
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত গুরুতর বর্য়ম লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ 21টি অবতবরক্ত িার 
ও ররসু্টম্বরম্বের মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করার কথা র াষণা কম্বরর্  

  
বর্উ ইয়কন  বসটি মাইম্বক্রা ক্লাস্টার এলাকায় পবরচালর্ার জর্ে বতর্টি স্থবগতাম্বেে,  ার মম্বযে 

রম্বয়ম্বে "ররড রজাম্বর্" প্রায় 100 জর্ অংেগ্রহণকারীর সাম্বথ একটি বিম্বয়র অভেথনর্া"  
  

জর্স্বাস্থে জরুবর অিস্থার সময় 238টি িেিসা প্রবতষ্ঠাম্বর্র মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বয়ম্বে  
  

এই প নন্ত 1,362টি অবভম্ব াগ োবিল করা হম্বয়ম্বে এিং তাবরি প নন্ত প্রবক্রয়া করা হম্বয়ম্বে; 
স্থবগতাম্বেে ও অবভম্ব াম্বগর হালর্াগােকৃত তাবলকা পাওয়া  াম্বি এিাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট নর্উ ইয়কন  ঘেমট 21টি অ্নিনরক্ত বার 
ও ঘরম্াোঁরাগুনির জর্য মহামারী সম্পনকন ি নর্বনাহী আমেমের মারাত্মক িঙ্ঘর্ খুোঁমজ পাওয়ার পর 
মমের িাইমসন্স স্থনগি কমরমে, োর মমযয নির্টি প্রনিষ্ঠার্ অ্ববযভামব িার মাইমরা ক্লাোর 
ঘকৌেমির অ্ংে নহমসমব ঘেট কিতন ক মমর্ার্ীি ঘ াকাস ঘজামর্র মমযয অ্ববযভামব পনরচানিি 
হনিি। এই র্িুর্ স্থনগিামেেগুনির কারমণ কমরার্াভাইরাস মহামারীর সময় ঘমাট 238টি মমের 
িাইমসন্স স্থনগি করা হময়মে। কমরার্াভাইরাস সংরান্ত নর্য়ম িঙ্ঘমর্র অ্নভমোমগ বার ও 
ঘরেুমরমের নবরুমে ঘমাট 1,362টি অ্নভমোগ োময়র করা হময়মে। COVID-19 নবনয িঙ্ঘর্ করা 
বযবসা প্রনিষ্ঠার্গুনিমক প্রনি িঙ্ঘমর্র জর্য 10,000 মানকন র্ ডিার পেনন্ত জনরমার্া নেমি হমি 
পামর, অ্র্যনেমক অ্িযন্ত গুরুির িঙ্ঘমর্র  মি অ্নবিমে একটি বার বা ঘরেুমরমের মমের িাইমসন্স 
স্থনগি করা হমি পামর।  
  
"নর্য়মগুনি বিবৎ করার মমিাই ভামিা এবং ঘেমহিু আমরা বার ও ঘরেুমরেগুনিমি িোরনক 
কমরনে, ঘমমর্ চিা ঘবমেমে, ো সবার জর্য একটি নর্রাপে পনরমবে তিনর কমরমে। অ্ল্প সংখযক 
বযবসায়ী এখমর্া মমর্ কমরর্ র্া ঘে এই নর্য়ম িামের ঘেমে প্রমোজয -- এমর্নক ঘ াকাস ঘজামর্ 
ঘেখামর্ ঘেমটর উপর র্জর রাখা হময়মে -- এবং এই স্থনগিামেেগুনি এমর্ একটি অ্র্ুস্মারক 
নহমসমব কাজ করমব ঘে োরা নর্উ ইয়কন বাসীমের েনির মুমখ ঘ মি নেময়মে িামের নবরুমে আমরা 
বযবস্থা ঘর্ব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেমহিু আমরা ঘেট জমুে ক্লাোগুনির সামে িোই চানিময় 
োনি, বার ও ঘরেুমরে মানিকমের জার্া উনচি ঘে ঘেমটর টাস্ক ঘ াসন আইর্ প্রময়াগ করমি 
োকমব এবং েনে িারা নর্য়ম র্া মামর্ িাহমি িারা অ্যািমকাহি পনরমবের্ করার অ্নযকার 
হারামব।"  

http://sla.ny.gov/eo-summary-and-charges-tracker


 

 

  
 রস্টট বলকার অথবরটি (State Liquor Authority) এর রচয়ারমোর্ বভর্ম্বসে ব্র্োডবল 
িম্বলর্, "আমরা ঘে পনরমাণ ঘমমর্ চিা বতনে হমি ঘেমখনে িা উৎসাহবযঞ্জক নকন্তু নবস্ময়কর র্য়, 
কারণ ঘবেীরভাগ বার ও ঘরেুমরমের মানিকরা কম ার পনরশ্রমী, নবমবক সম্পন্ন অ্পামরটর োরা 
িামের কমনচারী, পতষ্ঠমপাষক ও সম্প্রোময়র স্বাস্থযমক প্রেমম রামখ। োইমহাক, ঘেমহিু মাে কময়কজর্ 
খারাপ অ্নভমর্িার অ্সম্মনির ঝুোঁ নক রময় ঘগমে, টাস্ক ঘ াসন আমামের কাজ চানিময় োমব োমি 
মুনিমময় কময়কজর্ ঘবপমরায়া বযবসায়ী আমামের ঘেমটর অ্গ্রগনিমক োমামি র্া পামর।"  
  
ঘেখামর্ স্থার্ীয় প্রময়াগ নেনেি করা হময়মে ঘসখামর্ ঘেমটর মানি-এমজনন্স টাস্ক ঘ াসন (State's 
Multi-Agency Task Force) এর মাযযমম বযবস্থা ঘর্ওয়ার পাোপানে, ঘেট মে কিতন পে 
ঘেটবযাপী বিবৎকরণ প্রমচিা অ্বযাহি ঘরমখমে, ঘেখামর্ COVID-19 এর আরান্ত বতনের সমে 
কমিজ ও কাউনের আমেপামের এিাকার উপর একটি নর্নেনি মমর্ামোগ প্রোমর্র প্রমচিা অ্বযাহি 
ঘরমখমে।  
  
21টি প্রনিষ্ঠার্ নর্উ ইয়কন  নসটি, ন োর ঘিকস, িং আইিযান্ড, নমড-হাডসর্, মহাওক ভযানি ও 
র্েন কাউনে অ্ঞ্চমি অ্বনস্থি ঘেট নিকার অ্মোনরটি ঘবাডন  (State Liquor Authority Board) 
এর সংনেপ্ত স্থনগিামেমের জরুনর আমেে জানর কমরমে। কাউনে অ্র্ুোয়ী একটি নবেে িেয নর্মচ 
ঘেওয়া হমিা।  
  
নর্উ ইয়কন  নসটিমি:  

• বঙ্কস - 1  
• ব্রুকনির্ - 2  
• মযার্হাটর্ - 2  
• কুইন্স - 4  

  
নর্উ ইয়কন  নসটির বাইমর:  

• অ্যািমবনর্ - 1  
• ঘজ ারসর্ - 1  
• র্াসাউ - 2  
• ওর্াইডা - 1  
• অ্মরঞ্জ - 1  
• ওসওময়মগা -1  
• পুটর্াম - 1  
• ঘসমর্কা - 1  
• সাম াক - 1  
• ওময়েমচোর - 2  



 

 

  
30 ঘসমেের ঘেমক 21 অ্মটাবমরর মমযয পূণন ঘবামডন র একটি নবমেষ সভায় ঘচয়ারমযার্ ব্র্যাডনি, 
কনমের্ার নিনি  যার্ এবং কনমের্ার নগ্রনি ঘ াডন  জরুনর স্থনগিামেেগুনি জানর কমরর্ ো 
সামানজক েরূমের নর্মেন নেকার অ্যীমর্ নডনজটািভামব ঘরকডন  করা নভনডও এর মাযযমম পনরচানিি 
হময়নেি। েখর্ SLA একটি িাইমসন্সপ্রাপ্ত বযবসার অ্বযাহি অ্পামরের্ কােনরম জর্স্বাস্থয ও 
নর্রাপত্তার জর্য ঝুোঁ নকপণূন বমি নর্যনারণ কমর িখর্ জরুনর িাৎেনণক সংনেপ্ত স্থনগিামেে জানর 
করা হয়। ্নগিামেে অ্নবিমে প্রোর্ করা হয় এবং অ্নর্নেনিকামির জর্য কােনকর োমক, োর 
মমযয সমবনাচ্চ জনরমার্ার অ্ন্তভুন ক্ত স্থায়ী িাইমসন্স বানিিকরণ এবং 10,000 মানকন র্ ডিার পেনন্ত 
জনরমার্া। জরুনর স্থনগিামেে প্রাপ্ত িাইমসন্সযারীরা SLA প্রোসনর্ক আইমর্র নবচারমকর কামে একটি 
দ্রুি শুর্ানর্র অ্নযকার রামখর্।  
  
ঘে 21টি বার ও ঘরেুমরমের জর্য স্থনগিামেে জানর করা হময়মে িামের িঙ্ঘর্ সম্পনকন ি িেয ও 
িামের স্থনগিামেমের িানরখসহ ঘসগুমিা নর্মচ িানিকাভুক্ত করা হমিা।  
  
30 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি উটিকায় 215 রললোন্ড এবভবর্উম্বত "ব্র্ীম্বজস িোংকট অোন্ড ইম্বভে 
রসোর (Breeze's Banquet & Event Center)"  
ওর্াইডা কাউনে নডপাটন মমে অ্ব ঘহিে (Oneida County Department of Health)-এর নরমপাটন  
এবং একটি নবময়মি উপনস্থি একজর্ অ্নিনের অ্নভমোমগর নভনত্তমি SLA-এর িেন্তকারীরা জার্মি 
ঘপমরনেমির্ ঘে অ্র্ষু্ঠার্টি 4 ঘসমেেমর প্রায় 160 জর্ অ্নিনের দ্বারা একটি নববাহ অ্র্ুষ্ঠামর্র 
আময়াজর্ কমরনেি। ঘটনবিগুনি েয়  ুমটরও কম বযবযামর্  াোঁকা নেি, ঘেখামর্ অ্নিনেরা ঘমিামমো 
করনেি, বার ঘেমক সরাসনর মে অ্ডন ার করনেি এবং সামানজক েরূে ঘমমর্ চিমি বযেন হনিি। 
প্রায় পঞ্চাে জর্ অ্নিনে র্াচনেি, িামের ঘবনের ভাগই মুমখর আবরণ োো নেি এবং একজর্ 
নডমজ (Disc Jocky, DJ) ঘ াষণা কমরনেি ঘে িারা ঘের্ ঘসােযাি নমনডয়ায় েনব ঘপাে র্া 
কমর এই ভময় ঘে স্বাস্থয নবভাগ িামের নর্মেনে নেমব। SLA কিতন ক এই অ্র্ুষ্ঠামর্র আমগর নের্সহ 
ঘেমটর নর্মেন নেকা অ্র্ুসরণ করার জর্য িাইমসন্সযারীমক এর আমগ েটুি পতেক অ্র্ুষ্ঠামর্ সিকন  করা 
হময়নেি। অ্র্ুষ্ঠার্স্থিটি নমেযাভামব SLA-ঘক জানর্ময়নেি ঘে এই এিাকায় নবময় হয়নর্ এবং 4 
ঘসমেের িানরমখ একটি অ্র্ুষ্ঠার্ অ্র্ুনষ্ঠি হমব র্া।  
  
30 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 136-11 38 তম এবভবর্উম্বত "রজব্র্া লাউঞ্জ NY II (Zebra 
Lounge NY II)"  
27 ঘসমেের, নর্উ ইয়কন  নসটি ঘেনরম র কােনািয় (New York City Sheriff's Office) এ 16 
মাচন  2020 ঘেমক গভর্নরমের নর্বনাহী আমেে িঙ্ঘর্ কমর মেযপার্, যূমপার্ ও কারাওমক গার্ 
গাওয়ার সময় 100 জমর্রও ঘবনে খনরদ্দারমক পেনমবেণ কমর, ো 30 ঘসমেেমরর আমগ নর্উ 
ইয়কন  নসটিমি ইর্মডার ডাইনর্ং সীমাবে কমরমে এবং কারাওমকর মমিা নরয়াকিাপ নর্নষে কমরমে।  
  
30 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 69-02 গারবিল্ড অোবভবর্উম্বত "এবলট পোম্বলস (Elite 
Palace)"  



 

 

25 ঘসমেের, নর্উ ইয়কন  নসটি ঘেনরম র কােনািময় সাো ঘ মি প্রায় নির্মো খনরদ্দামরর সামে 
নববামহর কাজ সন্ধার্ করমি সামানজক েরূে িঙ্ঘমর্র অ্নভমোমগর পমর ঘিামকের্টির প্রনিনরয়া 
জার্ামর্া হময়নেি - ইমভেগুনিমি উপনস্থিমের সংখযা েয়গুণ - পাোপানে বযান্ড বাজামর্া এবং 
অ্সংখয েেনমকরা ঘবনেরভাগ মুমখ আবরণ োোই োোঁনেময় নেি, ঘমিামমো করনেি এবং মেযপার্ 
করমিনেি।  
  
30 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি রপাটন  রচস্টাম্বরর 112 ওম্বয়স্টম্বচস্টার অোবভবর্উম্বত "El বর্উম্বভা 
রজামাস টাভার্ন (El Nuevo Jomas Tavern)"  
26 ঘসমেের িানরমখ ঘপাটন  ঘচোর পনুিে নডপাটন মমে (Port Chester Police Department) এর 
কমনকিন ারা অ্প্রাপ্তবয়স্কমের মেযপামর্র সংবামে সাো নেময় ঘেমখর্ ঘে এই এিাকায় প্রায় েইুেি 
অ্নিনে রময়মে, ঘেখামর্ সমবনাচ্চ 90 জমর্র আইনর্ েখি রময়মে - ো COVID সম্পনকন ি নর্য়মমর 
অ্যীমর্ মাে 45-এ র্ানমময় আর্া উনচি। পনুিে উমেখ কমরমে ঘে কময়কজর্ েেনক মুমখর আবরণ 
পমর নেি, িারা আ ামরাটি হুক্কা বামজয়াপ্ত কমরমে এবং  ায়ার অ্যািামন নসমেম নর্নিয় করা 
হময়মে বমি জার্া ঘগমে।  
  
30 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি রগ্রট রর্ম্বকর 555 র্েন ার্ন িুম্বলভাম্বডন  "বলওর্াডন স অি রগ্রট রর্ক 
(Leonard's of Great Neck)"  
একটি বতহৎ সমামবে ও অ্নিনরক্ত ঘগািমামির অ্সংখয অ্নভমোমগর পর র্াসাউ কাউনে  ায়ার 
মােনাি 25 ঘসমেের সন্ধযা 6:00 টায় অ্বস্থামর্র বাইমর মযামর্জামরর সামে সাোৎ 
কমরর্। মযামর্জার বমিমের্ ঘে িাইমসন্সযারী 100 ঘেমক 120 জর্ অ্নিনে নর্ময় একটি নবময়র 
আময়াজর্ করমের্ -- অ্প্রময়াজর্ীয় সমামবমের ঘেমে অ্ন্তি 50 জমর্র সীমা নদ্বগুণ।  ায়ার 
মােনাি সংবাে প্রোর্ কমরমে ঘে িাইমসন্সযারীমক েইু সপ্তাহ আমগ েখিোনরমের সীমা সম্পমকন  সিকন  
করা হময়নেি এবং অ্নিনেমের োোঁনেময় োকমি, মেযপার্ করমি এবং সামানজক েরূে উমপো 
করমি ঘেখা নগময়নেি, ঘেখামর্ আনে জর্ অ্নিনের জর্য একটি রুম স্থাপর্ করা হময়মে এবং 
অ্র্যটি একমো নবে জমর্র জর্য।  
  
2 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি ওয়াটারলুর 401A িবডস বহল ররাম্বড "টিবক িার র্থন (Tiki Bar North)"  
26 ঘসমেের িানরমখ, সামানজক নবনিন্নিার অ্নভমোমগর পর, একজর্ SLA িেন্তকারী এই 
এিাকায় ঘগাপর্ পনরেেনর্ কমরনেি, ঘেখামর্ ঘেখা োয় ঘে বার এবং বাইমরর এিাকায় প্রায় ষাট 
জর্ খনরদ্দার জমো হময়নেি। িেন্তকারীরা বার-এ বামরা জর্ খনরদ্দারমক মে ঘখমি ঘেমখমের্, 
এোোও ঘবে কময়কজর্ খনরদ্দার মে অ্ডন ার করমি পার্োিার নেমক ঘহোঁমট োনিি, ঘবনেরভাগই 
মুমখর আবরণ োো নেি এবং সকমি গভর্নমরর নর্বনাহী আমেে িঙ্ঘর্ করমিনেি। িেন্তকারী 
একজর্ বারমটন্ডামরর কাে ঘেমক ঘকামর্া খাবার োোই একটি পার্ীয় নকমর্নেি এবং মুমখর আবরণ 
োোই বামরর নপেমর্র মানিকমক িেয কমরনেি। বাইমরর এিাকায় নপকনর্ক ঘটনবিগুনিমি এমক 
অ্পমরর ঘেমক েোেেভামব েমূর সমর র্া োয় এমর্ভামব খনরদ্দাররা ভরা নেি ঘিামকরা সামানজক 
েরূে উমপো কমর, ঘবনেরভাগ মুমখর আবরণ োোই ঘটনবি ঘেমক ঘটনবমি অ্বাময চিাম রা 
করমিনেি।  
  



 

 

2020 সাম্বলর 2 অম্বটাির তাবরম্বি ইস্ট পোম্বচাম্বগর 1 িাস্টন  বিম্বট "পাইর্ রগ্রাভ ইর্ (Pine Grove 
Inn)"  
26 ঘসমেের িানরমখ, সামানজক েরূে িঙ্ঘর্, ঘবপমরায়া গানে চািামর্া এবং পার্শ্নবিী এিাকায় 
োর্বাহর্ চিাচি বন্ধ করার নবষময় 911 র্েমর কমির জবামব সাম াক কাউনে পুনিে নডপাটন মমে 
(Suffolk County Police Department) এই এিাকায় সাো ঘেয় এবং 200 ঘেমক 300 জর্ 
খনরদ্দারমক একটি িাইমসন্সনবহীর্ আউটমডার এিাকায় একটি প্রচার অ্র্ুষ্ঠামর্ অ্ংেগ্রহণ করমি ঘেখা 
োয়। খনরদ্দার -- োমের ঘবেীরভাগই মুমখর আবরণ পমর নেি র্া -- িারা সামানজক েরূে 
উমপো করনেি এবং ঘখািা পাে নর্ময় বাইমরর এিাকায়  ুমর ঘবোনিি। কমনকিন ারা জানর্ময়মের্ 
ঘে িাইমসন্সযারী এবং ওময়টোম র ঘবে কময়কজর্ সেসয মুমখর আবরণ পরমি বযেন হময়নেি এবং 
 টর্াস্থমি আমরকটি নবজ্ঞাপর্ অ্র্ুষ্ঠামর্র প্রমাণ ঘপময়নেি।  
  
4 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি বর্উিাম্বগনর 136 রলক বিম্বট "লা রিাম্বটলা িার অোন্ড ররসু্টম্বরে (La 
Botella Bar & Restaurant)"  
2 অ্মটাবর, নভে ও সামানজক িঙ্ঘমর্র অ্নভমোমগর পর, SLA িেন্তকারীরা একটি ঘগাপর্ 
পনরেেনর্ কমর, িারা ঘেখমি পার্ ঘে একটি সরাসনর নডমজ সম্পন্ন করমিনেি এবং ঘভিমর প্রায় 
100 জর্ খনরদ্দারমক ঘেখা োনিি -- োর মমযয প্রায় পমর্র জর্ খনরদ্দার র্াচনেি এবং আমরা 
ডজর্ খামর্ক পিু ঘখিমেনেি সকমি গভর্নমরর নর্বনাহী আমেে িঙ্ঘর্ করনেি। খনরদ্দাররা বামরর 
নভিমর েইু সানর োোঁনেময় নেি, ঘেখামর্ একজর্ িেন্তকারী অ্বমেমষ মুমখর আবরণ োো 
বারমটন্ডামরর কাে ঘেমক খাবার োো পার্ীয় অ্ডন ার করমি সেম হয়। িেন্তকারীরা িেয 
কমরমের্ ঘে উপনস্থি েয়জর্ কমনচারীর ঘকউই মুমখর আবরণ পমরনেমির্ র্া অ্েবা এমর্নক 
সামানজক েরূে বিবৎ করার ঘচিা করনেমির্, ঘেখামর্ খনরদ্দাররা অ্বাময এই চেমর  ুমর 
ঘবোমির্।  
  
4 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি মাম্বহাপোম্বকর 927 সাউথ রলম্বকর িুম্বলভাম্বডন  "েে মাম্বহাপোক ইর্ (The 
Mahopac Inn)"  
2 অ্মটাবর িানরমখ, সামানজক িঙ্ঘমর্র অ্নভমোগ এবং পূবনবিী সিকন বািন ার পর, SLA 
িেন্তকারীরা িামের েপুামে েইু ন ট েমূর খনরদ্দারসহ বামর বমস নেি এবং একজর্ বারমটন্ডার িার 
র্ামকর নর্মচ একটি মুমখর আবরণ নেময় পনরমবের্ কমরনেি। িেন্তকারীরা িেয কমরমের্ ঘে বযান্ড 
ঘোর্ার সময় চার জর্ োোঁনেময় এবং মেযপার্ করাসহ প্রায় নেে জর্ খনরদ্দার উপনস্থি নেি। এক 
 ণ্টারও কম সময় পমর, বামর খনরদ্দার ভনিন  নেি, োর মমযয েে ঘেমক নেে জর্ নেি োরা 
ঘেমকামর্া এক সময় োোঁনেময় নেি, মে খানিি এবং মুমখর আবরণ োোই অ্বাময ঘহোঁমট োনিি। 
িেন্তকারীরা নদ্বিীয় বারমটন্ডারমক মুমখর আবরণ োো পেনমবেণ কমরমে এবং ঘকামর্া সমময়ই 
প্রিযেেেী কমীরা এমর্নক সামানজক েরূে কােনকর করার ঘচিা কমরনর্। জিুাই মামসর শুরুমি 
SLA-এর িেন্তকারীরা সামানজক েরূমের ঘপ্রামটাকি ও সকি কমনচারীমের মুমখর আবরণ পরার 
প্রময়াজর্ীয়িা সম্পমকন  এই বযবসা প্রনিষ্ঠার্মক সিকন  কমরনেি।  
  
4 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি 11 রসন্ট্রাল রকায়াম্বরর 68 রুম্বট "রডবভডস রহম্বডওম্বয় (David's 
Hideaway)"  



 

 

2 অ্মটাবর িানরমখ, সামানজক িঙ্ঘমর্র অ্নভমোমগর পর, SLA িেন্তকারীরা এই এিাকায় একটি 
ঘগাপর্ পনরেেনর্ কমরর্, ঘভিমর প্রায় নবে জর্ পতষ্ঠমপাষক এবং মুমখর আবরণ োো েইুজর্ 
বারমটন্ডারমক পেনমবেণ কমর। আযা  ণ্টার মমযয, একটি বযান্ড সেীি পনরমবের্ করমি শুরু কমর 
এবং জর্িা আকামর নদ্বগুণ হময় োয়, ঘেখামর্ পতষ্ঠমপাষকমের োকার জর্য ঘকামর্া আসর্ পাওয়া 
োয়নর্। িেন্তকারীরা অ্সংখয খনরদ্দারমক োোঁনেময় মেযপার্ করমি ঘেমখমের্, োর মমযয প্রায় নবে 
জর্ খনরদ্দার বামরর চারপামে নভে জনমময় নেি, োমের ঘবেীরভাগই মুমখর আবরণ োোই নেি। 
এই বযবসা প্রনিষ্ঠার্টি পুর্রাবতনত্ত অ্পরাযী এবং আগমের ঘেমষর নেমক নর্বনাহী আমেে িঙ্ঘমর্র 
জর্য োমক 1,500 মানকন র্ ডিার জনরমার্া করা হয়, োর মমযয রময়মে সামানজক েরূমের অ্ভাব 
এবং মুমখর আবরণ োো কমী।  
  
"4 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি িাল্ডউইম্বর্র 1177 গ্রোন্ড অোবভবর্উম্বত "বড'অোমবিম্বয়ন্স 
(D'Ambiance)"  
1 অ্মটাবর একানযক র্াসাউ কাউনে এমজনন্স (Nassau County agencies) এর একটি পনরেেনমর্ 
ঘেখা োয় ঘে েয়জর্ খনরদ্দার মুমখর আবরণ োো বামর োোঁনেময় মেযপার্ করমে, ঘেখামর্ খাবার 
পনরমবেমর্র ঘকামর্া প্রমাণ পাওয়া োয়নর্। েয টাউর্ অ্ব ঘহম্পনেড ঘকাড এর্ম াসনমমে (Town 
of Hempstead Code Enforcement) এবং  ায়ার মােনাি (Fire Marshal) একানযক সমর্ 
জানর কমর এবং স্থার্ীয়  ায়ার অ্যান্ড নবনডং ঘকাড নবনয ঘমমর্ চিমি বযেন হওয়ার জর্য 
প্রনিষ্ঠামর্র পাবনিক অ্যামসেনি িাইমসন্স (Public Assembly License) বানিি কমর ঘেয়। 
উপরন্তু, র্াসাউ কাউনে পুনিে (Nassau County Police) নরমপাটন  কমরমে ঘে 27 ঘসমেের 
িানরমখ বামরর ঘভিমর একটি সং মষনর  মি নর্রাপত্তা বানহর্ীরা বাইমর জানিয়ানির সামে 
জনেিমের যাক্কা ঘেওয়ার পমর একজর্ মনহিামক গুনি করা হনিি -- র্াসাউ কাউনে পুনিে 
নবভাগ (Nassau County Police Department, NCPD) ঘর্াট এই বামরর ঘকউ এই  টর্ার 
কো জার্ায়নর্। ঘসই রামির পমর পনুিে এই েতমেযর প্রনিনরয়া জার্ায়, প্রােমণর নভিমর নেেজর্ 
খনরদ্দারমক পেনমবেণ করা হময়মে, োর COVID- সম্পনকন ি নবনযনবনয অ্র্ুসামর সবনানযক পোঁনচমেরও 
কম েখি রময়মে। োরা ঘসনের্ পেনমবেণ কমরনেি িারা মুমখর আবরণ োো োোঁনেময় মেযপার্ 
করনেি, খাবার পনরমবের্ করা হনিি এমর্ ঘকামর্া প্রমাণ নেি র্া।  
  
7 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি ওয়াটারটাউম্বর্র 404 রকাটন  বিম্বট "বহবচর্ রপাস্ট টোভার্ন (Hitchin 
Post Tavern)"  
27 ঘসমেের িানরমখ, ভবমর্র ঘভিমর একটি নবোি জমাময়মির অ্নভমোমগর ঘপ্রনেমি 
ওয়াটারটাউর্ পুনিে টযাভামর্ন ঘপৌোঁোয়, ঘভিমর ভনিন সত্তরজমর্রও ঘবনে খনরদ্দারমক আনবষ্কার কমর 
-- ো নেি COVID সম্পনকন ি নর্য়মমর অ্যীমর্ সমবনাচ্চ েখিোনরমের নদ্বগুণ। অ্নিনরক্ত খনরদ্দার 
সরাসনর ভবমর্র নপেমর্ একটি বাইমরর এিাকায় জমো করা হময়নেি। পনুিে জানর্ময়মে ঘে এই 
ভবমর্র ঘভিমর এবং নপেমর্ সামানজক েরূমের অ্ভাব রময়মে, ঘেখামর্ খনরদ্দাররা অ্বাময নপেমর্র 
েরজা নেময় প্রনিষ্ঠার্ ঘেমক ঘবর হময় আসমে এবং প্রমবে করমে এবং অ্সংখয খনরদ্দার কাোঁময কাোঁয 
নমনিময় োোঁনেময় নেি, োমের ঘবেীরভাগই মুমখর আবরণ োোই নেি। এই েতেযটি এই এিাকার 
একটি নবরনক্তকর নভনডওমি িুমি যরা হময়মে ো এর আমগ ঘসােযাি নমনডয়ায় েনেময় পমেনেি 
এবং স্থার্ীয় সংবামে নরমপাটন  করা হময়নেি।  



 

 

  
9 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি মাউে ভার্নম্বর্র 12 ইস্ট 1ম বিম্বট "লা রিাম্বহবময়া ররসু্টম্বরে (La 
Bohemia Restaurant)"  
1 অ্মটাবর মাউে ভার্নর্ পুনিে নবভাগ (Mount Vernon Police Department) এর কমনকিন ারা 
ঘভিমর 100 জমর্রও ঘবনে খনরদ্দারমক খুোঁমজ ঘবর কমরর্, োমের মমযয র্ব্বই জমর্রও ঘবনেমক 
নদ্বিীয় িিার জায়গায় আটমক রাখা হয়, োর স্বাভানবক সমবনাচ্চ ঊর্পঞ্চাে জমর্র েখমি োকার 
কো অ্েবা COVID সম্পনকন ি নর্য়মমর অ্যীমর্ মাে পোঁনচে জমর্র কম। কমনকিন ারা জার্ামির্ ঘে 
প্রােমণ একটি র্াইটক্লামবর মমিা পনরমবে, ো একটি ঘরেুমরে নহমসমব িাইমসন্সপ্রাপ্ত, ঘেখামর্ 
খনরদ্দাররা মুমখর আবরণ র্া পমে, কাোঁময কাোঁয নমনিময় োোঁনেময় নেি এবং স্পিভামব সামানজক 
েরূে উমপো করনেি। উপরন্তু, খাবার পনরমবেমর্র ঘকামর্া প্রমাণ পাওয়া োয়নর্, ভবর্টি একটি 
অ্র্র্ুমমানেি নডমজ বযবহার করনেি এবং অ্সংখয খনরদ্দার NYS ইর্মডার ঘস্মানকং অ্যামটর িঙ্ঘমর্ 
হুক্কা যূমপার্ করনেি।  
  
14 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 212 অোবভবর্উ A "িোট িুদ্ধ (Fat Buddha)"  
9 অ্মটাবর িানরমখ ঘেমটর মানি এমজনন্স টাস্ক ঘ াসন এবং নর্উ ইয়কন  নসটি পুনিে নবভাগ (New 
York City Police Department, NYPD) এর কমনকিন ারা নবে জমর্রও ঘবনে খনরদ্দারমক 
পেনমবেণ কমরনেমির্ োরা োোঁনেময়নেি, জমো হনিি এবং সরাসনর বযবসা প্রনিষ্ঠামর্র সামমর্ 
মেযপার্ করনেি। িেন্তকারীরা জানর্ময়মের্, রান্না র বন্ধ নেি এবং খাবার পনরমবেমর্র ঘকামর্া 
প্রমাণ পাওয়া োয়নর্, এোো অ্সংখয খনরদ্দার ঘখািা কমেইর্ার নর্ময় প্রােমণ প্রমবে ও প্রস্থার্ 
করনেি। NYPD কমনকিন ারা জর্িামক েেভে কমর ঘেয় এবং নর্বনাহী আমেে িঙ্ঘমর্র জর্য একটি 
সমর্ জানর কমর।  
  
14 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 19 স্টোের্ বিম্বট "ররাম্বচম্বেস (Rochelle's)"  
9 অ্মটাবর, ঘেমটর মানি এমজনন্স টাস্ক ঘ াসন এর িেন্তকারীরা সািজর্ খনরদ্দারমক মুমখর আবরণ 
োোই ঘভিমর োোঁনেময় োকমি এবং নমেমি ঘেমখমের্। েরজায় একজর্ নর্রাপত্তা রেী এবং চেমরর 
মযামর্জারমকও মুমখর আবরণ োোই ঘেখা ঘগমে। নর্উ ইয়কন  নসটির ইর্মডার সানভন মসর জর্য 
মযযরামির নবনিন্ন এই বযবসাটি ঘবে ভামিাই চিনেি ঘেখামর্ িেন্তকারীরা উমেখমোগয খােয 
পনরমবেমর্র ঘকামর্া প্রমাণ খুোঁমজ পানিি র্া ো অ্র্যার্য ঘেমট COVID-19 স্পাইমকর ঘর্িত মে 
সমামবে ও ঘমিামমো প্রনিমরামযর জর্য তিনর করা নর্মেন নেকা সরাসনর িঙ্ঘর্ করা হময়মে।  
  
16 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 35 রর্পচুর্ অোবভবর্উম্বত "ওয়াইজ িার অোন্ড বগ্রল 
(Wise Bar & Grill)"  
9 অ্মটাবর িানরমখ ঘেমটর মানি এমজনন্স টাস্ক ঘ াসন এর িেন্তকারীরা এই ভবর্টি পনরেেনর্ 
কমরর্, ো "অ্মরঞ্জ ঘজার্" এিাকায় পনরচানিি হনিি, ঘেখামর্ গভর্নর কুওমমার নবজ্ঞার্নভনত্তক 
ক্লাোর অ্যাকের্ ইনর্নেময়টিভ (Cluster Action Initiative) এর অ্ংে নহমসমব ইর্মডার ডাইনর্ং 
নর্নষে করা হয়। প্রােনমকভামব নভিমর ঘটনবমির জর্য অ্মপো করা বামরর বাইমর মুমখর আবরণ 
োো বযনক্তমের পেনমবেণ করার পমর, িেন্তকারীরা আইর্টির সুস্পি িঙ্ঘর্ কমর এমর্ 24 জর্ 



 

 

খনরদ্দারমক খাওয়া-পামর্র নভিমর র্নেভুক্ত কমরনেমির্। উপরন্তু, রান্না মরর একজর্ কমনচারীমক 
মুমখর আবরণ োোই রান্না করমি ঘেখা োয়।  
  
16 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 3914 8তম অোবভবর্উম্বত "39 িোোবস্টক িার (39 
Fantastic Bar)"  
10 অ্মটাবর িানরমখ NYPD এর কমনকিন ারা "অ্মরঞ্জ ঘজামর্" ইর্মডার সানভন মসর জর্য বারটি 
পনরচাির্া করমি ঘেমখর্। ঘেখামর্ ইর্মডার ডাইনর্ং নর্নষে নেি। ের্াক্তকরণ এোমর্ার প্রমচিায়, 
প্রনিষ্ঠার্টি িামের জার্ািা ঘেমক ঘরমখনেি িামের ঘচহারা তিনর করার জর্য িারা বন্ধ নেি, েখর্ 
িারা ঘভিমর খনরদ্দারমের প্রমবে করনেি। একজর্ নর্রাপত্তা রেী প্রমবে আটকামর্ার ঘচিা করা 
সমেও, অ্ন সাররা িাইমসন্সনবহীর্ ঘবসমমে এিাকায় প্রায় 100 জর্ খনরদ্দার আনবষ্কার কমরমে, 
োর সমবনাচ্চ 25 জর্ েখি রময়মে। অ্ন সাররা েেটি কারাওমক রুম আনবষ্কার কমরমে ঘেখামর্ 
খনরদ্দাররা গার্ গাইমিনেি, মেযপার্ করমিনেি এবং সরি েতনিমি নর্য়নিি পোেন বযবহার করমে, 
ঘেখামর্ কমনকিন ারা ঘকটানমর্ বযবহামরর অ্নভমোমগ সািজর্মক ঘগ্র িার কমরমে এবং একটি নবেতঙ্খি 
এিাকা পনরচাির্ার জর্য মযামর্জারমক সমর্ জানর কমরমে।  
  
18 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি আলিাবর্র 430 বর্উ কারর্ার ররাম্বড "রসবিক হল (Celtic Hall)"  
11 অ্মটাবর, কমিানর্ পুনিে নবভামগর কমনকিন ারা ক্লামব ঘগািমামির অ্নভমোমগর সাো ঘের্ এবং 
প্রােমণর ঘভিমর 200 জমর্রও ঘবনে খনরদ্দার ভনিন ঘেখমি পার্। বযনক্তরা োোঁনেময় নেি, মেযপার্ 
করনেি এবং নমমে োনিি, ঘবে কময়কজর্ খনরদ্দার মানরজয়ুার্া যমূপার্ করনেি এবং সবাই 
সামানজক নবনিন্নিার ঘপ্রামটাকি উমপো করনেি। কমিানর্ পনুিে এর আমগ প্রনিষ্ঠার্টি পনরেেনর্ 
কমরনেি, িারা জানর্ময়মে ঘে িারা এর আমগ জর্িামক েেভে কমর ঘেয় এবং একটি ঘগািমামির 
অ্নভমোমগর ঘপ্রনেমি 20 ঘসমেের ক্লাবটি সামনয়কভামব বন্ধ কমর ঘেয়। ঘস সময় কমনকিন ারা 100 
জমর্রও ঘবনে খনরদ্দারমক োোঁনেময় োকমি ঘেমখর্, র্াচমি ঘেমখর্ এবং সামানজক েরূে উমপো 
কমরর্, ঘেখামর্ কমনকিন ারা উমেখ কমরর্ ঘে ঘকামর্া কমনচারী বা খনরদ্দার মুমখর আবরণ পমরর্নর্।  
  
18 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্স 92-06 173 তম বিম্বট "ট্রবপকাল িোোবস িার অোন্ড লাউঞ্জ 
(Tropical Fantasy Bar & Lounge)"  
9 অ্মটাবর িানরমখ NYPD কমনকিন ারা ভবমর্র সামমর্র  ুটপামে একটি িাোঁবু বযবহার কমর এই 
প্রােণ পেনমবেণ কমর, ো নর্উ ইয়কন  নসটির উন্মুক্ত ঘরেুমরে কমনসূনচ িঙ্ঘর্ কমর পেচারীমের 
অ্নযকামর উপর বাযা সতনি কমর। পনুিমের মমি, অ্সংখয খনরদ্দারমক িাোঁবুর নর্মচ োোঁনেময় োকমি, 
মেযপার্ করমি এবং জমো হমি ঘেখা ঘগমে। 15 অ্মটাবর িানরমখ NYPD এর পরবিী পনরেেনর্ 
ও 17 অ্মটাবর িানরমখ SLA িেন্তকারীমের পনরেেনর্সহ অ্নিনরক্ত সিকন িা সমেও ভবর্টি অ্ববয 
িাোঁবু বযবহার অ্বযাহি রামখ। অ্বস্থার্টি একটি পুর্রাবতনত্ত অ্পরাযী, োর নবরুমে ইমিামমযয SLA 
কিতন ক জানর করা একানযক নর্বনাহী আমেে (Executive Order, EO) িঙ্ঘমর্র অ্নভমোগ রময়মে।  
  
21 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি ব্র্ঙ্কম্বসর 3037 ইস্ট 177 তম বিম্বট "আলবিস রেস (Alfie's Place)"  
17 অ্মটাবর িানরমখ NYPD এর টহিরি কমনকিন ারা ঘকমে প্রমবে কমর, একজর্ বারমটন্ডারমক 
মুমখর আবরণ োো পেনমবেণ কমর এবং ঘবে কময়কজর্ খনরদ্দার মুমখর আবরণ োো বামর 



 

 

োোঁনেময় নেি, সামানজক েরূে উমপো করমিনেি। উপরন্তু, েইুজর্ খনরদ্দারমক োোঁনেময় অ্ববয 
নভনডও ঘগনমং নডভাইস ঘখিমি ঘেখা ঘগমে। পুনিে জানর্ময়মে ঘে ঘকামর্া খাবার পনরমবের্ করা 
হয়নর্ এবং রান্না র এিাকা োরীনরকভামব বানে ঘেমক আিাো করা হময়মে এবং SLA ঘেমক 
অ্র্ুমনি োোই একটি পার্শ্নবিী বযবসায় ভাো ঘর্ওয়া হময়মে। একটি  মিাআপ িেন্ত চিাকািীর্ 
িেন্তকারীরা নর্যনারণ কমরর্ ঘে প্রনিষ্ঠামর্র মমের িাইমসন্স SLA-এর অ্র্ুমমাের্ োোই অ্ববযভামব 
িত িীয় পমের কামে নবনর করা হময়মে এবং SLA কিতন ক অ্র্ুমমানেি র্য় এমর্ বযনক্তমক প্রােণটির 
মানিকার্া বা পনরচাির্া করার অ্র্ুমনি নেময় িাইমসন্সোিা "িাইমসন্স" পাওয়ার অ্নভমোগ আমর্।  
  
21 অম্বটাির 2020 তাবরম্বি, কুইম্বন্স 102 39-55A কুইন্স িুম্বলভাম্বডন  "েে মাইম্বকম্বল পোম্বলস (Da 
Mikelle Palace)"  
18 অ্মটাবর িানরমখ নর্উ ইয়কন  নসটি ঘেনরম র অ্ন মসর প্রনিনর্নযরা ঘবে কময়কজর্ বযনক্তমক এই 
বযবসায় প্রমবে করমি ঘেমখমের্, োরা গভর্নর কুময়ামমার ক্লাোর অ্যাকের্ ইনর্নেময়টিভ (Cluster 
Action Initiative) দ্বারা নচনিি "ঘরড ঘজার্" এিাকায় কাজ করনেি এবং শুযুমাে ঘটক আউট 
এবং ঘডনিভানরর জর্য সীমাবে নেি। প্রনিষ্ঠার্টির সামমর্র আমিা বন্ধ োকা সমেও ঘডপুটিরা 
ঘভিমর সেীি বাজামর্ার েব্দ শুর্মি পায় এবং প্রােমণ প্রমবে কমর, প্রনিটিমি প্রায় 25 জর্ 
খনরদ্দারসহ েটুি কে পেনমবেণ কমর োমের প্রমিযমক মুমখর আচরণ বা সামানজক েরূমের 
ঘপ্রামটাকিগুনি ঘমমর্ চিা োোই -- খানিি এবং মেযপার্ করমিনেি। এরপর ঘডপুটিরা "ট্রয়কা 
ঘরেুমরে" র্ামম ভবমর্র ঘভিমর একটি সংেুক্ত স্থামর্ প্রমবে কমর এবং আনবষ্কার কমর ঘে প্রায় 
45 জর্ অ্নিনরক্ত খনরদ্দার একটি িাইভ বযামন্ডর সামে খাওয়া, মেযপার্ এবং র্াচমিনেি- োমের 
ঘকামর্া খনরদ্দার, কমনচারী বা বযান্ড সেসয মুমখর আবরণ পমর নেি র্া। খনরদ্দারমের মমি, এই 
সমামবে নেি একটি নবময়র অ্ভযেনর্া, ো ঘেটবযাপী COVID-19 নবনযমািার অ্যীমর্ এই আকামর 
অ্র্ুমমানেি হমিা র্া, ো 50 জর্ অ্ংেগ্রহণকারীর মমযয অ্প্রময়াজর্ীয় সমামবেমক সীনমি কমর 
ঘেয়। "ঘরড ঘজামর্," আকার নর্নবনমেমষ অ্প্রময়াজর্ীয় সমামবে এমকবামরই অ্র্ুমমানেি র্য়।  
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