অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/29/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা কম্বরার্াভাইরাস সংক্রান্ত গুরুতর বর্য়ম লঙ্ঘম্বর্র অবভম্ব াম্বগ 16টি অবতবরক্ত িার
ও ররস্টু ম্বরম্বের মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করার কথা র াষণা কম্বরর্

জর্স্বাস্থে জরুবর অিস্থার সময় 217টি িেিসা প্রবতষ্ঠাম্বর্র মম্বের লাইম্বসন্স স্থবগত করা হম্বয়ম্বে
মাবি-এম্বজবন্স টাস্ক র াসন এই সপ্তাহাম্বন্ত 8,600 কমপ্লাম্বয়ন্স রেক পবরোলর্া কম্বরম্বে ও বর্উ ইয়কন
বসটি ও লং আইলোম্বে 40টি অবতবরক্ত লঙ্ঘর্ প ন ম্বিক্ষণ করম্বে
এই প ন ন্ত 1,161টি অবভম্ব াগ োবিল এিং প্রবক্রয়াকরণ করা হম্বয়ম্বে; সাসম্বপর্ের্ এিং
অবভম্ব াম্বগর হালর্াগােকৃত তাবলকা এিাম্বর্ পাওয়া াম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মহামারর সম্পরকন ত রর্র্নাহী আমেশ
গুরুতরভামর্ লঙ্ঘমর্র অ্রভমোমগ ঘেট রর্উ ইয়কন ঘেমটর 16টি অ্রতররক্ত র্ার ও ঘরেু মরমের
মমের লাইমসন্স স্থরগত কমরমে, ো কমরার্াভাইরাস মহামাররর সময় ঘমাট মমের লাইমসন্স স্থরগত
করার সংখ্যা 217টিমত রর্ময় এমসমে। গত সপ্তাহ জুমে, ঘেট পুরলশ (State Police) এর্ং ঘেট
রলকার অ্থররটির (State Liquor Authority, SLA) এর ঘর্তৃ মে ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক
ঘ াসন 8,634টি কমপ্লাময়ন্স ঘেক পররোলর্া কমর 40টি প্ররতষ্ঠামর্র রর্রুমে লঙ্ঘর্ র্রথভু ক্ত কমর।
COVID-19 রর্রি লঙ্ঘর্ করা র্যর্সাগুরলমক প্ররত লঙ্ঘমর্র জর্য 10,000 মারকন র্ ডলার পেনন্ত
জররমার্া রেমত হমত পামর, অ্র্যরেমক অ্তযন্ত গুরুতর লঙ্ঘমর্র মল অ্রর্লমে একটি র্ার র্া
ঘরেু মরমের মমের লাইমসন্স স্থরগত করা হমত পামর।
উপরন্তু, SLA সমস্ত ঘেট জুমে তার র্াস্তর্ায়র্ প্রমেষ্টা অ্র্যাহত ঘরমখ্মে, কমলমজর আমশপামশ ও
COVID-19 আক্রামন্তর আপটিক সহ কাউরেগুরলমক ঘকন্দ্র কমর। অ্যালর্ারর্, ডামেস এর্ং অ্োররও
কাউরেমত রর্ররতএই রর্স্তাররত কামজর সরাসরর লা ল। COVID-19 মহামাররর সময় রর্উ
ইয়কন র্াসীমের রক্ষা করমত এর্ং কমলজগুমলা োমত েলমত পামর তা রর্রিত করমত SLA এই সর্
এলাকায় টহল োরলময় োমর্।
"আমামের উচ্চতর প্রময়াগ প্রমেষ্টা পররষ্কারভামর্ একটি পাথনকয ততরর করমে - োর মল আমরা
ঘমমর্ েলা এর্ং কম লঙ্ঘর্ করা হমে, ো সর্সময়ই লক্ষয রেল। োইমহাক, রকেু র্যর্সারয়ক
মারলক এখ্মর্া রর্শ্বাস কমরর্ ঘে এই স্বাস্থয ও রর্রাপত্তা র্যর্স্থা ঐরেক এর্ং োরা ঘর্পমরায়াভামর্

রর্উ ইয়কন র্াসীমের স্বাস্থয এর্ং রর্রাপত্তামক ঝুুঁ রকর মমিয ঘরমখ্মে তামের আমরা িমর রাখ্মত রিিা
ঘর্াি করর্ র্া," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের উপর ফ্লু ঘমৌসুম শুরু হওয়ার সামথ সামথ,
কমলজ ও স্কু ল ঘখ্ালা এর্ং ঘেমট স্থার্ীয়করণ কমরার্াভাইরাস ক্লাোর, আমরা ঘকামর্া ঝুুঁ রক রর্মত
পারর র্া - এর্ং আমামের অ্র্শযই ঘসই সর্ রর্য়মকার্ুর্ প্রময়াগ করমত হমর্ ো আমামের এই
মারাত্মক ভাইরাসমক পরারজত করমত সাহােয কমরমে।"
রস্টট বলকার অথবরটির রেয়ারমোর্ বভর্ম্বসে ব্র্োডবল িম্বলর্, "টাস্কম াসন অ্ল্প সংখ্যক র্যর্সায়
প্ররতষ্ঠার্ োরা জর্গমণর স্বাস্থয ও সুরক্ষা ঝুুঁ রকর মমিয ঘ মল আইর্ ঘথমক ঊমবন আমের্ র্মল মমর্
করমের্ তামের থামামর্ার জর্য রর্রলসভামর্ কাজ কমর োমে। রর্উ ইয়মকন খ্ারামপর ঘেময় ভামলা
মার্ুমষর সংখ্যা ঘর্রশ এর্ং োরা এই কঠির্ পরররস্থরতর সামথ মারর্ময় রর্মে এর্ং তামের কমী এর্ং
খ্ররদ্দারমের সুস্থ রাখ্ার জর্য কাজ করমে তামের আমরা ির্যর্াে জার্ামত োই।"
ঘেট রলকার অ্থররটি ঘর্াডন ঘে 16টি প্ররতষ্ঠার্মক তাৎক্ষরণক স্থরগতামেমশর জরুরর আমেশ জারর
কমর ঘসগুরল রর্উ ইয়কন রসটি, লং আইলযান্ড, রমড-হাডসর্, কযারপটাল রররজয়র্ এ অ্র্রস্থত।
রর্উ ইয়কন রসটিমত, োর মমিয রময়মে:
•
•
•
•

র্ঙ্কস - 1
ব্রুকরলর্ - 4
মযার্হাটর্ - 1
কুইন্স - 1

রর্উ ইয়কন রসটির র্াইমর োরা আমে তামের মমিয রময়মে:
•
•
•
•
•
•

অ্যালমর্রর্ - 1
ডাে - 2
র্াসাউ - 2
ওর্াইডা - 1
অ্োররও - 1
সাম াক - 2

19 ও 27 ঘসমেের পূণন ঘর্ামডনর একটি রর্মশষ সভায় ঘেয়ারমযার্ ব্র্যাডরল, করমশর্ার রলরল যার্
এর্ং করমশর্ার রিরল ঘ াডন জরুরর স্থরগতামেশগুরল জারর কমরর্ ো সামারজক েূরমের রর্মেন রশকার
অ্িীমর্ রডরজটালভামর্ ঘরকডন করা রভরডওর মািযমম সং টিত হয়। েখ্র্ SLA একটি লাইমসন্সপ্রাপ্ত
র্যর্সার অ্র্যাহত অ্পামরশর্ কােনক্রম এর্ং রর্রাপত্তার জর্য ঝুুঁ রকপূণন র্মল রর্িনারণ কমর তখ্র্
জরুরর তাৎক্ষরণক স্থরগতামেশ জারর করা হয়। স্তরগতামেশ অ্রর্লমে প্রোর্ করা হয় এর্ং
অ্রর্রেন ষ্টকামলর জর্য কােনকর থামক, োর মমিয সমর্নাচ্চ জররমার্ার অ্ন্তভুন ক্ত স্থায়ী লাইমসন্স

র্ারতলকরণ এর্ং 10,000 মারকন র্ ডলার পেনন্ত জররমার্া। জরুরর স্থরগতামেশ প্রাপ্ত লাইমসন্সিারীরা
SLA প্রশাসরর্ক আইমর্র রর্োরমকর কামে একটি দ্রুত শুর্ারর্র অ্রিকার রামখ্র্।
ঘে 16টি র্ার ও ঘরেু মরমের জর্য স্থরগতামেশ জারর করা হময়মে তামের লঙ্ঘর্ সম্পরকন ত তথয ও
তামের স্থরগতামেমশর তাররখ্সহ ঘসগুমলা রর্মে তারলকাভু ক্ত করা হমলা।
19 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 4015, 5ম এবভবর্উম্বত "লস কোম্বিাস কোবের্া অোে
ররস্টু ম্বরে"
17 ঘসমেের ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘ াসন এর তেন্তকারীরা র্ারের সামমর্র জার্ালাটি
পেনমর্ক্ষণ কমরর্ তারা লক্ষয কমরর্ ঘে 16 মােন 2020 তাররখ্ ঘথমক গভর্নরমের কােনরর্র্নাহী
আমেমশর সুস্পষ্ট লঙ্ঘর্ কমর র্ুথগুরলমত এর্ং র্ামর অ্যালমকাহল খ্াওয়ায় রভতমর র্য় জর্
খ্ররদ্দারমক আোল করার প্রয়ামস। তেন্তকারীরা একজর্ র্ারমটন্ডার ও ওময়টোম র একজর্
সেসযমক মুমখ্র আর্রণ োোই ঘেখ্মত পার্। রর্র্নাহী আমেমশর আমরকটি লঙ্ঘর্ হমে ঘকামর্া খ্ার্ার
পররমর্শর্ করা হরেল র্া -- এর্ং রান্না র র্ন্ধ রেল।
19 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 683, 5ম অোম্বভবর্উম্বত অিবস্থত "রটল" (Tale)
17 ঘসমেের তাররমখ্ ঘেমটর মারি-এমজরন্স টাস্ক ঘ াসন এর্ং রর্উ ইয়কন রসটি পুরলশ রর্ভাগ
(New York City Police Department, NYPD) কমনকতন ামের সামথ তেন্তকারীরা সামমর্র
জার্ালায় পেন া ঝু লমত ঘেমখ্র্, োর মমিয রতর্জর্ র্মস রেল ও পার্শালায় েুজর্ োুঁরেময় রেল,
মুমখ্র আর্রণ োোই রতর্জর্ পুল ঘখ্লমতরের এর্ং রতর্জর্ ঘটরর্মলর উপর র্মস রেল ো -- 16
মােন, 2020 ঘথমক কােনকর হওয়া গভর্নরমের রর্র্নাহী আমেমশর সুস্পষ্ট লঙ্ঘর্।
19 রসম্বেের, 2020 তাবরম্বি রসে রজমম্বসর 244 রলক এবভবর্উম্বত "পোটিও ইতাবলয়ার্ বকম্বের্"
(Patio Italian Kitchen)
ঘকামর্া সামারজক েূরে োো একটি র্ৃহৎ সমামর্মশর অ্রভমোমগর রভরত্তমত, ঘেট মারি এমজরন্স
টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা 16 ঘসমেের প্ররতষ্ঠার্টি পররেশনর্ কমরর্ এর্ং প্রায় একশত জর্
র্যরক্তমক সরাসরর ভর্মর্র র্াইমর জমো হমত ঘেমখ্র্। অ্সংখ্য খ্ররদ্দার ঘর্রশরভাগই মুমখ্র আর্রণ
োোই োুঁরেময় রেল, মেযপার্ কররেল এর্ং সমমর্ত হরেল। পেনমর্ক্ষণ করার পর তেন্তকারীরা
মারলমকর সামথ কথা র্মলর্ রেরর্ স্বীকার কমরর্ ঘে পররকরল্পত টর্াটি রর্য়ন্ত্রমণর র্াইমর েমল ঘগমে
-- তমর্ প্ররতষ্ঠার্টি তাৎক্ষরণক জর্স্বাস্থয উমিগ েূর করার জর্য সামরয়কভামর্ ঘসর্া র্ন্ধ করার
র্েমল খ্ররদ্দারমের ঘসর্া অ্র্যাহত ঘরমখ্মে।
19 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি আলিাবর্র ব্র্ডওম্বয়ম্বত "জবর্সন অর্ ব্র্ডওম্বয়ম্বত" (Johnnie's on
Broadway)
18 ঘসমেের তাররমখ্, SLA-এর তেন্তকারীরা প্রায় পমর্রজর্ খ্ররদ্দারমক ভর্মর্র প্রিার্ টমকর
সামমর্ োুঁরেময় মেযপার্ করমত এর্ং মুমখ্র আর্রণ োোই রমরলত হমত ঘেমখ্র্। এরপমর
তেন্তকারীরা প্রাঙ্গমণ প্রমর্শ কমর এর্ং পার্শালা এলাকায় সামারজক েূরে উমপক্ষা কমর মুমখ্র
আর্রণ োোই, মেযপার্, হাুঁটােলা ও োুঁরেময় থাকা অ্র্স্থায় প্রায় সত্তর জর্ খ্ররদ্দারমক ঘেখ্মত

পার্। ঘগাপর্ তেন্তকারী পযাকড র্ামর পুমরা পমর্র রমরর্ট অ্মপক্ষা কমর একটি পার্ীয় অ্ডনার
করার জর্য, ো খ্ার্ার র্যতীত পররমর্শর্ করা হময়রেল এর্ং উমেখ্ করা হময়রেল ঘে ঘকামর্া
খ্ররদ্দার কতৃন ক ঘকামর্া খ্ার্ামরর অ্ডনার ঘেওয়া হয়রর্। উপরন্তু, তেন্তকারীরা ঘকামর্া মুমখ্র আর্রণ
র্া সামারজক েূরে োোই প্রায় রিশ জর্ অ্রতররক্ত খ্ররদ্দার োুঁরেময় থাকমত, জমো হমত এর্ং
পার্ীয় পার্ করমত ঘেমখ্মের্, োর মমিয আটজর্ খ্ররদ্দার র্ােমতরেল। এর আমগ 22 জুলাই
তাররমখ্ SLA-এর তেন্তকারীরা এই পার্শালার মারলকমক সতকন কমররেল সামারজক লঙ্ঘমর্র
অ্রভমোমগর ঘপ্ররক্ষমত এর্ং তামক জার্ামর্া হয় ঘে SLA পেনায়ক্রমম পররেশনর্ করমর্ এর্ং প্রময়াজমর্
র্যর্স্থা রর্মর্।
19 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি রপাগবকপবস 302 রমইর্ বিম্বট "ক্রাফ্ট 302 ররম্ব্াোঁরা" (Craft 302
Restaurant)
18 ঘসমেের, SLA-এর তেন্তকারীরা ও টাউর্ অ্র্ ঘপাগরকপরস পুরলশ রডপাটনমমমে (Town of
Poughkeepsie Police Department) এর কমনকতন ারা ভর্মর্র ঘভতমর আটজর্ কমনোরীমক মুমখ্র
আর্রণ োোই পেনমর্ক্ষণ কমরর্, োর মমিয প্রমর্শিামর একজর্ রসরকউররটি গাডন ও ঘহামেস,
রভতমর রতর্জর্ র্ারমটন্ডার, একজর্ রাুঁিরু র্ এর্ং েুজর্ অ্রতররক্ত রর্রাপত্তা রক্ষী রেল। তেন্তকারীরা
ঘেমখ্মের্ ঘে সাতজর্ খ্ররদ্দার মুমখ্র আর্রণ োোই র্ামর োুঁরেময় আমের্, এোো ওই েেমর
খ্ার্ার োো র্ুমথ প্রায় রর্শ জর্ খ্ররদ্দার মেযপার্ করমের্। েরেও মারলক উমেখ্ কমররেল ঘে সর্
খ্ররদ্দার খ্ার্ার অ্ডনার কমররেল, খ্ােযসামিী তারলকাভু ক্ত রেল রতরর্ শুিুমাি এমর্ েুটি ররশে
ততরর কমররেমলর্।
19 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি কুইম্বন্সর 107-11 15 তম অোম্বভবর্উ এর "স্টারজ বপ্রম্বন্সস" (Starz
Princess)
18 ঘসমেের তাররমখ্ ঘেট মারি এমজরন্স টাস্ক ঘ াসন এর্ং NYPD কমনকতন ামের সামথ তেন্তকারীরা
প্রায় েশজর্ র্যরক্তমক পেনমর্ক্ষণ কমরর্, োমের মমিয ঘর্শ কময়কজর্ ঘখ্ালা কামপ পার্ীয়সহ সরাসরর
মুমখ্র আর্রণ োোই ুমর ঘর্োরেমলর্। রভতমর, তেন্তকারীরা সামারজক েূরে উমপক্ষা কমর মুমখ্র
আর্রণ োো অ্ন্তত পুঁরেশ জর্ খ্ররদ্দার খ্ুুঁমজ ঘপময়রেমলর্। 16 মােন 2020 তাররমখ্ গভর্নমরর
কােনরর্র্নাহী আমেমশর সুস্পষ্ট লঙ্ঘর্ কমর মারলক একশত পঞ্চাশ জর্ অ্রতরথর জর্য ইর্মডার ইমভে
র্ুক করার কথা স্বীকার কমরমের্।
21 রসম্বেের, 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 3523 োেন এবভবর্উম্বত "ব্রুকবলর্ জোজ অোে রপাটনস
ক্লাি" (Brooklyn Jazz & Sports Club)
19 ঘসমেের, ঘেট মারি এমজরন্স টাস্ক ঘ াসন এর্ং NYPD কমনকতন ামের সমঙ্গ তেন্তকারীরা ভর্মর্র
রভতর ঘথমক অ্তযন্ত ঘজামর সঙ্গীত আসমত ঘেমখ্মের্ ো সামারজক েূরমের রেকরর্মেন শগুরল উমপক্ষা
কমর প্ররতষ্ঠামর্র সামমর্ জমো হমত এর্ং পার্ করার জর্য মুমখ্র আর্রণ োোই েয় খ্ররদ্দারমক
উৎসাহ রেরেল। ঘর্শ কময়কজর্ খ্ররদ্দার রপেমর্র েরজা রেময় ঘর্র হওয়া সমেও েখ্র্ তেন্ত েল
প্রাঙ্গমণ প্রমর্শ কমর তারা এখ্মর্া একটি রডমজ সঙ্গীত র্াজামত এর্ং অ্ন্তত রর্শ জর্ খ্ররদ্দার এর্ং
পাুঁেজর্ কমনোরীমক ঘভতমর ঘেমখ্মের্ -- ো 16 মােন, 2020 তাররমখ্ কােনকর গভর্নরমের রর্র্নাহী

আমেমশর সুস্পষ্ট লঙ্ঘর্। উপরন্তু, ঘকামর্া খ্ার্ার পররমর্শর্ করা হরেল র্া, তেন্তকারীরা উমেখ্
কমরমের্ ঘে রান্না র সন্ধযার জর্য র্ন্ধ রেল।
21 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি ব্রুকবলম্বর্র 4706 োেন এবভবর্উম্বত "েো বহলস ররস্টু ম্বরে অোে
লাউঞ্জ" (The Hills Restaurant and Lounge)
19 ঘসমেের তাররমখ্ ঘেমটর মারি এমজরন্স টাস্ক ঘ ামসনর সামথ থাকা তেন্তকারীরা সামারজক েূরে
উমপক্ষা কমর েয়জর্ খ্ররদ্দারমক সরাসরর প্রাঙ্গমণর সামমর্ োুঁরেময় থাকমত এর্ং মে পার্ করমত
ঘেমখ্র্। েেমরর রপেমর্র প্রাঙ্গমণ তেন্তকারীরা পেনমর্ক্ষণ কমরমের্ একশ েয় জর্ খ্ররদ্দারমক েুটি
তাুঁর্ুর রর্মে রভে কমরমে, োর মমিয একটি স্বাস্থয অ্রিে তমরর রর্মেন রশকা লঙ্ঘর্ কমর রতর্রেমক
র্ন্ধ রেল। একেল খ্ররদ্দার েশজমর্র ও ঘর্রশ র্যরক্তর েমল র্মস রেল, অ্সংখ্য খ্ররদ্দার মুমখ্র
আর্রণ োো োুঁরেময় রেল এর্ং ঘকামর্া রর্রাপত্তা রক্ষী র্া মারলক মুমখ্র আর্রণ পমর রেল র্া।
উপরন্তু, রপেমর্র উঠার্ র্যর্হার রর্রষে কমররর্উ ইয়কন রসটি রর্রডং রর্ভাগ (NYC Department
of Buildings) েেমর একটি সরক্রয় খ্ারল আমেশ রেল।
23 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি মোর্হাটম্বর্র 1350 এবভবর্উম্বত "িাইস কুবসর্া" (Bice Cucina)
22 ঘসমেের তাররমখ্ ঘেট মারি এমজরন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা ঘরেু মরমের ঘভতমর
খ্ররদ্দারমের মেযপার্ করমত ঘেমখ্র্, োর মমিয রতর্টি পৃথক ঘটরর্মল এগামরা জর্ খ্ররদ্দার ও
আমরা েয়জর্ খ্ররদ্দারমক পার্শালায় মেযপার্ করমত ঘেমখ্মে, োর সর্গুমলাই 16 মােন 2020
তাররমখ্ কােনকর ঘথমক গভর্নমরর রর্র্নাহী আমেমশর সুস্পষ্ট লঙ্ঘর্।
23 রসম্বেের, 2020 তাবরম্বি রজম্বর্ভার 38 রসম্বর্কা বিম্বট "রাইবল রজ'স অর্ রসম্বর্কা" (Rylie J's
on Seneca)
কমলজ এলাকায় পার্শালার উপর মমর্ামোগ প্রোর্ করা SLA-এর এর্ম াসনমমে প্রমেষ্টার অ্ংশ
রহমসমর্, 17 ঘসমেের তাররমখ্ SLA-এর তেন্তকারীরা একটি অ্প্রকারশত তেমন্তর জর্য প্রাঙ্গমণ প্রমর্শ
কমর, তারা ঘেখ্মত পায় ঘে েয়জর্ কমলজ পেুয়া খ্ররদ্দার মুমখ্র আর্রণ োো ঘটরর্মল োুঁরেময়
আমে, খ্ার্ার োো অ্যালমকাহল খ্ামে এর্ং সাত জর্ খ্ররদ্দামরর আমরকটি েল কাোকারে একটি
ঘটরর্মল োুঁরেময় মুমখ্র আর্রণ োোই অ্যালমকাহল খ্ামে। তেন্তকারীরা সরাসরর র্ার ঘথমক মুমখ্র
আর্রণ োোই অ্ডনার োোই েুজর্ খ্ররদ্দারমক অ্ডনার করমত প্রতযক্ষ কমরর্ এর্ং তারপর সুযট
অ্র্ুসরণ কমর এর্ং খ্ার্ার োো র্ার ঘথমক অ্যালমকাহল পররমর্শর্ কমর এর্ং অ্ডনার কমর। েখ্র্
তেন্তকারীরা আিা ণ্টা পমর র্ার ঘথমক ঘর্র হয়, তখ্র্ র্ামর প্রায় পুঁয়তারেশ জর্ খ্ররদ্দার রেল
োরা সামারজক েূরেমক উমপক্ষা কররেল, োমের ঘর্রশরভাগই মুমখ্র আর্রণ োোই রেল।
24 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি মাসাম্বপকুয়া পাম্বকনর 109 ফ্রে বিম্বট "প্রবহবিের্ (Prohibition)"
23 ঘসমেের তাররমখ্ ঘেট মারি এমজরন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রায় পুঁয়রিশজর্ খ্ররদ্দারমের
একটি রর্শাল জর্সমরষ্টমক েেমরর র্াইমর োুঁরেময় থাকমত, মেযপার্ ও সমমর্ত হমত ঘেমখ্রেমলর্।
ঘভতমর তেন্তকারীরা প্রায় ঘততারেশ জর্ খ্ররদ্দারমক ঘেমখ্মের্, োর মমিয রতর্জর্ র্যরক্ত োুঁরেময়
রেল এর্ং মুমখ্র আর্রণ োো একটি লাইভ র্যান্ড শুর্মতরেল। ঘরেু মরমের মারলক তেন্তকারীমের
র্মলর্ ঘে রতরর্ তার লাইমসন্সপ্রাপ্ত ভর্মর্র র্াইমর জমো হওয়া জর্তামক রর্য়ন্ত্রণ করমত পামরর্ র্া,

রকন্তু আপাতেৃরষ্টমত জর্স্বামস্থযর উমিগ কমামর্ার জর্য সামরয়কভামর্ ঘসর্া র্ন্ধ র্া করার রসোন্ত
রর্ময়মের্।
26 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি ব েবকম্বলর 387 রুট 9-এ "রকায়াম্বেনবিসন ররাডসাইড কোম্ব "
(Quartchetti's Roadside Café)
25 ঘসমেের তাররমখ্, SLA-এর তেন্তকারীরা একটি তাুঁর্ুর রর্মে একটি র্যান্ড র্াজামত ঘেমখ্র্,
োর মমিয অ্ন্তত পঞ্চাশ জর্ খ্ররদ্দার উপরস্থত রেমলর্, োরা মুমখ্র আর্রণ োোই োুঁরেময় রেমলর্
এর্ং েশজর্ র্ােমতরেমলর্। তেন্তকারীরা মুমখ্র আর্রণ োোই প্রাঙ্গমণর রভতমর একজর্
র্ারমটন্ডারমক পেনমর্ক্ষণ কমরমের্ োর মমিয র্াইমরও রতর্জর্ র্ারমটন্ডার মুমখ্র আর্রণ োোই
রেল। ঘকায়ামেনরির ঘরাডসাইড কযাম মমের লাইমসন্স মাি 27 আগে, 2020 তাররমখ্ ইসুয করা
হময়মে।
26 রসম্বেের, 2020 তাবরম্বি বর্উ ইয়কন বমলম্বসর 169 রমইর্ বিম্বট "টু ইর্ পেস গল অোে কাবি
ক্লাি" (Twin Ponds Golf & Country Club)
15 ঘসমেের তাররমখ্, SLA এর তেন্তকারীরা ওয়ারর্ডা কাউরে রডপাটনমমে অ্র্ ঘহলথ ঘথমক
ররমপাটন পায় ঘে লাইমসন্সিারী 29 আগে তাররমখ্ একটি রর্ময়র আময়াজর্ করার কথা স্বীকার
কমরমে, ঘেখ্ামর্ একশ জমর্রও ঘর্রশ খ্ররদ্দার উপরস্থত রেল -- COVID-19 মহামারীর সময়
অ্র্ুমমারেত আইরর্ সীমার রিগুণ এর্ং এলাকার পঞ্চাশ শতাংমশরও ঘর্রশ আইরর্ েখ্লোররমের
অ্র্ুমরত ঘেওয়া হময়মে। েযা ওরর্ো কাউরে স্বাস্থয রর্ভাগ (Department of Health, DOH)
সংর্াে প্রোর্ কমরমে ঘে খ্ররদ্দারমের মুমখ্র আর্রণ পরার প্রময়াজর্ রেল র্া, ঘেয়ারগুরল েুই
ু মটর কম র্যর্িামর্ াুঁকা রেল এর্ং ঘকামর্া হযান্ড সযারর্টাইজার পাওয়া োয়রর্। সর্মেময়
উমিগজর্কভামর্, লাইমসন্সিারী COVID-19 এর পরীক্ষায় রর্রিতভমর্ আক্রান্ত একজর্ র্যরক্তর জর্য
ইরতমমিয রর্রিত হওয়া ঘকামর্া র্যরক্তর িারা র্সর্াস করা অ্ঞ্চলগুরল র্ন্ধ, পররষ্কার এর্ং
জীর্াণুমক্ত
ু করমত র্যথন হময়মে র্মল জার্া ঘগমে।
26 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি কালভাটনম্বর্র 100 ক্স বহল ড্রাইম্বভ "জবজনও'স রকটাবরং"(Giorgio's
Catering)
25 ঘসমেের তাররমখ্ ঘেট মারি এমজরন্স টাস্ক ঘ ামসনর তেন্তকারীরা প্রাঙ্গমণ একটি রর্ময়র
অ্ভযথনর্া অ্র্ুষ্ঠামর্ পুঁোর্ব্বই জর্ খ্ররদ্দারমক পেনমর্ক্ষণ কমরর্ -- ো আইরর্ সীমার প্রায় রিগুণ।
অ্মিনক খ্ররদ্দারমক োুঁরেময় থাকমত ঘেখ্া ঘগমে এর্ং প্রাঙ্গমণর ঘভতমর সমমর্ত হমত ঘেখ্া ঘগমে,
আর র্ারক অ্মিনক একটি ঘডমকর র্াইমর রেল, োুঁরেময় রেল, সামারজকীকরণ এর্ং মেযপার্
করমতরেল -- ঘর্রশরভাগই মুমখ্র আর্রণ োোই রেল।
26 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি ওয়াোগ 3037-3039 রমবরক ররাম্বড "বভম্বেজ রপাটনস িার"
(Vintage Sports Bar)
ঘসমেেমরর 26 তাররমখ্ র্াসাউ কাউরে পুরলশ রডপাটনমমে (Nassau County Police
Department) প্ররতষ্ঠার্টি পররেশনর্ কমর, COVID সম্পরকন ত রর্য়মমর অ্িীমর্ মাি েরেশ জমর্র
েখ্মল থাকা সমেও ভর্মর্র ঘভতমর আটার্ব্বই জর্ খ্ররদ্দার খ্ুুঁমজ ঘর্র কমর। কমনকতন ারা জার্ামের্

ঘে এই এলাকায় রভে উপমে পমেমে ঘেখ্ামর্ সামারজক েূরে ততরর করা সম্ভর্ র্য়, ঘেখ্ামর্
অ্সংখ্য খ্ররদ্দার র্ােমতরেল, োুঁরেময় রেল এর্ং মুমখ্র আর্রণ োোই সমমর্ত হরেল। অ্র্স্থার্টি
একটি পুর্রার্ৃরত্ত অ্পরািী, োর রর্রুমে 11, 18 ও 26 জুলাই ঘথমক রর্র্নাহী আমেশ লঙ্ঘমর্র
অ্রভমোগ রর্োরািীর্ আমে।
27 রসম্বেের 2020 তাবরম্বি ব্র্ঙ্কম্বসর 1306 রজম্বরাম এবভবর্উম্বত "লা ু ম্বয়ম্বন্ত রস্টক হাউস" (La
Fuente Steak House)
26 আগে তাররমখ্ ঘেট মারি এমজরন্স টাস্ক ঘ াসন এর্ং NYPD এর কমনকতন ারা এই র্যর্সার
ু টপামথর কযাম এলাকায় এর্ং রাস্তায় এর্ং ু টপামথ রিশজমর্রও ঘর্রশ খ্ররদ্দারমক োুঁরেময়,
মেযপার্ এর্ং িূমপার্ করমত ঘেমখ্মের্। েশজমর্র ও ঘর্রশ খ্ররদ্দার একটি তাুঁর্ুর রর্মে র্মস রেল,
ো রতর্ পামশ ঘ রা রেল, োর মল এটি একটি রর্রষে ইর্মডার টাইপ র্সার জায়গা রেল।
একারিক কমনোরীমক মুমখ্র আর্রণ োোই পেনমর্ক্ষণ করা হয়, োর মমিয রকেু রান্না মরর
কমনোরী ও একজর্ র্ারমটন্ডারও রেল। অ্র্ুমরত র্যতীত হুক্কা প্ররতষ্ঠামর্র পররোলর্া োোও ঘকামর্া
খ্ােয পররমষর্া এর্ং মুমখ্র আর্রণ োোই কমনোরীসহ লঙ্ঘমর্র জর্য মাি একরের্ আমগ মুলতরর্
করা অ্রভমোগটি এই র্যর্সায়টি পুর্রার্ৃরত্ত অ্পরািী।
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