
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত গুরুতর বর্য়ম লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ বর্উ ইয়কন  বসটির 
11টি অবতবরক্ত িাম্বরর বলকার লাইম্বসন্স স্থবগত করার কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
গণস্বাস্থে জরুবর অিস্থার সময় 94টি িেিসার বলকার লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বয়ম্বে  

  
মাবি-এম্বজবন্স টাস্ক ঘ াসন ঘসামিার রাম্বত 900টিরও ঘিবে কমপ্লাম্বয়ন্স ঘেক পবরোলর্া কম্বর, এিং 

27টি অবতবরক্ত লঙ্ঘর্ প নম্বিক্ষণ কম্বর  
  

এই প নন্ত 612টি োজন  দাবিল এিং প্রবক্রয়াকরণ করা হম্বয়ম্বে; সাসম্বপর্ের্ এিং োম্বজন র 
হালর্াগাদকৃত তাবলকা এিাম্বর্ পাওয়া  াম্বি  

  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে বিশ্বিযোপী মহোমোরী সম্পবকন ত বর্িনোহী আমেশ 
গুরুতরভোমি লঙ্ঘমর্র অবভমেোমগ রোজয বর্উ ইয়কন  বসটির 11টি পোর্শোলোর মমের লোইমসন্স স্থবগত 
কমরমে। িুধিোর রোমত, রোজয পুবলশ (State Police) এিং রোজয মে কততন পমের (State Liquor 
Authority, SLA) ঘর্তত মে রোমজযর মোবি-এমজবন্স টোস্ক ঘ োসন 27টি প্রবতষ্ঠোমর্ লঙ্ঘর্ র্বিভুক্ত কমর 
945টি কমপ্লোময়ন্স ঘেক পবরেোলর্ো কমর। COVID-19 বিবধ 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 এই ভোইরোমসর িক্রমরখোমক বপমষ বেময়মে এিং তোমের কমনকোণ্ড আমোমের পরু্রোয় 
ঘখোলোর সময় সংক্রমমণর হোর কম িজোয় রোখোর সমুেোগ কমর বেময়মে, বকন্তু আমোমের অিশযই 
িুবিমোর্ এিং সতকন  িোকমত হমি, বিমশষ কমর েখর্ আমরো সোরো ঘেশ জমুে আক্রোন্ত হওয়োর  টর্ো 
িোেমত ঘেবখ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েবেও আবম বিপুল সংখযক িোর এিং ঘরসু্টমরে 
মোবলকমের প্রশংসো কবর েোরো এই সংকমটর সময় অসোধোরণ সতকন তো অিলের্ কমরমের্ এিং সজোগ 
ঘিমকমের্, আমোমের সমিনোচ্চ অগ্রোবধকোর হমে জর্স্বোস্থয রেো করো এিং টোস্কম োসন ইেোকত তভোমি েোরো 
আইর্ লঙ্ঘর্ কমর তোমের েোয়িি করোর উপর তীক্ষ্ণ মমর্োমেোগ িজোয় রোমখ।"  
  
ঘেট বলকার অথবরটির ঘেয়ারমোর্ বভর্ম্বসন্ট ব্র্োডবল িম্বলর্: "এই ঘমমর্ েলোর বিিরণ হমে 
জর্স্বোস্থয রেো করো এিং জর্গণমক সুরবেত রোখো, এিং ঘে সি িযিসোয়গুবল আইর্ লঙ্ঘর্ কমর, 
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এিং বর্উ ইয়কন িোসীমের এিং আমোমের অিযোহত অিননর্বতক পরু্রোয় ঘখোলোর প্রবক্রয়োমক বিপন্ন কমর, 
তোমের বিরুমি SLA পেমেপ ঘর্ওয়ো অিযোহত রোখমি।"  
  
আগস্ট 3 এিং 4 তোবরমখ অর্ুবষ্ঠত সভোয় ঘস্টট বলকর অিবরটি ঘিোডন  (State Liquor Authority 
Board) ঘে 11টি প্রবতষ্ঠোর্মক তোৎেবণক স্থবগতোমেমশর জরুরী আমেশ জোবর কমর ঘসগুবল হল:  
  
আগে 4, 2020 তাবরম্বি ব্র্ঙ্কম্বসর 96 ইে 161 বিম্বট "ঘকাটন  ঘডবল ঘরেুম্বরন্ট"  
প্রোঙ্গমর্র বভতমর পতষ্ঠমপোশকরো খোমের্ এই অবভমেোমগর বভবিমত 3 আগস্ট তোবরমখ রোমজযর মোবি-
এমজবন্স টোস্ক ঘ োমসনর তেন্তকোরীরো েটুি পতিক ঘটবিমল েোরজর্ পতষ্ঠমপোষকমক খোওয়ো-েোওয়ো এিং 
মেযপোর্ করমত ঘেমখর্ প্রোঙ্গমর্র বভতমর, অর্যোর্য আভযন্তরীণ পবরমষিোর প্রমোণ সহ।  
  
4 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 704-706A র্িোন্ড এবভবর্উম্বত "সুইট 704"  
1 আগস্ট বর্উ ইয়কন  বসটি পুবলশ বডপোটন মমমের (NYPD) আবধকোবরকরো িোমরোজর্ পতষ্ঠমপোষকমক 
ভিমর্র ঘভতমর ঘখমত ঘেমখর্, মুমখর আিরণ েোেো কমনেোরী এিং ঘভতমর একটি DJ স্থোপর্ করো 
হময়মে তোও ঘেমখর্, েো তোমের লোইমসন্স এিং গভর্নমরর বর্িনোহী আমেশ লঙ্ঘর্ কমর েো NYC-ঘত 
আভযন্তরীণ পবরমষিো প্রেোমর্র অর্ুমবত ঘেয় র্ো।  
  
4 আগে, 2020 তাবরম্বি ওম্বয়িোম্বরর 7 সাউথ এবভবর্উম্বত "িাকন স বিল"  
30 জলুোই তোবরমখ, SLA-এর তেন্তকোরীরো এই ঘরসু্টমরমে অম োবষতভোমি পবরেশনর্ কমর ঘেমখর্ ঘে 
এটি শুধুমোত্র একটি অনিধ পোর্শোলো বহমসমি কোজ করমে: পোর্শোলোয় িোমরো জর্ পতষ্ঠমপোষকমক 
পেনমিেণ কমরর্, েোরো সোমোবজক েরূমের বর্মেন বশকো উমপেো করমের্ এিং েজুর্ পতষ্ঠমপোষক েোাঁবেময় 
মেযপোর্ করমের্। একজর্ তেন্তকোরী অডন োর বেমল তোমক খোিোর েোেো বিয়োর পবরমিশর্ কমরর্ 
একজর্ িোরমটন্ডোর বেবর্ মুমখর আিরণ পমর বেমলর্ র্ো, এিং সোমি লেয কমরর্ ঘে বতর্জর্ 
পতষ্ঠমপোশক িোমর প্রমিশ কমরর্ েোমেরও খোিোর েোেো অযোলমকোহল পবরমিশর্ করো হয়।  
  
4 আগে, 2020-ঘত ওবসবর্ং এ 12 ক্রটর্ আম্বভবর্উম্বত "বসম্বরবন্টর্া লাউঞ্জ"  
SLA বভমলজ অ  ওবসবর্ং পুবলশ বডপোটন মমে (Village of Ossining Police Department) ঘিমক 
একটি ঘর োমরল পোয় ঘে 31 জলুোই তোবরমখ আবধকোবরকরো একটি কমপ্লোময়ন্স ইন্সমপকশর্ পবরেোলর্ো 
কমরর্, এিং পেনমিেণ কমরর্ ঘে িোমরর মত পবরমিমশ পতষ্ঠমপোষকরো মেযপোর্ করমের্, পুল ঘখলমের্ 
এিং মোস্ক েোেো ঘভতমর ঘমলোমমশো করমের্ এিং সোমোবজক েরূমের বর্মেন বশকো উমপেো করমের্; ঘিশ 
কময়কজর্ পতষ্ঠমপোষক সরোসবর প্রবতষ্ঠোমর্র  রো ুবর এিং িোইমর মেযপোর্ করবেমলর্।   
  
4 আগে 2020 তাবরম্বি মোর্হাটাম্বর্ 168 অোম্বভবর্উ B-ঘত "িক্সকার লাউঞ্জ"  
3 আগস্ট, রোমজযর মোবি এমজবন্স টোস্ক ঘ োমসনর তেন্তকোরীরো িযিসোর মোবলমকর সোেোৎকোর ঘর্য়, 
বেবর্ স্বীকোর কমরর্ ঘে বতবর্ খোেয েোেো পতষ্ঠমপোষকমের কোমে অযোলমকোহল পবরমিশর্ কমরমের্, 
এেোেোও এই িযিসোর ঘকোর্ রোন্নো র ঘর্ই খোিোর প্রস্তুত করোর জর্য, েো 1964 সোল ঘিমক সকল 
লোইমসন্সপ্রোপ্ত টযোভোমর্নর জর্য আিশযক করো হময়মে। লোইমসন্সধোরীমক এর আমগ উিতত করো হময়মে 



 

 

এিং শোসর্ করো হময়মে 2019 সোমল, ঘকোর্ খোেয র্ো িোকোর জর্য একটি "র্র্ ঘিোর্ো  োইড" 
বহমসমি।   
  
3 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 3202 এমর্স এবভবর্উম্বত "লা ভু"  
2 আগস্ট, রোমজযর মোবি-এমজবন্স টোস্ক ঘ োমসনর তেন্তকোরীরো এই লোইমসন্সপ্রোপ্ত ভিমর্ একোবধক 
গুরুতর লঙ্ঘর্ পেনমিেণ কমরর্: মুমখর আিরণ েোেো পোাঁেজর্ বর্রোপিো রেী এিং েইুজর্ পবরেোরক 
সরোসবর িযিসোর িোইমর, মুমখর আিরণ েোেো েয়জর্ কমনেোরী খোিোর প্রস্তুত করমের্ এিং বতর্জর্ 
িোরমটন্ডোর, মোস্ক েোেো েবিশ জর্ পতষ্ঠমপোষক, বভতমর, েোমের কোমে, এিং েোমে একমশো েবিশজর্ 
পোর্ করমের্ এিং র্োেমের্, েোর মমধয ঘিশ কময়কজর্মক হুকো এিং পোর্ীয় ভোগ করবেমলর্ প্রেোর্ 
করো ঘিোতল পবরমষিো ঘিমক।  
  
3 আগে, 2020 তাবরম্বি বরজউম্বডর 341 ঘসন্ট বর্ম্বকালাস এবভবর্উম্বত "এল মার্ািা ঘরেুম্বরন্ট"  
2 আগস্ট, রোমজযর মোবি-এমজবন্স টোস্ক ঘ োমসনর তেন্তকোরীরো ঘরসু্টমরমের ঘভতমর এগোমরোজর্ 
পতষ্ঠমপোষকমক ঘখমত এিং মে ঘখমত ঘেমখর্, েোর মমধয সোতজর্ ঘটবিমল িমস বেমলর্ এিং পোর্শোলোয় 
েোরজর্ বেমলর্, েোর পুমরোটোই বর্উ ইয়কন  বসটিমত অনিধ। তেন্তকোরীরো তো েোেোও ঘরসু্টমরমের 
ঘভতমর েোরজর্ কমনেোরীমক মুমখর আিরণ েোেোই ঘেমখর্।  
  
3 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্র্ঙ্কম্বসর 10 ওম্বয়ে মাউন্ট ইম্বডর্ অোম্বভবর্উ এর "ক্রাে িার অোন্ড 
লাউঞ্জ"  
2 আগস্ট, রোমের মোবি-এমজবন্স টোস্ক ঘ োমসনর তেন্তকোরীরো প্রোঙ্গমণর িোইমর একটি DJ ঘক সঙ্গীত 
িোজোমত ঘেমখর্ র্োইটক্লোমির মত পবরমিশ ততবর কমর, ঘেখোমর্ পাঁবেশ জমর্রও ঘিশী পতষ্ঠমপোষক, 
েোমের ঘিবশরভোগই মুমখর আিরণ েোেো, পোটিন  করমের্, ঘমলোমমশো করমের্ এিং মেযপোর্ করমের্।  
  
3 আগে, 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 97-13 কুইন্স িুম্বলভাম্বডন র "কাজার্ মঙ্গল"  
2 আগস্ট, রোমজযর মোবি-এমজবন্স টোস্ক ঘ োমসনর তেন্তকোরীরো েোরজর্ পতষ্ঠমপোষকমক ঘরসু্টমরমের 
ঘভতমর খোওয়ো-েোওয়ো এিং মেযপোর্ করমত ঘেমখর্। 26 জলুোই তোবরমখ পতষ্ঠমপোষকমের ঘভতমর 
খোওয়োর অর্ুমবত ঘেওয়োর জর্য কোজোর্ মঙ্গমলর বিরুমি ইবতমমধযই অবভমেোগ আর্ো হময়মে।  
  
3 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্র্ঙ্কম্বসর 127-129 ওম্বয়েম্বেোর ঘস্কায়াম্বরর "সাংহাই ঘরড"  
2 আগস্ট, রোমজযর মোবি-এমজবন্স টোস্ক ঘ োমসনর তেন্তকোরীরো বতর্জর্ পতষ্ঠমপোষকমক পোর্শোলোর 
ঘভতমর খোওয়ো-েোওয়ো এিং মেযপোর্ করমত ঘেমখর্, েোর মমধয েজুর্ িোমর িমসবেমলর্। সরোসবর 
িোমরর িোইমর তেন্তকোরীরো ঘিশ কময়কজর্ পতষ্ঠমপোষকমক েোাঁবেময় িোকমত এিং মেযপোর্ করমত ঘেমখর্ 
সোমোবজক েরূমের বর্মেন বশকো উমপেো কমর এিং তো েোেো মুমখর আিরণ েোেো একজর্ সোভন োরমকও 
ঘেমখর্।  
  
3 আগে 2020 তাবরম্বি মোর্হাটাম্বর্র 885 10ম অোম্বভবর্উ এর "দে বিক বকম্বের্"  



 

 

2 আগস্ট তোবরমখ এই ভিমর্র ঘভতমর পতষ্ঠমপোষকমের খোওয়োর অবভমেোমগর বভবিমত রোমজযর মোবি-
এমজবন্স টোস্ক ঘ োমসনর তেন্তকোরীরো ঘিশ কময়কজর্ পতষ্ঠমপোষকমক বভতমর খোওয়ো-েোওয়ো করমত 
ঘেমখর্।  
  
3 এিং 4 আগস্ট পূণন ঘিোমডন র একটি বিমশষ সভোয় ঘেয়োরমযোর্ ব্র্যোডবল, কবমশর্োর বলবল  যোর্ 
এিং কবমশর্োর বগ্রবল ঘ োডন  জরুবর স্থবগতোমেশগুবল জোবর কমরর্ েো সোমোবজক েরূমের বর্মেন বশকোর 
অধীমর্ বডবজটোলভোমি ঘরকডন  করো বভবডওর মোধযমম সং টিত হয়।  
  
েখর্ SLA একটি লোইমসন্সপ্রোপ্ত িযিসোর অিযোহত অপোমরশর্ জর্স্বোস্থয এিং বর্রোপিোর জর্য ঝুাঁ বকপূণন 
িমল বর্ধনোরণ কমর তখর্ জরুরী তোৎেবণক স্থবগতোমেশ জোবর করো হয়। স্তবগতোমেশ অবিলমে প্রেোর্ 
করো হয় এিং অবর্বেনষ্টকোমলর জর্য কোেনকর িোমক, েোর মমধয সমিনোচ্চ জবরমোর্োর অন্তভুন ক্ত স্থোয়ী 
লোইমসন্স িোবতলকরণ এিং 10,000 মোবকন র্ ডলোর পেনন্ত জবরমোর্ো। জরুরী স্থবগতোমেশ প্রোপ্ত 
লোইমসন্সধোরীরো SLA প্রশোসবর্ক আইমর্র বিেোরমকর কোমে একটি দ্রুত শুর্োবর্র অবধকোর রোমখর্।  
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