অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/24/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত গুরুতর বর্য়ম লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ বর্উ ইয়কন বসটির
1টি অবতবরক্ত িাম্বরর মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করার কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্

গণস্বাস্থে জরুবর অিস্থার সময় 162টি িেিসার মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বয়ম্বে
মাবি-এম্বজবন্স টাস্ক ঘ াসন এই সপ্তাহাম্বন্ত প্রায় 4,000 কমপ্লাম্বয়ন্স ঘেক পবরোলর্া কম্বরম্বে, বর্উ
ইয়কন বসটি এিং লং আইলোম্বে 34 অবতবরক্ত লঙ্ঘর্ প ন ম্বিক্ষণ করম্বে
এই প ন ন্ত 886টি 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 14টি অ্র্তর্রক্ত র্ামরর জর্য মমের লাইমসন্স স্থর্গত কমরমে,
কমরার্াভাইরাস মহামারীর সময় ঘমাট 162টি মমের লাইমসন্স স্থর্গত করা হময়মে। এই সপ্তাহামে
ঘেট পুর্লশ (State Police) এর্ং ঘেট র্লকার অ্থর্রটি (State Liquor Authority, SLA)
ঘর্তৃ মে ঘেমটর মার্ি-এমজর্ন্স টাস্ক ঘ াসন 34টি প্রর্তষ্ঠামর্ লঙ্ঘর্ র্র্থভু ক্ত কমর 3,964টি
কমপ্লাময়ন্স ঘেক পর্রোলর্া কমর। COVID-19 র্র্র্ি লঙ্ঘর্ করা র্যর্সাগুর্লমক প্রর্ত লঙ্ঘমর্র জর্য
10,000 মার্কন র্ ডলার পেনে জর্রমার্া র্েমত হমত পামর, অ্র্যর্েমক অ্তযে গুরুতর লঙ্ঘমর্র মল
অ্র্র্লমে একটি র্ার র্া ঘরেু মরমের র্লকার লাইমসন্স স্থর্গত করা হমত পামর।
"গত পাাঁে মামস র্র্উ ইয়কন র্াসীরা র্ক্রমরখা েযাপ্টা করার জর্য মহার্ তযাগ স্বীকার কমরমে, এর্ং
আজমকর ঘরকডন-কম সংক্রমমণর হার ঘেখামে ঘে েখর্ আমরা র্র্জ্ঞামর্র কথা শুর্র্ এর্ং এই
ভাইরাসমক গুরুমের সামথ গ্রহণ কর্র, তখর্ আমরা পাথনকয গম়ে র্েমত পার্র। র্কন্তু অ্মর্ক র্ার
এর্ং ঘরেু মরে এখমর্া এই র্র্স্তার র্ন্ধ করার জর্য র্র্য়ম লঙ্ঘর্ করমে এর্ং স্থার্ীয় সরকারমক
এর্গময় আসমত হমর্- তাই আমরা র্র্য়ম ভঙ্গকারীমের জর্ার্র্ের্হ করার জর্য ঘেট পুর্লশ এর্ং
র্লকার অ্থর্রটির সামথ র্ল প্রময়াগ ঘজারোর কমরর্ে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এখর্ আমামের
লক্ষ্য হারামর্ার সময় র্য়, এর্ং ের্ে ঘমমর্ েলা কমম োয়, তাহমল গত পাাঁে মামস আমরা ঘে সর্
অ্গ্রগর্ত কমরর্ে তা খর্ন করা হমত পামর। এই প্রর্তষ্ঠার্গুমলা তামের কমী, তামের পৃষ্ঠমপাষক এর্ং
সকল র্র্উ ইয়কন র্াসীমের স্বাস্থযমক ঝুাঁ র্কর মুমখ ঘ মল র্েময়মে- এর্ং তামের কাজ এমকর্ামরই
গ্রহণমোগয র্য়।"

ঘেট বলকার অথবরটির ঘেয়ারমোর্ বভর্ম্বসন্ট ব্র্োডবল িম্বলর্: "আমরা টাস্ক ঘ াসন ঘে কম ার
পর্রশ্রম এর্ং সময় র্যয় করমে তার সরাসর্র লা ল র্হমসমর্ ঘমমর্ েলা র্ৃর্ি ঘেখর্ে, র্কন্তু
ঘসখামর্ এখমর্া র্র্য়ম ভঙ্গকারী আমে োমের জর্ার্র্ের্হ করমত হমর্। ঘেমহতু আমরা গ্রীমের ঘশষ
কময়ক সপ্তামহর েু টির র্েমক এর্গময় োর্ে, লাইমসন্সিারীমেরমক সজাগ থাকমত হমর্ এর্ং র্র্উ
ইয়কন র্াসীমের স্বাস্থয এর্ং র্র্রাপত্তামক তামের অ্গ্রার্িকামরর তার্লকার শীমষন রাখমত হমর্।"
ঘেট র্লকার অ্থর্রটি ঘর্াডন (State Liquor Authority Board) ঘে 14টি প্রর্তষ্ঠার্মক তাৎক্ষ্র্ণক
স্থর্গতামেমশর জরুর্র আমেশ জার্র কমর ঘসগুর্ল র্র্উ ইয়কন র্সটি, কযার্পটাল র্রর্জয়র্ এর্ং লং
আইলযামে অ্র্র্স্থত।
র্র্উ ইয়কন র্সটিমত, ঘভৌগর্লক অ্র্স্থার্গুর্ল হমে:
•
•
•

ব্রুকর্লর্ - 7
মযার্হাটর্ - 1
কুইন্স - 3

র্র্উ ইয়কন র্সটির র্াইমর ঘভৌগর্লক অ্র্স্থার্গুর্ল হমে:
•
•
•

অ্যালমর্র্র্ - 1
ঘস্কমর্কমটর্ড - 1
সাম াক - 1

19, 21, 22 ও 23 আগে পূণন ঘর্ামডনর একটি র্র্মশষ সভায় ঘেয়ারমযার্ ব্র্যাডর্ল, কর্মশর্ার
র্লর্ল যার্ এর্ং কর্মশর্ার র্গ্রর্ল ঘ াডন জরুর্র স্থর্গতামেশগুর্ল জার্র কমরর্ ো সামার্জক েূরমের
র্র্মেন র্শকার অ্িীমর্ র্ডর্জটালভামর্ ঘরকডন করা র্ভর্ডওর মািযমম সং টিত হয়। েখর্ SLA একটি
লাইমসন্সপ্রাপ্ত র্যর্সার অ্র্যাহত অ্পামরশর্ জর্স্বাস্থয এর্ং র্র্রাপত্তার জর্য ঝুাঁ র্কপূণন র্মল র্র্িনারণ
কমর তখর্ জরুরী তাৎক্ষ্র্ণক স্থর্গতামেশ জার্র করা হয়। স্তর্গতামেশ অ্র্র্লমে প্রোর্ করা হয়
এর্ং অ্র্র্র্েন ষ্টকামলর জর্য কােনকর থামক, োর মমিয সমর্নাচ্চ জর্রমার্ার অ্েভুন ক্ত স্থায়ী লাইমসন্স
র্ার্তলকরণ এর্ং 10,000 মার্কন র্ ডলার পেনে জর্রমার্া। জরুর্র স্থর্গতামেশ প্রাপ্ত লাইমসন্সিারীরা
SLA প্রশাসর্র্ক আইমর্র র্র্োরমকর কামে একটি দ্রুত শুর্ার্র্র অ্র্িকার রামখর্।
ঘে 14টি র্ামরর প্রর্ত স্থর্গতামেশ জার্র করা হময়মে ঘসগুমলা র্র্মে তার্লকাভু ক্ত করা হল, ঘসই সামথ
তামের লঙ্ঘর্ এর্ং তামের স্থর্গতামেমশর তার্রখ সম্পমকন তথয সহ।
23 আগে, 2020 তাবরম্বি সাউোম্পটম্বর্র 75 ঘমইর্ বিম্বট "75 ঘমইর্ গ্রুপ"
22 ঘশ আগে, SLA -এর তেেকারী এর্ং সাম াক কাউর্ে পুর্লশ র্ডপাটনমমে, সাউোম্পটর্
র্ভমলজ পুর্লশ র্ডপাটনমমে এর্ং সাম াক কাউর্ে ঘশর্রম র অ্র্ মসর কমনকতন ারা ঘেৌথভামর্ এই

প্রর্তষ্ঠার্টি পর্রেশনর্ কমরর্। সন্ধযা 6টার র্েমক তেেকারীরা ঘেখমত পার্ ঘে পৃষ্ঠমপাষকমের একটি
লাইর্ এই েেমর ঘ াকার জর্য অ্মপক্ষ্া করমে, সামার্জক েূরে উমপক্ষ্া কমর, োমের ঘর্শীরভাগই
মুখার্রণ র্েল র্া। তেেকারীরা এো়োও েুজর্ র্ারমটোর এর্ং র্তর্জর্ সাভন ারমক মুখার্রণ ো়ো
পেনমর্ক্ষ্ণ কমরমের্। প্রায় এক ণ্টা পমর, তেেকারীরা র্ মর এমস ঘেমখর্ ঘে একার্িক কমনোরী
এর্ং পৃষ্ঠমপাষক মুখার্রণ ো়োই র্ামরর োরপামশ োাঁর়্েময় আমের্ এর্ং মেযপার্ করমের্,
আমশপামশর ঘটর্র্ল ঘথমক ঘর্শ কময়কজর্ পৃষ্ঠমপাষক র্ামর ুমর ঘর়্োমের্ এর্ং শট পার্ করমের্
-- গভর্নমরর ওয়াক-আপ র্ার সার্ভন স র্র্র্ষি করার র্র্র্নাহী আমেশ লঙ্ঘর্ কমর। তারা সামার্জক
েূরে ো়ো র্র্শ্রামাগামর লো লাইর্ পেনমর্ক্ষ্ণ কমরমের্ এর্ং ঘর্শ কময়কজর্ পৃষ্ঠমপাষক মুখার্রণ
পরা র্েমলর্ র্া। পর্রেশনমর্র সময় অ্েত 27 জর্ কমনোরী কাজ করর্েমলর্, োমের কাউমকই লাইর্
র্র্য়ন্ত্রণ র্া র্ামর কামে োাঁর়্েময় পৃষ্ঠমপাষকমের মে খাওয়া র্র্মশি করমত ঘেখা োয়র্র্। রাত 11টার
র্েমক ঘেৌথ পর্রেশনক েল ভর্মর্ প্রমর্শ কমর, তমের ঘেখমত ঘপময় েুজর্ কমনোরী রান্না মর েু মট
র্গময় কমীমের সতকন কমর। প্রমর্মশর পর তেেকারীরা 25টি অ্র্তর্রক্ত লঙ্ঘর্ র্ের্িত কমরর্- োর
মমিয রময়মে গুরুতর স্বাস্থয ঝুাঁ র্ক - এর্ং োরটি ঘ ৌজোর্র আোলমতর সমর্ জার্র করা হময়মে।
উপরন্তু, সন্ধযায়, একজর্ 18 র্ের র্য়সী অ্প্রাপ্তর্য়স্ক এমজে পর্রেয় োওয়া ো়োই েুটি পৃথক
টর্ায় মে র্কর্মত সক্ষ্ম হর্। এই র্যর্সাটি পুর্রার্ৃর্ত্ত করা অ্পরািী, ঘেখামর্ র্ভমলজ অ্
সাউোম্পটর্ পুর্লশ 13 জুর্ তার্রমখ 75 জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক র্ভতমর ঘখমত ঘেমখর্ ো লং আইলযামে
ইর্মডার ডাইর্র্ং এর অ্র্ুমর্ত ঘেয়ার আমগ মট, এর্ং রাষ্ট্রীয় টাস্কম ামসনর তেেকারীরা 28 জুলাই
তার্রমখ মুখার্রণ ো়ো র্তর্জর্ কমনোরীমক পেনমর্ক্ষ্ণ করমে। আমগর েুটি টর্ার অ্র্ভমোগ
SLA-এর কামে মুলতর্র্ আমে।
22 আগে, 2020 তাবরম্বি ঘস্কম্বর্কম্বটবডম্বত 1051 কাবর ঘরাম্বড "মাকনস বিল"
21ঘশ আগে তার্রমখ SLA-এর তেেকারীরা গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেমশর সরাসর্র লঙ্ঘর্ কমর
একটি র্ার-ওর্র্ল সার্ভন স পর্রোলর্া করমত ঘেমখমের্। তেেকারীরা ঘসখামর্ প্রমর্শ কমরর্, তারা
লক্ষ্য কমরর্ ঘে ঘেৌদ্দটি র্ামরর েূ ল েখল করা হময়মে, পৃষ্ঠমপাষকমের মমিয ঘকার্ জায়গা ঘর্ই,
এর্ং র্তর্জর্ অ্র্তর্রক্ত পৃষ্ঠমপাষক র্ামরর কামে োাঁর়্েময় মেয পার্ করমে, সর্াই মুখার্রণ ো়ো।
তেেকারীরা অ্ডনার কমরর্ এর্ং র্ের্ুমকর োরপামশ মুখার্রণ পরা একজর্ র্ারমটোর তামের খার্ার
ো়ো অ্যালমকাহর্লক পার্ীয় পর্রমর্শর্ কমর। অ্র্তর্রক্ত পৃষ্ঠমপাষকরা উাঁেু ঘটর্র্মল োাঁর়্েময় মেযপার্
করর্েল এর্ং ঘর্শ কময়কজর্ পৃষ্ঠমপাষক মুমখর আর্রণ ো়োই এই েেমর ুমর ঘর়্োর্েল।
22 আগে, 2020 তাবরম্বি অোলম্বিবর্র 605 বর্উ স্কটলোে অোবভবর্উম্বত "অোবেস ঘপ্লস"
21ঘশ আগে তার্রমখ, SLA-এর তেেকারীরা প্রর্তষ্ঠার্টিমত প্রমর্শ কমর গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেমশর
সরাসর্র লঙ্ঘর্ কমর একটি র্ার-ওর্র্ল সার্ভন স পর্রোলর্া করমত ঘেমখমের্। একজর্ র্ারমটোরমক
মুখার্রণ ো়ো ঘেখা ঘগমে এর্ং োরজর্ পৃষ্ঠমপাষক - এো়োও ম্মুখার্রর্ ো়ো - র্ামর োাঁর়্েময়
মে খার্েল। তেেকারীরা অ্ডনার ঘের্ এর্ং তামের খার্ার ো়ো অ্যালমকাহর্লক পার্ীয় পর্রমর্শর্
করা হয়, তারা ঘর্শ কময়কজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক মুখার্রণ ো়োই প্রর্তষ্ঠামর্ ু কমত এর্ং ঘর্র হময়
ঘেমত ঘেমখর্। তেেকারীরা েমল োওয়ার সময় সাতজর্ পৃষ্ঠমপাষক োাঁর়্েময় র্েল এর্ং মুখার্রণ
ো়োই র্ামরর োরপামশ জম়ো হর্েল, তারা মেযপার্ করর্েল।

23 আগে, 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 40-01 র্েন ার্ন িুলাভাম্বডন "এসকুইর্া ঘটবকলা"
20 ঘশ আগে তার্রমখ রামষ্ট্রর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ াসন এর্ং র্র্উ ইয়কন পুর্লশ র্ডপাটনমমে
(NYPD) কমনকতন ামের তেেকারীরা অ্েত েশজর্ র্যর্ক্তমক মেযপার্, জমাময়ত এর্ং সরাসর্র
ভর্মর্র সামমর্ সামার্জক েূরমের র্র্য়মকার্ুর্ উমপক্ষ্া করমত ঘেমখমের্। টাস্ক ঘ াসন আসার পরই
একজর্ কমনোরী র্াইমরর পৃষ্ঠমপাষকমের কাে ঘথমক পার্ীয় র্ামজয়াপ্ত করার ঘেষ্টা কমর।
23 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 199 বর্কারম্বিাকার অোবভবর্উম্বত "মোবল'স ঘডবল অোে
ঘিাসাবরজ"
21 ঘশ আগে তার্রমখ রামষ্ট্রর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ াসন এর্ং NYPD কমনকতন ামের সামথ থাকা
তেেকারীরা অ্সংখয পৃষ্ঠমপাষকমক োাঁর়্েময় থাকমত ঘেমখর্ এর্ং ভর্মর্র র্াইমর র্মস খার্ার ো়ো
মেযপার্ থাকমত ঘেমখর্। উপরন্তু, র্তর্জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক র্ভতমর মেযপার্ করমত ঘেখা োয় এর্ং
র্তর্জর্ কমনোরীমক মুখার্রণ ো়োই পেনমর্ক্ষ্ণ করা হয়। তেেকারীরা আরও আর্র্ষ্কার কমরর্ ঘে
র্র্উ ইয়কন ঘেমট র্র্র্ক্রর জর্য র্র্র্র্ন্ধত র্য় এমর্ ঘটর্কলার ব্র্যােগুমলা ওই েেমর র্র্র্ক্র করা
হমে।
23 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 1549 ঘগটস অোবভবর্উম্বত "লা ঘ াগাটা ঘরেু ম্বরন্ট এে
কোম্ব "
22 ঘশ আগে, রামষ্ট্রর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেেকারীরা একজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক খার্ার
ো়ো র্াইমর র্মস মেযপার্ করমত ঘেমখর্। ঘভতমর তেেকারীরা েুজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক মেযপার্ এর্ং
পুল ঘখলমত ঘেমখর্- ো 16 মােন, 2020 সাল ঘথমক র্র্উ ইয়কন র্সটিমত র্র্র্ষি- এর্ং মুখার্রণ
ো়ো একজর্ র্ারমটোর ঘেমখর্।
23 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 1485 মাটনল অোবভবর্উম্বত "NY বপৎজা কোম্ব অোে
স্প্োবর্ে ু ড ঘরেু ম্বরন্ট"
22 ঘশ আগে তার্রমখ রামষ্ট্রর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেেকারীরা ঘরেু মরমের ঘভতমর
র্তর্জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক খার্ার ো়ো মেযপার্ করমত ঘেমখর্, েুইজর্ কমনোরী এর্ং মার্লক মুখার্রণ
ো়ো র্েল এর্ং খার্ার ো়োই মেয পার্ীয় র্র্র্ক্র করা হয়। েখর্ তামক প্রশ্ন করা হয়, মযামর্জার
স্বীকার কমরর্ ঘে ভর্র্টিমত ঘকার্ খার্ার পর্রমর্শর্ করা হমে র্া- গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেমশর
সরাসর্র লঙ্ঘর্।
23 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 1544 মাটনল অোবভবর্উম্বত "এল সালভাের ঘরেু ম্বরন্ট বড
ঘমবরর্া"
22 ঘশ আগে তার্রমখ রামষ্ট্রর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেেকারীরা ঘরেু মরমের ঘভতমর
েশজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক মুখার্রণ ো়ো, খার্ার ো়ো মেযপার্ করমত ঘেমখর্ এর্ং আরও েয়জর্
পৃষ্ঠমপাষক ভর্মর্র ঠিক র্াইমর মেযপার্ কমরর্- সর্গুমলাই গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেশ লঙ্ঘর্ কমর।
এো়োও তেেকারীরা মুখার্রণ ো়ো েয়জর্ কমনোরীমক র্র্থভু ক্ত কমরমের্। েখর্ মযামর্জারমক
পৃষ্ঠমপাষকমের েমল ঘেমত র্লমত র্লা হয়, র্তর্র্ প্রাথর্মকভামর্ প্রতযাখযার্ কমরর্।

22 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 354 ঘমলম্বরাজ বিম্বট "লা পালন া ঘডল উলুয়া ঘরেু ম্বরন্ট"
21ঘশ আগে, রামষ্ট্রর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেেকারীরা অ্তযর্িক ঘজামর গার্ শুর্মত পার্
েখর্ তারা প্রাঙ্গমণর কামে আমসর্, তারা ঘেখমত পার্ ঘে প্রর্তষ্ঠামর্র সামমর্ একটি অ্র্র্ুমমার্েত
র্ডমজ র্মউর্জক র্াজমে এর্ং অ্েত 37 জর্ পৃষ্ঠমপাষক কাাঁমি কাাঁি র্মর্লময় োাঁর়্েময় আমে, মেযপার্
করমে এর্ং র্ােমে, কােনকরভামর্ একটি অ্বর্ি আউটমডার র্াইটক্লার্ ততর্র করমে। তেেকারীরা
এমস ঘপৌাঁোমল, ভর্মর্র একজর্ মযামর্জার র্াইমর ঘেৌম়ে পৃষ্ঠমপাষকমের মাস্ক র্র্তরণ করমত ঘেখা
োয়। 2020 সামলর 16 মােন ঘথমক ইর্মডার ডাইর্র্ং এর উপর আমরার্পত র্র্র্ির্র্মষি লঙ্ঘর্ কমর
অ্র্যমেরমক এই েেমরর ঘভতমর মেযপার্ করমত ঘেখা ঘগমে। র্র্উ ইয়কন র্সটির রাত 11টায়
আউটমডার র্ডর্ামরর জর্য কারর্ উ জার্র করার পর সর্ লঙ্ঘমর্র টর্া মটমে।
21 আগে, 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 274 িোে বিম্বট "ঘর্াবর থাই িাজার"
19 আগে ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেেকারীরা র্তর্জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক ভর্মর্র ঘভতমর
মেযপার্ করমত এর্ং েুইজর্ কমীমক মুখার্রণ পরা ো়ো ঘেমখমের্, উভয়ই গভর্নমরর র্র্র্নাহী
আমেমশর স্পষ্ট লঙ্ঘর্।
21 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 262 বকংের্ অোবভবর্উম্বত "ইবজস ফ্রাইড বেম্বকর্"
19 ঘশ আগে, রামষ্ট্রর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেেকারীরা একটি ঘ রা এলাকায় পাাঁেজর্
পৃষ্ঠমপাষকমক খার্ার ঘখমত ঘেমখমের্ োমক অ্বর্িভামর্ SLA র্া NYC র্র্মনাণ র্র্ভামগর অ্র্ুমমাের্
ো়োই একটি অ্ভযেরীণ স্থামর্ রূপাের্রত হময়মে।
21 আগে, 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 49-14 কুইন্স িুলাভাম্বডনর "বপ্রবভম্বলজড ঘজম্বন্টলমোর্স ক্লাি"
20 ঘশ আগে তার্রমখ, একজর্ র্র্রাপত্তা রক্ষ্ী মুখার্রণ ো়ো রামষ্ট্রর মার্ি-এমজর্ন্স টাস্ক ঘ াসন
এর্ং NYPD কমনকতন ামের সামথ থাকা তেেকারীমের আটকামর্ার ঘেষ্টা কমর। প্রমর্মশর পর
তেেকারীরা একটি প্লার্েমকর টাপন োে এর্ং োর ঘেয়াল র্েময় র্র্র্মনত একটি অ্স্থায়ী কমক্ষ্র
ঘভতমর 33 জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক আর্র্ষ্কার কমর, োরা সামার্জক েূরমের র্র্মেন র্শকা উমপক্ষ্া কমর
মেযপার্ করর্েল। তেেকারীরা েুজর্ কমনোরীর মুখার্রণ র্া পরার কথাও র্র্থভু ক্ত কমরমের্।
19 আগে, 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 171-16 বহলসাইড অোবভবর্উম্বত "পাম ঘকাটন ঘরেু ম্বরন্ট অোে
লাউঞ্জ"
18 আগে, ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেেকারীরা 2020 সামলর 16 মােন ঘথমক
ইর্মডার ডাইর্র্ংমক সীমার্ি ঘরমখ গভর্নমরর কােনর্র্র্নাহী আমেমশর সুস্পষ্ট লঙ্ঘর্ কমর োরজর্
পৃষ্ঠমপাষকমক প্রাঙ্গমণর অ্ভযেমর ঘেমখর্ োমের েুইজর্ মেযপার্ করর্েমলর্ এর্ং েুইজর্ পুল
ঘখলর্েমলর্। এো়োও তেেকারীরা মুখার্রণ ো়ো েুইজর্ কমনোরীমক র্র্থভু ক্ত কমরমের্।
19 আগে, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 137 ঘস্কম্বর্কম্বটবড অোবভবর্উম্বত "বর্উ হাইটস অ NY"
15 আগে তার্রমখ ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর সামথ থাকা তেেকারীরা েুইজর্
পৃষ্ঠমপাষকমক সরাসর্র আর্ির্ার সামমর্ মাস্ক ো়োই মে পার্ করমত এর্ং োাঁর়্েময় থাকমত ঘেমখর্।

তেেকারীরা 16 মােন, 2020 তার্রমখর গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেশ লঙ্ঘর্ কমর োরজর্ অ্র্তর্রক্ত
পৃষ্ঠমপাষকমক এই ভর্মর্র ঘভতমর মেযপার্রত অ্র্স্থায় র্র্থভু ক্ত কমরমে।
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