
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে মাবি-এম্বেবি টাস্ক ঘ ার্ন COVID-19 লঙ্ঘম্বর্র ের্ে প্রায় 
1,100 িার এিং ঘরসু্টম্বরন্ট পবরদেনর্ কম্বরম্বে, োর  ম্বল এই র্প্তাম্বে ডের্ খাম্বর্ক অবভম্বোগ এিং 

দেটি লাইম্বর্ি স্থবগত করা েম্বয়ম্বে।  
  

র্দে ঘ াবষত টাস্ক ঘ াম্বর্নর তদন্তকারীরা বতর্ বদম্বর্ 84টি লঙ্ঘর্ র্বিভুক্ত কম্বরম্বে  
  

দেটি িেির্ার বলকার লাইম্বর্ি এই র্প্তাম্বে স্থবগত করা েম্বয়ম্বে, োর মম্বযে েয়টি র্তুর্ 
র্ার্ম্বপর্ের্ আে ঘ াষণা করা েম্বয়ম্বে  

  
SLA চােন  িা তাৎক্ষবণক বলকার লাইম্বর্ি র্ার্ম্বপর্েম্বর্র র্মু্মখীর্ িার এিং ঘরসু্টম্বরম্বন্টর 

তাবলকা এখাম্বর্ পাওয়া োম্বি 
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বার এবং ঘরসু্টমরমে কমরার্াভাইরাস সংক্রান্ত 
নর্য়ম লঙ্ঘর্ প্রনিমরামে মানি-এমজনি টাস্ক ঘ াসন 21 জলুাই ঘেমক 23 জলুাইময়র মমেয প্রায় 
1,100টি কমপ্লাময়ি ঘেক পনরোলর্া কমরমে োর মমেয 84টি প্রনিষ্ঠামর্ নর্য়ম লঙ্ঘর্ পাওয়া 
নগময়মে। টাস্ক ঘ ামসনর ঘর্িৃমে আমের্ ঘস্টট নলকার অ্েনরটির ঘেয়ারমযার্ নভর্মসে ব্র্যাডনল এবং 
ঘস্টট পনুলমের ঘল মটর্যাে কমর্নল ডনমনর্ক নেউমমমো। COVID-19 নবনে লঙ্ঘর্ করা বযবসাগুনলমক 
প্রনি লঙ্ঘমর্র জর্য 10,000 মানকন র্ ডলার পেনন্ত জনরমার্া নিমি হমি পামর, অ্র্যনিমক অ্িযন্ত 
গুরুির লঙ্ঘমর্র  মল অ্নবলমে একটি বার বা ঘরসু্টমরমের নলকার লাইমসি স্থনগি করা হমি 
পামর। এই সপ্তামহ, SLA নর্উ ইয়কন  নসটি এবং লং আইলযামে িেটি প্রনিষ্ঠামর্র নলকার লাইমসি 
িাৎক্ষনণকভামব স্থনগি কমরমে- োর মমেয ব্র্ঙ্কস, মযার্হাটর্ এবং কুইমির েয়টি আজ ঘ াষণা 
করা হময়মে।  
  
"নর্উ ইয়কন বাসীরা এই ভাইরামসর বক্রমরখা সমিল করমি ো কমরমে িামি আমরা খুবই গনবনি, 
নকন্তু আমামির অ্গ্রগনি রক্ষা করমি হমব কারণ ঘকউ আবার িা করমি োয় র্া," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এজর্যই আমরা বার এবং ঘরসু্টমরে লঙ্ঘর্ এবং এই প্রনিষ্ঠার্গুমলার সামমর্ 
সমামবে পেনমবক্ষণ করনে, ঘেমহিু আমরা নবশ্বাস কনর ঘে এটি িরুণমির মামে ক্রমবেনমার্ 
সংক্রমমণর হামরর সামে েকু্ত। আমরা ঘস্টট নলকার অ্েনরটি এবং ঘস্টট পুনলেমক িানয়ে নিময়নে 
স্থার্ীয় সরকারগুনলমক আমরা আক্রমণাত্মকভামব আইর্ প্রময়ামগ সাহােয করার জর্য এবং িারা ঠিক 
িাই করমে, গি রামিই ডজর্ খামর্ক লঙ্ঘর্ পাওয়া ঘগমে।"  
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গি নির্ নির্ েমর ঘস্টট পুনলে এবং SLA এর ঘর্িৃমে সিয ঘ ানষি টাস্ক ঘ ামসনর 
িিন্তকারীরা রাজয জমু়ে 1,080 টি কমপ্লাময়ি ঘেক পনরোলর্া কমরমে। এ সময় িিন্তকারীরা 
84টি লঙ্ঘর্ র্নেভুক্ত কমরর্। মহামারী জরুনর অ্বস্থা শুরু হওয়ার পর ঘেমক, SLA ঘস্টটবযাপী 
লাইমসিপ্রাপ্তমির নবরুমে 443টি অ্নভমোগ এমর্মে এবং 33টি জরুনর আমিে জানর কমরমে, ো 
অ্নবলমে জর্স্বাস্থয এবং নর্রাপত্তা রক্ষার জর্য প্রনিষ্ঠার্ বন্ধ কমর নিময়মে। অ্নভেুক্ত লাইমসিোরী 
এবং িাৎক্ষনণক সাসমপর্ের্ অ্ডন ার ঘিওয়া বযবসার একটি িানলকা এখাম্বর্ পাওয়া োমব।  
  
এই সপ্তামহ ঘস্টট নলকার অ্েনরটি ঘবাডন  ঘেমক িাৎক্ষনণক সাসমপর্েমর্র জরুনর আমিমের সম্মখুীর্ 
িেটি প্রনিষ্ঠামর্র মমেয রময়মে:  
  
24 েলুাই, 2020 তাবরম্বখ ব্রঙ্কম্বর্র 2241 ওয়াবেংটর্ অোবভবর্উম্বত অিবস্থত "অোকুয়া"  
22 ঘে জলুাই িানরমখ ঘেয়ারমযার্ ব্র্যাডনল ব্র্ঙ্কমস অ্যাকুয়ায় একটি কমপ্লাময়ি ঘেক পনরোলর্া 
কমরর্ এবং 12 জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক ভবমর্র ঘভিমর অ্যালমকাহল পার্ করমি ঘিমখর্- ো বিন মামর্ 
নর্উ ইয়কন  নসটিমি অ্র্ুমমানিি র্য়। উপরন্তু, রান্না মরর কমী এবং সাভন ারমির মুখাবরণ ো়ো 
ঘিখা োয় এবং পষৃ্ঠমপাষকরা বান়ের ঘভিমর এবং সামমর্ অ্ববেভামব হুক্কা েমূপার্ কমর।  
  
23 েলুাই, 2020 তাবরম্বখ মোর্োটম্বর্র 372-376 ওম্বয়স্ট ব্রডওম্বয়ম্বত অিবস্থত "বর্বপ্রয়াবর্ 
ডাউর্টাউর্"  
অ্সংখয অ্নভমোমগর পর ঘেয়ারমযার্ ব্র্যাডনল 21 ঘে জলুাই মযার্হাটমর্ "নসনপ্রয়ানর্ ডাউর্টাউর্" 
এর কমপ্লাময়ি ঘেক পনরোলর্া কমরর্। ঘেক েলাকালীর্ সমময় নিনর্ 17 জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক 
মিযপার্ করমি ঘিমখর্ এবং ঘটনবমলর োরপামে িাাঁন়েময় োকমি ঘিমখর্, বযবসার সামমর্ ঘকার্ 
ঘেয়ার নেল র্া, োমির ঘবনেরভাগই মুখাবরণ ো়ো নেল। ঘেয়ারমযার্ ভবমর্ প্রমবে কমরর্ এবং 
ঘিমখর্ ঘে বামরর নপেমর্ একজর্ কমনোরী ঘকার্ মখুাবরণ ো়োই নেল এবং োরজর্ পষৃ্ঠমপাষক 
গভর্নমরর EO-এর সরাসনর লঙ্ঘর্ কমর বামর অ্যালমকাহনলক পার্ীয় নকর্মে।  
  
24 েলুাই, 2020 তাবরম্বখ েোকর্র্ োইটম্বর্র 86-01 র্দন ার্ন িুম্বলভাম্বডন  অিবস্থত "গুয়াম্বরার্ টাপার্ 
িার লাউঞ্জ"  
18 জলুাই সন্ধযায় SLA এর িিন্তকারীরা জযাকসর্ হাইটমসর গুয়ামরার টাপাস বার লাউমের সামমর্ 
মুখাবরণ বা সামানজক িরুে বজায় রাখা ো়োই 20 জমর্রও ঘবনে পৃষ্ঠমপাষকমক জম়ো হমি 
ঘিমখমের্। মেযরামির নকেু আমগ -- নর্উ ইয়কন  নসটির বাইমরর ঘসবার জর্য রাি 11টার 
কারন উ এর পমর-- SLA -এর িিন্তকারীরা একটি র্াইটক্লামবর মি পনরমবমে 25 জমর্র ঘবেী 
পৃষ্ঠমপাষকমক খুাঁমজ ঘবর কমরমে, ঘেখামর্ ঘজামর নমউনজক বাজামর্া হনিল এবং পৃষ্ঠমপাষকরা 
মুখাবরণ পরা নেল র্া বা সামানজক িরুে বজায় রামখনর্। ঘরসু্টমরেটি একটি অ্র্র্ুমমানিি 
বানণনজযক র্াম বযবহার করনেল। উপরন্তু, NYPD নরমপাটন  কমরমে ঘে এই ঘলামকের্টি 26 জরু্ 
এবং 30 জরু্ ও গভর্নমরর EO লঙ্ঘর্ কমর।  
  
24 েলুাই, 2020 তাবরম্বখ মোর্োটম্বর্র 127 লুডম্বলা বিম্বট অিবস্থত "ঘর্ট এল.ই.এর্"  
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23 ঘে জলুাই িানরমখ ঘেয়ারমযার্ ব্র্যাডনল মযার্হাটমর্ "ঘসট এল.ই.এস" এর একটি কমপ্লাময়ি ঘেক 
পনরোলর্া কমরর্, ঘেখামর্ ঘিখা োয় ঘে আটজর্ পৃষ্ঠমপাষক সরাসনর ঘরসু্টমরমের সামমর্ মিযপার্ 
করমের্ এবং প্রায় 30 জর্ পৃষ্ঠমপাষক ভবমর্র কামে জম়ো হময়মের্, সবগুমলাই মুখাবরণ ো়ো 
এবং সামানজক িরূে অ্র্েুীলর্ করমের্ র্া। প্রনিষ্ঠার্টি একটি জার্ালা ঘেমক একটি স্পষ্ট 
আউটমডার, ঘসল্ফ-সানভন স বার পনরোলর্া করনেল- ঠিক ঘে েরমর্র ঘসবা নর্বনাহী আমিে এবং 
SLA নবনেনর্মষে অ্র্ুমমাির্ কমর র্া।  
  
23 েলুাই, 2020 তাবরম্বখ কুইম্বির 150-03 ক্রর্ ঘি িুলাভাম্বডন  অিবস্থত "কোম্বেলা"  
16 জলুাই িানরমখ, কুইমি "কযামেলা" সম্পমকন  অ্সংখয অ্নভমোমগর জবামব SLA-এর িিন্তকারীরা 
একটি কমপ্লাময়ি ঘেক পনরোলর্া কমর, এবং ঘজামর নমউনজক বাজামি এবং সরাসনর বযবসার 
সামমর্ ঘলাকজর্মক র্ােমি ঘিখা োয়। 17 জলুাই এবং 20 জলুাই িানরমখ  মলাআপ পনরিেনমর্র 
সময়, SLA-এর িিন্তকারীরা প্রাঙ্গমণর বাইমর একজর্ নডমজমক নমউনজক বাজামি ঘিমখর্, ো একটি 
র্াইটক্লামবর মি পনরমবে তিনর কমর, ঘেখামর্ পৃষ্ঠমপাষকমির গুি গুি কমর জম়ো হয়, এো়োও 
একজর্ বাউিার এবং ওময়টস্টা  মুখাবরণ ো়োই পৃষ্ঠমপাষকমির ঘসবা প্রিার্ কমর। পেনমবক্ষণ 
করা আেরণ প্রনিমবেীমির কাে ঘেমক পাওয়া অ্নভমোমগর সামে সামেসযপণূন নেল। গি সপ্তামহ নর্উ 
ইয়কন  নসটির আউটমডার ঘসবার জর্য রাি 11টার কারন উ ভঙ্গ কমর ঘলামকের্টিমক ঘসবা নিমি 
ঘিখা োয়।  
  
22 েলুাই, 2020 তাবরম্বখ েোকর্র্ োইটম্বর্র 82-13 র্দন ার্ন িুলাভাম্বডন  অিবস্থত "লা ঘপাম্বলরা 
কম্বলারাডা টু"  
লা ঘপামলরা কমলারাডা টু এর নর্য়ম অ্মার্য করা শুরু হয় 4ঠা ঘম, েখর্ NYPD কমনকিন ারা 
ঘরসু্টমরমের ঘভিমর পৃষ্ঠমপাষকমির পার্ করমি ঘিমখর্ োরা েত্রভঙ্গ হমি অ্স্বীকার কমর। 17 জরু্ 
িানরমখ, SLA লাইমসিোরীমক একটি NYPD ঘর ামরমলর উপর নভনত্ত কমর গভর্নমরর EO লঙ্ঘমর্র 
অ্নভমোমগ অ্নভেুক্ত কমর ঘে ঘর্োগ্রস্ত পৃষ্ঠমপাষকরা সরাসনর প্রনিষ্ঠামর্র সামমর্ মিযপার্ করমে। 
26 ঘে জরু্ িানরমখ, SLA-এর িিন্তকারীরা মুখাবরণ ো়ো সাভন ার পেনমবক্ষণ কমর, পৃষ্ঠমপাষকমির 
মিযপার্ এবং বযবসার সামমর্ জম়ো োকা ো়োও, এবং 18 জলুাই- একানেক অ্নভমোগ এবং 
একানেক সিকন বাণীর পর-- একজর্ SLA িিন্তকারী এই অ্বস্থামর্ ক্রমাগি অ্মার্য করমি 
ঘিমখমের্, এবং মখুাবরণ এবং সামানজক িরূে পালর্ ো়োই 25 জর্ পষৃ্ঠমপাষকমক জম়ো হমি 
ঘিমখর্।  
  
20 েলুাই, 2020 তাবরম্বখ অোম্বস্টাবরয়ার 32-16 ঘস্টইর্ওম্বয় বিম্বট "বব্রক িার"  
কুইমির অ্যামস্টানরয়ার ঘস্টইর্ওময় নিমটর সবমেময় খারাপ অ্পরােীমির মমেয নব্র্ক বার অ্র্যিম, 
ঘেখামর্ নবপুল সংখযক ঘলাক মিযপার্ এবং পাটিন  করার জর্য জম়ো হময়মে। জরু্ মামস একানেকবার 
জর্িামক বাইমর জম়ো হওয়া এবং পার্ করার অ্র্মুনি ঘিওয়ার জর্য বারটিমক সিকন  করা হময়মে 
এবং SLA লঙ্ঘমর্র অ্নভমোমগ অ্নভেকু্ত করা হময়মে। গি 16 জলুাই এবং 18 জলুাই িানরমখ 
গভর্নমরর EO-এর সসু্পষ্ট লঙ্ঘমর্ িামির আবার ঘিখা োয়, োর  মল NYC ঘেনরম র অ্ন স 
আউটমডার সানভন মসর উপর নর্উ ইয়কন  নসটি অ্  ট্রািমপামটন ের্ কিৃন ক জানর করা স্থনগিামিে জানর 
কমর ঘিয়।  



 

 

  
20 েলুাই, 2020 তাবরম্বখ মার্ম্বপম্বির 55-60 60 তম বিম্বট অিবস্থত "মার্ম্বপি বপৎো োউর্"  
আমরকটি পুর্রাবৃনত্ত করা অ্পরােী, মাসমপে নপৎজামক উেৃি করা হময়মে এবং িার অ্বস্থামর্র 
বাইমর জম়ো হওয়া িান়েময় োকা পৃষ্ঠমপাষকমির কামে অ্যালমকাহল পনরমবের্ করার জর্য 
একানেকবার সিকন  করা হময়মে। 10 এবং 19 জলুাই িানরমখ, SLA িিন্তকারীরা এই ভবর্টিমক 
অ্ববে ভামব ঘসবা প্রিার্ করমি ঘিমখমে, োর মমেয রময়মে রাি 11টার কারন উ ভঙ্গ, সামানজক 
িরূমের নর্য়ম লঙ্ঘর্ কমর অ্সংখয পষৃ্ঠমপাষক িাাঁন়েময় আমে, র্ােমে এবং মিযপার্ করমে। 
িিন্তকারীরা এো়োও ঘিমখমের্ ঘে সাভন ারমির ঘকার্ মুখাবরণ পরা ঘর্ই এবং পৃষ্ঠমপাষকরা হুক্কা 
েূমপার্ করমে, ো প্রনিষ্ঠামর্র লাইমসি লঙ্ঘর্ কমর।  
  
20 েলুাই, 2020 তাবরম্বখ অোম্বস্টাবরয়ার 27-35 21তম বিম্বট অিবস্থত "এম.আই.এ ঘমড ইর্ 
অোম্বস্টাবরয়া"  
অ্যামস্টানরয়ার আমরকটি সমসযাজর্ক অ্ংমে, এম.আই.এ ঘি ডজর্ খামর্ক পৃষ্ঠমপাষকমক অ্যালমকাহল 
পনরমবের্ করমি ঘিখা ঘগমে োরা িাাঁন়েময় নেল, মিযপার্ করনেল এবং জম়ো হময়নেল- খাবার 
ঘখমি বসার বিমল রাি 11টার NYC কারন উ অ্নিক্রম কমর বাইমরর খাবামরর জর্য জম়ো 
হময়নেল। এর আমগ গভর্নমরর নর্বনাহী আমিে লঙ্ঘমর্র জর্য এম.আই.এ.ঘক উেৃি করা হময়নেল 
এবং সিকন  করা হময়নেল।  
  
20 েলুাই, 2020 তাবরম্বখ বডয়ার পাম্বকন র 3A র্োক্সউড বিম্বট অিবস্থত "বর্ম্বক্রটর্ ঘেন্টলমোর্র্ 
ক্লাি"  
17 জলুাই, SLA এবং সাম াক কাউনে পনুলে নডপাটন মমমের িিন্তকারীরা নডয়ার পামকন  নসমক্রটস 
ঘজেলমযার্স ক্লামবর ঘগাপর্ পনরিেনর্ পনরোলর্া কমর। নডমটইলটি ঘিমখ ঘে ঘিখা ভবমর্র ঘভিমর 
কমনোরী এবং পৃষ্ঠমপাষকরা মুখাবরণ পরা ো়োই রময়মে, োর মমেয রময়মে র্িন কীরা োরা একই 
মঞ্চ এবং ঘপাল ভাগাভানগ কমর পার মন করমে লযাপ ডযাি প্রিার্ করমে ো গভর্নমরর EO এবং 
SLA নর্মিন নেকা লঙ্ঘর্ কমর। েখর্ একজর্ SLA িিন্তকারী প্রনিষ্ঠামর্র মানলমকর সামে এই 
সমসযাপণূন আেরণ সম্পমকন  কো বমলর্, িখর্ নিনর্ িানব কমরর্ ঘে নিনর্ েমল োওয়ার পর িার 
অ্জামন্তই এটা শুরু হময়মে- নিনর্ জার্মির্ র্া ঘে নিনর্ ইমিামমেয আোরকভার এমজেমির জর্য 
মি নকর্মি নগময় এবং নর্বনাহী আমিে লঙ্ঘর্ কমর পার ঘপময় োওয়া নর্ময় ব়োই করা অ্বস্থায় 
নভনডও ঘটমপ েরা পম়েমের্।  
  
23 ঘে জলুাই গভর্নর কুওমমা রাজযজমু়ে ঘরসু্টমরে এবং পার্োলায় COVID-19 এর নবস্তার ঘরামে 
আইর্ লঙ্ঘমর্র নবরুমে বযবস্থা ঘর্ওয়ার জর্য একটি মানি-এমজনি টাস্ক ঘ াসন গঠমর্র ঘ াষণা 
ঘির্। নর্উ ইয়কন  ঘস্টট পুনলে এবং SLA এর ঘেয়ারমযার্ নভর্মসে ব্র্যাডনল এই প্রমেষ্টার ঘর্িৃে 
ঘিমবর্, ো নবপজ্জর্ক সামানজক িরূে লঙ্ঘর্ হওয়ার সামে সামেই দ্রুি িিন্তকারীমির নর্ময়াগ কমর 
নর্য়মার্বুনিন িা প্রমেষ্টা বা়োমর্া এবং পনরনস্থনি ঘমাকামবলার জর্য নরময়ল টাইম ঘডটা বযবহার 
করমব। টাস্ক ঘ ামসন স্বাস্থয িপ্তর, আনেনক পনরমষবা িপ্তর, ঘমাটর োর্বাহর্ িপ্তর, কর ও অ্েন 
িপ্তর, নর্উ ইয়কন  ঘস্টট ইিুযমরি  াে এবং কৃনষ ও বাজার িপ্তমরর িিন্তকারীমির অ্ন্তভুন ক্ত করা 
হমব।  
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