
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.74 
 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

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

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

র্থা স্ট াষণা র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর র্নর এর্ং  
 

যেখানে, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট  টনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবজননত সংক্রমণ, 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 স্টসর্শদনর অধীদন আমার উপর নযস্ত র্ততব দের দ্বারা স্ট্দর্াদনা সংস্থার স্টর্াদনা আইন, স্থানীয় আইন, 
অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর স্টেদটর 
েদু্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার সময়, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া 
প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েদু্বাগর্ালীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ ননদত র্াধা স্টেয় র্া 
নর্লম্ব র্রায় র্া এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সহদ্াগীতা র্রার জনয প্রদয়াজন হদল এর্ং 
স্ট্দর্াদনা ননদেবশ জানর র্রার জনয এর্র্ট েদু্বাগর্ালীন সঙ্কদটর জনয ্া এই েদু্বাদগর স্টমার্ানর্লা র্রার জনয 
প্রদয়াজন, আনম এতদ্দ্বারা এই র্া্বননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 12 নিদসম্বর 2020 প্বন্ত সামনয়র্ভাদর্ 
ননম্ননলনেতগুনল স্থনগত র্া সংদশাধন র্রনে এর্ং ননদেবশ প্রোন র্রনে: 

 
• ননর্বাহী আদেশ 202.3, র্নধবত নহদসদর্ এর্ং অযালদর্াহনলর্ স্টর্ভাদরজ র্দরাল আইদনর 105 ও 106 

ধারা, প্রদয়াজনীয় পনরমাদণ: 
o অযালদর্াহনলর্ স্টর্ভাদরজ র্দরাল আইদনর ("মদের স্টোর্ান " এর্ং  "ওয়াইন স্টোর") এর 63 ও 

79 ধারায় স্টেট মে র্ততব পে র্ততব র্ লাইদসন্সপ্রাপ্ত সর্ল র্যর্সা নর্ক্রয় র্ন্ধ র্দর স্টেদর্ এর্ং 
রাত 10টায় র্া তার আদগ র্ন্ধ হদয় ্াদর্ এর্ং নর্েযমান র্াউনি স্টোলার পারনমদটর আদগ 
পুনরায় স্টোলা ্াদর্ না। 

o স্ট্ সর্ল র্যর্সা অযালদর্াহনলর্ পানীয় স্টসর্ার জনয স্টেট মে র্ততব পে দ্বারা লাইদসন্সপ্রাপ্ত, 
স্টসোদন োেয এর্ং পানীয় (অযালদর্াহনলর্ পানীয়সহ), নভতদর র্া র্াইদর, রাত 10:00টায় র্া 
তার আদগ সানভব স র্া োওয়া র্ন্ধ থার্দর্ এর্ং স্টর্াদনা ননধবানরত স্টোলার সময় র্া নর্েযমান 
র্াউনি স্টোলার সমদয়র পারনমদটর পর পুনরায় স্টোলা ্াদর্ না; উপরন্তু, োেয সরর্রাহ এর্ং 
স্টিনলভানর সানভব স এর্ং শুধুমাত্র অযালদর্াহলনর্হীন পানীয়, স্ট্দর্াদনা নননেবষ্ট র্দন্ধর সময় র্া 
নর্েযমান র্াউনি র্দন্ধর সমদয়র পারনমদটর পূর্ব প্বন্ত এই ধরদনর র্যর্সা র্ানলদয় স্ট্দত পাদর।   

o এই নর্ধান স্টেট মে র্ততব পদের স্টর্য়ারমযান এর্ং/অথর্া স্ট্দর্াদনা সংনিষ্ট স্বাস্থয ননদেব নশর্া দ্বারা 
ননধবানরত ্ুনিসঙ্গত সীমার্দ্ধতা এর্ং প্রনক্রয়ার আওতাধীন হদর্।    
 



  

• স্টেট মে র্ততব পে এই ধরদনর স্টরেুদরদির লাইদসন্স নননর্বদশদষ সর্ল স্টরেুদরি রাত 10:00টায় 
র্যনিগতভাদর্ োওয়া র্ন্ধ র্দর স্টেদর্, নর্ন্তু রাত 10:00টার পর স্টথদর্ স্টটর্আউট এর্ং স্টিনলভানর 
স্টসর্া র্ালু রােদত পাদর এর্ং স্টভার 5:00টার আদগ পুনরায় েুলদত পারদর্ না। 
 

• স্ট্দর্াদনা নজম র্া নিটদনস স্টসিার রাত 10:00টায় র্া্বক্রম র্ন্ধ র্দর স্টেদর্ এর্ং জনগদণর জনয র্ন্ধ 
থার্দর্ এর্ং স্টভার 5:00টা প্বন্ত পুনরায় স্টোলা ্াদর্ না। 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.45 এর মদধয সমনিত ননদেব নশর্া, ্া ননর্বাহী আদেশ 202.42, 202.38 এর্ং 
202.10-এর ননদেব নশর্া সংদশাধন র্দরদে, ্া সর্ল অপ্রদয়াজনীয় সমাদর্শদর্ সীনমত র্দর নেদয়দে 
স্ট্দর্াদনা বর্ধ উদেদশয র্া র্ারদণ 50 জদনর র্ম র্যনির সমাদর্দশর অনুমনত নেদত, এর মাধযদম 
সংদশাধন র্রা হদয়দে স্টর্র্ল অপ্রদয়াজনীয় স্টর্সরর্ানর আর্ানসর্ সমাদর্শদর্ আইনন উদেশয র্া র্ারদণ 
10 র্া তার স্টর্দয় র্ম র্যনির মদধয সীমার্দ্ধ রাোর নর্ধান ্নে স্বাস্থয নর্ভাদগর প্রদয়াজনীয় সামানজর্ 
েরূে, মুেমন্ডল এর্ং পনরষ্কার এর্ং জীর্াণুমুি র্রার স্টপ্রাদটার্ল স্টমদন র্লা হয়।  
 

• এই ননর্বাহী আদেশ অনু্ায়ী সর্ল স্থনগতাদেশ, সংদশাধন এর্ং ননদেব নশর্া শুক্রর্ার, 13 নদভম্বর, 2020 
তানরদে রাত 10:00 টা স্টথদর্ র্া্বর্র হদর্। 
 
 
 

আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর 

ননজস্ব নসলদমাহরসহ েইু হাজার নর্শ 

সাদলর নদভম্বর মাদসর দ্বােশ নেদন এর্ট 

প্রোন র্রা হদলা। 

 

 

গভনবর র্ততব র্  

 

গভনবদরর সনর্র্ 

 
 
 


