অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/30/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত গুরুতর বর্য়ম লঙ্ঘম্বর্র পর বর্উ ইয়কন বসটি,
ওম্বয়স্টম্বেস্টার এিং এবর কাউবির 7টি পার্োলার মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করার ঘ াষণা
কম্বরম্বের্

মাবি-এম্বেবন্স টাস্ক ঘ াসন মঙ্গলিার রাম্বত 835টি কমপ্লাম্বয়ন্স ঘেক পবরোলর্া কম্বর, 41টি
অবতবরক্ত লঙ্ঘর্ পর্ন ম্বিক্ষণ কম্বর
কম্বরার্াভাইরাস ের্স্বাস্থে েরুরী অিস্থার সময়, 64টি িেিসার মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করা
হম্বয়ম্বে
549টি োেন োবিল এিং প্রবক্রয়াকরণ করা হম্বয়ম্বে, সাসম্বপর্ের্ এিং োম্বেনর হালর্াগােকৃত
তাবলকা পাওয়া র্াম্বি এিাম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বিশ্বিযাপী মহামারী সম্পবকন ত বর্িনাহী আমেশ
গুরুতরভামি লঙ্ঘমর্র কারমণ রাজয 7টি পার্শালার মমের লাইমসন্স স্থবগত কমরমে - োর মমযয
বর্উ ইয়কন বসটিমত 5টি, ওময়স্টমেস্টার কাউবিমত একটি, এবর কাউবিমত একটি। িুযিার রামত,
রাজয পুবলশ (State Police) এিং রাজয মে কততন পমের (State Liquor Authority, SLA)
ঘর্তত মে রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ াসন 41টি প্রবতষ্ঠামর্ লঙ্ঘর্ র্বিভু ক্ত কমর 835টি কমপ্লাময়ন্স
ঘেক পবরোলর্া কমর। ঘসামিার ঘিমক টাস্ক ঘ াসন 1,966টি কমপ্লাময়ন্স ঘেক সম্পন্ন কমরমে এিং
96টি লঙ্ঘর্ পেনমিেণ কমরমে, ো র্া ঘমমর্ েলার হারমক প্রায় 5% কমর। COVID-19 বিবয
লঙ্ঘর্ করা িযিসাগুবলমক প্রবত লঙ্ঘমর্র জর্য 10,000 মাবকন র্ ডলার পেনন্ত জবরমার্া বেমত হমত
পামর, অ্র্যবেমক অ্তযন্ত গুরুতর লঙ্ঘমর্র মল অ্বিলমে একটি িার িা ঘরস্টু মরমির বলকার
লাইমসন্স স্থবগত করা হমত পামর।
"তরুণমের মমযয সংক্রমমণর ক্রমিযনমার্ হার এিং জর্িহুল পার্শালার বিষয়টি বর্উ ইয়মকন র
ঘেমেই অ্র্র্য র্য় - বিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা (World Health Organization) এই বিষময় সতকন কমরমে,
সারা ঘেশ জুম়ে রাজযগুমলা এর ঘমাকাবিলা করমে, এমর্বক ঘপ্রবসমডিও িমলমের্ ঘে তরুণমের
পার্শালা এব়েময় েলা উবেত - বকন্তু সাম্রাজ্ঞী রামজয আমরা বর্ণনায়ক পেমেপ বর্বি োমত এটা
কমরার্াভাইরামসর বিরুমে আমামের অ্গ্রগবতমক খিন র্া কমর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "গত রামত
আমামের টাস্ক ঘ াসন ডাউর্মস্টমট আরও 41টি প্রবতষ্ঠামর্ লঙ্ঘর্ পেনমিেণ কমরমে এিং আজ আমরা

সারা রাজয জুম়ে 7টি পার্শালামক স্থবগতামেশ জাবর করবে োরা কমরার্াভাইরাস সংক্রান্ত বর্য়ম
লঙ্ঘর্ কমরমে। রাজয পুবলশ এিং রাজয মে কততন পে তামের কাজ করমে - এিং আমামের
প্রময়াজর্ স্থার্ীয় সরকার ঘের্ এবগময় আমস এিং তামের কাজ কমর।"
ঘস্টট বলকর অথবরটির ঘেয়ারমোর্ বভর্ম্বসি ব্র্োডবল িম্বলর্: "আমরা পার্শালা এিং ঘরস্টু মরমি
বর্উ ইয়কন িাসীমের স্বাস্থয এিং বর্রাপত্তা রোর জর্য লাইমসন্সযারীমের োয়ী করা অ্িযাহত
রাখমিা। বর্উ ইয়কন িাসীরা কমরার্াভাইরামসর িক্রমরখা িাাঁকামর্ার জর্য িহু তযাগ কমরমে, এিং
এমর্ এক সমময় েখর্ ডজর্ খামর্ক রাজয ঘকস িা়েমত ঘেখমে, তখর্ এই ভাইরাসমক েূমর রাখার
োবয়ে আমামের সিারই আমে।"
গত রামত, ঘস্টমটর তেন্তকারীরা 41 টি প্রবতষ্ঠামর্ লঙ্ঘর্ পেনমিেণ কমরমে এিং আর্ুষ্ঠাবর্ক
অ্বভমোগ প্রস্তুত করা হমি। গত রাত ঘিমক পেনমিবেত লঙ্ঘমর্র ঘভৌগবলক তমিযর মমযয রময়মে:
•
•
•
•
•

েয ব্রঙ্কস -- 5
ব্রুকবলর্ -- 2
মযার্হাটর্ -- 20
কুইন্স -- 11
র্াসাউ - 3

30 জুলাই তাবরমখ এক সভার পর সাতটি প্রবতষ্ঠার্মক রাজয মে কততন পে ঘিাডন ঘিমক তাৎেবণক
স্থবগমতর জরুরী আমেশ জাবর করা হয়:
ওবসবর্ং এ 84 ঘক্রাটর্ এবভবর্উম্বত "আটলাবিক িার"
24 জুলাই তাবরমখ এই প্রবতষ্ঠামর্র একটি টর্া সম্পমকন SLA বভমলজ অ্ ওবসবর্ং পুবলশ
বডপাটনমমি (Village of Ossining Police Department) ঘিমক একটি ঘর ামরল পায়। ঘসই
তাবরমখ, আবযকাবরকরা ঘিশ কময়কজর্ পতষ্ঠমপাষকমক িাইমর জম়ো হমত ঘেমখর্, েখর্ িযিসার
সের েরজা িন্ধ করা বেল। আবযকাবরকরা মাবলকমের বেময় সের েরজা ঘখালার্, ঘেখামর্ তারা
ঘেমখর্ ঘভতমর অ্সংখয পতষ্ঠমপাষক মেযপার্ এিং ঘমলামমশা করমের্ ঘকার্ মুমখর আিরণ ো়ো এিং
ঘকার্ খািার পবরমিশর্ করা হমি র্া।
ঘকর্ম্বমাম্বরর 1809 ঘকর্ম্বমার এবভবর্উম্বত "েো বভম্বলে লাইর্"
24 জুলাই তাবরমখ, এই প্রবতষ্ঠার্টি খািার পবরমিশর্ কমর র্া এমর্ অ্বভমোমগর প্রবতবক্রয়ায়,
একজর্ SLA তেন্তকারী টযাভামর্ন প্রমিশ কমরর্ এিং বতর্জর্ পতষ্ঠমপাষকমক খািার ো়ো মে পার্
করমত ঘেমখর্। একজর্ কমনোরীর কাে ঘিমক ঘমর্ু অ্র্ুমরায করার পর তেন্তকারীমক িলা হয় ঘে
বতবর্ বপৎজার জর্য পামশর প্রবতষ্ঠামর্ বগময় তা বর্ময় িামর ব মর আসমত পামরর্ - ো এই কিার
স্বীকামরাবক্ত ঘে ঘসখামর্ ঘকার্ খািার উপলভয বেল র্া। টযাভার্নটিমক খােয ো়ো মে পবরমিশর্
করার জর্য বর্িনাহী আমেশ 202.52 লঙ্ঘমর্র জর্য োয়ী করা হয়, খােয উপলভয র্া রাখার এক
"প্রতারণাকারী" অ্বভমোগ সহ, ো 1964 ঘিমক সকল লাইমসন্সকত ত টযাভামর্নর জর্য িাযযতামূলক।।

মোর্হাটম্বর্র 477 আমস্টারডাম এবভবর্উম্বত "হাই লাই িার অোন্ড বিল"
29 জুলাই তাবরমখ রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা পেনমিেণ কমরর্ ঘে একটি
স্থায়ী কাঠামমার বভতর পতষ্ঠমপাশকরা িমস আমের্ এিং তামের পবরমিশর্ করা হমি ো NYS স্বাস্থয
বিভামগর িবহরঙ্গমর্র পবরমষিা সংক্রান্ত অ্ন্তিনতীকালীর্ বর্মেন বশকা লঙ্ঘর্ কমর।
ব্রুকবলম্বর্ 128 বিথ বিম্বট "িার টোিাক"
24 জুলাই রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা সাতজর্ কমনোরীমক মুমখর আিরণ
ো়ো পেনমিেণ কমরর্, োর মমযয বেমলর্ ভিমর্র মযামর্জার, একজর্ িারমটন্ডার, একজর্
উপস্থাপক এিং রান্না মরর কমনোরীমের োরজর্ সেসয। লাইমসন্সযারী পূমিন জুর্ মামস গভর্নমরর
বর্িনাহী আমেশ লঙ্ঘর্ কমরবেমলর্ এিং প্রময়াজর্ীয়তাগুবল সম্পমকন ভামলাভামিই সমেতর্ বেমলর্।
অোম্বস্টাবরয়ার 33-29 অোম্বস্টাবরয়া িুম্বলভাম্বডনর "বরপাবিক"
24 জুলাই তাবরমখ রামের মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা রাত 12:30-টায় ঘখালা এিং
পবরোলর্রত িমল ঘেমখর্ ো বর্উ ইয়কন বসটির িবহরঙ্গমর্র পবরমষিা প্রোমর্র রাত 11-টার
কারব উ লঙ্ঘর্ কমর, এিং বিপুল সংখযক পতষ্ঠমপাষক ু টপামি মে ঘখমত এিং হুকায় যূমপার্
করমত ঘেমখর্ িমস িাকা পতষ্ঠমপাশকমের মামে, এিং সকমলই ওই স্থামর্র সরাসবর সামমর্ বেমলর্।
েোকসর্ হাইটম্বসর 85-09 র্েন ার্ন িুম্বলভাম্বডন অিবস্থত "কািু িার লাউঞ্জ"
24 জুলাই তাবরমখ রামজযর মাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা 25 জর্ পতষ্ঠমপাষকমক োাঁব়েময়
িাকমত, মেযপার্ করমত এিং এই স্থামর্র সামমর্ জম়ো হমত ঘেমখর্, সকল সামাবজক েূরমের
বর্য়মকার্ুর্ উমপো কমর এিং মুমখর আিরণ ো়োই একজর্ ওময়মেসমক ঘেমখর্ পবরমিশর্
করমত। কািু িার লাউঞ্জ এই অ্পরায আমগও কমরমে, োর বিরুমে 26 এিং 30 জুর্
একবজবকউটিভ অ্ডনার লঙ্ঘমর্র অ্বভমোগ অ্বর্ষ্পন্ন আমে।
ইস্ট এমহাম্বস্টন 91-01 91-05 অোম্বস্টাবরয়া িুম্বলভাম্বডন অিবস্থত "লোলাইল ঘস্টকহাউস"
25 জুলাই তাবরমখ রামজযরমাবি-এমজবন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা অ্ন্তত 17 জর্ পতষ্ঠমপাষকমক এই
প্রবতষ্ঠামর্র সামমর্ োাঁব়েময় মেযপার্ করমত ঘেমখর্ মুমখর আিরণ ো়ো এিং সামাবজক েূরমের
বর্মেন বশকা র্া ঘমমর্। 18 জুলাই তাবরমখ SLA বর্উ ইয়কন বসটির িবহরঙ্গমর্ পবরমষিা প্রোমর্র রাত
11-টার কারব উ এর পর এক ি়ে সংখযক পতষ্ঠমপাষকমের মেযপার্ করার িণনর্া বেময় ঘর ারাল
পার্ NYPD-র ঘিমক, মেযপার্ করা, োাঁব়েময় িাকা এিং বভ়ে করা সহ।
30 জুলাই পূণন ঘিামডনর একটি বিমশষ সভায় ঘেয়ারমযার্ ব্রযাডবল, কবমশর্ার বলবল যার্ এিং
কবমশর্ার বগ্রবল ঘ াডন জরুবর স্থবগতামেশগুবল জাবর কমরর্ ো সামাবজক েূরমের বর্মেন বশকার অ্যীমর্
বডবজটালভামি ঘরকডন করা বভবডওর মাযযমম সং টিত হয়।
ঘস্টমটর তেন্তকারীরা লঙ্ঘর্ পেনমিেণ করার পর, আর্ুষ্ঠাবর্ক অ্বভমোগ োময়র করা হয় এিং
জবরমার্া জাবর করা হমত পামর। েখর্ SLA একটি লাইমসন্সপ্রাপ্ত িযিসার অ্িযাহত অ্পামরশর্

জর্স্বাস্থয এিং বর্রাপত্তার জর্য েুাঁ বকপূণন িমল বর্যনারণ কমর তখর্ জরুরী তাৎেবণক স্থবগতামেশ
জাবর করা হয়। স্তবগতামেশ অ্বিলমে প্রোর্ করা হয় এিং অ্বর্বেন ষ্টকামলর জর্য কােনকর িামক,
োর মমযয সমিনাচ্চ জবরমার্ার অ্ন্তভুন ক্ত স্থায়ী লাইমসন্স িাবতলকরণ এিং 10,000 মাবকন র্ ডলার
পেনন্ত জবরমার্া। জরুরী স্থবগতামেশ প্রাপ্ত লাইমসন্সযারীরা SLA প্রশাসবর্ক আইমর্র বিোরমকর কামে
একটি দ্রুত শুর্াবর্র অ্বযকার রামখর্।
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