
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সম্পবকন ত গুরুতর বর্য়ম লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ 33টি অবতবরক্ত 
িার এিংম্বরসু্টম্বরম্বের মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করার কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্, কম্বলজ এলাকার 

িারগুবলর উপর র্জর ঘকন্দ্রীভূত কম্বর িলিতকরণ প্রম্বেষ্টা শুরু কম্বরর্  
  

গণস্বাস্থে জরুবর অিস্থার সময় 201টি িেিসার মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বয়ম্বে  
  

মাবি-এম্বজবন্স টাস্ক ঘ াসন এই সপ্তাহাম্বে 4,500 কমপ্লাম্বয়ন্স ঘেক পবরোলর্া কম্বরম্বে, ও বর্উ ইয়কন  
বসটি এিং লং আইলোম্বে 14টি অবতবরক্ত লঙ্ঘর্ প নম্বিক্ষণ করম্বে  

  
এই প নে 1,084টি োজন  োবিল এিং প্রবিয়াকরণ করা হম্বয়ম্বে; সাসম্বপর্ের্ এিং োম্বজন র 

হালর্াগােকৃত তাবলকা এিাম্বর্ পাওয়া  াম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মহামারী সম্পর্কন ত র্র্র্নাহী আমেশ 
গুরুতরভামর্ লঙ্ঘমর্র অ্র্ভমোমগ ঘেট র্র্উ ইয়কন  ঘেমটর 33টি অ্র্তর্রক্ত র্ামরর জর্য মমের 
লাইমসন্স স্থর্গত কমরমে, ো কমরার্াভাইরাস মহামারীর সময় ঘমাট মমের লাইমসন্স স্থর্গত করার 
সংখ্যা 201টিমত র্র্ময় এমসমে। ঘসামর্ার ঘেমক র্ৃহস্পর্তর্ার রামতর মমযয, রাজয পুর্লশ (State 
Police) এর্ং রাজয মে কতৃন পমের (State Liquor Authority) ঘর্তৃমে রামজযর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক 
ঘ াসন (state's multi-agency task force) 4,645টি কমপ্লাময়ন্স ঘেক পর্রোলর্া কমর এর্ং 14টি 
প্রর্তষ্ঠামর্ লঙ্ঘর্ র্র্েভুক্ত কমর -- ো প্রমাণ কমর ঘে রামজযর র্র্যনত র্লর্তকরণ র্িয়াকলাপ 
রামজযর মহামারী সম্পর্কন ত স্বাস্থয এর্ং র্র্রাপত্তা র্র্র্য লঙ্ঘর্ করা প্রর্তষ্ঠার্গুর্লর সংখ্যা হ্রাস 
করমে। 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 
ঘরেুমরমের র্লকার লাইমসন্স স্থর্গত করা হমত পামর।  
  
 ল ঘসর্মোমরর জর্য কমলমজর োত্র-োর্ত্রমের র্ মর আসার সামে, গভর্নর কুওমমা রামজযর মেয 
পার্ীয় কতৃন পেমক (State Liquor Authority) র্র্মেনশ র্েময়মের্ ঘসই সর্ এলাকায় পার্শালা এর্ং 
ঘরেুমরেগুর্ল সমস্ত জর্স্বামস্থযর র্যর্স্থা গ্রহণ করমে তা র্র্র্িত করার প্রমেষ্টা র্াডামত ঘেখ্ামর্ 
কমলমজর োত্র-োর্ত্ররা সাযারণত জমডা হয়। আজ পেনন্ত, এই র্লর্ৎকরণ প্রমেষ্টা কটন লযান্ড, ডামেস, 
মযার্ডসর্, মর্মরা, ওসওময়মগা এর্ং ঘশমর্কটার্ড কাউর্েমত মমনার্ন্তক লঙ্ঘর্ খ্ুুঁমজ ঘপময়মে – ঘেখ্ামর্ 
লঙ্ঘমর্র  মল প্রর্তষ্ঠার্টির লাইমসন্স সংর্েপ্তভামর্ স্থর্গত করা হয়। সারা ঘেমশর কমলজ এর্ং 
র্র্শ্বর্র্েযালয়গুর্লর সামে সম্পর্কন ত উমেখ্মোগয প্রােভুন ামর্র সামে, এই পেমেপগুর্ল আমামের োত্র-
োর্ত্র, র্শেক, কমনোরী এর্ং আমশপামশর সম্প্রোয়মক সুরর্েত রাখ্মত সাহােয করমর্।  

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


 

 

  
"র্র্উ ইয়কন র্াসীরা কমরার্াভাইরামসর র্র্স্তার ঘরায করমত একসামে কাজ কমরমের্ -- র্কন্তু 
আমামের সংিমমণর হার প্রায় 1 শতাংমশর আমশপামশ োকায় এর্ং এক র্িতীয় তরমের ঝুুঁ র্ক ঘেমক 
োওয়ায়, গত েয় মামস আমামের সাহােয করা স ল ঘকৌশলগুর্লর প্রর্ত আমামের অ্র্শযই র্িগুণ 
গুরুে র্েমত হমর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ের্েও এটা পর্রষ্কার ঘে আমামের টাস্ক ঘ ামসনর র্র্যনত 
প্রময়াগ একটি ভাল প্রভার্ ঘ মলমে, আমরা র্র্মজমের সন্তুষ্ট হমত র্েমত পার্র র্া অ্ের্া অ্র্যার্য 
রাজয ঘেমক আসা র্যর্ক্তমের এই গুরুেপূণন জর্স্বামস্থযর র্র্র্যর জর্য উোসীর্তা র্র্ময় আসমত র্েমত 
পার্র র্া। এই পেমেপটি ঘসই স্বল্প সংখ্যক প্রর্তষ্ঠার্গুর্লর জর্য একটি অ্র্ুস্মারক র্হমসমর্ কাজ করা 
উর্েৎ োরা প্রকামশয র্র্য়ম লঙ্ঘর্ কমর সকল র্র্উ ইয়কন র্াসীমের ঝুুঁ র্কর মুমখ্ ঘ লমে, এর্ং তামের 
জর্ার্র্ের্হ করা হমর্।"  
  
ঘস্টট বলকার অথবরটির ঘেয়ারমোর্ বভর্ম্বসে ব্র্োডবল িম্বলর্: "গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমের অ্যীমর্, 
আমামের টাস্ক ঘ াসন একটি সর্তযকামরর প্রভার্ ঘ মলমে এর্ং আমরা আমরা ভামলাভামর্ র্র্য়ম ঘমমর্ 
েলা ঘেখ্মত পার্ি। আমরা ঘসই স্বল্প সংখ্যক র্যর্সাগুর্লর েমর্ োর্লময় োর্, োরা আইর্ এর্ং 
সাযারণ জ্ঞার্ লঙ্ঘর্ কমর পর্রোলর্া োর্লময় োমি -- র্র্উ ইয়কন র্াসীমের স্বাস্থয এর্ং আমামের 
অ্র্যাহত অ্গ্রগর্তমক ঝুুঁ র্কমত ঘ মল।"  
  
রামজযর মেয পার্ীয় কতৃন পে ঘর্াডন  (State Liquor Authority Board) ঘে 33টি প্রর্তষ্ঠার্মক 
তাৎের্ণক স্থর্গতামেমশর জরুরী আমেশ জার্র কমর ঘসগুর্ল র্র্উ ইয়কন  শহর, লং আইলযান্ড, র্মড-
হাডসর্, র্ োর ঘলক্স, ঘসন্ট্রাল র্র্উ ইয়কন  এর্ং রাজযার্ী অ্ঞ্চমল অ্র্র্স্থত। একটি কাউর্ে অ্র্ুোয়ী 
র্র্শে তেয র্ীমে ঘেওয়া হল:  
  
র্র্উ ইয়কন  র্সটিমত:  

• র্ঙ্কস- 1  
• ব্রুকর্লর্ - 2  
• মযার্হাটর্ - 6  
• কুইন্স - 12  
• র্রেমন্ড - 1  

  
র্র্উইয়কন  র্সটির র্াইমর:  

• অ্যালমর্র্র্ - 1  
• কটন লযান্ড - 1  
• ডাে - 1  
• মযার্ডসর্ - 1  
• মর্মরা - 1  
• র্াসাউ - 1  
• ঘস্কমর্কমটর্ড - 1  



 

 

• সাম াক - 3  
• ওময়েমেোর - 1  

  
29 এর্ং 13 আগে পূণন ঘর্ামডন র একটি র্র্মশষ সভায় ঘেয়ারমযার্ ব্র্যাডর্ল, কর্মশর্ার র্লর্ল  যার্ 
এর্ং কর্মশর্ার র্গ্রর্ল ঘ াডন  জরুর্র স্থর্গতামেশগুর্ল জার্র কমরর্ ো সামার্জক েরূমের র্র্মেন র্শকার 
অ্যীমর্ র্ডর্জটালভামর্ ঘরকডন  করা র্ভর্ডওর মাযযমম সং টিত হয়। েখ্র্ ঘেট র্লকার অ্মোর্রটি 
(State Liquor Authority, SLA) একটি লাইমসন্সপ্রাপ্ত র্যর্সার অ্র্যাহত অ্পামরশর্ জর্স্বাস্থয এর্ং 
র্র্রাপত্তার জর্য ঝুুঁ র্কপণূন র্মল র্র্যনারণ কমর তখ্র্ জরুরী তাৎের্ণক স্থর্গতামেশ জার্র করা হয়। 
স্তর্গতামেশ অ্র্র্লমে প্রোর্ করা হয় এর্ং অ্র্র্র্েনষ্টকামলর জর্য কােনকর োমক, োর মমযয সমর্নাচ্চ 
জর্রমার্ার অ্ন্তভুন ক্ত স্থায়ী লাইমসন্স র্ার্তলকরণ এর্ং 10,000 মার্কন র্ ডলার পেনন্ত জর্রমার্া। জরুর্র 
স্থর্গতামেশ প্রাপ্ত লাইমসন্সযারীরা SLA প্রশাসর্র্ক আইমর্র র্র্োরমকর কামে একটি দ্রুত শুর্ার্র্র 
অ্র্যকার রামখ্র্।  
  
ঘে 33টি র্ামরর প্রর্ত স্থর্গতামেশ জার্র করা হময়মে ঘসগুমলা র্র্মে তার্লকাভুক্ত করা হল, তামের 
লঙ্ঘর্ সম্পর্কন ত তেয এর্ং তামের স্থর্গতামেমশর তার্রখ্ সহ।  
  
29 আগস্ট 2020 তাবরম্বি আলিাবর্র 325 ঘসন্ট্রাল এবভবর্উম্বত "ক্লািহাউস" (Clubhouse)  
 28 ঘশ আগে তার্রমখ্, ঘকার্ সামার্জক েরূে র্জায় র্া ঘরমখ্ র্ারটি জর্াকীণন োকার সম্পমকন  
অ্সংখ্য অ্র্ভমোমগর উপর র্ভর্ত্ত কমর, একজর্ SLA তেন্তকারী সমতমরাজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক মুমখ্র 
আর্রণ োডাই ভর্মর্র ঘভতমর  ুমর ঘর্ডামত ঘেমখ্মের্। র্ামর র্ামরাজর্ পষৃ্ঠমপাষক র্মস র্েমলর্ এর্ং 
েজুর্ কাোকার্ে োুঁর্ডময় র্েমলর্, ঘেখ্ামর্ খ্ার্ার পর্রমর্শমর্র ঘকার্ প্রমাণ র্েল র্া। মুমখ্র আর্রণ 
োডা, ো র্র্র্নাহী আমেশ লঙ্ঘর্ কমর, একজর্ র্ারমটন্ডামরর কাে ঘেমক তেন্তকারী একটি 
অ্যালমকাহলেুক্ত পার্ীয় অ্ডন ার কমরর্েমলর্ এর্ং তামক ঘকার্ খ্ার্ার সরর্রাহ করা হয়র্র্ র্া ঘকার্ 
খ্ার্ার ঘকর্ার প্রময়াজর্ হয়র্র্। SLA পর্রেশনমর্র আমগ প্রময়াজর্ীয়তাগুর্লর সম্পমকন  প্রর্তষ্ঠামর্ 
জার্ামর্ার ঘেষ্টা কমর, একজর্ তেন্তকারী 24 ঘশ আগে তার্রমখ্ প্রর্তষ্ঠার্টির সামে ঘোগামোগ 
কমরর্ অ্র্ভমোগগুমলা র্র্ময় আমলাের্া করার জর্য -- একজর্ কমনোরী র্ের্র্ ঘ ামর্র উত্তর 
র্েময়র্েমলর্ র্তর্র্ জার্ার্ ঘে মার্লক উপর্স্থত র্েমলর্ র্া এর্ং সম্ভার্য লঙ্ঘর্গুর্লর সম্পমকন  
তামকজার্ামর্ার সময় র্তর্র্ কলটি ঘকমট ঘের্।  
  
 29ঘে আগস্ট, 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 533 বিে 126 তম বিম্বট "ঘিল হারিার ইয়ট ক্লাি" (Belle 
Harbor Yacht Club)  
 28ঘশ আগে তার্রমখ্, একটি র্র্শাল জর্সমামর্শ সম্পমকন  অ্র্ভমোগগুর্ল অ্র্ুসরণ কমর, রামজযর 
মার্ি-এমজর্ন্সর টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা আর্শজর্ পৃষ্ঠমপাষকমের প্রােমণর র্াইমর একটি পার্কন ং লমট 
সামার্জক েরুমের র্র্মেন র্শকা উমপো কমর জমডা হময় োর্ডময় োকমত এর্ং মেযপার্ করমত ঘেমখ্র্। 
প্রায় পুঁর্েশজর্ র্যর্ক্তমের মুমখ্র আর্রণ োডা ঘেখ্া ঘগমে।  
  
29 আগস্ট 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 241 িাওয়াবরম্বত অিবস্থত "কাভন র্া ঘমবজ" (Karvouna 
Mezze)  



 

 

28 ঘশ আগে তার্রমখ্, রামজযর মার্ি-এমজর্ন্সর টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা একজর্ র্গটার র্ােক 
এর্ং একজর্ গায়কমক মুমখ্র আর্রণ োডা প্রােমর্র র্াইমর পার মন করমত ঘেমখ্র্। প্রায় কুর্ডজর্ 
পৃষ্ঠমপাষকরা -- ঘর্র্শরভাগ মুমখ্র আর্রণ োডা -- মেযপার্, র্াে করর্েমলর্ এর্ং সামার্জক 
েরুমের র্র্য়মকার্ুর্ লঙ্ঘর্ করর্েমলর্।  
  
1 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি ঘিাম্বহবময়ার 10কাম্বলনা ঘরাম্বড "ঘটম্পম্বটের্স" (Temptations)  
29 ঘশ আগে তার্রমখ্, রামের মার্ি এমজর্ন্সর টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রায় েশজর্ পৃষ্ঠমপাষক 
এর্ং কমনোরীমের ঘেমখ্র্- ঘর্র্শরভাগই মুমখ্র আর্রণ োডা -- সামার্জক েরূমের র্র্মেন র্শকা 
উমপো কমর োুঁর্ডময় োকমত, জমডা হমত এর্ং প্রােমর্র সামমর্ সরাসর্র  ুমর ঘর্ডামত। প্রর্তষ্ঠামর্ 
ঘ াকার পর তেন্তকারীরা ঘর্শ কময়কজর্ কমনোরীমের মুমখ্র আর্রণ োডা ঘেখ্মত পার্, োমের 
মমযয রময়মের্ েজুর্ র্ারমটন্ডার, একার্যক র্র্রাপত্তা রেী এর্ং একজর্ কমনোরী র্ের্র্ লযাপ ডযান্স 
করর্েমলর্। তেন্তকারীরা এোডাও র্র্েভুক্ত কমরমের্ ঘে পৃষ্ঠমপাষকরা প্রর্তষ্ঠামর্র ঘভতমর সামার্জক 
েরূে উমপো করর্েমলর্, এর্ং পুমরা েের জমুড ঘটর্র্লগুর্লমত ঘকার্ খ্ার্ার ঘেখ্া োয়র্র্।  
  
1লা ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 32-02 বলম্বের্ ঘপ্লম্বস "ঘসাম্বহা KTV এে িার" (SoHo KTV & 
Bar)  
30 ঘশ আগে তার্রমখ্, গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেশ লঙ্ঘর্ কমর র্ারটি ঘখ্ালা োকা এর্ং ঘভতমর 
পৃষ্ঠমপাষকমের সামে পর্রোলর্া করার সম্পমকন অ্র্ভমোগগুর্ল অ্র্ুসরণ কমর র্র্উ ইয়কন  র্সটি ঘশর্রম র 
অ্র্ স  টর্াস্থলটিমত সাডা ঘেয়। ঘশর্রম র অ্র্ স র্রমপাটন  কমরমে ঘে অ্র্ সাররা আসার পর তারা 
ের্েশ ঘেমক পঞ্চাশজর্ পৃষ্ঠমপাষমকর একটি েলমক জরুরী প্রস্থামর্র পে ঘেমক ঘর্র হময় আসমত 
ঘেমখ্মের্। কমনকতন ারা ভর্মর্র ঘভতমর কারাওমক রুমগুর্ল পর্রেশনর্ কমরর্ এর্ং প্রমাণ পার্ ঘে 
পৃষ্ঠমপাষকরা এইমাত্র েমল ঘগমে, োর মমযয রময়মে অ্র্র্শষ্ট খ্ােয এর্ং আংর্শকভামর্ খ্াওয়া মমের 
ঘর্াতলসমূহ। মযামর্জার সহ আরও ঘতইশজর্ পষৃ্ঠমপাষকমের ভর্মর্র োমে অ্র্ সাররা খ্ুুঁমজ 
ঘপময়মের্।  
  
2রা ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 41-02 কম্বলজ পম্বয়ে িুম্বলভাম্বডন  "CJ ডায়মে কোম্ব " (CJ 
Diamond Café)  
1লা ঘসমেের তার্রমখ্, র্র্উ ইয়কন  র্সটি ঘশর্রম র অ্র্ স েেমরর ঘভতমর ঘলাকজর্ োকার একটি 
অ্র্ভমোমগর প্রর্তর্িয়ায় রাত 11:30টার র্েমক  টর্াস্থমল ঘপৌুঁোয় এর্ং একেল ঘলাকমক প্রর্তষ্ঠামর্ 
প্রমর্শ করমত ঘেমখ্। ঘ াকার পর অ্র্ সাররা ঘভতমর র্ত্রশজর্ পৃষ্ঠমপাষকমের খ্ুুঁমজ পার্ এর্ং আরও 
পুঁোত্তর ঘেমক একশজর্ পষৃ্ঠমপাষকমের জরুরী প্রস্থার্ পমের মাযযমম েের ঘেমড পার্লময় ঘেমত 
ঘেমখ্র্। অ্র্ সাররা ভর্মর্র ঘভতমর েটুি কে খ্ুুঁমজ ঘপময়মের্ ঘেখ্ামর্ পৃষ্ঠমপাষকরা গার্ করর্েমলর্, 
মেযপার্ করর্েমলর্ এর্ং ঘর্শ র্কেুজর্ যূমপার্ করর্েমলর্- গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেশ স্পষ্টভামর্ 
লঙ্ঘর্ কমর, ো 16ই মােন  এর্ং NYS র্ির্ ইর্মডার এয়ার অ্যামের সময় ঘেমক ইর্মডার পর্রমষর্া 
র্র্র্ষদ্ধ কমরমে।  
  
2 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি পাম্বেৌম্বগর 350-26 ইস্ট ঘমইর্ বিম্বট "প্লাজা পাম্বপা ঘডবল" (Plaza Papo 
Deli)  



 

 

29 আগে, একটি র্ার্ালক র্েং অ্র্ুসরণ কমর সাম াক কাউর্ে পরু্লশ র্র্ভামগর (Suffolk 
County Police Department) একজর্ র্ার্ালক এমজে প্লাজা পামপা ঘডর্লমত (Plaza Papo Deli) 
মেয র্কর্মত সেম হয়, রামজযর মার্ি-এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর একজর্ তেন্তকারী মুর্ে ঘোকামর্ প্রমর্শ 
কমরর্ -- োর প্রােমর্ মেযপামর্র জর্য অ্যালমকাহল পর্রমর্শর্ করার অ্র্ুমর্ত ঘর্ই -- এর্ং 
েশজর্ গ্রাহকমক প্রােমর্ মেযপার্ করমত, সংগীত শুর্মত এর্ং টির্ভ ঘেখ্মত ঘেখ্া োয়। এোডাও 
তেন্তকারী কাউোমরর র্পেমর্ র্র্র্ির জর্য অ্বর্য ঘপ্রসর্িপশমর্র ওষুয আর্র্ষ্কার কমরর্ এর্ং 
সাম াক কাউর্ে পুর্লশ (Suffolk County Police) ঘপ্রসর্িপশমর্র ওষুমযর অ্পরাযমূলক র্র্েুযর্তর 
অ্র্ভমোমগ মযামর্জারমক ঘগ্র তার কমর।  
  
2 ঘসম্বেের, 2020 ঘত কুইম্বন্সর 102-10 37তম অোবভবর্উম্বত "লা ট্রঙ্কাম্বলর্া লাউঞ্জ অোে 
ঘরসু্টম্বরে" (La Troncalena Lounge & Restaurant)  
30 আগে, রামজযর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা েয়জর্ গ্রাহকমক র্ভতমর মেযপার্ 
করমত ঘেমখ্র্, মুমখ্র আর্রণ োডা একার্যক কমনোরী, এর্ং র্াইমর েশ ঘেমক পমর্রজর্ গ্রাহক 
সামার্জক েরূে র্া ঘরমখ্ মেযপার্ করর্েমলর্, োর মমযয একজর্ কযার্রময়ামক গাইর্েমলর্, এই সর্ 
র্েল গভর্নমরর একার্যক র্র্র্নাহী আমেমশর সসু্পষ্ট লঙ্ঘর্, োর মমযয অ্ন্তভুন ক্ত 2020 সামলর 16 মােন  
ঘেমক র্লর্ৎ আমেশটি।  
  
2 ঘসম্বেের 2020 তাবরম্বি মোর্হাটাম্বর্র 197 2য় অোম্বভবর্উম্বয়র "ব্ল্োক এম্পারর িার" (Black 
Emperor Bar)  
31 আগে, রামজযর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা আটজমর্রও ঘর্র্শ গ্রাহকমের 
লাইমসন্সপ্রাপ্ত ভর্মর্র সামমর্ োুঁর্ডময় োকমত, মেযপার্ করমত এর্ং জমডা হমত ঘেমখ্র্। র্ভতমর, 
তেন্তকারীরা র্তর্জর্ গ্রাহকমক পার্শালায় র্মস মেযপার্ করমত ঘেমখ্র্ এর্ং একজর্ গ্রাহকমক হামত 
পার্ীয় র্র্ময় োুঁর্ডময় োকমত ঘেমখ্র্, এই সমস্ত 2020 সামলর 16ই মােন  ঘেমক র্লর্ৎ গভর্নমরর 
র্র্র্নাহী আমেমশর লঙ্ঘর্।  
  
4 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 281 ঘসে বর্ম্বকালাস অোবভবর্উম্বত "লাস লাগুর্াস ঘডবল 
ঘরাসাবর" (Las Lagunas Deli Grocery)  
2রা ঘসমেেমর র্র্উ ইয়কন  পুর্লশ র্র্ভামগর (NYPD) কমনকতন ারা এই মুর্ে ঘোকামর্র র্ভতমর 
র্য়জর্ র্যর্ক্তমক ঘেমখ্র্ -- ঘেখ্ামর্ প্রােমর্ মেযপার্ করা এমকর্ামরই অ্র্ুমমার্েত র্য় – মেযপার্ 
করমত এর্ং সামার্জক েরূমের র্র্য়ম লঙ্ঘর্ করমত ঘেমখ্র্। এোডাও কমনকতন ারা ভর্মর্র র্ভতমর 
েটুি অ্বর্য গযাের্লং র্ভর্ডও ঘগম র্ডভাইস আর্র্ষ্কার কমরর্।  
  
4 ঘসম্বেের 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 524 9ম অোম্বভবর্উম্বত অিবস্থত "টোবকবরয়া ডাইয়ায়া" 
(Taqueria Diana)  
2রা ঘসমেেমর, রামজযর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রােমর্র র্ভতমর পাুঁেজর্ গ্রাহকমক 
মেযপার্ করমত ঘেমখ্র্, ো গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেমশর সুস্পষ্ট লঙ্ঘর্, ঘেটি 2020 সামলর 16ই মােন  
ঘেমক র্র্উ ইয়কন  শহমর অ্ভযন্তরীণ ডাইর্র্ং র্র্র্ষদ্ধ কমরমে। গ্রাহকরা মুমখ্র আর্রণ পমরর্ র্র্ র্া 
সামার্জক েরূে অ্র্ুশীলর্ করর্েমলর্ র্া, এর্ং র্ারমটন্ডার এর্ং রান্না মরর একজর্ কমনোরীমক মুমখ্র 



 

 

আর্রণ োডাই ঘেখ্া ঘগমে। এই র্যর্সাটি একটি পুর্রার্ৃর্ত্ত করা অ্পরাযী, ঘেখ্ামর্ তেন্তকারীরা 
28ঘশ জলুাই ভর্মর্র র্ভতমর েজুর্ গ্রাহকমক ঘেখ্মত পার্।  
  
4 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি মোরাথম্বর্র 3 ব্রুম বিম্বট "বি বিয়ার ইর্" (Three Bear Inn)  
3রা ঘসমেেমর, একজর্ রামজযর মেয পার্ীয় কতৃন পমের (SLA) তেন্তকারী এই প্রােমণ একটি 
অ্প্রকার্শত পর্রেশনর্ কমরর্, ঘেখ্ামর্ একটি র্যান্ড গার্ গাইর্েল এর্ং প্রায় র্ত্রশজর্ গ্রাহক মেযপার্ 
করর্েমলর্ এর্ং সামার্জক েরূমের র্র্য়ম উমপো করর্েমলর্, োর মমযয একার্যক গ্রাহক র্েমলর্ 
োমের মুমখ্র আর্রণ র্েল র্া। এোডাও লাইমসন্সযারীমক র্াইমর একটি লাইমসন্সর্র্হীর্ পার্শালা 
ঘেমক অ্যালমকাহল পর্রমর্শর্ করমত ঘেখ্া ঘগমে, ঘকামর্া খ্ার্ার োডাই। এর আমগও ঘম মামসর 
ঘশমষর র্েমক এর্ং জমুর্র শুরুমত সামার্জক েরূে লঙ্ঘমর্র অ্র্ভমোমগর পর্রমপ্রর্েমত রামজযর মেয 
পার্ীয় কতৃন পে (SLA) এই লাইমসন্সযারীমক সতকন  কমরর্েল।  
  
4 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 36-10 ইউবর্য়র্ বিম্বট অিবস্থত "উই ঘগা ঘকটিবভ" (We Go 
KTV)  
4ঠা ঘসমেেমর, প্রােণ ঘেমক প্রর্ার্হত ঘজামর সংগীমতর জর্য 311টি অ্র্ভমোমগর উত্তমর রামজযর 
মার্ি-এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা এর্ং র্র্উ ইয়কন  পুর্লশ র্র্ভামগর (NYPD) কমনকতন ারা 
লর্র্মত েয়জর্ গ্রাহকমক প্রােমর্ প্রমর্শ করমত ঘেমখ্র্। প্রর্তষ্ঠামর্র তৃতীয় তলায় ঘ াকার পর, 
তেন্তকারীরা আর্ুমার্র্ক এক শতার্যক গ্রাহমকর সমামর্শ আর্র্ষ্কার কমরর্। গ্রাহকরা জরুরী প্রস্থার্ 
িারা ঘর্র্রময় ঘেমত শুরু করার পর, ইন্সমপকশর্ েমলর 109তম র্প্রর্সঙ্কট ঘেমক র্যাকআমপর 
প্রময়াজর্ হয়, এর্ং র্র্উ ইয়কন  পুর্লশ র্র্ভামগর (New York Police Department, NYPD) 
কমনকতন ারা তারপমর ঘকটামাইর্ েখ্মলর অ্র্ভমোমগ েজুর্ র্যর্ক্তমক ঘগ্র তার কমরর্ এর্ং "র্র্শৃঙ্খল 
প্রাের্"-এর জর্য েটুি ঘ ৌজোর্র আোলমতর সমর্ জার্র কমর, োর মমযয রময়মে সামার্জক েরূে 
র্জায় রাখ্ার অ্ভার্ এর্ং প্রর্তষ্ঠার্ জমুড গ্রাহকমের মুমখ্র আর্রণ পর্রযার্ র্া করা।  
  
4 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি পোম্বোম্বগর 32 ঘিকার ঘপ্লম্বস "অ -কী টিবি" (Off-Key Tikki)  
সামার্জক েরূমের র্র্য়ম লঙ্ঘমর্র অ্র্ভমোমগর পর, SLA লাইমসন্সযারীমকএকটি সতকন তা জার্র কমরর্ 
র্র্রত োকার জর্য আগমের 25 তার্রমখ্। এক সপ্তামহরও কম সময় পমর, 29 আগে, রামজযর 
মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা সাতজর্ পষৃ্ঠমপাষকমক র্াইমরর পর্রমষর্া এলাকায় োুঁর্ডময় 
োকমত ঘেমখ্র্ মুমখ্র আর্রণ োডাএর্ং সামার্জক েরূমের র্র্র্য উমপো কমর। পমরর রামত 
তেন্তকারীরা র্ মর আমসর্এর্ং ঘেমখ্র্ ঘে প্রােমর্র র্ভতমর ঘর্শ কময়কজর্ পষৃ্ঠমপাষক োুঁর্ডময় 
আমের্, অ্যালমকাহল খ্ামির্ এর্ং মুমখ্র আর্রণ োডা পার্শালা এলাকায় ঘমলামমশা করমের্, র্ামর 
র্মস োকা একার্যক পৃষ্ঠমপাষক 6  ুট েরূমে ঘর্ই, মুমখ্র আর্রণ োডা একার্যক কমনোরী, এর্ং 
একার্যক পৃষ্ঠমপাষক ঘখ্ালা কমেইর্ার র্র্ময় ঘসই ভর্র্ ঘেমক ঘর্র্রময় োমির্।  
  
5 ঘসম্বেের 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 102-06 43তম অোম্বভবর্উ এর "সাম্বিার র্ম্বটন ম্বর্া" (Sabor 
Norteno)  
4 ঘসমেের, রামজযর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা 16 মােন , 2020 ঘেমক লাগু 
গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেশ ো র্র্উ ইয়কন  শহমর ইর্মডার ডাইর্র্ং র্র্র্ষদ্ধ কমর, তা লঙ্ঘর্ কমর 27 
জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক পেনমর্েণ কমরর্ প্রােমর্র র্ভতমর মেযপার্ করমত।  



 

 

  
5 ঘসম্বেের 2020 তাবরম্বি মোর্হাটাম্বর্র 174 অেন াডন  বিম্বট অিবস্থত "েে বস্কবর্ িার লাউঞ্জ" (The 
Skinny Bar Lounge)  
4 ঘসমেের তার্রমখ্ রামজযর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা কুর্ড জমর্রও ঘর্শী 
পৃষ্ঠমপাষকমক পেনমর্েণ কমরর্, োরা মুমখ্র আর্রণ োডা সরাসর্র প্রােমর্র সামমর্ োুঁর্ডময় র্েমলর্, 
তারা খ্ার্ার োডা মেযপার্ করর্েমলর্; মুমখ্র আর্রণ র্র্হীর্ একজর্ কমনোরী; এর্ং সাত 
পৃষ্ঠমপাষক, োরা প্রায় প্রাের্ ঘেমক পঞ্চাশ  ুট েমূর র্েমলর্ মুমখ্র আর্রণ োডা এর্ং মেযপার্ 
করর্েমলর্।  
  
5 ঘসম্বেের 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 615 9ম বিম্বট অিবস্থত "সুবেভা" (Sushiva)  
4 ঘসমেেমর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা 2020 সামলর 16 মােন  মামসর গভর্নমরর 
র্র্র্নাহী আমেশ ো র্র্উ ইয়কন  শহমরর আভযন্তরীণ আহারােী র্র্র্ষদ্ধ কমর, তা লঙ্ঘর্ কমর েয় জর্ 
পৃষ্ঠমপাষকমক প্রােমণর অ্ভযন্তমর মেযপার্ করমত এর্ং ঘখ্মত ঘেমখ্র্। সুর্শভার মমের লাইমসন্স মাত্র 
র্তর্ মাস আমগ, 1 জরু্, 2020 তার্রমখ্ জার্র করা হময়র্েল।  
  
7 ঘসম্বেের 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 41-14 162তম বিম্বট অিবস্থত "জরুাং" (Zurang)  
3 ঘসমেেমর, রামজযর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রায় এক ডজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক 
ভর্মর্র ঘভতমর খ্ার্ার ঘখ্মত ঘেমখ্র্, এোডাও র্পেমর্র র্ারান্দায় েয়টি পেৃক, স্থায়ীভামর্ র্র্র্মনত 
কমের মমযয আরও এক ডজর্ মার্ুষমকও ঘেমখ্র্, সর্গুমলাই মােন  16, 2020 তার্রখ্ ঘেমক জার্র 
করা আভযন্তরীণ ডাইর্র্ং র্র্র্যর্র্মষয লঙ্ঘর্ কমর।  
  
7 ঘসম্বেের 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 1071 ব্র্ডওম্বয়র "মাম্বকন াজ" (Marko's)  
4 ঘসমেের রামজযর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা 37 জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক ভর্মর্র 
র্পেমর্র উঠামর্ খ্ার্ার োডা পার্ করমত ঘেমখ্র্, ঘেখ্ামর্ সর্নার্যক আঠামরা জর্ োকমত পামর। 
তেন্তকারীরা এোডাও গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেমশর স্পষ্ট লঙ্ঘর্ কমর একটি ওয়াকআপ র্ার ঘেমক 
পার্ীয় র্কর্মত অ্র্তর্রক্ত পৃষ্ঠমপাষকমের ঘেমখ্র্।  
  
9 ঘসম্বেের 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 652 10ম অোম্বভবর্উম্বত অিবস্থত "ঘকাবে" (Kochi)  
7 ঘসমেের, রামজযর মার্ি-এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা আর্ুমার্র্ক পমর্মরাজর্ গ্রাহকমক 
প্রােমণর সরাসর্র র্াইমর জমডা হময় মেযপার্ করমত ঘেমখ্র্, সামার্জক েরূমের র্র্মেন র্শকা উমপো 
কমর - ঘর্র্শরভাগই মুমখ্র আর্রণ োডা। তেন্তকারীরা ভর্মর্ প্রমর্শ কমরর্ এর্ং ভর্মর্র ঘভতমর 
প্রায় র্ত্রশজর্ পৃষ্ঠমপাষক এর্ং সাভন ারমের পেনমর্েণ কমরর্, গভর্নমরর 16 মােন , 2020 তার্রমখ্র 
র্র্র্নাহী আমেশ লঙ্ঘর্ কমর, ো র্র্উ ইয়কন  র্সটিমত ইর্মডার ডাইর্র্ং র্র্র্ষদ্ধ কমর।  
  
9 ঘসম্বেের 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 98-05 র্েন ার্ন িুলাভাম্বডন  অিবস্থত "কাসা রুবিও ঘরসু্টম্বরে" 
(Casa Rubio Restaurant)  
9 ঘসমেের তার্রমখ্ রামজযর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ াসন এর্ং NYPD কমনকতন ারা 27 জর্ 
পৃষ্ঠমপাষকমক 16 মােন  2020 তার্রখ্ ঘেমক কােনকর আভযন্তরীণ আহারােীর সীমার্দ্ধতা লঙ্ঘর্ কমর 
ঘরেুমরমের র্ভতমর খ্ার্ার ঘখ্মত ঘেমখ্র্। তেন্তকারীরা আরও ঘেমখ্র্ ঘে অ্ন্তত র্ত্রশ জর্ পৃষ্ঠমপাষক 



 

 

র্যাক-টু-র্যাক ঘটর্র্মল র্াইমর খ্াওয়া-োওয়া করমের্, ঘেখ্ামর্ ঘকার্ সামার্জক েরূে ঘর্ই এর্ং 
মুমখ্র আর্রণ োডা েজুর্ কমনোরীমকও ঘেমখ্র্। তেন্তকারীরা এোডাও সাতজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক ঘেমখ্র্ 
োরা মুমখ্র আর্রণ োডা প্রােমর্ ঘ াকার জর্য অ্মপো করমের্ এর্ং তামের লাইমসন্স লঙ্ঘর্ কমর 
একটি র্ডমজ ইর্মডার ভতমর স্থাপর্ করা আমে।  
  
9 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি ব্র্ঙ্কম্বসর 3813-3817 ঘিাস্টর্ ঘরাম্বড "ক্লাবসক িার এে লাউঞ্জ" 
(Klassique Bar & Lounge)  
5ই ঘসমেের তার্রমখ্ রামজযর মার্ি-এমজর্ন্সর টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রায় সত্তরজর্ 
পৃষ্ঠমপাষকমের ভর্মর্র র্াইমর জমডা হমত ঘেমখ্মের্, োর মমযয অ্মযনমকর ঘর্র্শ পৃষ্ঠমপাষকরা র্াইমরর 
ঘটর্র্লগুর্লর কামে োুঁর্ডময়র্েমলর্ এর্ং মেযপার্ করর্েমলর্। এোডাও তেন্তকারীরা ভর্মর্র ঘভতমর 
একজর্ পৃষ্ঠমপাষকমক মেযপার্ করমত এর্ং ওময়টোম র একজর্ সেসযমক মুমখ্র আর্রণ োডা 
ঘেমখ্মের্। 
  
9 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি রম্বেস্টাম্বরর 315 আম্বলকজাোর বিম্বট "মোসর্স অর্ আম্বলকজাোর" 
(Masons on Alexander)  
ঘসমেেমরর 4 তার্রমখ্, একজর্ SLA তেন্তকারী একটি অ্প্রকার্শত পর্রেশনর্ কমরর্, ঘেখ্ামর্ র্তর্র্ 
অ্সংখ্য সামার্জক েরূমের লঙ্ঘর্গুর্লর সামে একটি জর্াকীণন র্ার আর্র্ষ্কার কমরমের্। 5 মার্কন র্ 
ডলামরর কভার োজন  ঘেওয়ার পর তেন্তকারী উপমরর প্রযার্ র্ামর খ্ার্ার োডাই একটি র্র্য়ার 
র্কমর্ ঘর্র্, ঘেখ্ামর্ র্তর্র্ লে কমরমের্ ঘে উপর্স্থত র্তর্জর্ র্ারমটন্ডামরর র্াক এর্ং মুমখ্র র্র্মে 
মুমখ্র আর্রণ ঘটমর্ র্ামামর্া র্েল। তেন্তকারী র্ামরর এলাকার কামে পঞ্চান্নজর্ পৃষ্ঠমপাষকমের 
র্র্েভুক্ত কমরমের্, অ্ন্তত েশজর্ োুঁর্ডময়র্েমলর্ এর্ং মুমখ্র আর্রণ োডা মেযপার্ করর্েমলর্, এর্ং 
অ্সংখ্য পৃষ্ঠমপাষকরা এই এলাকা ঘেমক আসর্েমলর্ ও োর্িমলর্, সামার্জক েরূমের প্রময়াজর্ীয়তামক 
পুমরাপুর্র উমপো কমর। তেন্তকারী ঘর্সমমমের র্ার এলাকায় ঘষালজর্ পৃষ্ঠমপাষকমের ঘেমখ্মের্, োর 
মমযয অ্ন্তরভুর্ক্ত েয়জর্ র্যর্ক্ত োরা োুঁর্ডময় র্েমলর্ এর্ং মেযপার্ করর্েমলর্, এর্ং েইুজর্ 
র্ারমটন্ডার োরা অ্র্ুপেুক্তভামর্ তামের মুমখ্র আর্রণ পর্রযার্ কমর র্েমলর্। তেন্তকারী খ্ার্ার 
অ্ডন ার করার কো র্মলর্ এর্ং একজর্ র্ারমটন্ডার তামক র্মলর্ ঘে এই ভর্র্টিমত শুযুমাত্র পপকর্ন 
পর্রমর্শর্ করা হয়, এটি একটি তেয ো মার্লক পমর র্র্র্িত কমরমের্। সরাসর্র র্ারটির র্াইমর, 
তেন্তকারী আঠামরা জর্ পষৃ্ঠমপাষকমের লেয কমরর্, োমের মমযয ঘর্শীরভাগই োুঁর্ডময়র্েমলর্, মেযপার্ 
করর্েমলর্ এর্ং সামার্জক েরূেমক উমপো করর্েমলর্।  
  
11 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 131-13 জোমাইকা এবভবর্উম্বত "সাবর্ রসাবর এে 
বডসকাউে" (Sunny Grocery & Discount)  
10ই ঘসমেের তার্রমখ্ রামজযর মার্ি এমজর্ন্সর টাস্ক ঘ ামসনর সামে তেন্তকারীরা এর্ং র্র্উ ইয়কন  
পুর্লশ র্র্ভাগ (NYPD) কমনকতন ারা মুর্ের ঘোকার্টিমক -- ো েেমর পার্ করার জর্য এমকর্ামরই 
মে পর্রমর্শর্ করার অ্র্মুর্ত পায় র্া -- একটি র্ার র্হসামর্ কাজ করমত ঘেখ্মত পার্, ঘেখ্ামর্ 
পাুঁেজর্ পষৃ্ঠমপাষক ভর্র্টির র্পেমর্র রুমম মেযপার্ করর্েমলর্, এর্ং একটি অ্বর্য, সামর্য়ক 
প্রস্রার্াগার ভর্মর্র র্পেমর্ পৃষ্ঠমপাষকমের জর্য স্থাপর্ করা র্েল। NYPD অ্র্ সাররা লাইমসন্সর্র্হীর্ 
র্টল িামর্র পর্রোলর্া করার এর্ং করর্র্হীর্ র্সগামরট র্র্র্ি করার অ্র্ভমোমগ লাইমসন্সযারীমক 
ঘগ্র তার কমর।  



 

 

  
11 ঘসম্বেের 2020 তাবরম্বি, কুইম্বন্সর 131-11 জোমাইকা অোম্বভবর্উম্বত "3 ইর্ 1 ঘডবল রসাবর" (3 
in 1 Deli Grocery)  
10 ঘসমেের তার্রমখ্ রামের মার্ি-এমজর্ন্সর টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা এর্ং NYPD অ্র্ সাররা 
ভর্মর্র মযামর্জারমক মুমখ্র ঘকার্ আর্রণ োডা এর্ং েইুজর্ পৃষ্ঠমপাষকমের খ্ার্ার োডা প্রর্তষ্ঠামর্র 
ঘভতমর মেযপার্ করমত ঘেমখ্র্, ো 16 মােন , 2020 তার্রখ্ ঘেমক কােনকর হওয়া ইর্মডার 
পর্রমষর্ার র্র্র্যর্র্মষযগুর্ল লঙ্ঘর্ কমর। আরও সাতজর্ পৃষ্ঠমপাষকরা মেযপার্ করর্েমলর্ এর্ং 
ভর্র্টির র্পেমর্ একটি অ্র্র্ুমমার্েত অ্ভযন্তরীণ কাঠামমামত সামার্জক েরূমের র্র্য়মকার্ুর্ লঙ্ঘর্ 
করর্েমলর্। উপরন্তু, প্রর্তষ্ঠামর্র মমযয অ্যালমকাহলেকু্ত মমের একটি ঘখ্ালা ঘর্াতল, ঘপ্রসর্িপশমর্র 
ওষুয এর্ং র্সগামরটগুর্ল পাওয়া ঘগমে, ের্েও তামের লাইমসন্সটি শুযুমাত্র র্র্য়ার র্র্র্ি করার 
অ্র্ুমমাের্ ঘেয়। NYPD অ্র্ সাররা মযামর্জারমক ঘপ্রসর্িপশমর্র ওষযু র্র্তরমণর অ্পরাযমলূক 
র্র্মর্াের্ করা, লাইমসন্স োডা র্সগামরট র্র্র্ি করা এর্ং মুমখ্র আর্রণ োডা ইমন্ডার পর্রমষর্া 
এর্ং কমনোরীমের ঘেমত্র র্র্র্নাহী আমেশ পালর্ করার র্যেনতার জর্য ঘ ৌজোর্র আোলমতর শমর্ 
জার্র কমরমে।  
  
11ই ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি ঘস্কম্বর্কটাবডর 165 এবর িুম্বলভাম্বডন  "উল 'স বিয়ারগাম্বটন র্" (Wolff's 
Biergarten)  
ঘসমেেমরর 10 তার্রমখ্, SLA-এর তেন্তকারীরা  টর্াস্থলটিমত একটি অ্প্রকার্শত পর্রেশনর্ কমরর্, 
ঘেখ্ামর্ তারা ঘেমখ্র্ ঘে র্ারটিমত অ্ন্তত ঘতমরাজর্ পৃষ্ঠমপাষকরা োুঁর্ডময় আমের্ এর্ং কাুঁময কাুঁয 
র্মর্লময় মেযপার্ করমের্। ের্েশ র্মর্র্মটর পর্রেশনর্টির সময় খ্ার্ার পর্রমর্শমর্র ঘকার্ প্রমাণ 
পাওয়া োয়র্র্, ঘেখ্ামর্ একজর্ তেন্তকারী র্ামর োুঁর্ডময় একটি র্র্য়ার অ্ডন ার কমরর্েমলর্, ঘকার্ 
খ্ােয ঘকর্ার প্রময়াজর্ োডাই। তেন্তকারীরা স্বাস্থয েপ্তমরর র্র্মেন র্শকা লঙ্ঘর্ কমর ঘতমরা জর্ 
পৃষ্ঠমপাষমকর সামে একটি ঘটর্র্ল র্মস আমের্ র্মল এর্ং একজর্ কমনোরী মুমখ্র আর্রণ োডা 
আমের্ র্মল র্র্েভুক্ত কমরমের্। অ্সংখ্য পৃষ্ঠমপাষকমক মুমখ্র আর্রণ োডা সারা েের জমুড 
হাুঁটমের্, ঘমলামমশা করমের্ এর্ং মেযপার্ করমের্ র্মল ঘেখ্া োয়। লাইমসন্সযারীর মার্লকমক এর 
আমগ SLA সতকন  কমরর্েল মুমখ্র আর্রণ োডা কমীমের এর্ং পষৃ্ঠমপাষকমের োুঁর্ডময় োকা এর্ং 
খ্াওয়া সম্পমকন , উভয়ই জর্স্বাস্থয র্র্র্যর লঙ্ঘর্।  
  
11 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি ইয়ঙ্কাম্বরর 30 র্থন ব্র্ডওম্বয়ম্বত "ব্লু িার অোে বরল" (Blue Bar & Grill)  
9 ঘসমেের অ্র্তর্রক্ত ঘগালমাল এর্ং সামার্জক লঙ্ঘমর্র অ্সংখ্য অ্র্ভমোমগর জর্ামর্ ইয়ঙ্কার পুর্লশ 
র্ডপাটন মমে এর্ং ইয়ঙ্কারস  ায়ার র্ডপাটন মমে এই েেমরর একটি কমপ্লাময়ন্স ঘেক পর্রোলর্া কমর, 
ঘেখ্ামর্ ঘেখ্া োয় ঘে একটি র্ডমজঅ্তযন্ত ঘজামর সেীত র্াজামির্ এর্ং একমশা উর্র্শ জর্ 
পৃষ্ঠমপাষক র্ভড কমর আমের্ োর সর্নার্যক যারণেমতা ঘকর্ল র্াষর্ি স্বাস্থয েপ্তমরর আভযন্তরীণ 
পর্রমষর্ার র্র্মেন র্শকা অ্র্েুায়ী। কমনকতন ারা জার্র্ময়মের্ ঘে র্ামরর ঘভতমর সামার্জক েরূমের সমূ্পণন 
অ্ভার্ রময়মে, ঘেখ্ামর্ অ্সংখ্য পষৃ্ঠমপাষক মুমখ্র আর্রণ পর্রযার্ করমের্ র্া এর্ং পুমরা এলাকা 
জমুড ঘমলামমশা এর্ং মেযপার্ করমের্। আর্যকার্রকরা অ্র্তর্রক্তভামর্এও লেয কমরর্ ঘে খ্ােয 
পর্রর্শর্ করা হর্িল এর্ং র্যর্সাটির  ুড পারর্মমটর ঘময়াে উত্তীণন হময় ঘগমে।  
  



 

 

12 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি মার্হাম্বসম্বটর 2014C র্েন ার্ন িুম্বলভাম্বডন  "ঘটাকু মডার্ন এবেয়ার্" (Toku 
Modern Asian)  
11 ঘসমেের তার্রমখ্ রামজযর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা সামার্জক েরূে উমপো 
কমর, োর মমযয ঘকর্ল মরু্ষ্টমময় র্কেু মার্ুষ মুমখ্র আর্রণ র্যর্হার করমের্,এই অ্র্স্থায় প্রােমণ 
প্রমর্মশর জর্য েী ন সার্রমত পৃষ্ঠমপাষকরা অ্মপো করমের্ র্মল পেনমর্েণ কমরর্। তেন্তকারীরা 118 
জর্ পৃষ্ঠমপাষকমক এই ভর্মর্র ঘভতমর র্ভড কমর আমের্ র্মল র্র্েভুক্ত কমরমের্, োর সর্নার্যক 
যারণেমতা ঘকর্ল 90, স্বাস্থয েপ্তমরর আভযন্তরীণ পর্রমষর্ার র্র্মেন র্শকা অ্র্েুায়ী। অ্র্তর্রক্ত 67 
জর্ পৃষ্ঠমপাষক একটি র্াইমরর ডাইর্র্ং এলাকায় জমডা হময়র্েমলর্, োর সর্নার্যক যারণেমতা ঘকর্ল 
32। তেন্তকারীরা এোডাও অ্সংখ্য পষৃ্ঠমপাষকমক খ্ার্ার োডা র্ার ঘেমক পার্ীয় র্কর্মত এর্ং 
খ্াওয়ার জর্য র্াইমর র্র্ময় ঘেমত লেয কমরর্।  
  
12 ঘসম্বেের 2020 তাবরম্বি ঘস্টম্বটর্ দ্বীম্বপর 3823-3825 মোর্সর্ এবভবর্উম্বত "জম্বয়স'স টোভার্ন 
(Joyce's Tavern)"  
11ই ঘসমেের, রামজযর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রােমর্র র্ভতমর েশজর্ গ্রাহমকমক 
একটি ঘটর্র্মল র্মস পার্ করমত ঘেমখ্র্ এর্ং আমরকটি ঘটর্র্মল একজর্মক র্ভতমর খ্াওয়া-োওয়া 
এর্ং পার্ করমত ঘেমখ্র্ - ো 16 মােন , 2020 ঘেমক কােনকর অ্ভযন্তরীণ ডাইর্র্ং সম্পর্কন ত 
র্র্র্যর্র্মষয লঙ্ঘর্ কমর।  
  
12 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি হোবমলটম্বর্র 18 ঘলিার্র্ বিম্বট "বরবস্ক বিজম্বর্স কোম্ব " (Risky 
Business Café)  
11ই ঘসমেেমর, রামজযর মেয পার্ীয় কতৃন পমের (SLA) তেন্তকারীরা এই প্রােমর্ একটি প্রকার্শত 
ইন্সমপকশর্ কমরর্, ঘেখ্ামর্ তারা প্রায় পমর্রজর্ গ্রাহকমক ঘেমখ্র্ -- সামার্জক েরূমের র্র্র্য 
উমপো করমত এর্ং ঘর্র্শরভাগ র্যর্ক্ত মুমখ্র আর্রণ োডাই -- এই প্রর্তষ্ঠামর্ প্রমর্মশর জর্য 
অ্মপো করর্েমলর্। তেন্তকারীরা, োমের প্রাের্মকভামর্ কমীমের িারা প্রমর্মশ র্াযা ঘেওয়া হয়, 
প্রােমর্র র্ভতমর প্রায় 70 জর্ গ্রাহকমক ঘেখ্মত পার্, ের্েও স্বাস্থয র্র্ভামগর (Department of 
Health) অ্ভযন্তরীণ পর্রমষর্া র্র্মেন র্শকার অ্যীমর্ এই প্রর্তষ্ঠামর্ সমর্নাচ্চ ঘকর্ল 43 জর্ র্যর্ক্ত 
োকমত পামর। তেন্তকারীরা ঘর্শীরভাগ গ্রাহকমের োুঁর্ডময় োকমত এর্ং মুমখ্র আর্রণ োডাই 
অ্যালমকাহল পার্ করমত র্র্েভুক্ত কমরর্, সামার্জক েরূমের র্র্য়মকার্ুর্ পুমরাপরু্র উমপো কমর। 
এোডাও তেন্তকারীরা লে কমরর্ ঘে ঘকামর্া খ্ার্ার পর্রমর্শর্ করা হর্িল র্া, ো ঘসখ্ার্কার 
মার্লক স্বীকার কমরমের্ ঘে তামের কামে িময়র জর্য শুযুমাত্র পপকর্ন এর্ং আইসর্িম সযান্ডউইে 
র্েল।  
  
12 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি পবুকপবসর 35 ঘমইর্ বিম্বট "এম্বমট মোহবর্র আইবরে পাি অোে 
ঘস্টকহাউস" (Emmett Mahoney's Irish Pub and Steakhouse)  
11ই ঘসমেেমর, রামজযর মেয পার্ীয় কতৃন পমের (SLA) তেন্তকারীরা প্রােমর্র র্ভতমর প্রায় 50 জর্ 
গ্রাহকমক অ্যালমকাহল পার্ করমত, লাইভ র্ডমজ সেীমতর সামে র্ােমত, মুমখ্র আর্রণ পর্রযার্ র্া 
করমত এর্ং সামার্জক েরূমের র্র্র্য উমপো করমত ঘেমখ্র্। ঘকামর্া খ্ার্ার পর্রমর্শর্ করমত ঘেখ্া 
োয়র্র্, ঘেখ্ামর্ একজর্ তেন্তকারী খ্ার্ার ঘকর্ার প্রময়াজর্ োডাই র্ামর োুঁর্ডময় র্র্য়ার অ্ডন ার 



 

 

কমরর্। উপরন্তু তেন্তকারীরা র্াইমরর র্ারান্দায় প্রায় 25 জর্ গ্রাহকমক ঘেমখ্র্, োমের ঘর্র্শরভাগই 
োুঁর্ডময় র্েমলর্ এর্ং মুমখ্র আর্রণ োডাই অ্যালমকাহল পার্ করর্েমলর্।  
  
13 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 35-14 এিং 35-16 জাংের্ িুম্বলভাম্বডন  "সুম্বয়ম্বর্াস 
আম্বমবরকাম্বর্া িার ঘরসু্টম্বরে" (Suenos Americano Bar Restaurant)  
12ই ঘসমেেমর, র্র্উ ইয়কন  পুর্লশ র্র্ভামগর কমনকতন ারা 1টার পর ঘকালাহমলর অ্র্ভমোমগর উত্তমর: 
প্রাের্ এর্ং সের েরজা র্ন্ধ ঘেমখ্র্। একটি পাশ্বন প্রমর্শিার ঘেমক একজর্ গ্রাহকমক ঘর্র হমত 
ঘেমখ্, কমনকতন ারা র্ভতমর র্গময় প্রায় 75 জর্ র্যর্ক্তমক একটি অ্ভযন্তরীণ ঘর্সমমে র্ার এলাকা ঘেমক 
ঘর্র হমত ঘেমখ্র্- ো 2020 সামলর 16 মােন  ঘেমক র্র্উ ইয়কন  শহমর অ্ভযন্তরীণ ডাইর্র্ং সীমার্দ্ধ 
করা গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেমশর সুস্পষ্ট লঙ্ঘর্ কমর পর্রোলর্া করর্েল। কমনকতন ারা জার্র্ময়মের্ ঘে 
ঘকামর্া খ্ার্ার পর্রমর্শর্ করা হর্িল র্া এর্ং কমীরা মুমখ্র আর্রণ োডাই র্েমলর্, এর্েমক ের্র্মত 
মুমখ্র আর্রণ োডা এর্ং সামার্জক েরূমের র্র্য়মকার্ুর্ উমপো কমর উপর্স্থত কময়ক ডজর্ 
গ্রাহকমক ঘেখ্া োয়। এোডাও কমনকতন ারা র্ডমজ-ঘের সরঞ্জাম পযার্কং করমত ঘেমখ্র্ ের্েও এই 
লাইমসন্সযারীমক র্ডমজ রাখ্ার র্া র্াইটিার্ র্হমসমর্ পর্রোলর্া করার অ্র্ুমর্ত ঘেওয়া হয়র্র্।  
  
13 ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 35 ব্র্ডওম্বয়ম্বত "পোবট্রবজয়া বপৎজা" (Patrizia Pizza)  
12ই ঘসমেেমর, রামজযর মার্ি এমজর্ন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা স্বাস্থয র্র্ভাগ (Department of 
Health) এর্ং রামজযর মেয পার্ীয় কতৃন পমের (SLA) সামার্জক েরূমের র্র্য়ম লঙ্ঘর্ কমর, 
সরাসর্র প্রােমর্র র্াইমর েটুি ঘটর্র্মল কমপমে 26 জর্ গ্রাহমকর একটি েলমক ঘেমখ্র্। র্ভতমর, 
তেন্তকারীরা 2020 সামলর 16 মােন  ঘেমক র্র্উ ইয়কন  শহমর অ্ভযন্তরীণ ডাইর্র্ং সীমার্দ্ধ করা 
গভর্নমরর র্র্র্নাহী আমেমশর সুস্পষ্ট লঙ্ঘর্ কমর র্ামর র্মস োকা পাুঁেজর্ গ্রাহকমক র্র্েভুক্ত কমরর্।  
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