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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত গুরুতর বর্য়ম লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ বর্উ ইয়কন বসটির ছয়টি
অবতবরক্ত মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করার কথা ঘ াষণা কম্বরম্বছর্

গণস্বাস্থে জরুবর অিস্থার সময় 168টি িেিসার মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বয়ম্বছ
মাবি-এম্বজবন্স টাস্ক ঘ াসন ঘসামিার ঘথম্বক শুক্রিাম্বরর মম্বযে প্রায় 6,000 কমপ্লাম্বয়ন্স ঘেক পবরোলর্া কম্বরম্বছ,
বর্উ ইয়কন বসটি এিং লং আইলোম্বে 35 অবতবরক্ত লঙ্ঘর্ প ন ম্বিক্ষণ করম্বছ
এই প ন ন্ত 926টি োজন োবিল এিং প্রবক্রয়াকরণ করা হম্বয়ম্বছ; সাসম্বপর্ের্ এিং োম্বজনর 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 েয়টি অ্র্তর্রক্ত র্ার/ঘরেু মরমের মমের লাইমসন্স স্থর্গত কমরমে, কমরার্াভাইরাস
মহামারীর সময় ঘমাট 168টি মমের লাইমসন্স স্থর্গত করা হময়মে। ঘসামর্ার ঘেমক শুক্রর্ার 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) 5,981টি কমপ্লাময়ন্স ঘেক পর্রোলর্া কমর, ো 35টি 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।
"র্র্উ ইয়কন র্াসীমের কম ার পর্রশ্রমমর মল, রাষ্ট্র টার্া র্তর্ সপ্তামহর ঘর্র্শ সময় যমর সংক্রমমণর হার 1% এর
কম র্জায় ঘরমেমে- র্কন্তু আমামের সতকন োকমত হমর্ এর্ং আমামের এোমর্ ঘে র্র্মেন র্শকা ঘেওয়া হময়মে তা
অ্র্ুসরণ করমত হমর্ অ্ের্া র্পর্েময় োওয়ার ঝুুঁ র্ক র্র্মত হমর্," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বছর্। "র্ার এর্ং
ঘরেু মরমের মমতা উচ্চ ঝুুঁ র্কপূণন র্শমে ঘমমর্ েলা এই অ্গ্রগর্ত অ্জন মর্র োর্র্কাঠি, এর্ং আজমকর সাসমপর্শমর্র
মত, রাষ্ট্র োরাপ র্যর্সায়ীমের োয়ী করমর্ োরা জর্স্বাস্থযমক র্র্পমের মুমে ঘ লমর্। র্ামরর ঘর্শীরভাগ মার্লক
এই জর্স্বাস্থয জরুর্র অ্র্স্থামক গুরুমের সামে গ্রহণ কমর োমের্, র্কন্তু ঘেই গুটিকময়ক প্রকামশয র্র্য়ম লঙ্ঘর্
কমর তামের প্রর্ত আমার র্াতন া সহজ: আমরা আপর্ামের, আপর্ামের গ্রাহক, আপর্ামের কমনোরী, আপর্ামের
প্রর্তমর্শী এর্ং আমামের পুর্রায় ঘোলামক ঝুুঁ র্কর মুমে ঘ লা সহয করর্ র্া।"
ঘেট বলকার অথবরটির ঘেয়ারমোর্ বভর্ম্বসন্ট ব্র্োডবল িম্বলর্: "আমরা টাস্ক ঘ ামসনর কম ার পর্রশ্রম এর্ং
র্র্মর্কর্ার্ র্যর্সায়ীমের কামজর সরাসর্র লা ল র্হমসমর্ রাজয জুম়ে ভামলা ভামর্ ঘমমর্ েলার র্র্ষয়টি ঘেের্ে,
োরা জর্স্বাস্থয এর্ং র্র্রাপত্তামক প্রেমম রােমে। র্কন্তু আমরা এেমর্া একটি বর্র্িক মহামারীর মাঝোমর্ আর্ে,
এর্ং টাস্ক ঘ াসন স্বে সংেযক প্রর্তষ্ঠামর্র র্র্রুমে র্যর্স্থা র্র্মত োকমর্ োরা ইোকত তভামর্ কমরার্াভাইরাস
সম্পর্কন ত র্র্য়ম লঙ্ঘর্ করমর্।"
ঘেট র্লকার অ্ের্রটি ঘর্াডন (State Liquor Authority Board) ঘে েয়টি প্রর্তষ্ঠার্মক তাৎের্ণক স্থর্গতামেমশর
জরুর্র আমেশ জার্র কমর ঘসগুর্ল র্র্উ ইয়কন র্সটি, ঘসন্ট্রাল র্র্উ ইয়কন এর্ং লং আইলযামে অ্র্র্স্থত।
র্র্উ ইয়কন র্সটিমত, র্মরা অ্র্স্থার্গুর্ল হমে:
1. ব্রুকর্লর্ - 3
র্র্উ ইয়কন র্সটির র্াইমর কাউর্ে অ্র্স্থার্গুর্ল হমে:
1. র্াসাউ - 1
2. অ্সমওমগা -1
3. সাম াক - 1
25, 27, ও 28 আগে পূণন ঘর্ামডনর একটি র্র্মশষ সভায় ঘেয়ারমযার্ ব্র্যাডর্ল, কর্মশর্ার র্লর্ল যার্ এর্ং
কর্মশর্ার র্গ্রর্ল 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 ঝুুঁ 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 েয়টি র্ামরর প্রর্ত স্থর্গতামেশ জার্র করা হময়মে ঘসগুমলা র্র্মে তার্লকাভু ক্ত করা হল, ঘসই সামে তামের
লঙ্ঘর্ এর্ং তামের স্থর্গতামেমশর তার্রে সম্পমকন তেয সহ।
25 আগে, 2020 তাবরম্বি সাউোম্পটম্বর্র 136 ঘমইর্ বিম্বট "ব্লু মার"
22 ঘশ আগে সন্ধ্যা প্রায় 6টায় সাম াক কাউর্ে ঘশর্রম র র্ডপাটনমমমের সামে ঘেমটর মার্ি-এমজর্ন্স টাস্ক
ঘ ামসনর তেন্তকারীরা সামার্জক েূরে উমপো কমর প্রর্তষ্ঠামর্ প্রমর্মশর জর্য পতষ্ঠমপাষকমের একটি লাইমর্ অ্মপো
করমত ঘেমের্ এর্ং প্রাঙ্গমণ এগামরা জর্ পতষ্ঠমপাষক োর়্েময় মেযপার্ করর্েল। তেন্তকারীরা এক ণ্টা পমর
র্ মর আমসর্, ঘর্শ কময়কজর্ পতষ্ঠমপাষক র্ামরর োরপামশ োুঁর়্েময় োকা র্র্েভু ক্ত কমরর্। সারা রাত যমর
একার্যক পতষ্ঠমপাষক এর্ং কমনোরীমক মুোর্রণ ো়োই পেনমর্েণ করা হয়। একই সন্ধ্যায়, একজর্ 18 র্ের
র্য়সী অ্প্রাপ্তর্য়স্ক এমজে পর্রেয় োওয়া ো়োই েুটি পতেক টর্ায় মে র্কর্মত সেম হর্। এই র্যর্সা একটি
পুর্রার্তর্ত্তকারী অ্পরাযী, সাম াক কাউর্ে ঘশর্রম র র্ডপাটনমমে এর আমগ ঘরেু মরেটিমক 16 আগে একটি
র্ডমজ সহ একটি র্াইটক্লার্ র্হমসমর্ কাজ করমত ঘেমে; পতষ্ঠমপাষকরা র্াের্েল, মুোর্রণ পরা র্েল র্া এর্ং
সামার্জক েূরে উমপো কমর; এর্ং একজর্ র্র্মেশী র্র্মর্াের্কারী র্ামরর উপমর র্াের্েল, ো প্রর্তষ্ঠামর্র
লাইমসন্স লঙ্ঘর্ কমর, ো প্রাপ্তর্য়স্কমের র্র্মর্ােমর্র অ্র্ুমর্ত ঘেয় র্া।

25 আগে, 2020 তাবরম্বি রুজম্বভম্বির 241 র্াসাউ ঘরাম্বড "সোজর্ রাবমম্বরজ II"
23 ঘশ আগে, ঘেমটর মার্ি-এমজর্ন্স টাস্ক ঘ াসন, র্াসাউ কাউর্ে পুর্লশ র্ডপাটনমমে এর্ং র্াসাউ কাউর্ে
ায়ার মাশনামলর তেন্তকারীরা একটি ঘেৌে তেন্ত পর্রোলর্া কমর, মুর্ে ঘোকার্ েুুঁমজ ঘর্র কমর - ো
এমকর্ামরই প্রাঙ্গমণ মেযপামর্র জর্য মে র্র্ক্রময়র জর্য অ্র্ুমমার্েত র্য়- একটি র্াইটক্লার্ র্হমসমর্ কাজ করর্েল,
ঘেোমর্ ঘেৌদ্দ জর্ পতষ্ঠমপাষক প্রাঙ্গমণর র্ভতমর র্র্য়ার পার্ করর্েল এর্ং েয় জর্ কমীএর্ং মার্লক মুোর্রণ
পরা র্েল র্া। ঘর্জমমমে তেন্তকারীরা আর্র্ষ্কার কমরর্ ঘে েশজর্ পতষ্ঠমপাষক একটি ঘগাপর্ রুমম একটি র়্ে
পেন ার টির্ভ, জুক র্ক্স এর্ং ইমলকট্রর্র্ক জুয়া র্ডভাইস সহ মেযপার্ করমে। র্াসাউ কাউর্ে পুর্লশ র্ডপাটনমমে
কততন ক মুর্ে ঘোকার্টিমক পাুঁেটি ঘ ৌজোর্র আোলমতর সমর্ জার্র করা হয়, র্াসাউ কাউর্ে ায়ার মাশনাল
ঘেমক োরটি ঘ ৌজোর্র আোলমতর সমর্, র্র্শটি র্র্র্ডং ঘকাড লঙ্ঘর্ এর্ং েয়টি অ্র্ি ও জীর্র্ র্র্রাপত্তা
লঙ্ঘর্ জার্র করা হয়।
27 আগে 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 408 ঘজ ারসর্ বিম্বট অিবস্থত "হাউজ অি ইম্বয়স"
21ঘশ আগে, ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা সরাসর্র ভর্মর্র সামমর্ একটি উপমে প়ো
র্াইটক্লামর্র মত পর্রমর্শ পেনমর্েণ কমর, ঘেোমর্ উচ্চ শমে গার্ র্াজামর্া হয় এর্ং অ্ন্তত র্িশ জর্ পতষ্ঠমপাষক
েয় ু মটর কম েূমর রাো ঘটর্র্মল র্মস মেযপার্ কমর। ঘকার্ োর্ার পর্রমর্শর্ করা হর্েল র্া, মযামর্জার
স্বীকার কমরমের্ ঘে রান্না রটি োলু র্েল র্া- ো 1964 সাল ঘেমক রাষ্ট্রীয় আইমর্র লঙ্ঘর্। তেন্তকারীরা
একজর্ কমনোরীমক মুোর্রণ ো়ো ঘেমের্ এর্ং অ্সংেয আগুর্ এর্ং জীর্র্ র্র্রাপত্তা লঙ্ঘর্ র্র্েভু ক্ত কমরর্।
27 আগে 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 2961 ু লটর্ বিম্বট অিবস্থত "র্োবন্স ঘরেু ম্বরন্ট"
26 ঘশ আগে, র্র্উ ইয়কন পুর্লশ র্ডপাটনমমে (New York City Police Department, NYPD) কমনকতন ারা
প্রায় েশজর্ পতষ্ঠমপাষকমক প্রাঙ্গমণর র্ভতমর মেযপার্ করমত ঘেমেমের্, ো 2020 সামলর 16 মােন ঘেমক কােনকর
ইর্মডার ডাইর্র্ং র্র্র্যর্র্মষমযর লঙ্ঘর্ কমর। কমনকতন ারা জার্ামের্ ঘে োেয প্রময়াজর্ীয়তা র্র্মেন র্শকা লঙ্ঘর্
কমর ঘকার্ োর্ার পর্রমর্শর্ করা হর্েল র্া, এর্ং পতষ্ঠমপাষকরা মেযপার্ করর্েল, ের্েও অ্র্স্থার্টি শুযুমাি
র্র্য়ার এর্ং ওয়াইর্ র্র্র্ক্রর লাইমসন্স প্রাপ্ত।
28 আগে, 2020 তাবরম্বি অসওম্বয়ম্বগার 6 মাম্বকনট বিম্বট "ঘ বরস হুইল"
র্ারটিমত অ্র্তর্রক্ত র্ভ়ে োমক এর্ং সামার্জক েূরে ঘমমর্ েলা হয় র্া এমর্ অ্সংেয অ্র্ভমোমগর র্ভর্ত্তমত
SLA তেন্তকারীরা 27 ঘশ আগে তার্রমে প্রর্তষ্ঠার্টি পর্রেশনর্ কমরর্ এর্ং প্রায় পমর্রজর্ পতষ্ঠমপাষকমক র্ামরর
র্াইমর প্রমর্মশর জর্য অ্মপোয় লাইমর্ োুঁর়্েময় োকমত ঘেমের্। লাইর্টি দ্রুত প্রায় পুঁর্েশ জর্ র্যর্ক্তমত উন্নীত
হয়, োমের মমযয ঘর্শ কময়কজর্মক মুোর্রণ ো়োই পেনমর্েণ করা হয় এর্ং সর্াই সামার্জক েূরে উমপো
কমর। তেন্তকারীরা তামের পর্রেয় প্রকাশ কমর এর্ং র্িতীয় তলায় ের্িশ ঘেমক পঞ্চাশ জর্ পতষ্ঠমপাষক
আর্র্ষ্কার কমর, োরা সামার্জক েূরে এর্ং মুোর্রণ পরার র্র্য়মকার্ুর্ পুমরাপুর্র উমপো কমর র্াের্েল এর্ং
মেযপার্ করর্েল। তেন্তকারীরা আমরা উমিে কমরমের্ ঘে পর্রেশনমর্র সময় ঘকার্ োর্ার পর্রমর্শর্ করা
হয়র্র্। ঘ র্রস হুইমলর মমের লাইমসন্স 8 জুলাই, 2020 তার্রমে জার্র করা হময়মে।

28 আগে 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 419 টম্পবকন্স অোবভবর্উম্বত অিবস্থত "লাভারস রক"
27 ঘশ আগে, ঘেমটর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা োরজর্ পতষ্ঠমপাষকমক সরাসর্র প্রাঙ্গমণর
সামমর্ োুঁর়্েময় মেযপার্ করমত ঘেমের্ এর্ং প্রর্তষ্ঠামর্র আউটমডার ডাইর্র্ং এর্রয়া পািনর্তী একটি র্যর্সার
সামমর্ অ্র্র্স্থত। আটজর্ পতষ্ঠমপাষকমক োেয ো়ো র্পেমর্র উ ামর্ মেযপার্ করমত ঘেো ঘগমে। মার্লক
স্বীকার কমরমের্ ঘে ঘকার্ োেয ঘসর্া ঘর্ই - 1964 সাল ঘেমক রাষ্ট্রীয় আইমর্র লঙ্ঘর্ - এর্ং তেন্তকারীরা
র্র্যনারণ কমরর্ ঘে এই র্যর্সার র্র্উ ইয়কন র্সটি র্ডপাটনমমে অ্ ঘহল্ে ঘেমক োেয পর্রমর্শমর্র অ্র্ুমর্ত র্েল
র্া। তেন্তকারীরা একজর্ লাইমসন্সর্র্হীর্ র্র্রাপত্তা রেীমক মুোর্রণ ো়োই ঘেেমত পার্।
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