
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.22 
 

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, 20 স্টম 2020 
প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনি সামনেকভাদর্ স্থনগত করনে: 

 
 
• ভূসম্পনি কর আইন র্া নরদেি প্রপার্টব  েযাক্স ি (Real Property Tax Law), এর্ং অনয স্টকাদনা 

অনুরূপ সাধ্ারণ আইন র্া নর্দশষ আইদনর অনুদেে 5, ্ার 1 িা জনু 2020 তানরদে র্া তার 
আদগ একর্ট সম্ভার্য অযাদসসদমি স্টরাি ফাইি করা আর্শযক নেি, স্থানীে স্টকদে, অনয স্টকাথাও 
আিাোভাদর্ অনুদমােনদ্াগয না হদি, তার পদরর 30 নেন প্বন্ত, স্টসই সম্ভার্য এর্ং রূ্ড়ান্ত 
অযাদসসদমি স্টরাি ফাইি করার অনুমনত নেদত, একর্ট অযাদসসদমি ইউননেদক স্টসই সম্ভার্য 
অযাদসসদমি স্টরাি ফাইি করার অন্তত 21 নেন পদর অযাদসসদমদির অনভদ্াগগুনি শুনাননর জনয 
একর্ট তানরে নস্থর করদত, সম্ভার্য স্টরাির্ট ফাইি করার নর্জ্ঞনি ননদজ স্টথদক অনিাইদন ততনেন 
প্বন্ত প্রকানশত হওোর অনুমনত নেদত ্তনেন না শুনাননর অনভদ্াগগুনি স্পষ্টভাদর্ প্রেনশবত হে, 
সম্ভার্য স্টরাির্টর সশরীদর অনুসন্ধান করা সনথত করদত, এর্ং স্থানীে স্টর্ার্ব  অফ অযাদসসদমি 
নরনভউ স্টক কনফাদরন্স কি র্া সেশৃ পনরদষর্ার মাধ্যদম েরূ স্টথদক অনভদ্াগগুনির শুনানন করার 
অনুমনত স্টেে, ্নে না অনভদ্াগকারীগণ তাদের অনভদ্াগগুনি এই ধ্রদনর পনরদষর্ার মাধ্যদম 
উপস্থানপত করদত পাদরন এর্ং সাধ্ারণ মানুষ এই ধ্রদনর স্টমাকদ্দমা স্টেেদত র্া শুনদত পাদরন; 
 

• ভূসম্পনি কর আইন র্া নরদেি প্রপার্টব  েযাক্স ি (Real Property Tax Law) এর স্টসক্সন 1212, 
কনমশনার অফ েযাদক্সশন এর্ং ফাইনান্সদক স্টেদের রূ্ড়ান্ত সমাতানর্ধ্ান হার, ক্লাদসর অনুপাত, এর্ং 
ক্লাদসর সমতানর্ধ্ান হারগুনি প্রতযনেত করার অনুমনতর প্রদোজনীে পনরসর অনু্ােী, প্রদোজন হদি, 



  

স্টসই সমতানর্ধ্াদনর হার, ক্লাসগুনির অনুপাত, এর্ং ক্লাদসর সমতানর্ধ্াদনর হারগুনি প্রদ্াজয হদি, 
স্ট্ স্টকাদনা পুরসভার কদরর স্তদরর জনয আইন দ্বারা নস্থরীকৃত স্টশষ তানরদের েশ নেদনর মদধ্য; 

 
• ভূসম্পনি কর আইন র্া নরদেি প্রপার্টব  েযাক্স ি (Real Property Tax Law) এর স্টসক্সন 1512(1) 

এর্ং ওদেষ্টদর্োর কাউনির আইদনর স্টসক্সন 283.291 এর্ং 283.221, কাউনি এনক্সনকউর্টভদক স্ট্ 
স্টকাদনা শহদরর স্ট্ স্টকাদনা োউন সুপারভাইজার র্া স্টমেরদক, একর্ট শতকরা কম হাদর কর, নর্দশষ 
অযার্ ভাদিাদরম স্টিনভ র্া নর্দশষ অযাদসসদমি ্া স্টকাদনা ভাদর্ 25 স্টশ স্টম পনরদশাধ্দ্াগয নেি, তা 
স্বীকার করা শনগত কদর, ্নে না স্টকাদনা পনরনস্থনতদত স্টকাদনা োউন র্া শহরদক ষাে শতাংদশর স্টর্নশ 
পনরদশাধ্ করার প্রদোজন হে। COVID-19 এর কারদণ হওো প্রনতকূিতার জনয স্টসই োউন র্া 
নসর্টর স্টেদত্র স্টেনর কদর স্টপদমদির উপর জনরমানা র্া সুেগুনি ওদেভ করার স্টেদত্র কাউনি 
এনক্সনকউর্টদভর মানেন্ডগুনি প্রদ্াজয হদর্ নকনা, কাউনি এনক্সনকউর্টভদক তা ননধ্বারণ করার েমতা 
স্টেওো হদেদে। 
 

• স্টসইসাদথ, স্টসক্সন 283.221 অনু্ােী কাউনি র্া কাউনি নর্নিদের করগুনি স্টেনর কদর স্টপদমদির 
জনয জনরমানা, একর্ট োউদনর সুপানরনভশদনর প্রদোজদনর পনরসদর, ওদেষ্টদর্োর কাউনি আইদনর 
স্টসক্সন 283.221 অনু্ ােী 15 ই জিুাই, 2020 প্বন্ত স্থনগত করা হদেদে, এর্ং োউন এর্ং োউন 
নর্নিে েযাক্স এর্ং অযাদসসদমিগুনি স্টেনর কদর স্টপদমি করার জনরমানা ওদেভ করা হদেদে, ্নে 
না COVID-19 এর কারদণ সৃষ্ট প্রনতকূিতা ননণবদের জনয কাউনি এনক্সনকউর্টদভর মানেন্ডগুনি স্টসই 
োউদনর স্টেদত্র প্রদ্াজয হে। 
 

• স্টসইসাদথ, ওদেষ্টদর্োর কাউনির মদধ্য একর্ট নসর্টর ভূসম্পনি কর আইন র্া নরদেি প্রপার্টব  েযাক্স ি 
(Real Property Tax Law) এর্ং কদরর আইদনর স্ট্ স্টকাদনা জনরমানার প্রনর্ধ্াদনর স্টসক্সন 1512(1) 
অনু্ােী কাউনি র্া কাউনি নর্নিদের করগুনি স্টেনর কদর স্টপদমদির জনয জনরমানা, একর্ট নসর্টর 
স্টমেদরর অনুদমােদনর প্রদোজদনর পনরসদর, স্থনগত করা হদেদে, এর্ং নসর্ট এর্ং নসর্ট নর্নিে েযাক্স 
এর্ং অযাদসসদমিগুনি স্টেনর কদর স্টপদমি করার জনরমানা স্টসই একই ভাদর্ ওদেভ করা হদেদে, ্নে 
না COVID-19 এর কারদণ সৃষ্ট প্রনতকূিতা ননণবদের জনয কাউনি এনক্সনকউর্টদভর মানেন্ডগুনি স্টসই 
োউদনর স্টেদত্র প্রদ্াজয হে। 

• নাসাউ প্রশাসননক আইদনর (Nassau County Administrative Code) স্টসক্সন 5-18.0(2), স্টসই 
কাউনিদত সুে র্া জনরমানা োড়া ভূসম্পনির উপর সু্কি েযাদক্সর রূ্ড়ান্ত অদধ্বক পনরদশাধ্ করার 
স্টশষ তানরে 1 িা জনু, 2020 প্বন্ত সম্প্রসানরত করার স্টেদত্র নাসাউ কানি এনক্সনকউর্টদভর 
অনুদমােদনর প্রদোজনীে পনরসদর। 

 
 

 
 

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন স্টেদের নপ্রনভ সীি সহ 

অযািদর্নন শহদর েইু হাজার নর্শ সাদির 

এনপ্রি মাদসর কুনড় তানরদে এর্ট প্রোন 

করা হি। 

 

 

গভনবর কতৃব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


