
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত গুরুতর বর্য়ম লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ বর্উ ইয়কন  বসটির 
38টি অবতবরক্ত িাম্বরর বলকার লাইম্বসন্স স্থবগত করার কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
মাবি-এম্বেবন্স টাস্ক ঘ াসন গত সপ্তাম্বে প্রায় 7,000 কমপ্লাম্বয়ন্স ঘেক পবরোলর্া কম্বরম্বে, এিং 

162টি লঙ্ঘর্ প নম্বিক্ষণ কম্বরম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  বসটি এিং লং আইলোম্বে পার্োলার ের্ে র্তুর্ স্থবগতাম্বেে  
  

COVID-19 বিশ্বিোবপ মোমারীর সময় 132টি লাইম্বসন্স স্থবগত করা েম্বয়ম্বে এিং 707টি অবভম্ব াগ 
োম্বয়র করা েম্বয়ম্বে - োলর্াগাে করা তাবলকা এখাম্বর্ পাওয়া  াম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বিশ্বিযাপী মহামারী সম্পবকন ত বর্িনাহী আমেশ 
গুরুতরভামি লঙ্ঘমর্র অ্বভমোমগ রাজয বর্উ ইয়কন  বসটির 38টি অ্বতবরক্ত িামরর বলকার লাইমসন্স 
স্থবগত কমরমে। গত সপ্তাহ জমুে, রামজযর পুবলশ (State Police) এিং ঘেট বলকার অ্থবরটির 
(State Liquor Authority, SLA) ঘর্তৃমে ঘেমটর মাবি এমজবন্স টাস্ক ঘ াসন 6,887টি কমপ্লাময়ন্স 
ঘেক পবরোলর্া কমর 162টি প্রবতষ্ঠামর্র বিরুমে 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।  
  
"বর্উ ইয়কন িাসীমের কম ার পবরশ্রমমক ির্যিাে, আমরা ঘেমশর সিনবর্ম্ন সংক্রমমণর হার অ্জন র্ 
কমরবে এিং িজায় ঘরমেবে, বকন্তু এের্ আমামের সতকন তা কমামর্ার সময় র্য়। আমরা মুবিমময় 
বকেু োরাপ িা ঘিপমরায়া িযিসামক বর্উ ইয়মকন র অ্গ্রগবতমক থামামত িা উমি বেমত ঘেি 
র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটা িলিৎ করার িযাপার, আর েের্ রামজযর তেন্তকারীরা 
বর্রলসভামি কাজ করমে অ্র্ুিতীতা িলিত করার জর্য, তের্ স্থার্ীয় সরকারগুবলমক এবগময় 
আসমত হমি এিং তামের কাজ করার জর্য।"  
  
ঘেট বলকার অথবরটির ঘেয়ারমোর্ বভর্ম্বসন্ট ব্র্োডবল িম্বলর্: "টাস্ক ঘ াসন জর্গমণর স্বাস্থয রক্ষার 
জর্য কম ার পবরশ্রম কমরমে এিং এই প্রবতষ্ঠার্গুমলামক, োরা মমর্ কমর ঘে তারা আইমর্র ঊমবন 
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এিং এই মহামারী ঘথমক মুক্ত, তামের বর্উ ইয়কন িাসীমের জীির্ বিপন্ন করার জর্য োয়িে 
করমি।"  
  
ঘেট বলকর অ্থবরটি ঘিাডন  (State Liquor Authority Board) ঘে 38টি প্রবতষ্ঠার্মক তাৎক্ষবণক 
স্থবগতামেমশর জরুরী আমেশ জাবর কমর ঘসগুবল বর্উ ইয়কন  বসটি এিং লং আইলযামে অ্িবস্থত, োর 
মমিয আমে:  

  
িঙ্কস - 7  
ব্রুকবলর্ - 6  
মোর্োটর্ - 12  
কুইন্স - 10  
েোম্বটর্ আইলোে - 2  
র্াসাউ - 1  
  

5 আগে ও 6 আগে, 7 আগে, 8 আগে, 9 আগে এিং 10 আগে তাবরমে 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।  
  
েের্ SLA একটি লাইমসন্সপ্রাপ্ত িযিসার অ্িযাহত অ্পামরশর্ জর্স্বাস্থয এিং বর্রাপত্তার জর্য ঝুুঁ বকপূণন 
িমল বর্িনারণ কমর তের্ জরুরী তাৎক্ষবণক স্থবগতামেশ জাবর করা হয়। স্তবগতামেশ অ্বিলমে প্রোর্ 
করা হয় এিং অ্বর্বেনিকামলর 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 কামে একটি দ্রুত শুর্াবর্র অ্বিকার রামের্।  
  
ঘে িারগুমলামক স্থবগতামেশ জাবর করা হময়মে ঘসগুমলা বর্মে তাবলকাভুক্ত করা হল, ঘসই সামথ তামের 
লঙ্ঘর্ এিং তামের স্থবগতামেমশর তাবরে সম্পমকন  তথয সহ।  
  
11 আগে 2020 তাবরম্বখ কুইম্বন্সর 38-19 69তম বিম্বট "এল ঘরাম্বর্া বড ঘমবিম্বকা ঘপাটন স িার"  
10 আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘরেুমরমের িাইমর োরটি পৃথক 
ঘটবিমল োিার োো অ্যালমকাহল বিবক্র হমত ঘেমের্ ো অ্র্যার্য রামজযর মত COVID-19 ঘিমে 
ও া প্রবতমরাি করার জর্য বভে এিং ঘমলামমশা এোমর্ার বর্মেন বশকার প্রময়াজর্ীয়তা লঙ্ঘর্ কমর।  
  
11 আগে 2020 তাবরম্বখ কুইম্বন্সর 88-11 রুম্বেম্বভি অোবভবর্উম্বত অিবস্থত "এল মাম্বকন ে"  
10 আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘরেুমরমের িাইমর বতর্টি পৃথক 
ঘটবিমল োিার োো অ্যালমকাহল বিবক্র করমত ঘেমের্ ো োেয প্রময়াজর্ীয়তার বর্মেন বশকা লঙ্ঘর্ 
কমর। একজর্ কারাওমক গায়ক সহ েইুজর্ পষৃ্ঠমপাষকমক মুমের আিরণ োো োুঁবেময় মেযপার্ 
করমত ঘেো ঘগমে। ওময়টিং োম র একজর্ সেসযমকও মুমের আিরণ োোই ঘেো ঘগমে। এই 



 

 

িযিসাটি এই অ্পরাি আমগও কমরমের্, ঘেোমর্ তেন্তকারীরা 25 জলুাই তাবরমে NYC এর রাত 
11-টার কাব ন উ এর সময় অ্বতক্রম কমর পৃষ্ঠমপাষকমের িাইমর মেযপার্ করমত এিং জমো হমত 
ঘেমের্। তেন্তকারীরা এোোও োরজর্ কমনোরীমক মুমের আিরণ োো এিং রান্না র িন্ধ অ্িস্থায় 
পার্।  
  
10 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্র্ঙ্কম্বসর 1951 সাউোর্ন িুম্বলভাম্বডন  "880 রম্বয়স ঘরেুম্বরন্ট এে িার"  
9 আগে তাবরমে রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা অ্ন্তত এক ডজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক 
ঘরেুমরমের সামমর্ েলিেভামি োুঁবেময় থাকমত ঘেমের্ মুমের আিরণ োো, ঘটবিমল িমস থাকা 
পৃষ্ঠমপাষকমের কাোকাবে। 16 মােন  2020 ঘথমক কােনকর আভযন্তরীণ োওয়া-োওয়ার বিবিবর্মষি 
লঙ্ঘর্ কমর এিং SLA এিং DOH এর স্পি বর্মেন মশর বিরুমে একজর্ পষৃ্ঠমপাষকমক প্রাঙ্গমণর 
ঘভতমর মেযপার্ করমত ঘেো োয়। তেন্তকারীরা েজুর্ কমনোরীমক মুমের আিরণ র্া পরার কথাও 
র্বথভুক্ত কমরমের্।  
10 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্র্ঙ্কম্বসর 1322A ঘেম্বরাম এবভবর্উম্বত "অোবিওবলর্া'স ঘরেুম্বরন্ট"   
9 আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা এগামরাজর্ পষৃ্ঠমপাষকমক োওয়া-োওয়া 
এিং মেযপার্ করমত ঘেমের্, োমের অ্মর্মকই 16 মােন  2020 এর গভর্নমরর বর্িনাহী আমেশ 
েরমভামি লঙ্ঘর্ কমর ভিমর্র ঘভতমর কাুঁমি কাুঁি বমবলময় মেযপার্ করবেমলর্। প্রাথবমকভামি তারা 
সিাই কমনোরী োবি করার পর, মযামর্জার স্বীকার কমরর্ ঘে তারা সবতযই পৃষ্ঠমপাষক, েের্ ঘকউ 
তামের কমনসংস্থামর্র ঘকার্ প্রমাণ বেমত সক্ষম হর্বর্।  
  
10 আগে 2020 তাবরম্বখ মোর্োটম্বর্র 3775 10তম এবভবর্উম্বত "ব্র্াবসয়ার ঘসবভম্বে ওয়াইর্ িার"   
৮ আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ াসন এিং NYPD-র আবিকাবরকরা ঘরেুমরমের িাইমর 
একটি DJ-ঘক অ্তযন্ত ঘজামর িাজামত ঘেমের্, ো শব্দ সংক্রান্ত লাইমসন্সিারীর সম্মত শতন  লঙ্ঘর্ 
কমর, এক র্াইটক্লামির মত পবরমিশ ততবর কমর ঘেোমর্ পমর্রজর্ পৃষ্ঠমপাষক ভিমর্র সরাসবর 
সামমর্ জমো হময় মেযপার্ করবেমলর্। তেন্তকারীরা রান্না মরর কমীমের েইুজর্ সেসয এিং 
ঘরেুমরমের ঘভতমর েইুজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক মুমের আিরণ োোই র্বথভুক্ত কমর। প্রবতষ্ঠার্টিমক 
অ্বিিভামি হুঁকা বিবক্র করমত ঘেো ঘগমে, োর মমিয বর্মকাটির্ হুঁকাও আমে, ো এমর্বক তিি 
হুঁকা পারবমট থাকা সমেও বর্বষে।  
  
10 আগে 2020 তাবরম্বখ কুইম্বন্সর 122-07 15তম অোম্বভবর্উ এর "মাঙ্গ ুপাটিও"  
8 আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা পমর্রজর্ পষৃ্ঠমপাষকমক মে োওয়ার 
সময় সরাসবর িামরর িাইমর োুঁবেময় থাকমত এিং জমো হমত ও ঘমলামমশা করমত ঘেমের্, সামাবজক 
েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা কমরর্ এিং মুমের আিরণ র্া পমর।  
  
10 আগে 2020 তাবরম্বখ মোর্োটম্বর্র 3496 ব্র্ডওম্বয় ওরম্ব  540 ওম্বয়ে 143তম বিম্বট "ঘসাম্বলস 
িার এে বিল"  
9ই আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা রাত 12:50-এ েশজর্ গ্রাহকমক 
মুমের আিরণ োো প্রাঙ্গমণর সামমর্ জমো হময় মেযপার্ করমত ঘেমের্, বর্উ ইয়কন  শহমর িবহরঙ্গর্ 
ডাইবর্ং-এর জর্য রাত 11:00 টার কারব উ অ্বতক্রম কমর। একাবিক কমনোরীমক মুমের আিরণ 



 

 

োো ঘেো ঘগমে, এিং ঘরেুমরমের মযামর্জার তেন্তকারীমের জাবর্ময়মের্ ঘে বতবর্ বভে বর্য়ন্ত্রণ 
করমত পারমের্ র্া। এোোও ঘসই মযামর্জার অ্র্ুমবত োো হক্কা বিবক্র করার কথা স্বীকার 
কমরমের্ এিং এই প্রাঙ্গণটি সাইড-ওয়াক আটকামর্ার জর্য বর্উ ইয়কন  শহমরর পবরিহর্ বিভামগর 
(New York City Department of Transportation, NYS DOT) িবহরঙ্গর্ বর্মেন বশকা লঙ্ঘর্ কমর 
িমল প্রমাবণত হময়মে।  
  
9ই আগে, 2020 তাবরম্বখ কুইম্বন্সর 29-01-19 24তম অোবভবর্উম্বত "বিয়ার গাম্বডন র্ অোট 
ঘিাম্বেবময়ার্ েল"  
8ই আগে, তেন্তকারীরা এই প্রবতষ্ঠার্মক সতকন  কমর ঘের্ ঘে গ্রাহকমের প্রাঙ্গমণর িাইমর োবেময় 
মেযপার্ করার অ্র্মুবত ঘেওয়া হমি র্া। ঘসবের্ সন্ধযায়, মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা 
কুবেজর্ গ্রাহকমক প্রবতষ্ঠামর্র িবহরঙ্গর্ এলাকায় োবেময় মেযপার্ করমত ঘেমের্, মুমের আিরণ 
োো এিং সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা কমর। তেন্তকারীরা ঘরেুমরমে ঢুমক ঘেমের্ ঘে 
িামরর সামমর্ আরও কুবেজর্ গ্রাহক পার্ীময়র লাইমর্ োবেময় আমের্, ো 16ই মােন , 2020 ঘথমক 
িলিৎ গভর্নমরর বর্িনাহী আমেশ স্পিরূমপ লঙ্ঘর্ কমর।  
  
9ই আগে, 2020 তাবরম্বখ, মোর্োটম্বর্র 1447-1457 ঘসন্ট বর্ম্বকালাস অোবভবর্উম্বত "লাবক 
ঘসম্বভর্ ঘরেুম্বরন্ট অোে িার"  
8ই আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা পমর্রজর্ গ্রাহকমক সরাসবর প্রাঙ্গমণর 
সামমর্ োবেময় মেযপার্ করমত ঘেমের্। ঘসোমর্র মাবলক, বেবর্ পবরেশনমর্র সময় উপবস্থত বেমলর্, 
োবি কমরর্ ঘে বতবর্ বভে বর্য়ন্ত্রণ করমত পারবেমলর্ র্া; তমি, তেন্তকারীরা লক্ষয কমরমের্ ঘে 
িাইমর েমকামর্া আমলার সামথ অ্তযন্ত ঘজামর েলা সঙ্গীত গ্রাহকমের োবেময় থাকমত এিং জমো হমত 
উৎসাবহত করবেল। এোোও তেন্তকারীরা মুমের আিরণ োো পাুঁেজর্ কমনোরীমক র্বথভুক্ত 
কমরমের্।  
  
9ই আগে, 2020 তাবরম্বখ, অোম্বোবরয়ার 25-51A োইর্ওম্বয় বিম্বট "কোম্ব  এিম্বপ্রম্বসা"  
7ই আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা পমর্রজর্ গ্রাহকমক প্রাঙ্গমণর সামমর্ 
জমো হময় মেযপার্ করমত ঘেমের্, সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা কমর - ঘিবশরভাগই মুমের 
আিরণ োো। িবহরঙ্গর্ পবরমষিার জর্য ঘটবিল োো েশটি ঘেয়ার স্থাপর্ করা হময়বেল, এিং 
প্রাঙ্গমণর মাবলকমক মুমের আিরণ োোই ঘেো ঘগমে।  
  
9ই আগে, 2020 তাবরম্বখ, মোর্োটম্বর্র 28-30 অোবভবর্উ B এর "েে ঘেয়াবর ঘলমর্"  
8ই আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রাঙ্গমণর িাইমর গ্রাহকমের মুমের 
আিরণ োোই োবেময় মেযপার্ করমত ঘেমের্ এিং প্রবতপাবেত কমরর্ ঘে এই অ্িস্থার্টি িার-
জাতীয় পবরমষিা পবরোলর্া করমে, েমথি পবরমামণ োেয োোই একাবিক গ্রাহকমের কামে পার্ীয় 
বিবক্র করমে।  
  
9ই আগে, 2020 তাবরম্বখ, কুইম্বন্সর 40-19 ঘিল িুম্বলভাম্বডন  "বপরাবমডস হুকা অোে িার"  



 

 

8ই আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা িামরাজর্ গ্রাহকমক িামরর িাইমরর 
সাইড-ওয়ামক োুঁবেময় থাকমত ঘেমেমের্, ঘিবশরভাগই মুমের আিরণ োো, তারা জমো হময় 
ঘমলামমশা করার সামথ অ্বিিভামি মেযপার্ এিং হুঁকা পার্ করবেমলর্।  
  
9ই আগে, 2020 তাবরম্বখ, মোর্োটম্বর্র 1451 ঘসন্ট বর্ম্বকালাস বিম্বট "লা কাসা ঘডল ঘমাম্ব াম্বঙ্গা"  
8ই আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা এই প্রাঙ্গণ ঘথমক অ্তযন্ত ঘজামর সঙ্গীত 
িাজমত শুমর্মের্, ো সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা কমর এিং মুমের আিরণ োোই প্রায় 
কুবেজর্ গ্রাহকমক প্রবতষ্ঠামর্র সামমর্ জমো হমত এিং মেযপার্ করমত উৎসাবহত কমর। তেন্তকারীরা 
মুমের আিরণ োো োরজর্ কমনোরীমক র্বথভুক্ত কমরমের্, োর মমিয রান্না মরর বতর্জর্ সেসয 
এিং একজর্ মযামর্জার রময়মের্। এোোও তেন্তকারীরা ঘেৌদ্দজর্ গ্রাহকমক বর্উ ইয়কন  শহমর 
িবহরঙ্গর্ ডাইবর্ং-এর জর্য রাত 11টার কারব উ অ্বতক্রম কমর ঘটবিল পবরমষিার জর্য লাইমর্ 
োবেময় থাকমত লক্ষ কমরর্।  
  
আগে 8 2020 তাবরম্বখ মোর্োটম্বর্র 74 অেন াডন  বিম্বট অিবস্থত "লাস' লোপ"  
7 আগে তাবরমে রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রায় পুঁবেশজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক 
পেনমিক্ষণ কমরর্ মুমের আিরণ োো ঘটবিলগুবলর োরপামশ োুঁবেময় এিং হাুঁটু ঘগমে িমস, একসামথ 
 াসা াবস কমর একটি ঘোট তাুঁিুমত, সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা কমর। ঘরেুমরমের ঘভতমর 
তেন্তকারীরা আটজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক পেনমিক্ষণ কমরর্ - োমের মমিয েজুর্ িমস বেমলর্ - োওয়া-
োওয়া করমত এিং মেযপার্ করমত, ো 16 মােন  2020 ঘথমক অ্বিি।  
  
8 আগে 2020 তাবরম্বখ মোর্োটম্বর্র 154 ওম্বয়ে 72তম বিম্বট "ডাকন  িুম্বলট সাবক অোে 
অম্বয়োর িার"  
3য় আগে তাবরমে, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ভিমর্র ঘভতমর কময়কজর্ 
গ্রাহকমক মুমের আিরণ োোই িামর মেযপার্ করমত এিং পুল ঘেলমত ঘেমের্ ঘকার্ োিার 
পবরমিশর্ হওয়া োো। েের্ তেন্তকারীরা প্রমিশ কমরর্, পমর্রজর্ পৃষ্ঠমপাষক তৎক্ষণাৎ 
অ্যালমকাহবলক পার্ীয় বর্ময় ভির্ ঘথমক ঘির হময় োয়।  
  
8 আগে 2020 তাবরম্বখ মোর্োটম্বর্র 68 ওম্বয়ে 3য় বিম্বট "পাইবস মুর্ ঘভগার্ ঘসেযু়ার্"  
7ই আগে তাবরমে, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ভিমর্র ঘভতমর আর্ুমাবর্ক 
ঘোদ্দজর্ গ্রাহকমক মুমের আিরণ োোই িারটিমত োওয়া-োওয়া ও মেযপার্ করমত ঘেমের্, ো 
মমিয েইুজর্ িামর এিং োরজর্ র্ােবেমলর্। উপরন্তু, বতর্জর্ কমনোরীমক মুমের আিরণ োোই 
আমের্ িমল পেনমিক্ষণ করা হয়। িাইমর পাুঁেজর্ পষৃ্ঠমপাষক োুঁবেময় মুমের আিরণ োোই মেযপার্ 
করবেমলর্।  
  
8 আগে 2020 তাবরম্বখ েোম্বটর্ আইলোম্বের 1435 োইলোর্ িুম্বলভাম্বডন  "বসম্বয়ম্বলা বরম্বোরাম্বন্ট"  
7 আগে, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ াসন এর তেন্তকারীরা গভর্নমরর 16 মােন  2020 ঘথমক 
কােনকর বর্িনাহী আমেমশর সুস্পি লঙ্ঘর্ কমর ঘরমস্তাুঁরাটির অ্ভযন্তমর ঘিশ কময়কজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক 
ঘটবিমল িমস মেযপার্ করমত এিং ঘেমত ঘেমের্।  



 

 

  
8 আগে 2020 তাবরম্বখ মোর্োটম্বর্র 700 ওম্বয়ে 9তম বিম্বট অিবস্থত "েে ওম্বয়লোে"  
7 আগে তাবরমে রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা অ্ন্তত 13 জর্ পষৃ্ঠমপাষকমক 
িাইমরর িামর োুঁবেময় থাকমত ঘেমের্ মুমের আিরণ োো। তেন্তকারীরা আরও লক্ষয কমরর্ ঘে 
পৃষ্ঠমপাষকমের িাইমরর ঘটবিমল োিার োোই পার্ীয় পবরমিশর্ করা হয়।  
  
8 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 429 রোসন এবভবর্উম্বত অিবস্থত "ঘগাল্ড রুম BK"  
7 আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা েইুজর্ পষৃ্ঠমপাষকমক ভিমর্র ঘভতমর 
োওয়া-োওয়া এিং মেযপার্ করমত ঘেমের্, এিং অ্র্য েজুর্মক ঘেমের্ িামর োুঁবেময় মেযপার্ 
করমত। উপরন্তু, বতর্জর্ পৃষ্ঠমপাষক এিং েইুজর্ কমনোরীমক মুমের আিরণ োোই পেনমিক্ষণ করা 
হয় সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা কমর।   
  
8 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 4404 এবভবর্উ H এ অিবস্থত "েোলবস িার এে বিল"   
7 আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘরেুমরমের ঘভতমর েজুর্ পষৃ্ঠমপাষকমক 
মেযপার্ করমত ঘেমের্ এিং মযামর্জার সহ ঘিশ কময়কজর্ কমনোরীমক মুমের আিরণ োোই 
ঘেমের্। এোোও েয়জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা কমর ভিমর্র সামমর্ 
োুঁবেময় থাকমত ঘেো োয়।  
  
8 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 2281 র্িোে এবভবর্উম্বত অিবস্থত "েে েবুস িি"   
7ই আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা েশজর্ গ্রাহকমক প্রাঙ্গমণর িাইমর 
একটি ঘটমের বর্মে জমো হময় োবেময়, মেযপার্ করমত ঘেমের্, সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা 
কমর। পবরেশনমর্র সময় উপবস্থত মাবলক, এিং তার ঘিশ কময়কজর্ কমনোরী, মুমের আিরণ োোই 
বেমলর্। উপরন্তু, বর্উ ইয়কন  পুবলশ বিভামগর (NYPD) কমনকতন ারা প্রাঙ্গমণর বভতর ঘথমক অ্বিি 
আতশিাবজ উোর কমরর্ এিং একটি সমর্ জাবর কমরর্।  
  
8ই আগে, 2020 তাবরম্বখ, অোম্বোবরয়ার 29-19 ব্র্ডওম্বয়ম্বত অিবস্থত “আবলয়াডা”   
7ই আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা িাইমর ঘিশ কময়কজর্ গ্রাহকমক জমো 
হময়, োবেময় থাকমত এিং মেযপার্ করমত ঘেমের্, সম্ভিত তারা িসার জর্য অ্মপক্ষা করবেমলর্। 
উপরন্তু, এক ঝেিৃবির সময় ডাইবর্ং পবরমষিা প্রোর্ করার জর্য অ্ভযন্তমর অ্সংেয ঘটবিমলর 
িযিস্থা করা হয়।  
  
7ই আগে, 2020 তাবরম্বখ, মোর্োটম্বর্র 162 অোবভবর্উ B ঘত অিবস্থত “ঘমইম্বডর্ ঘলর্”  
6ই আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা লক্ষ কমরর্ ঘে এই ঘরেুমরমেটি পার্ 
করার জর্য এিং মাত্র 0.5-আউমন্সর একটি অ্ময়োর ক্রযাকামরর পযামকমটর সামথ ‘বর্ময় োওয়ার’ 
জর্য মেয বিবক্র করমে – িামর ঘমলামমশা সীবমত করার জর্য পেনাপ্ত োিার পবরমিশর্ করার 
রামজযর প্রময়াজর্ীয়তার সসু্পি লঙ্ঘর্ কমর। তেন্তকারীরা েয়জর্ গ্রাহকমক একটি ওয়াক আপ িামরর 
িাইমরর জার্ালায় পবরমিশর্ করা হমে িমল র্বথভুক্ত কমরর্, প্রায় সমতমরাজর্ গ্রাহক শুিুমাত্র 



 

 

ক্রযাকামরর সামথ মেযপার্ করবেমলর্, এিং আমরকজর্ গ্রাহক ঘকামর্া োিার োো স্ট্রময়র সামথ 
পবরমিশর্ করা েটুি মাগনাবরটা অ্ডন ার কমরর্, এিং তারপর রাস্তা পার কমর গাবেমত উম  পমরর্।  
  
7 আগে 2020 তাবরম্বখ মোর্োটম্বর্র 14 ইে 47তম বিম্বট অিবস্থত "14 ইে 47তম পাি 
ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড" ওরম্ব  "কম্বর্াবল'স পাি"   
6 আগে তাবরমে, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘরেুমরমের িাইমর একাবিক 
পৃষ্ঠমপাশকমক জমো হমত ঘেমের্ োরা সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা র্া ঘমমর্ ঘরেুমরমের মযামর্জামরর 
ঘোমের সামমর্ই োুঁবেময় ঘোলা পাত্র ঘথমক পার্ করবেমলর্।  
  
7 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্র্ঙ্কম্বসর 1854 ওম্বয়েম্বেোর এবভবর্উম্বত অিবস্থত "অবলবভয়াে ঘরেুম্বরন্ট 
এে লাউি"  
6 আগে তাবরমে রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা একাবিক পৃষ্ঠমপাষকমক মুমের 
আিরণ োোই ঘরেুমরমের িাইমর জমো হমত ঘেমের্ ঘেোমর্ একটি বস্পকার ঘথমক ঘজামর গার্ 
িাজবেল পৃষ্ঠমপাষকমের জমো হমত উৎসাবহত কমর। োরজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক িাইমরর ডাইবর্ং এলাকার 
কামে মুমের আিরণ োো োুঁবেময় অ্যালমকাহল ঘেমত ঘেো োয় এিং েইুজর্ কমনোরীমক মুমের 
আিরণ োো ঘেো োয়।  
  
7 আগে 2020 তাবরম্বখ অোম্বোবরয়ার 34-07 30তম অোম্বভবর্উ এর "ডবমবর্ে"  
6 আগে, সন্ধযায় কমনোরীমের মুমের আিরণ পরা এিং পৃষ্ঠমপাশকমের িামর বগময় অ্ডন ার করার 
িযাপামর সতকন  করার পর, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ব মর আমসর্ এিং 
ঘেমের্ োরজর্ পষৃ্ঠমপাষক োুঁবেময় মেযপার্ করমের্, ঘভতমর েজুর্ পষৃ্ঠমপাষক িার ঘথমক োিার 
োো পার্ীময়র অ্ডন ার বেমের্, এিং রান্না মরর কমীরা মুমের আিরণ োো আমের্।  
  
7 আগে 2020 তাবরম্বখ মোর্োটম্বর্র 238 ইে 9িম বেম্বট অিবস্থত "ক্লম্বয়োর কাম্ব "   
7 আগে, বর্উ ইয়কন  বসটি ঘশবরম র অ্ব স (New York City Sheriff's Office) এই প্রবতষ্ঠামর্ 
আর্ুমাবর্ক রাত 12.30-টায় - ো NYC এর রাত 11-টার কাব ন উ এর সমময়র অ্মর্ক পমর - 
রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর কাে ঘথমক সাহামেযর জর্য আমিের্ জার্ায়। তেন্তকারীরা 
ঘেমের্ ঘরেুমরেটি একটি র্াইটক্লাি এিং হুঁকা লাউঞ্জ বহমসমি কাজ করমে একটি লাইভ DJ সহ, 
ঘেোমর্ অ্সংেয পষৃ্ঠমপাষক সামাবজক েরূে উমপক্ষা করমের্ এিং মুমের আিরণ োোই ভিমর্র 
সামমর্ জমো হমের্, অ্ন্তত কুবে জর্ পষৃ্ঠমপাষক একটি স্থায়ী োমের বর্মে মে োমের্, এিং োেয 
ঘকর্ার জর্য ঘকার্ রবসে ঘর্ই িমল র্বথভুক্ত কমরর্। এই পবরেশনমর্ ঘতবত্রশটি উমেেমোগয অ্বি এিং 
জীির্ বর্রাপত্তা সংক্রান্ত লঙ্ঘর্ বেবিত করা হময়মে, ঘেোমর্ NYC ঘশবরম র অ্ব স সাতটি 
ঘ ৌজোবর আোলমতর সমর্ জাবর কমরমে।  
  
6 আগে 2020 তাবরম্বখ েোম্বটর্ আইলোম্বের 5 োয়াত বিম্বট অিবেত "মাবরে"  
5 আগে তাবরমে, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘরেুমরমের িাইমর একাবিক 
পৃষ্ঠমপাশকমক জমো হমত ঘেমের্ োরা সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা র্া ঘমমর্ োুঁবেময় পার্ করবেমলর্। 
উপরন্তু, তেন্তকারীরা একটি ওয়াক-আপ িার সাবভন স েুুঁমজ পার্ োরা োিার োো পার্ীয় বিবক্র 



 

 

করমে, এিং মাবলক সহ েইুজর্ কমনোরীমক ঘেমের্ মুমের আিরণ োোই। েের্ তেন্তকারীরা 
মাবলমকর সামথ কথা িমলর্, বতবর্ ঘজার বেময় িমলর্ ঘে তামক তার বর্মজর প্রবতষ্ঠামর্ মুমের 
আিরণ পরমত হমি র্া ো গভর্নমরর আমেমশর সরাসবর লঙ্ঘর্।  
  
6 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্র্ঙ্কম্বসর 1404 ওগম্বডর্ অোম্বভবর্উ এর "ব বর্ি িার অোে ঘরেুম্বরন্ট"  
31 জলুাই তাবরমে রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা অ্তযবিক ঘজামর গার্ শুর্মত 
পার্ েের্ তারা ভিমর্র কামে আসবেমলর্, মুমের আিরণ োো একজর্ বর্রাপত্তা রক্ষীমক ঘেেমত 
পার্, একটি লাইমসন্সবিহীর্ পাবকন ং লট, ো র্াইটক্লামি রূপান্তবরত করা হময়মে, ঘসোমর্ েয়জর্ 
পৃষ্ঠমপাষকমক মেযপার্ করমত ঘেমের্। তেন্তকারীরা জার্ামের্ ঘে ঘরেুমরেটি মূলত একটি লাইভ DJ 
সহ হকা লাউঞ্জ বহমসমি কাজ করবেল, রান্না মর ঘকার্ োিার োোই অ্যালমকাহল পবরমিশর্ 
করবেল, এিং পাুঁেজর্ কমনোরী - একটি DJ এিং হকা পবরমিশর্কারী োোও- মুমের আিরণ 
োো বেমলর্।  
  
6 আগে 2020 তাবরম্বখ কুইম্বন্সর 14-17 150তম বিম্বট অিবস্থত "েে বভম্বলে বির্"  
5 আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘেেমত পার্ ঘে ভিমর্র েরজা িন্ধ, 
পেন া টার্া এিং একটি বেি ঘভতমর েমৃশয িািা সৃবি করমে। তেন্তকারীরা ঘসোমর্ প্রমিশ করমত 
সক্ষম হর্ েের্ একজর্ কমনোরী মমের ঘিাতল সহ আিজন র্া সরামত সের েরজা ঘোমল। বভতমর, 
তেন্তকারীরা োরজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক োিার পবরমিশর্ োোই িামর মেযপার্ করমের্ িমল র্বথভুক্ত 
কমরর্ এিং একজর্ িারমটোরমক মুমের আিরণ োোই পৃষ্ঠমপাষকমের কাোকাবে আমের্ িমল 
র্বথভুক্ত কমরর্।  
  
6 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 8810 4তম এবভবর্উম্বত অিবস্থত "পম্বন্ট ঘভবেও ঘরেুম্বরন্ট"  
5 আগে তাবরমে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘরেুমরমের ঘভতমর িামরাজর্ 
পৃষ্ঠমপাশকমক িমস ঘেমত ঘেমের্ ো 16 মােন  2020 ঘথমক ঘিআইবর্ ঘ াষণা করা হময়মে। 
তেন্তকারীরা আর্ুমাবর্ক আমরা েশজর্ পষৃ্ঠমপাশকমকও ঘেমের্ োরা মুমের আিরণ োো ঘরেুমরমের 
বভতর বেময় ঘহুঁমট বপেমর্র িারান্দায় জাবেমলর্।  
  
6 আগে 2020 তাবরম্বখ বিম্বপাম্বটন র 23 উডম্বক্ল ট অোম্বভবর্উ এর "এবলওটস"  
5 আগে আর্ুমাবর্ক সন্ধযা 06:30-টায় রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা একাবিক 
পৃষ্ঠমপাষকমক িাইমরর িামর  ুমর ঘিোমত এিং মেযপার্ করমত ঘেমের্, রান্না মরর কমীমের ঘেমের্ 
মুমের আিরণ োো, এিং পবরোলকরা পৃষ্ঠমপাশকমের োিার োো পার্ীয় পবরমিশর্ করমত 
ঘেমের্। প্রাথবমকভামি োিামরর অ্ডন ামরর বমথযা রবসে ঘেোমর্ার পর, মযামর্জার স্বীকার কমরর্ ঘে 
বতবর্ ঘসগুমলা র্কল কমরমের্ এিং অ্র্ুষ্ঠার্স্থলটি একটি িার সাবভন স োলামে। ঘসবের্ পূমিন সন্ধযায় 
একাবিক লঙ্ঘমর্র সামথ িরা পো সমেও, ভির্টি তামের কাজ জাবর রামে এিং েইু  ো পমর 
েের্ তেন্তকারীরা ব মর আমসর্, তের্ তারা ঘেেমত পায় ঘে প্রায় 100 জর্ পৃষ্ঠমপাষক ঘসোমর্ 
 াসা াবস কমর আমের্। তেন্তকারীরা বিমপাটন  পুবলশ বডপাটন মমমের সামথ ঘোগামোগ কমর এিং েের্ 
পুবলশ আমস, তারা ঘেেমত পায় ঘে উর্সত্তরজর্ পষৃ্ঠমপাষক িাইমরর িামর বভে কমর কাুঁমি কাুঁি 
বমবলময় োুঁবেময় আমের্, মেযপার্ করমের্ এিং সামাবজক েরূে উমপক্ষা করমের্।  



 

 

  
6 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 131 ঘিবর বিম্বট অিবস্থত "িোর্ ঘটাবরম্বর্া"  
4 আগে, রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা বতর্টি পৃথক ঘটবিমল েয়জর্ 
পৃষ্ঠমপাষকমক পেনমিক্ষণ কমরর্, োরা গভর্নমরর বর্িনাহী আমেশ, ো NYC-ঘত আভযন্তরীণ পবরমিশমর্র 
অ্র্ুমবত ঘেয় র্া, তা লঙ্ঘর্ কমর োওয়া-োওয়া এিং পার্ করমের্।  
  
6 আগে 2020 তাবরম্বখ কুইম্বন্সর 149-44 14তম অোম্বভবর্উ এর "েে এে ঘোর্"  
5 আগে তাবরমে, ঘেমটর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ভিমর্র ঘভতমর সাতজর্ 
পৃষ্ঠমপাষকমক বভতমর পবরমিশর্ করা হমে িমল ঘেমের্ - ো বর্উ ইয়কন  বসটিমত বর্বষে - একজর্ 
িারমটোমরর দ্বারা বেবর্ মুমের আিরণ পমর বেমলর্ র্া।  
  
5 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্র্ঙ্কম্বসর 1353 এডওয়াডন  এল িান্ট োইওম্বয়ম্বত অিবস্থত "ঘিবেয়া বকম্বের্"  
31 জলুাই তাবরমে তেন্তকারীরা আটজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক ভিমর্র সামমর্ োুঁবেময় থাকমত ঘেমের্, 
মযামর্জার সহ োরজর্ কমনোরী োো - ঘকার্ মুমের আিরণ োোই। িাইমর ঘজামর গার্ িাজামর্া 
হবেল, পৃষ্ঠমপাষকমের জমো হমত এিং গাবেগুবলমক প্রবতষ্ঠামর্র সামমর্ ডািল পামকন  করমত উৎসাবহত 
কমর, ঘেোমর্ তেন্তকারীরা একজর্ পবরমিশকমক র্বথভুক্ত কমরর্ বেবর্ মাস্ক পমর বেমলর্ র্া, এিং 
োিার োো পাকন  করা গাবেমত পার্ীয় সরিরাহ করবেমলর্। তেন্তকারীরা ভিমর্র ঘভতমর বতর্জর্ 
পৃষ্ঠমপাষকমক র্বথভুক্ত কমরর্, একজর্ অ্যালমকাহল পার্ করবেমলর্ এিং েজুর্ হকা ঘসির্ 
করবেমলর্।  
  
5 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্র্ঙ্কম্বসর 1472 অগম্বডর্ এবভবর্উম্বত "ও'সাইড ঘরেুম্বরন্ট এে লাউি"  
2 আগে, তেন্তকারীরা সরাসবর ভিমর্র সামমর্ র্াইটক্লামির মত পবরমিশ লক্ষয কমরর্, ঘেোমর্ 
ঘজামর গার্ েলবেল, অ্সংেয পৃষ্ঠমপাষক  ুটপাথ অ্িমরাি কমর, মেযপার্, ঘমলামমশা করবেমলর্, 
োুঁবেময় বেমলর্ এিং সামাবজক েরূমের বর্মেন বশকা উমপক্ষা কমর। উপরন্তু, একজর্ বর্রাপত্তা রক্ষীমক 
মুমের আিরণ োোই পেনমিক্ষণ করা হয়।  
  
5 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 744 মাটিন ল এবভবর্উম্বত অিবস্থত "আর্াইয়াে ঘরেুম্বরন্ট"  
30 জলুাই রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ভিমর্র বপেমর্র উ ামর্ বর্বমনত একটি 
ঘশমড 15 জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক মেযপার্ এিং হবি ঘসির্ করমত ঘেমের্। পবরেশনমর্র সময় ঘরেুমরমে 
ঘকার্ োেয পবরমষিা উপলভে বেল র্া, এোোও তেন্তকারীরা মুমের আিরণ োো বতর্জর্ 
কমনোরীমক র্বথভুক্ত কমরর্।  
  
5 আগে 2020 তাবরম্বখ ব্রুকবলম্বর্র 2007-2011 এমর্স এবভবর্উম্বত "বসগম্বর্োর অোে  োিােন " 
24 জলুাই NYPD-র কমনকতন ারা গভর্নমরর বর্িনাহী আমেশ লঙ্ঘর্ কমর এিং বর্উ ইয়কন  বসটিমত 
িাইমরর োিামরর জর্য রাত 11টার কারব উ উমপক্ষা কমর ভিমর্র সামমর্ এিং ঘভতমর প্রায়  
150-200 জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক পেনমিক্ষণ কমরর্। NYPD জাবর্ময়মে ঘে তারা প্রবতষ্ঠার্টিমক অ্সংেয 
সতকন িাতন া জাবর কমরমে, এিং ঘসোমর্ সপ্তাহামন্ত ক্রমাগত পবুলমশর উপবস্থবতর প্রময়াজর্।  
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