
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নম্বর 202.106 
 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 
 

আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ এবং সংনশাধে অবযাহত রাখা 
সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবতত ে অবযাহত রাখা 

 
যেখানে, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম সমূ্পর্ব ননউ ইয়র্ব  স্টেট জদুে স্টেদটর েদু্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার 

র্থা স্ট াষর্া র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর র্নর; এর্ং 
 
যেখানে, COVID-19 এর ভ্রমর্ সংনিষ্ট  টনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবজননত সংক্রমর্, উভয়ই ননউ ইয়র্ব  

স্টেদট ননথর্দ্ধ র্রা হদয়দে এর্ং তা আদরা র্লদত পাদর র্দল প্রতযাশা র্রা হদে; 
 
এখে, অতএব আয়ম, অযানু্ড্র এম. কুওনমা, ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর গভনবর, ননর্বাহী আইদনর আর্টব দর্ল 2-B এর 

29-a ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত র্তব র্য পালদনর র্ততব দের দ্বারা স্টেদটর েদু্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার সময় 
স্ট্দর্াদনা সংস্থার স্টর্াদনা আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা 
সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া 
প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েদু্বাগর্ালীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ ননদত র্াধা স্টেয় র্া এই 
ধরদনর েদু্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সাহা্য র্রার জনয ্নে র্রা প্রদয়াজন হয়, টা অনু্ায়ী ননর্বাহী আদেশ 
202 এর্ং তার সাদথ ননর্বাহী আদেশ 202-এর প্রনতর্ট উত্তরসূনরদত উনিনেত স্থনগতাদেশ এর্ং সংদশাধনগুনল আদরা 
নিশ নেদনর জনয 05 জনু 2021 অর্নধ অর্যাহত রােনে, ্নে না স্টসগুনল অনতক্রম, সংদশাধন, র্া অনযথায় 
স্টসগুনলর স্টময়াে স্টশষ হদয় নগদয় থাদর্, এইগুনল র্যনতদরদর্। 

• স্ট ৌজোনর র্া্বনর্নধ আইদনর স্ট্ স্টর্ানও এর্ং সমস্ত স্থনগতাদেশ এর্ং পনরর্তব নগুনল ্া র্তব মাদন 
র্া্বর্র রদয়দে, স্টসগুনল র্ানতল র্রা হল, ননদে উনিনেতগুনল র্যনতদরদর্: 

o বর্েযুনতন উপনস্থনতর র্নধবত র্যর্হাদরর অনমুনত স্টেওয়া স্ট ৌজোনর র্া্বনর্নধ আইদনর 
আর্টব দর্ল 182 এর স্ট্ স্টর্ানও এর্ং সমস্ত র্তব মান স্থনগতাদেশ এর্ং পনরর্তব নগুনল র্া্বর্র 
রদয়দে। 

o স্ট ৌজোনর র্া্বনর্নধর 30.30 এর্ং 190.80 ধারার র্তব মান স্থনগতাদেশ এর্ং পনরর্তব নগুনল 
23 স্টম, 2021 প্বন্ত এর্ং স্টসই তানরে সহ র্া্বর্র থার্দর্ এর্ং তারপদর র্ানতল র্রা 
হদর্। 

o স্ট ৌজোনর র্া্বনর্নধ আইদনর ধারা 150.40 এর র্তব মান পনরর্তব নর্ট ্া উপনস্থনতর র্টনর্দটর 
জনয প্রতযার্তব দনর তানরে র্নধবত র্দর তার সময়সীমা নব্বই স্টথদর্ ষাট নেন প্বন্ত হ্রাস 
র্দর আরও পনরর্তব ন র্রা হদয়দে। 

তাছাড়াও, নরদয়ল স্টপ্রাপার্টব  টযাক্স আইন (Real Property Tax Law)-এর স্টসর্শন 925-a দ্বারা আমার 
উপর অনপবত েমতা র্দল, এর্র্ট প্রভানর্ত র্াউনি, শহর, টাউন, গ্রাম র্া সু্কল স্টজলার প্রধান ননর্বাহী 
আনধর্ানরদর্র অনুদরাদধ সেু র্া জনরমানা োো সম্পনত্ত র্র পনরদশাদধর জনয রাদজযর েদু্বাগর্ালীন পনরনস্থনতর 
জরুনর অর্স্থার র্ারদর্ সময় এতদ্বারা একুশ নেন র্ানেদয় নেলাম, স্টসই সর্ল এলার্াগুনলর জনয ্াদের টযাক্স 



পনরদশাধ এেদনা র্ানর্ আদে এর্ং ্াদের পে স্টথদর্ অনুদরাধ র্রা হদয়দে, স্ট্মন ননদে উনিনেত আদে: স্টর্লদপাটব  
গ্রাম, সাদ ার্ র্াউনি; অদরঞ্জ র্াউনির স্টর্োর গ্রাম; 

 
উপরন্তু, 2021 এর আইদনর অধযায় 71 এর অধীদন এই েদু্বাদগর স্টমার্াদর্লা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় 

েদু্বাগর্ালীন জরুনর সমদয় জানর র্রা স্টর্াদনা ননদেবশ সংদশাধন র্া প্রসানরত র্রার র্তত দের র্দল, স্টসই েদু্বাগ 
সামাল নেদত ্নে তা প্রদয়াজন হয়, আনম এতদ্বারা ননর্বাহী আদেশ 202 এর্ং তার প্রনতর্ট উত্তরসূরীদত উনিনেত 
ননদেবশগুনল, ্নে না স্টসগুনল অনতক্রম, পনরর্তব ন, র্া অনযথায় স্টময়ােত্তীর্ব হদয় নগদয় থাদর্, আদরা নিশ নেন, 5 
জনু, 2021 প্বন্ত প্রসানরত র্রলাম, এর্ং আনম এতদ্বারা ননেনলনেত ননদেবশগুনল ্া 2021 এর আইদনর অধযায় 71 
এর সাদথ সামঞ্জসযপূর্ব, স্টসগুনল প্রসানরত র্রনে এই ননর্বাহী আদেদশর তানরদে স্টথদর্ 5 জনু, 2021 প্বন্ত: 

 

• ননর্বাহী আদেশ 202.97-এ থার্া ননদেব নশর্া, ্া ননউ ইয়র্ব  শহদরর নভতদর আভযন্তরীর্ োেয পনরদষর্া 
এর্ং আহারানে ধারর্ েমতার 50% এ অনুদমােন র্দরনেল, তা 7 স্টম, 2021 স্টথদর্ এতদ্বারা সংদশাধন 
এর্ং প্রসানরত র্রা হল এই মদমব স্ট্ আভযন্তরীর্ োেয পনরদষর্া এর্ং আহারানের র্যর্স্থা 75% ধারর্ 
েমতায় অনুদমােন র্রার ননউ ইয়র্ব  নসর্টদত, এই শদতব  স্ট্ স্বাস্থয নর্ভাদগর ননদেব নশর্া এর্ং অনযানয 
প্রদ্াজয রাদজযর জানর র্রা ননদেব নশর্াগুনল স্ট্ন র্দ ারভাদর্ স্টমদন র্লা হয়। 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.60-এ অন্তভুব ক্ত ননদেবশনা, র্নধবত নহসাদর্, ্া নননেবষ্ট পনরনস্থনতদত এর্জন র্দরানার 
র্া স্টমনিদর্ল পরীের্দর্ মততুযর পদর 48  িার মদধয এর্র্ট COVID-19 এর্ং ইনফু্লদয়ঞ্জা পরীো 
পনরর্ালনা র্রা আর্শযর্ র্দর, তা এতদ্বারা স্টর্র্ল স্টসই পনরসর প্বন্ত প্রসানরত এর্ং সংদশাধন র্রা 
হল ্াদত স্টসই পনরনস্থনতদত এর্র্ট ইনফু্লদয়ঞ্জা পরীোর র্রাদনা আর আর্শযর্ র্দর না। 

 
উপরন্তু,ননেনলনেত ননদেব নশর্াগুনল আর র্া্বর্র থার্দর্ না: 

• র্নধবত ও পনরর্নতব ত নহসাদর্ ননর্বাহী আদেশ 202.68-এ অন্তভুব ক্ত ননদেবশনা ্া স্বাস্থয নর্ভাগদর্ ননদেবশ 
স্টেয় COVID-19 এর ক্লাোর-নভনত্তর্ স্টর্দসর নভনত্তদত জনস্বাদস্থয র্নধবত নর্নধননদষদধর প্রদয়াজন এমন 
অঞ্চলগুনল ননধবারর্ র্রদত। 

 

 
 
আমার স্বহদস্ত এর্ং অযালদর্নন স্টেদটর নপ্রনভ নসল সহ 

অযালদর্নন শহদর েইু হাজার একুশ সাদলর 
স্টম মাদসর ষষ্ঠ নেদন এর্ট প্রোন র্রা হল। 

 
 
 
 
 
 

 
 

গভনবর র্ততব র্  
 
 
 

গভনবদরর সনর্র্ 


