অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/17/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত গুরুতর বর্য়ম লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ বর্উ ইয়কন বসটির
16টি অবতবরক্ত িাম্বরর মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করার কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্

গণস্বাস্থে জরুবর অিস্থার সময় 148টি িেিসার মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বয়ম্বে
মাবি-এম্বজবন্স টাস্ক ঘ াসন এই সপ্তাহাম্বন্ত 3,300 কমপ্লাম্বয়ন্স ঘেক পবরোলর্া কম্বরম্বে, বর্উ ইয়কন
বসটি এিং লং আইলোম্বে 66 অবতবরক্ত লঙ্ঘর্ প ন ম্বিক্ষণ করম্বে
এই প ন ন্ত 812টি অবভম্ব াগ োবিল করা হম্বয়ম্বে এিং তাবরি প ন ন্ত প্রবক্রয়াকরণ করা হম্বয়ম্বে;
সাসম্বপর্ের্ এিং অবভম্ব াম্বগর হালর্াগােকৃত তাবলকা এিাম্বর্ পাওয়া াম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মহামারী সম্পর্কন ত র্র্র্নাহী আমেশ লঙ্ঘমর্র
অ্র্ভমোমগ ঘেট র্র্উ ইয়কন ঘেমটর ঘষালটি অ্র্তর্রক্ত র্ামরর জর্য মমের লাইমসন্স স্থর্গত কমরমে,
কমরার্াভাইরাস মহামারীর সময় ঘমাট 148টি মমের লাইমসন্স স্থর্গত করা হময়মে। শুক্রর্ার ঘেমক
রর্র্র্ার রামতর মমযয ঘেট পুর্লশ এর্ং ঘেট মে কততন পমের (State Liquor Authority, SLA)
ঘর্তত মে ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ াসন (multi-agency task force) 3,375টি কমপ্লাময়ন্স ঘেক
পর্রোলর্া কমর, ো 66টি প্রর্তষ্ঠামর্ লঙ্ঘমর্র র্র্েভু ক্ত কমর। COVID-19 র্র্র্য লঙ্ঘর্ করা
র্যর্সাগুর্লমক প্রর্ত লঙ্ঘমর্র জর্য 10,000 মার্কন র্ ডলার পেনন্ত জর্রমার্া র্েমত হমত পামর,
অ্র্যর্েমক অ্তযন্ত গুরুতর লঙ্ঘমর্র মল অ্র্র্লমে একটি র্ার র্া ঘরেু মরমের র্লকার লাইমসন্স
স্থর্গত করা হমত পামর।
"এই মহামারীর পাাঁে মামসর মমযয র্র্উ ইয়কন র্াসীরা সমর্নাচ্চ সংক্রমমণর মমযয র্েময় এমসমে- ঘেমশ
সংক্রমমণর সর্নর্র্ম্ন হামরর মমযয একটি অ্জন র্ এর্ং পর্রোলর্া র্জায় ঘরমেমে, োর মমযয পরীোর
1% এরও কম পরীোর সামে টার্া েশটি র্ের্ রময়মে- র্কন্তু সারা ঘেমশ মহামারী ের্িময় পিার
সামে সামে আমরা আমামের সতকন োকা র্ন্ধ করা েলমর্ র্া। এই র্ামরর র্র্র্যর্র্য়ম র্র্উ
ইয়কন র্াসীমের সুরর্েত রাোর জর্য পর্রকল্পর্া করা হময়মে এর্ং ঘেট মে কততন পে এর্ং ঘেট
পুর্লশ (State Police) স্থার্ীয় প্রময়ামগর পর্রপূরক র্হসামর্ এর্ং র্র্য়মগুর্ল অ্র্ুসরণ করা হময়মে
র্কর্া তা র্র্র্িত করার লমেয পেমেপ র্র্মে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "র্ার মার্লকমের প্রর্ত
আমার র্াতন া একই: এটা হমে আপর্ার কমনোরী, আপর্ার পতষ্ঠমপাষক এর্ং জর্গমণর র্রমটর স্বাস্থয

রো করা। এগুমলা গুরুতর লঙ্ঘর্ এর্ং আমরা আক্রমণাত্মক পেমেপ র্র্র্ে কারণ অ্মার্য করার
জর্য আর ঘকামর্া অ্জুহাত ঘর্ই।"
ঘেট বলকার অথবরটির ঘেয়ারমোর্ বভর্ম্বসন্ট ব্র্োডবল িম্বলর্: "টাস্ক ঘ ামসনর কম ার পর্রশ্রম
গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেশ ঘমমর্ েলার উপর ইর্তর্ােক প্রভার্ ঘ লমে র্মল মমর্ হমে। র্কন্তু
েতর্ের্ কমরার্াভাইরাস আমামের সম্প্রোময়র জর্য একটি র্াস্তর্ এর্ং র্র্পজ্জর্ক হুমর্ক উপস্থাপর্
অ্র্যাহত করমর্, ততর্ের্ আমরা লাইমসন্সযারীমক জর্ার্র্ের্হ করার প্রমেষ্টা োর্লময় োর্।"
ঘেট র্লকর অ্ের্রটি ঘর্াডন (State Liquor Authority Board) ঘে ঘষালটি প্রর্তষ্ঠার্মক তাৎের্ণক
স্থর্গতামেমশর জরুর্র আমেশ জার্র কমর ঘসগুর্ল র্র্উ ইয়কন র্সটি, ঘমাহাক ভযার্ল এর্ং লং
আইলযামে অ্র্র্স্থত।
র্র্উ ইয়কন র্সটিমত, োর মমযয রময়মে:
•
•
•
•

র্ঙ্কস- 3
ব্রুকর্লর্ - 3
মযার্হাটর্ - 6
কুইন্স - 1

র্র্উ ইয়কন র্সটির র্াইমর োরা আমে তামের মমযয রময়মে:
•
•
•

হার্কন মার - 1
ওর্র্ো - 1
র্াসাউ - 1

14, 15 ও 16 আগে পূণন ঘর্ামডনর একটি র্র্মশষ সভায় ঘেয়ারমযার্ ব্র্যাডর্ল, কর্মশর্ার র্লর্ল
যার্ এর্ং কর্মশর্ার র্ির্ল ঘ াডন জরুর্র স্থর্গতামেশগুর্ল জার্র কমরর্ ো সামার্জক েূরমের
র্র্মেন র্শকার অ্যীমর্ র্ডর্জটালভামর্ ঘরকডন করা র্ভর্ডওর মাযযমম সং টিত হয়। েের্ SLA একটি
লাইমসন্সপ্রাপ্ত র্যর্সার অ্র্যাহত অ্পামরশর্ জর্স্বাস্থয এর্ং র্র্রাপত্তার জর্য ঝুাঁ র্কপূণন র্মল র্র্যনারণ
কমর তের্ জরুরী তাৎের্ণক স্থর্গতামেশ জার্র করা হয়। স্তর্গতামেশ অ্র্র্লমে প্রোর্ করা হয়
এর্ং অ্র্র্র্েন ষ্টকামলর জর্য কােনকর োমক, োর মমযয সমর্নাচ্চ জর্রমার্ার অ্ন্তভুন ক্ত স্থায়ী লাইমসন্স
র্ার্তলকরণ এর্ং 10,000 মার্কন র্ ডলার পেনন্ত জর্রমার্া। জরুরী স্থর্গতামেশ প্রাপ্ত লাইমসন্সযারীরা
SLA প্রশাসর্র্ক আইমর্র র্র্োরমকর কামে একটি দ্রুত শুর্ার্র্র অ্র্যকার রামের্।
ঘে র্ারগুমলামক স্থর্গতামেশ জার্র করা হময়মে তামের লঙ্ঘর্ এর্ং তামের স্থর্গতামেমশর তার্রে
সম্পমকন তেযসহ ঘসগুমলা র্র্মে তার্লকাভু ক্ত করা হমলা ।

2020 সাম্বলর 16 আগে মোর্হাটম্বর্র ঘলর্ক্স অোবভবর্উ 657-659 এ "বরভার'স এজ" (River's
Edge)
15 আগে তার্রমে ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর সামে তেন্তকারীরা প্রায় পমর্র জর্
পতষ্ঠমপাষকমক সরাসর্র আর্ির্ার র্াইমর মাস্ক োিাই মে পার্ করমত এর্ং োাঁর্িময় োকমত ঘেমের্।
র্ভতমর, তেন্তকারীরা 2020 সামলর 16 মােন ঘেমক অ্ভযন্তরীণ আহারমক সীমার্দ্ধ ঘরমে গভর্নরমের
কােনর্র্র্নাহী আমেমশর সুস্পষ্ট লঙ্ঘর্ কমর র্ামর র্মস োকা পাাঁে জর্ পতষ্ঠমপাষকমক র্র্েভু ক্ত
কমরর্েমলর্। তেন্তকারীরা র্তর্জর্ কমনোরীমক মাস্ক র্া পরমত ঘেমেমের্ এর্ং 1964 সামলর পুরমর্া
অ্যালমকাহল পার্ীয় র্র্য়ন্ত্রণ আইর্ লঙ্ঘর্ কমর োর্ার পর্রমর্শর্ করা হমে এমর্ ঘকার্ প্রমাণ
পাওয়া োয়র্র্।
2020 সাম্বলর 16 আগে ঘব্র্ার্ম্বক্সর 576 সাউোর্ন িুম্বলভাডন এ "এল ঘপাটনর্ িার অোে ঘরেু ম্বরন্ট"
(El Porton Bar & Restaurant)
15 আগে, ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা 2020 সামলর 16 মােন ঘেমক
অ্ভযন্তরীণ আহারমক সীমার্দ্ধ ঘরমে গভর্নরমের কােনর্র্র্নাহী আমেমশর সুস্পষ্ট লঙ্ঘর্ কমর এগামরা
জর্ পতষ্ঠমপাষকমক প্রাঙ্গমণর অ্ভযন্তমর অ্যালমকাহল োওয়া পেনমর্েণ কমরমের্।
2020 সাম্বলর 16 আগে ঘব্র্ার্ম্বক্সর 498 ইে 138 তম বিম্বট "এল ভাইম্বজা গ্রার্ কোম্ব " (El Viejo
Gran Café)
15 আগে, ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা গভর্নরমের কােনর্র্র্নাহী আমেমশর
র্াইমর েুই জর্ কমনোরী এর্ং মুমের আোের্ োিাই মার্লমকর অ্ভযন্তরীণ োর্ামরর সীমার্দ্ধতা
লঙ্ঘর্ কমর েয় পতষ্ঠমপাষকমক েেমরর অ্ভযন্তমর মে োওয়া এর্ং োওয়ার র্র্ষয়টি পেনমর্েণ
কমরমের্।
2020 সাম্বলর 16 আগে ব্র্ঙ্কম্বসর 558 সাউোর্ন িুম্বলভাডন এ "লা এবিগা 3 এম্বিলাস" (La Espiga
3 Estrellas)
15 আগে, ঘেমটর মার্ি-এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা গভর্নরমের কােনর্র্র্নাহী আমেমশর
অ্ভযন্তমর অ্ভযন্তরীণ োর্ার সীমার্দ্ধতার লঙ্ঘর্ কমর এগামরা জর্ পতষ্ঠমপাষকমক অ্যালমকাহল োওয়া
এর্ং প্রাঙ্গমর্ অ্ভযন্তমর ঘেমত ঘেমের্েমলর্।
2020 সাম্বলর 16 আগে কুইম্বন্স 913 উইক অোবভবর্উম্বত "পোম্বলস অি জুবল" (Palace of Zuly)
15 আগে, NYPD কমনকতন ারা অ্ভযন্তরীণ েত্তমর ঘষালজর্ পতষ্ঠমপাষকমক মেয পার্ এর্ং োওয়াোওয়া করমত ঘেমেমের্, োর মমযয ঘর্শ কময়কজর্ কাাঁময কাাঁয র্মর্লময় র্মস র্েল, গভর্নরমের
র্র্র্নাহী আমেশ লঙ্ঘর্ কমর ইর্মডার ডাইর্র্ং সীমার্দ্ধ করমে। েুইজর্ কমনোরী এর্ং একজর্
মযামর্জারমক মুমের আর্রণ োিাই পেনমর্েণ করা হয়। এোিাও অ্র্ সাররা অ্বর্যভামর্ ঘকার্
অ্র্ুমর্ত োিাই র্যর্সায়ীগণমক হুক্কা র্র্র্ক্র করমত ঘেমেমের্।
2020 সাম্বলর 16 আগে মোর্হাটম্বর্র 130-132 অডু ম্বিার্ অোবভবর্উম্বত "বভলার'স লাউঞ্জ 2"
(Villa's Lounge 2)

14 আগে, েের্ ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ভর্মর্র কামে আমস, তারা
ঘজামর গার্ শুর্মত পায়, ো প্রায় র্র্শ জর্ পতষ্ঠমপাষকমক মেযপার্ করমত এর্ং র্র্উ ইয়কন র্সটিমত
র্াইমরর োর্ামরর জর্য রাত 11:00টার পর সরাসর্র ঘরেু মরমের সামমর্ জমিা হমত উৎসার্হত
কমর। ঘটর্র্লগুমলা পেোরীমের হাাঁটার পে র্ন্ধ কমর র্ের্েল এর্ং সঠিকভামর্ জায়গা করা হয়র্র্,
ঘেোমর্ অ্সংেয পতষ্ঠমপাষক মুমের আর্রণ োিাই কাাঁময কাাঁয র্মর্লময় োাঁর্িময় র্েল। পর্রেশনমর্র
সময় ঘকার্ োর্ার পর্রমর্শর্ পেনমর্েণ করা হয়র্র্, ঘেোমর্ তেন্তকারীরা েুইজর্ কমনোরী এর্ং
মুমের আর্রণ োিা একজর্ মযামর্জারমক র্র্েভু ক্ত কমরমে।
2020 সাম্বলর 15 আগে মোর্হাটম্বর্র 407 8 তম এবভবর্উম্বত "ঘটম্বেে িার" (Tempest Bar)
14 আগে, ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রায় র্র্শ জর্ পতষ্ঠমপাষকমক ভর্মর্র
র্াইমর োাঁর্িময় সরাসর্র মেযপার্ করমত ঘেমের্। র্ভতমর, তেন্তকারীরা 2020 সামলর 16 মােন ঘেমক
অ্ভযন্তরীণ োর্ার সীমার্দ্ধ ঘরমে গভর্নরমের কােনর্র্র্নাহী আমেমশর সুস্পষ্ট লঙ্ঘর্ কমর র্ামর
োাঁিামর্ার সময় র্র্শ জর্ পতষ্ঠমপাষকমক র্র্েভু ক্ত কমরর্েমলর্।
2020 সাম্বলর 15 আগে মোর্হাটম্বর্র 3424 ব্র্ডওম্বয়ম্বত "বপকোন্ট" (Picante)
15 আগে, আর্ুমার্র্ক রাত 1:00 টায় - র্র্উ ইয়কন র্সটির র্াইমরর োর্ামরর জর্য কারর্ উময়র
েুই ণ্টা পমর -ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা কমপমে েশ জর্ পতষ্ঠমপাষকমক
মাস্ক োিাই প্রাঙ্গমণর সামমর্ োাঁর্িময় একটি স্পষ্টত অ্বর্য েযাে-আপ র্ার উইমোমত মে ঘেমত
পেনমর্েণ কমরমের্। অ্বর্য র্ার উইমো োিাও তেন্তকারীরা একটি সরাসর্র DJ পেনমর্েণ কমরমে,
ো একটি র্াইটক্লামর্র পর্রমর্শ ততর্র কমরমে। উপরন্তু, োরজর্ পতষ্ঠমপাষকমক পার্শালার েেমর
োাঁর্িময় মেযপার্ করমত ঘেো োয়, রান্না মর কমনরত োরজর্ কমনোরীমক মুমের আর্রণ োিা
পেনমর্েণ করা হয় এর্ং প্রমাণ প্রর্ত র্লত হয় ঘে ঘকার্ োর্ার অ্যালমকাহল র্েময় পর্রমর্শর্ করা
হর্েল র্া।
2020 সাম্বলর 15 আগে ব্রুকবলম্বর্র 3352 ু লটর্ বিম্বট অিবস্থত "বরম্বকা ঘপাম্বলা" (Rico Pollo)
13 আগে, ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ভর্মর্র ঘভতমর েুজর্ পতষ্ঠমপাষকমক
োওয়া-োওয়া এর্ং মেযপার্ করমত ঘেমের্। এোিা ঘর্শ কময়কজর্ পতষ্ঠমপাষক মুমের আর্রণ
োিাই ঘভতমর োাঁর্িময় োর্ার অ্ডনার কমর, 2020 সামলর 16 মােন ঘেমক অ্ভযন্তরীণ পর্রমষর্া
সীমার্দ্ধ করার পমর সকমলই গভর্নমরর কােনর্র্র্নাহী আমেমশর লঙ্ঘর্ কমর। অ্ন্তত েশজর্ কমনোরীমক
মুমের আর্রণ োিা পেনমর্েণ করা হয়, োর মমযয মযামর্জারও র্েমলর্, র্ের্র্ স্বীকার কমরমের্ ঘে
র্তর্র্ ঘভতমর জমিা হওয়া জর্তামক র্র্য়ন্ত্রণ করমত পামরর্র্র্। এোিাও রান্না রটি অ্তযন্ত
অ্স্বাস্থযকর এর্ং একটি গুরুতর স্বাস্থয ঝুাঁ র্ক র্হমসমর্ ঘেো র্গময়র্েল।
2020 সাম্বলর 15 আগে মোর্হাটম্বর্র 144 ঘেরমোর্ অোবভবর্উম্বত আিবস্থত "জুবণত'স ঘগ্রাসাবর"
(Juanito's Grocery)
14 আগে এ, NYPD কমনকতন া এর্ং তেন্তকারীরা ঘেমটর মার্ি-এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর সামে
লাইমসন্সকত ত মুর্ে ঘোকার্ েুাঁমজ ঘপময়র্েল -- ো র্াইমর র্যর্হামরর জর্য ঘমামটও অ্যালমকাহল
সরর্রাহ করা - আউটমডার র্াইটক্লার্ র্হসামর্ পর্রোলর্া করা, ঘটর্র্ল এর্ং ঘেয়ারগুর্ল র্াইমর
ঘসট করার অ্র্ুমর্ত ঘর্ই, ঘেোমর্ একটি র্স্পকার ব্লার্েং র্মউর্জক এর্ং একটি উইমো োর

মাযযমম অ্যালমকাহল পর্রমর্শর্ করা হর্েল। প্রায় 25 জর্ পতষ্ঠমপাষক জমিা হর্েল, মেযপার্
করর্েল এর্ং র্ার্ির সামমর্ র্াের্েল। উপরন্তু, কঠির্ মে পর্রমর্শর্ করা হর্েল ের্েও মুর্ে
ঘোকার্ শুযুমাত্র র্র্য়ার র্র্র্ক্রর লাইমসন্স র্েল। NYPD এর কমনকতন ারা ঘোকামর্র ঘকরার্র্মক
ঘি তার কমর, তার র্র্রুমদ্ধ অ্বর্যভামর্ ঘপ্রসর্ক্রপশমর্র ওষুয র্র্র্ক্র, লাইমসন্স োিা মে রাো
এর্ং মে র্র্র্ক্র এর্ং সামার্জক েূরমের র্র্য়মকার্ুর্ ঘমমর্ েলমত র্যেন হওয়ার অ্র্ভমোগ আমর্।
2020 সাম্বলর 15 আগে ঘমাহাহম্বকর 2 ওসম্বতম্বগা বিম্বট আিবস্থত "সাইড বিট" (Side Street)
14 আগে তার্রমে ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ভর্মর্ প্রমর্শ কমর এর্ং
একটি স্থায়ী কমের েতশয েুাঁমজ পায়, ঘেোমর্ র্ার এলাকায় প্রায় 30 জর্ পতষ্ঠমপাষক র্েল, োমের
ঘকউই মুমের আর্রণ পমর র্েল র্া। তেন্তকারীরা র্মস র্েমলর্ এর্ং মুমের আর্রণ পরা র্েমলর্ র্া
এমর্ ঘকার্ও র্ারমটোমরর কাে ঘেমক োর্ার োিাই র্র্র্া অ্মেন মেয পার্ীয় পর্রমর্শর্ করা
হময়র্েল এর্ং তামের ঘেওয়া হময়র্েল। তেন্তকারীরা অ্সংেয পতষ্ঠমপাষকমক মেযপার্ এর্ং র্মর্লং
করমত ঘেমের্েল, োর মমযয েুজর্ র্েল োরা র্ার্ির র্পেমর্ পুল ঘেলর্েল।
2020 সাম্বলর 15 আগে ইউটিকার 1310 শ্যেইলার বিম্বট অিবস্থত "বডক বিথ'স টোভার্ন " (Dick
Smith's Tavern)
14 আগে তার্রমে ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রায় 30 জর্ পতষ্ঠমপাষকমক
ভর্মর্র ঘভতমর র্ার এলাকার োরপামশ োাঁর্িময় োকমত এর্ং জমাময়ত হমত র্ামরর প্রর্তটি আসর্
ভর্তন এর্ং ঘর্শ কময়কজর্ পতষ্ঠমপাষকমক মুমের আর্রণ োিাই মেযপার্ করমত এর্ং একর্ত্রত হমত
ঘেমের্। তেন্তকারীরা আমেশ ঘের্ এর্ং একজর্ র্ারমটোমরর কাে ঘেমক োর্ার োিা
অ্যালমকাহর্লক পার্ীয় পর্রমর্শর্ করা হয়, র্ের্র্ মুমের আর্রণ পমরর্র্র্, এর্ং উমেে কমরমের্
ঘেমকামর্া পতষ্ঠমপাষক অ্ডনার র্া োর্ার িহণ কমরর্র্র্।
2020 সাম্বলর 14 আগে ব্রুকবলম্বর্র 2896 ু লটর্ বিম্বট অিবস্থত "এল অোবেম্বয়ন্ট ঘরেু ম্বরন্ট
পোটিও অোে লাউঞ্জ" (El Ambiente Restaurant Patio and Lounge)
13 আগে তার্রমে ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা 80 জমর্রও ঘর্শী
পতষ্ঠমপাষকমক পেনমর্েণ কমর- োর মমযয কময়কজর্ োাঁর্িময় র্েল এর্ং সামার্জকেুরমের মমযয র্েল
র্া - একসামে ঘটর্র্মলর েুর্ কাোকার্ে একটি জায়গায় অ্যালমকাহল োর্েল। উপরন্তু, অ্ন্তত র্ামরা
জর্ পতষ্ঠমপাষক ভর্মর্র সামমর্ জমিা হময়র্েল, মেযপার্ করর্েল এর্ং সামার্জক েূরমের র্র্মেন র্শকা
উমপো করর্েল। তেন্তকারীরা ঘর্শ কময়কজর্ কমনোরীমক সঠিক মুমের আর্রণ োিাই র্র্েভু ক্ত
কমরমে, োর মমযয একজর্ র্ারমটোর, একজর্ ভযামলট, রান্না মরর একজর্ সেসয এর্ং
ওময়টোম র েুজর্ সেসয।
2020 সাম্বলর 14 আগে লং বিম্বের 777 ওম্বয়ে বিে বিম্বট অিবস্থত "বমও ঘপাম্বো" (Mio Posto)
8 আগে, লং র্র্ে পুর্লশ র্ডপাটনমমমের কমনকতন ারা এই আর্ার্সক এলাকার এই র্র্উ ইয়কন র্াসীমের
অ্র্ভমোমগ সািা র্েময়, তারা এই এলাকা ঘেমক অ্তযন্ত ঘজামর গার্ শুর্মত পায় এর্ং র্র্শ জর্
পতষ্ঠমপাষকমক র্াইমর জমিা হমত ঘেমে। প্রমর্মশর পর কমনকতন ারা ঘরেু মরমের ঘভতমর প্রায় 200 জর্
পতষ্ঠমপাষকমক পেনমর্েণ কমরর্, ঘেোমর্ COVID সম্পর্কন ত র্র্য়মমর অ্যীমর্ সমর্নাচ্চ 145 জমর্র

েেল রময়মে। প্রায় অ্মযনক পতষ্ঠমপাষক এমর্ একটি মর র্েল ঘেোমর্ ঘকার্ ঘটর্র্ল র্েল র্া,
োাঁর্িময়, মেযপার্, সামার্জক েূরমের র্র্মেন র্শকা উমপো করা এর্ং মুমের আর্রণ র্া পরা অ্র্স্থায়
র্েল। লং র্র্ে পুর্লশ র্ডপাটনমমে জার্র্ময়মে ঘে তারা এর আমগ জুলাই মামসর ঘশমষর র্েমক েুটি
পতেক অ্র্ুষ্ঠামর্ সতকন তা জার্র কমরর্েল।
2020 সাম্বলর 14 আগে মোর্হাটম্বর্র 117 অোবভবর্উ A-ঘত অিবস্থত "ঘসন্ট বডের্া"
11 আগে, ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা র্হু পতষ্ঠমপাষকমক োাঁর্িময় োকা,
মেযপার্ করা এর্ং স্থামর্র র্াইমর সামার্জক েূরে র্র্মেন র্শকা উমপো কমর একার্যক িাহকমক
ঘটকআউট উইমো ঘেমক পার্ীয় অ্ডনার করমত লে কমরর্েমলর্। তেন্তকারীরা র্র্ক্রয় রর্সে পরীো
কমর ঘেমেমের্ ঘে গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেশ লঙ্ঘর্ কমর ঘসর্ের্ সন্ধযায় কােনত ঘকার্ োর্ার ঘকর্া
হয়র্র্। এটি র্েল এই র্যর্সার জর্য তত তীয় যমন ট, একটি পুর্রার্তর্ত্ত অ্পরাযী ো SLA 26 জুর্
এর্ং 10 আগে গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেশ লঙ্ঘমর্র অ্র্ভমোমগ অ্র্ভেুক্ত করা হয়।
2020 সাম্বলর 14 আগে ব্রুকবলম্বর্র 3247 ু লটর্ বিম্বট অিবস্থত " াম্বরা ঘিাটনস িার এিং
লাউঞ্জ" (Faro Sports Bar & Lounge)
13 ই আগে, ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা এই ভর্মর্র সামমর্ ঘজামর ঘজামর
সঙ্গীত র্াজামত ঘেমের্, ো অ্সংেয পতষ্ঠমপাষকমক জমিা হমত এর্ং সরাসর্র র্াইমর োকমত উৎসার্হত
করর্ে। উপরন্তু, পাাঁেজর্ কমনোরী মুমের আর্রণ োিাই আমের্ র্মল পেনমর্েণ করা হময়র্েল।
তেন্তকারীরা র্র্যনারণ কমরর্ ঘে প্রর্তষ্ঠামর্র মমের লাইমসন্স SLA-এর অ্র্ুমমাের্ োিাই অ্বর্যভামর্
তত তীয় পমের কামে র্র্র্ক্র করা হময়মে এর্ং SLA কততন ক অ্র্ুমমার্েত র্য় এমর্ র্যর্ক্তমক প্রাঙ্গণটির
মার্লকার্া র্া পর্রোলর্া করার অ্র্ুমর্ত র্েময় লাইমসন্সোতা "লাইমসন্স" পাওয়ার অ্র্ভমোগ
আমর্। SLA-অ্র্ুমমার্েত লাইমসন্সকতন া জর্গণমক COVID-19 এর্ং অ্র্যার্য র্র্পে ঘেমক রো ঘপমত
পামর তা র্র্র্িত করার জর্য উপর্স্থত র্া োকায় ঘর্াডন র্সদ্ধান্তটির লাইমসন্স স্থর্গত কমরর্েল।
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