
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.108 

ননর্বাহী আদেশ 
 
 

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

 
যেখানে, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম সম্পূর্ব 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 প্রদয়াজন হয় তাহদল আরও নিশ নেন ননর্বাহী আদেশ 202 এর্ং তার সাদথ ননর্বাহী আদেশ 202-এর প্রনতর্ট 
উত্তরসূনরদত উনিনেত স্থনগতাদেশ এর্ং সংদশাধনগুনল নিশ নেদনর জনয 16 জনু 2021 অর্নধ অর্যাহত রােনে - ্নে না তা 
অনতক্রম, সংদশাধন, র্া অনযথায় স্টসগুনলর স্টময়াে স্টশষ হদয় নগদয় থাদর্। 

 
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 ননম্ননলনেত ননদেবশগুনল 2021 এর আইদনর অধযায় 71 এর সাদথ সামঞ্জসয স্টরদে সংদশাধন এর্ং 
প্রসানরত র্রনে এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 16 জনু 2021 প্বন্ত: 

 

• ননর্বাহী আদেশ 202.38, 202.96, 202.97, 202.106 -এ অন্তভুব ক্ত ননদেবশার্লী, ্া উপাসনার  র, 
জনসাধারদর্র নর্দনােদনর স্থান, র্ানের নভতদর র্া র্াইদর, এর্ং ননউ ইয়র্ব  নসর্ট এর্ং ননউ ইয়র্ব নসর্টর 
র্াইদরর অঞ্চদল ্থাক্রদম অভযন্তরীর্ ডাইননং এর্ং োেয পনরদষর্াগুনলদত েমতা সীনমত র্দর, এর দ্বারা আরও 
প্রসানরত এর্ং পনরর্নতব ত হয় ্াদত 19 স্টম, 2021 স্টথদর্, এই জাতীয় সংস্থাগুনলর উপর সর্বানধর্ 
ধারর্েমতার শতাংদশর উপর নভনত্ত র্দর আর েমতার সীমা থার্দর্ না, স্বাস্থয নর্ভাদগর ননদেবশনা স্টমদন র্লা 
সাদপদে।  
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.101 এ অন্তভুব ক্ত ননদেবশনার্ট, র্নধবত এর্ং পনরর্নতব ত নহসাদর্, স্ট্ র্ে আউটদডার 
স্টেনডয়াম স্ট্োদন 10,000 মানুষ র্া তার স্টর্নশ আদট, স্টসগুনলর ধারর্েমতার 20% এর্ং র্ে আউটদডার 
পারফনমবং আটব স স্টভনুয স্ট্োদন স্টেনডয়াম সহ 2,500 র্া তার স্টর্নশ স্টলার্ ধারর্ র্দর, 20% েমতা 
পনরর্ালনা র্রার অনুমনত স্টেয়, আরও প্রসানরত এর্ং পনরর্নতব ত র্রা হয় ্াদত, 19 স্টম, 2021 স্টথদর্ 
র্া্বর্র, র্ে র্নহরঙ্গন স্টভনযুগুনলর জনয, স্টেলাধুলা, পারফনমবং আটব স এর্ং লাইভ নর্দনােন সহ, এর্ং স্ট াো 
এর্ং অদটা স্টরনসং স্টভনুয সহ সর্বানধর্ ধারর্েমতার শতাংদশর উপর নভনত্ত র্দর আর েমতার সীমা থার্দর্ 
না, স্বাস্থয নর্ভাদগর গাইদডন্স স্টমদন র্লা সাদপদে। 19 স্টম, 2021 স্টথদর্ স্বাস্থয নর্ভাগ দ্বারা ননধবানরত েমতা 
অনু্ায়ী র্ে অভযন্তরীর্ ইদভন্ট স্টভনুযগুনল পনরর্ালনা র্রার অনুমনত স্টেওয়া হদর্, তদর্ প্রদ্াজয রাজয-জানর 
র্রা ননদেব নশর্া স্টমদন র্লদত হদর্। 



 
• ননর্বাহী আদেশ 202.102 এ অন্তভুব ক্ত স্টসই ননদেবশ, র্নধবত এর্ং পনরর্নতব ত, ্া স্টেট নলর্ার অদথানরর্টর দ্বারা 

অনুদমানেত সর্ল র্যর্সাগুনল ্ারা প্রাঙ্গদন অযালদর্াহল্কু্ত পানীদয়র পনরদর্শন র্রার জনয, তাদের রাত 12-
টার আদগ র্া তার মদধয, সমস্ত স্বাস্থয নর্ভাদগর ননদেব নশর্া স্টমদন র্লার শদতব , নভতদর র্া র্াইদর, সর্ল 
প্রাঙ্গদন পনরদর্নশত োর্ার র্া পানীদয়র (অযালদর্াহল্ুক্ত পানীয় সহ) র্যর্হার র্ন্ধ র্রদত র্দল, তা আদরা 
সংদশাধন এর্ং র্রা হল শুধ ুস্টসই পনরসর প্বন্ত ্াদত 17 স্টম, 2021 স্টথদর্ োেয ও পানীয় সংক্রান্ত 
প্রনতষ্ঠানগুনল তাদের সর্ল প্রাঙ্গন পনরদষর্া এর্ং োওয়া ও পান র্রা (অযালদর্াহল্কু্ত পানীয় সহ), নভতদর 
র্া র্াইদর, রাত 12:00-টায় র্া তার আদগ র্ন্ধ র্রদত হদর্ না। 31 স্টম, 2021 স্টথদর্ র্া্বর্র, োেয ও 
পানীয় প্রনতষ্ঠানগুনলদর্ আর রাত 12:00 টায় র্া তার আদগ প্রাঙ্গদর্র অভযন্তরীর্ পনরদষর্া এর্ং োেয ও 
পানীয় (অযালদর্াহল্ুক্ত পানীয় সহ) পনরদর্শন র্ন্ধ র্রদত হদর্ না। 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.17 এ অন্তভুব ক্ত ননদেবশনার্ট, ননর্বাহী আদেশ 202.105 দ্বারা র্নধবত এর্ং পনরর্নতব ত 
নহসাদর্, ্াদত েইু র্েদরর স্টর্নশ র্য়দসর স্ট্ স্টর্ানও র্যনক্তদর্ এর্র্ট পার্নলর্ স্টেদস থার্ার্ালীন মাস্ক র্া 
র্াপদের মুে-আোেন নেদয় তাদের নার্ র্া মুে স্টেদর্ রােদত হদয়দে, এর দ্বারা স্টর্র্ল মাি প্রসানরত এর্ং 
পনরর্নতব ত র্রা হয়, ্া আর প্রদয়াজন স্টনই, 19 স্টম, 2021 স্টথদর্ র্া্বর্র, স্ট্ নননেবষ্ট স্টসর্টংস োো র্ানের 
নভতদর থার্ার্ালীন সম্পূর্ব র্টর্া পাওয়া র্যনক্তদের তাদের নার্ র্া মুে স্টেদর্ রাোর প্রদয়াজনীয়তা স্টনই, 
স্বাস্থয ননদেব নশর্া নর্ভাদগ ননধবানরত স্টসর্টং র্যতীত, ্া স্টরাগ ননয়ন্ত্রর্ ও প্রনতদরাধ স্টর্ন্দ্র (CDC) দ্বারা 
প্রর্ানশত ননদেব নশর্ার সাদথ সামঞ্জসযপূর্ব। 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.43 দ্বারা পনরর্নতব ত ননর্বাহী আদেশ 202.8-এ অন্তভুব ক্ত ননদেবশনা, ্া র্াউনন্ট পনরর্ানলত 
স্টমাটর ্ানর্াহন নর্ভাদগর অনফদস র্যনক্তগত স্টলনদেদনর অনুমনত স্টেয় ্নে এই জাতীয় স্টলনদেনগুনল স্টর্র্ল 
মাি অযাপদয়ন্টদমদন্টর মাধযদম পনরর্ানলত হয় তা আর র্া্বর্র হদর্ না।  

 
 
 
আমার স্বহদস্ত এর্ং অযালদর্নন শহদর রাদজযর ননজস্ব নসলদমাহর 

সহ েইু হাজার একুশ সাদলর স্টম মাদসর 
সদতদরাতম নেদন এর্ট প্রোন র্রা হদলা। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

গভনবর র্ততব র্  
 
 
 

গভনবদরর সনর্র্ 


