
 
 
নম্বর 202.13 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

দরু য্োগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি 
আইরনি সোমরিক িরগিোরদশ ও পরিবিয ন 

 
য্খোরন, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম - স্টেদের সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদের েদু্বাগকািীন 

জরুনর অর্স্থার কথা স্ট াষণা কদর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর কনর;  
 

য্খোরন, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট  েনা এর্ং সম্প্রোদের সংস্পশবজননত সংক্রমণ উভেই ননউ 
ইেকব  স্টেদে ননথর্দ্ধ করা হদেদে এর্ং আদরা অর্যাহত হদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে;  
 

উপিন্তু এখনই, গভনবর অযানু্ড্র এম. কুওদমা ননউ ইেকব  স্টেদের গভব নর স্ট্দকাদনা সংস্থার স্টকাদনা 
আইন, স্থানীে আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, নর্নধ্ র্া ননেন্ত্রণ, অথর্া এর অংশগুনির সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া 
সংদশাধ্ন করার জনয স্টেদের েদু্বাগপূণব জরুনর অর্স্থা, ্নে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধ্যাদেশ, 
আদেশ, নর্নধ্ র্া আইন স্টমদন র্িা েদু্বাদগর জরুনর অর্স্থা স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপদক র্াধ্া স্টেে র্া 
নর্িম্ব কদর র্া এই জাতীে েদু্বাগ স্টমাকাদর্িাে সাহা্য র্া সহােতা করার প্রদোজন হে, তদর্ আনম 
কা্বননর্বাহী আইদনর ধ্ারা 29-a এর অনুদেে 2-B অনু্ােী আমার উপর নযস্ত েমতার্দি, 28 এনপ্রি 2020 
প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনি সামনেকভাদর্ স্থনগত করনে: 
 

• মাননসক স্বাস্থযনর্নধ্ আইদনর (Mental Hygiene Law) ধ্ারা 16.03 ও 16.05 এর্ং ননউ ইেদকব র 
ননেম, নীনত এর্ং প্রনর্ধ্াদনর (New York Codes, Rules and Regulations, NYCRR) এর 
নশদরানাম 14-র অংশ 619 ্াদত এগুদিা নননেবষ্ট পনরদষর্ার নর্ধ্ানদক প্রতযনেত নর্নযাদসর মদধ্য সীনমত 
কদর, এই শদতব  স্ট্ এই ধ্রদনর নর্নযাস র্যর্হাদরর জনয উন্নেন প্রনতর্ন্ধী র্যনক্তদের কা্বািে (Office 
for People With Developmental Disabilities, OPWDD) কনমশনাদরর অনুদমােন প্রদোজন হে; 
 

• মাননসক স্বাস্থযনর্নধ্ আইদনর (Mental Hygiene law) স্টসক্সন 16.33, 16.34, 31.35 এর্ং 19.20; 
সামানজক পনরদষর্া আইদনর (Social Services law) স্টসক্সন 378-a, 424-a এর্ং 495; NYCRR 
এর নশদরানাম 14 এর স্টসক্সন 550, 633.5, 633.24 এর্ং 805; NYCRR এর 18 নশদরানাদমর 
অনুদেে 3, স্টসক্সন 442.18, 447.2, 448.3, 449.4, 450.9, 451.6; এর্ং NYCRR এর 9 
নশদরানাদমর স্টসক্সন 166-1.2, 180-1.5, 180-3.4, 182-1.5, 182-1.9, 182-1.11, 182-2.5, 
182-2.9 এর্ং 6051.1, OPWDD র্া OPWDD এর অনুদমানেত প্রোনকারীদের র্তব মান কমবর্ানর, 
্াদের OCFS িাইদসন্সপ্রাপ্ত র্া শংসাপ্রাপ্ত কমবসূনর্, OASAS শংসাপ্রাপ্ত, অথব সরর্রাহ করা র্া 
অনুদমানেত কমবসনূর্, OMH র্া OMH িাইদসন্সপ্রাপ্ত, অথব সরর্রাহ করা র্া অনুদমানেত কমবসূনর্ ্াদের 
একটি আিাো OPWDD অনুদমানেত প্রোনকারী এর্ং/অথর্া OCFS িাইদসন্সপ্রাপ্ত র্া শংসাপ্রাপ্ত কমবসূনর্ 
এর্ং/অথর্া OASAS িাইদসন্সপ্রাপ্ত র্া শংসাপ্রাপ্ত কমবসূনর্ এর্ং/অথর্া OMH আদগ এই ধ্রদনর 
র্যাকগ্রাউন্ড পরীো করা হদেদে র্া ্াদের িাইদসন্সপ্রাপ্ত র্া শংসাপ্রাপ্ত কমবসূনর্দত নতুন র্যাকগ্রাউন্ড 
পরীো না কদর ননদোগ করা হদেদে, তাদের অনুদমােদনর প্রদোজনীে পনরসদর। এই নর্ধ্ানগুনি 
ইনতমদধ্য স্ট্াগযতাপ্রাপ্ত র্যনক্তর্গব এর্ং একটি আপদেে করা র্যাকগ্রাউন্ড পরীো সমূ্পণব করা তত্ত্বার্ধ্ান 
র্নহভূব ত ভাদর্ কাজ করার জনয আওতা র্নহভূব ত কমী তানিকাে না থাকা ইনতমদধ্য স্ট্াগতাপ্রাপ্ত 



  

র্যনক্তর্গবদক অনুমনত নেদত প্রোনকারীদেরদক অনুদমােদনর অনধ্কার নেদত প্রদোজনীে পনরসদরর োড়ও 
নেদে থাদক। 
 

• COVID-19 অনতমারীর ফিস্বরূপ একটি আনথবক অসেিতার সম্মুেীন হওোর জনয, নর্মা আইদনর 
শতব ার্িী এই ধ্রদনর স্টসক্সনগুনিদত র্যর্হৃত হে র্দি, স্টসক্সন 3203 এর্ং 4510 স্ট্ স্টকাদনা জীর্ননর্মা 
পনিনসদহাল্ডার র্া ভ্রাতৃত্বপূণব স্টর্নননফে স্টসাসাইটি সাটিব নফদকে স্টহাল্ডার এর নপ্রনমোম এর্ং নফ স্টপদমদির 
জনয োদড়র সমেকাি 90 নেন প্বন্ত সম্প্রসানরত করার জনয পনরমাজব ন করা হদেদে।  
 

• একজন জীর্ননর্মা পনিনসদহাল্ডার র্া অযানুইটি কন্ট্র্যাক্ট স্টহাল্ডার র্া একজন সাটিব নফদকে স্টহাল্ডারদক 
প্রোন করদত জীর্ননর্মা আইন স্টসক্সন 3203, 3219, এর্ং 3220 পনরমাজব না করা হদেদে, স্ট্দহতু 
স্টসই শতব ার্িী এই স্টসক্সনগুনিদত র্যর্হৃত হে, একটি গ্রুপ পনিনস র্া কন্ট্র্যাদক্টর মাধ্যদম প্রদ্াজয 
জীর্ননর্মা পনিনস র্া গ্রুপ পনিনস র্া কন্ট্র্যাদক্টর অধ্ীনস্থ স্ট্ স্টকাদনা পনিনসদহাল্ডার র্া কন্ট্র্যাক্ট 
স্টহাল্ডার র্া সাটিব নফদকে স্টহাল্ডার ্ারা COVID-19 অনতমারীর কারদণ সমেমদতা তাদের অনধ্কার 
প্রদোগ করদত র্া সুনর্ধ্ার্িী ননদত পাদরননন তাদের জনয 90 নেদনর অনধ্কার ও সনুর্ধ্ার্িী প্রোন 
করদত; 
 

• একজন নর্মাকারী র্া একটি েুদ্র র্যর্সাদক র্া, একটি গ্রুপ নর্মা পনিনসর স্টেদত্র, নর্মা করা 
সাটিব নফদকে স্টহাল্ডার ্ারা স্বতন্তয র্যনক্ত র্া েুদ্র র্যর্সা, তাদেরদক ইসুয করা স্ট্ স্টকাদনা নর্মা পনিনস 
নর্মাকারী র্ানতি করা, নর্ীকরণ না করা র্া শতব সাদপদে নর্ীকরণ করার স্টেদত্র, একজন 
পনিনসদহাল্ডার, র্া গ্রুপ নর্মা পনিনস র্া সাটিব নফদকে স্টহাল্ডার ্ারা COVID-19 অনতমারীর ফদি একটি 
আনথবক অসেিতার সম্মেুীন তাদের স্টেদত্র নর্মা আইদনর স্টসক্সন 1116 এর্ং অনুদেে 34, 53, 54 
এর্ং 55 এর্ং কমবর্ানরদের েনতপূরণ আইন এর স্টসক্সন 54 এর্ং 226, 60 নেদনর স্থনগতাদেশ 
কা্বকর করার জনয পনরমাজব ন করা হদেদে। উপদরাক্ত োড়গুনি নর্মা আইদনর স্টসক্সন 1113(a) এর 
অধ্যাে (16), (17), (20), (21), (24), (26), এর্ং (30) এ নস্থরীকৃত নর্মার ধ্রদনর 
স্টেদত্রও প্রদ্াজয হদর্। এই ননর্বাহী অেব াদরর পনরদপ্রনেদত, একটি েুদ্র র্যর্সা র্িদত স্টেদে অর্নস্থত, 
স্বতন্ত্রয মানিকানাধ্ীন র্া পনরর্ানিত, এর্ং একশত র্া তার কম কমবর্ানর্ুক্ত স্ট্ স্টকাদনা র্যর্সাদক 
স্টর্াঝাদর্।  
 

• নপ্রনমোম নফনান্স এদজনন্সগুনির (র্যাংনকং আইদনর অনুদেে XII-B স্টত স্ট্রকম সংজ্ঞানেত করা 
হদেদে) নীনত র্ানতিকরদণর সাদথ সংনিষ্ট ননর্বাহী আদেদশর নর্ধ্ানগুনি প্রদোগ করদত নপ্রনমোম নফনান্স 
এদজনন্সগুনির ননরাপত্তা এর্ং সার্িীি নর্দর্র্না সাদপদে র্যাংনকং আইদনর স্টসক্সন 576 সুপানরদিদন্ডি 
অফ নফনানন্সোি সানভব সদক একটি জরুনর ননেন্ত্রণ স্ট াষণা করার অনধ্কার প্রোন করদত পনরমাজব ন 
করা হদেদে; 
 

• সরকারী আনধ্কানরদকর আইদনর সার্নেনভশনগুনির নতন এর্ং র্ার এর স্টসক্সন 42 স্টসই পনরসদর স্ট্ 
পনরসদর স্টসটির প্রদোজন স্ট্ একটি শূণয পে পূরদণর জনয কাউদক স্টর্দে ননদত গভনবরদক একটি আিাো 
ইস্তাহার/নর্জ্ঞনপ্ত জানর করদত হদর্। 
 

• নশো আইদনর স্টসক্সন 414 এর সার্নেনভশন (i) স্টসই পনরসদর, স্ট্ই পনরসদর স্টসই ধ্রদনর নশশু 
পনরর্্বা পনরদষর্াগুনির র্যে পনরদশাধ্ করার জনয সু্কি নেনিক্টগুনিদক অনুমনত স্টেওোর জনয প্রদোজন।  

 
 

উপিন্তু, েদু্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েদু্বাগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেবশ জানর করার জনয 
ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর ধ্ারা অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কতৃব পদের েমতা 
দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 28 এনপ্রি 2020 সমেকাদির জনয ননননিনেত ননদেবশগুনি ইসুয 
কনর: 
 

• ননউইেকব  র্যাংনকং আইন (“র্যাংনকং আইন”) অনু্ ােী স্বােনরত এর্ং সপুানরদিনদেিদক স্টেওো, এর্ং 
র্যাংনকং আইন অনু্ােী ্ার্াইকরণ র্া স্বীকার করা প্রদোজন সমস্ত ইনিুদমি, েযান্ডােব  ্ার্াইকরণ 
র্া স্বীকৃত ভাষা সহ ্ার্াইকৃত র্া স্বীকার করদত হদর্ এর্ং স্বােনরত ইনিুদমিটির একটি পঠনদ্াগয 
কনপ ফযাক্স কদর র্া বর্েযুনতন উপাদে পাঠাদত হদর্। 
 

• কুযইন্স এর অনফস অফ নে র্দরা স্টপ্রনসদেদির শূণয পে পূরণ করদত ননউইেকব  নসটিদত নর্দশষ 
ননর্বার্নটি 23 স্টশ জনু, 2020 স্টত পুনঃসনূর্ত করা হদেদে। 24 স্টশ মার্ব , 2020 নর্দশষ ননর্বার্দনর 
জনয র্যািদে প্রেনশবত হওোর স্ট্াগয প্রাথীরাই শুধ্ুমাত্র 23 স্টশ জনু, 2020 এর নর্দশষ ননর্বার্দন 
প্রেনশবত হদর্ন।  
 



  

• স্ট্ স্টকাদনা নর্দশষ ননর্বার্ন ্া আদগ 28 স্টশ এনপ্রি, 2020 স্টত হওোর কথা নেি এর্ং ননর্বাহী আদেশ 
202.12 অনু্ােী 23 স্টশ জনু, 2020 স্টত পুনঃসনূর্ত হদেদে, স্টসগুনিদত শুধ্মুাত্র স্টসই র্যনক্তর্দগবর না 
থাকদর্ ্ারা 28 স্টশ এনপ্রি, 2020 এর র্যািদে প্রেনশবত হওোর স্ট্াগযতা িাভ কদরনেদিন। 
 

• 31 স্টশ মার্ব , 2020 স্টথদক শুরু কদর স্ট্ স্টকাদনা কা্বািদের জনয ননর্বার্ন আইন, নশো আইন র্া 
অনয স্টকাদনা একনত্রত আইন অনু্ােী র্া অনয স্টকাদনাভাদর্ প্রর্ার র্া ফাইি করা জ্ঞাপন, ফাইনিং এর্ং 
ননেীষ্ট আদর্েন, র্া স্বতন্ত্রয মদনানেদনর আদর্েন এতদ্বারা স্থনগত করা হি।  
 

• 2020 সাদির এনপ্রি র্া স্টম মাদস হওোর জনয সনূর্ত স্ট্ স্টকাদনা সু্কি স্টর্ােব , িাইদেরী স্টর্ােব , র্া 
গ্রাদমর ননর্বার্ন, এর্ং স্টসই ননর্বার্নগুনির সমে, অর্স্থান র্া উপাে পরর্তী ননদেবশ না স্টেওো প্বন্ত 
এতদ্বারা অন্তত 1 িা জনু, 2020 প্বন্ত স্থনগত করা হি।  
 

• ননউইেকব  স্টেে দ্বারা নন্কু্ত স্ট্ স্টকাদনা কমী, ্নে, তাদের এদজনন্স দ্বারা অপনরহা্বয নহদসদর্ নর্দর্নর্ত 
না হন, তাহদি নতনন র্ানড় স্টথদক কাজ করদর্ন অথর্া 16 ই এনপ্রি, 2020 প্বন্ত র্ানড়দত থাকদর্ন 
এর্ং তাদের স্টর্তন কাো ্াদর্ না।  
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.6 এটি স্পষ্ট করার জনয এতদ্বারা পনরমানজব ত হদেদে, স্ট্ ননমবাণকাজ র্যনক্তর 
সশরীদর কাদজর ননদষধ্াজ্ঞা সাদপে একটি অপনরহা্বয পনরদষর্া নেি না স্টসটি 28 স্টশ মার্ব , 2020 
প্বন্ত শুধ্ুমাত্র রনদীষ্ট নকেু ননমবাণকাদজর স্টেদত্র সশরীদর কাদজর ননদষধ্াজ্ঞা স্টথদক োড়প্রাপ্ত নহদসদর্ 
নর্দর্নর্ত হদর্। উপরন্তু, 27 স্টশ মার্ব , 2020, র্া তার পর স্টথদক স্টকান ননমবাণ প্রকল্প অপনরহা্বয হদর্ 
এর্ং স্টসইজনয সশরীদর কাজ করার কমীর্দির ননদষধ্াজ্ঞা, ্া ননর্বাহী আদেশ 202.6 এর্ং পরর্তী 
ননর্বাহী আদেশ ্া কমীর্দির আর্নশযকতা আদরা হ্রাস করদর্ স্টথদক তাদত আদে, তার স্টথদক োড় পাদর্ 
তা ননধ্বারণ করদত এম্পাোর স্টেে স্টেদভিপদমি কদপবাদরশনদক (Empire State Development 
Corporation) এতদ্বারা অনধ্কার প্রোন করা হদে। সমস্ত র্িদত থাকা প্রকল্পগুনি COVID-19 এর 
সংক্রমণ এনড়দে র্িার জনয সদর্বাত্তম র্র্ব াগুনি অনুসরণ করদর্।  
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.3, 202.4, 202.5, 202.6, 202.7, 202.8, 202.10, 202.11 এর কারদন ্া 
সরকারী র্া স্টর্সরকারী র্যর্সা র্া সরকারী র্দদার্দস্তর সাথনগুনি র্ন্ধ র্া অনয স্টকাদনা ভাদর্ সীমার্দ্ধ 
কদরদে, স্টসই সকি ননর্বাহী আদেশ অর্যাহত থাকদর্, ্নে না স্টসই ননর্বাহী আদেশগুনির স্টমোে স্টশদষর 
তানরে স্টেণীর্দ্ধ করা হে, এমন ্াদত সমস্ত র্যনক্ত সমৃদ্ধ র্যর্সার সীমার্দ্ধতা 15 ই এনপ্রি, 2020 
রাত 11:59 প্বন্ত কা্বকর থাকদর্, ্নে না পরর্তী ননর্বাহী আদেদশ পদর স্টসগুনির সমেসীমা র্াড়াদনা 
না হে।  
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.12 এর ননদেব নশকা অনু্ােী একজন সন্তান প্রসর্কারী স্টরাগীর জনয স্ট্ একজন 
সহােক র্যনক্তর প্রদোজন নেি তা পনরমাজব ন কদর গভব ার্স্থা, সন্তান প্রসর্ এর্ং স্টসইসাদথ সন্তান প্রসদর্র 
পরর্তী কা্বকিাপগুনি প্বন্ত করা হদেদে।  

 
 
 

স্বহদস্ত এর্ং র্যনক্তগত শীিদমাহর দ্বারা স্টেদের 

অযািদর্নন শহদর েইু হাজার নর্শ সাদির 

মাদর্ব র ঊননত্রশ তম নেদন প্রেত্ত। 

 

 

 

গভনবর কতৃব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


