্বসর 86-09 িুম্বলভাম্বডন  "ইরাস ঘরেুম্বরন্ট এন্ড ঘপাটন স 
িার (Yeras Restaurant and Sports Bar)"  



 

 

18 জলুাই তাবরমখ ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা বর্উ ইয়কন  বসটির রাত 11 
টার কারব উ ঘয়র পর িযিসা প্রবতষ্ঠার্ টি পবরোলর্া করমত পেনমিক্ষণ কমরর্ িাইমরর ঘসিার 
জর্য ঘেৌদ্দ জর্ পতষ্ঠমপাষক ঘ স মাস্ক োো প্রাঙ্গমর্র িাইমর জমো হয়, অ্যালমকাহল খায় এিং 
সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা কমর। সামমর্র েরজার একজর্ কমনোরী মুখ ঘঢমক বেল র্া 
এিং ঘকার্ খািার পবরমিশর্ করমত ঘেখা োয়বর্।  
  
SLA আজ ঘরমগা পামকন র BLVD 93 র্ামম একটি ঘহামটমলর জর্য একটি িমকয়া মমের লাইমসন্স 
প্রতযাখযার্ কমরমে। 1 আগে, একজর্ SLA তেন্তকারী প্রাঙ্গমণ একটি বিশাল সমামিশ ঘেখমত পার্, 
ঘেখামর্ োমে েটুি পতিক েল রময়মে, োর প্রবতটিমত একশত জমর্রও ঘিশী পতষ্ঠমপাষক রময়মে। 
তেন্তকারীরা ঘেমখমের্ ঘে লাইমসন্সবিহীর্ জায়গায় অ্যালমকাহল পবরমিশর্ করা হমে, ঘেখামর্ 
পতষ্ঠমপাষকরা মুমখর আিরণ োো োুঁবেময় আমে, সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা করমে এিং 
অ্বিিভামি হক্কা িুমপার্ করমে। অ্র্ুমবত োোই মেযপ পার্ীয় গুোমজাত করার জর্য NYPD 
একটি ঘ ৌজোবর আোলমতর সমর্ জাবর কমরবেল।  
  
এোোও SLA আজ "বলিাটিন  ঘিল (Liberty Belle)" এর লাইমসন্স বর্িনারণ কমরমে, ব্রুকবলমর্র 72 
ঘিাইর্ বিমট ঘর্াঙর করা একটি পাটিন  ঘর্ৌকা পুর্র্নিীকরণ করা হমি র্া। 1 আগে বর্উ ইয়কন  
বসটি ঘশবরম র অ্ব মসর কমনকতন ারা পাটিন  জাহামজ একশত জমর্রও ঘিবশ পতষ্ঠমপাষকমক খুুঁমজ 
ঘপময়বেল োরা সামাবজক েরূমের বর্মেনশর্া উমপক্ষা কমর এিং একটি ঘময়াে উত্তীণন মমের লাইমসন্স 
বেময় মে পবরমিশর্ কমর, সামাবজক লঙ্ঘর্ এিং লাইমসন্সবিহীর্ িার পবরোলর্ার জর্য ঘশবর  
মাবলক এিং কযামের্মক ঘগ্র তার কমরমে।  
  
31 জলুাই, 1 আগে ও 2 আগে, 2020 তাবরমখ পূণন ঘিামডন র একটি বিমশষ সভায় ঘেয়ারমযার্ 
ব্র্যাডবল, কবমশর্ার বলবল  যার্ এিং কবমশর্ার বগ্রবল ঘ াডন  জরুবর স্থবগতামেশগুবল জাবর কমরর্ ো 
সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকার অ্িীমর্ বডবজটালভামি ঘরকডন  করা বভবডওর মািযমম সং টিত হয়।  
  
েখর্ SLA একটি লাইমসন্সপ্রাপ্ত িযিসার অ্িযাহত অ্পামরশর্ জর্স্বাস্থয এিং বর্রাপত্তার জর্য ঝুুঁ বকপূণন 
িমল বর্িনারণ কমর তখর্ জরুরী তাৎক্ষবণক স্থবগতামেশ জাবর করা হয়। স্তবগতামেশ অ্বিলমে প্রোর্ 
করা হয় এিং অ্বর্বেনষ্টকামলর জর্য কােনকর িামক, ো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 কামে একটি দ্রুত শুর্াবর্র অ্বিকার রামখর্।  
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