
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.28 
 

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;  
 

এখন অিএব আনম, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, ননউ ইেকব  স্টেদের গভনবর, ননর্বাহী আইদনর আর্টব দকি 2-B 
এর স্টসকশন 29-a দ্বারা আমার উপর নযস্ত কতৃদের র্দি ননর্বাহী আদেশ 202 এর্ং প্রনতর্ট পরর্তী ননর্বাহী 
আদেশ, 202.14 প্বন্ত দ্বারা করা ননদেবশ অনতক্রম কদর না এমন পরর্তী স্টকান ননদেব দশর আওতা র্হীভভব ত 
আইদনর এর্ং ননদেব দশর স্থনগতাদেশ এতদ্বারা নত্রশ নেদনর জনয 06 জনু 2020 প্বন্ত অর্যাহত রােনে, ননদর্ 
উনিনেত সংদশাধন র্াদে: 

 
• ননম্ননিনেত আইন এর্ং নর্নধর স্থনগতাদেশ অথর্া পনরর্তব ন অর্যাহত থাকদে না এর্ং এই সকি 

আইন এর্ং নর্নধ পভণব শনিদত র্ির্ত এর্ং কা্বকর থাকদে 08 স্টম 2020 স্টথদক: 
 

o 10 NYCRR 405.9, স্টকর্ি স্টসই পনরসর প্বন্ত সীনমত করা ্া একজন অনশুীিনকারীদক 
একর্ট স্টেনসনির্টদত অনুশীিন করদত স্টেদর্ স্ট্োদন তারা শংসানেত নন অথর্া অনধকারপ্রাপ্ত 
নন, ্ার স্থনগতাদেশ অর্যাহত থাকদর্; 10 NYCRR 400.9; 10 NYCRR 400.11, 10 
NYCRR 405; 10 NYCRR 403.3; 10 NYCRR 403.5; 10 NYCRR 800.3, স্টকর্ি 
স্টসই পনরসর প্বন্ত স্ট্োদন উপঅনুদেে (d) এর্ং (u) অনযথাে পযারাদমনিকদের দ্বারা 
প্রেত্ত পনরর্্বার পনরনধ সীনমত করদত পাদর COVID-19 স্টরাগীদের র্া COVID-19 আক্রান্ত 
র্দি সদেহভাজন র্যনিদের নর্নকৎসা পনরদষর্া নননষদ্ধ করদত অথর্া প্রসানরত করদত; 10 
NYCRR 400.12; 10 NYCRR 415.11; 10 NYCRR 415.15; 10 NYCRR 415.26; 
14 NYCRR 620; 14 NYCRR 633.12; 14 NYCRR 636-1; 14 NYCRR 686.3; 
এর্ং 14 NYCRR 517; 

o মাননসক স্বাস্থযনর্নধ আইদনর (Mental Hygiene Law) স্টসকশন 41.34; 29.11; এর্ং 
29.15; 

o জনস্বাস্থয আইদনর (Public Health Law) স্টসকশন 3002, 3002-a, 3003, এর্ং 
3004-a স্টসই পনরসর অর্নধ পনরর্তব ন র্া সংদশাধন করা ্া একর্ট আঞ্চনিক র্া রাজয 
EMS স্টর্ািব  দ্বারা অনুদমােন োডাই ননধবারন করার জনয কনমশনারদক অনুমনত নেদতা; 

o নশক্ষা আইদনর (Education Law) স্টসকশন 6527 এর সার্নিনভশন (2), স্টসকশন 
6545, এর্ং স্টসকশন 6909 এর সার্নিনভশন (1); তার সাদথ নশক্ষা আইদনর স্টসকশন 



  

6530-এর সার্নিনভশন 32, NYCRR এর োইদেি 8 এর স্টসকশন 29.2 এর সার্নিনভশন 
(a) এর অনুদেে (3), এর্ং NYCRR এর োইদেি 10 এর স্টসকশন 58-1.11, 
405.10, এর্ং 415.22; 

o ননমবাণ, শনি সংরক্ষণ, র্া অনযানয নর্নডং স্টকাি সম্পনকব ত সকি স্টকাি, এর্ং সমস্ত রাজয 
এর্ং স্থানীে আইন, অধযাদেশ, এর্ং ননেমকানুন ্া অনযথাে OPWDD কনমশনাদরর 
অনুদমােদনর দ্বারা প্রনতস্থাপন করা স্ট্ত স্ট্মন প্রদ্াজয শুধু শারীনরক প্লাি, শ্যা ধারণ 
ক্ষমতা এর্ং প্রেত্ত পনরদষর্াগুনিদত সামনেক পনরর্তব দনর জনয; কনমশনাদরর অধীনস্থ 
স্টেনসনির্টগুনির জনয। 

 
উপিন্তু, এতদ্বারা, স্ট্ স্টকান সংস্থার স্টকানও আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া ননেম, 

র্া এর অংশনর্দশষ সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন করনে ্নে তার অনুর্তী হওো েদু্বাগপভণব জরুরী 
অর্স্থার সমদে স্টসই েদু্বাগ সামিাদনার স্টক্ষদত্র প্রনতদরাধ, প্রনতর্ন্ধকতা, অথর্া নর্িদম্বর কারণ হে অথর্া ্নে 
প্রদোজন হে স্টসই েদু্বাগ সামিাদনার জনয র্া সহােতা করার জনয, এই কা্বননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 
06 জনু 2020 অর্নধ সমেকাদির জনয: 
 

• স্টজনারাি ওনিদগশন্স িয (General Obligations Law) এর স্টসকশন 7-103, 7-107 এর্ং  
7-108 স্টসই পনরসর অর্নধ পনরর্তব ন র্া সংদশাধন করা ্া প্রদোজন এগুনি প্রোন করদত: 

 
o র্ানডওোিা এর্ং ভাডার্টো র্া আর্ানসক সম্পনত্তর িাইদসন্সধারীরা ভাডার্টো র্া 

িাইদসন্সধারীদের সম্মনতর নভনত্তদত, একর্ট নিনেত রু্নিদত আর্দ্ধ হদত পাদরন ্ার দ্বারা 
ননরাপত্তা আমানত এর্ং তার উপর জমা হওো স্টকান সুে র্দকো ভাডা অথর্া স্ট্ ভাডা 
র্দকো হদর্ তা পনরদশাধ করার জনয র্যর্হার করা হদর্। ্নে আমানদতর পনরমাণ একর্ট 
পভণব মাস ভাডার পনরমাদণর কম হে, তাহদি এই সম্মনত র্ানক ভাডা মাপ কদর স্টেওো 
স্টর্াঝাে না ্া ওই মাদসর জনয র্ানক থাদক। ইদমইি দ্বারা কাউিারপােব গুনিদত এনিনকউশন 
সম্মনতর জনয ্দথষ্ট এনিনকউশন র্দি গণয করা হদর্;  

o র্ানডওোিা ভাডাদেদের র্া িাইদসন্সধারীদের এই ধরদনর ত্রাণ প্রোন করদর্ন, ্ারা এর 
জনয অনুদরাধ করদর্ন ্ারা স্টর্কারে র্ীমা র্া রাজয র্া স্টেিারাি আইদনর অধীদন সুনর্ধা 
পাওোর স্ট্াগয অথর্া অনযথাে COVID-19 মহামানরর কারদণ আনথবক কদষ্টর সম্মুেীন 
হদেন; 

o এই ধরদনর রু্নিদত প্রদর্শ করার নর্কল্প ভাডাদে র্া িাইদসন্সধারীর থাকদর্ এর্ং 
র্ানডওোিারা এই ধরদনর রু্নিদক র্াধয করার জনয স্টকান হেরানন, হুমনক র্া স্টকান 
ক্ষনতকারক নক্রোকিাদপ নিপ্ত হদর্ন না; 

o ভাডার অথব নহদসদর্ র্যর্হৃত স্টকাদনা ননরাপত্তা আমানত ভাডাদে র্া িাইদসন্সধারী দ্বারা 
পুনঃস্থানপত হদর্, ্া প্রনত মাদস ভাডা নহদসদর্ র্যর্হৃত পনরমাদণর 1/12 হাদর পনরদশাধ 
করদত হদর্। ননরাপত্তা আমানত পভরণ করার জনয স্টপদমি র্দকো হদে ্াদর্ ভাডা নহসাদর্ 
ননরাপত্তা আমানত র্যর্হাদরর তানরে স্টথদক 90 নেদনর মদধয । ভাডাদে র্া িাইদসন্সধারী 
তাদের ইোনুসাদর র্ীমা ধদর রােদত পাদরন ্া র্ানডওোিাদক ননরাপত্তা আমানত 
পনরদশাদধর পনরর্দতব  ত্রাণ প্রোন কদর, ্া র্ানডওোিাদক এই ধরদনর র্ীমার পুনঃস্থাপন 
নহদসদর্ গ্রহণ করদত হদর্।  

 
• নরদেি প্রপার্টব  িযদের (Real Property Law) স্টসকশন 238-a এর সার্নিনভশন 2 এই প্রোন 

করদর্ স্ট্ স্টকান র্ানডওোিা, ইজারা প্রোনকারী, উপ-ইজারা প্রোনকারী র্া গ্রাির ভাডার স্টিে 
স্টপদমদির জনয অথব র্া নে োর্ী করদত পারদর্ন অথর্া তার প্রাপয হদর্ন ্া 20 মার্ব , 2020 
স্টথদক 20 আগে 2020-এর মধয  েদর্; এর্ং  

 
• ননর্বার্ন আইদনর (Election Law) স্টসকশন 8-400 স্টসই পনরসর প্বন্ত পনরর্তব ন অথর্া সংদশাধন 

করা হদেদে ্াদত COVID-19 এর গণ স্বাস্থয সঙ্কদের কারদণ সামনেক অসুস্থতার জনয স্টকান 
অনুপনস্থত আদর্েন ্া একর্ট ননর্বার্ন স্টর্ািব  িাকদ্াদগ পাঠাদত পাদরন, তা এমনভাদর্ েসডা করা 
এর্ং োপাদনা হদর্ ্াদত স্টভােোদনর ননর্বার্নগুনি স্টকর্ি অনুপনস্থত র্যািে আদর্েদন সীনমত থাকদর্ 
্া শুধু প্রাথনমক অথর্া নর্দশষ ননর্বার্দনর স্টক্ষদত্র প্রদ্াজয হদর্ ্া জনু 23, 2020-দত অনুনিত 
হদর্, এই শদতব  স্ট্, স্ট্ সকি অনুপনস্থত র্যািে ্া ইনতমদধযই িাকদ্াদগ পাঠাদনা হদেদে অথর্া 
সমু্পণব করা হদেদে র্দি োর্ী করা হদেদে, তা একর্ট সাধারণ ননর্বার্দনর জনয র্যািে ননর্বার্ন 
করদর্ অথর্া স্থােী অনুপনস্থত র্যািদের জনয অনুদরাধ করদর্ ্া সর্ স্টক্ষদত্র বর্ধ থাকদর্ একর্ট 
অনুপনস্থত র্যািে প্রোন করার জনয স্ট্ স্টকান প্রাথনমক র্া নর্দশষ ননর্বার্দনর স্টক্ষদত্র ্া জনু 23, 
2020 তানরদে অনুনিত হদর্। এই ননদেবশ স্টমদন আদর্েনর্ট সম্পভণব করার জনয স্টভাোরদের উদেদশয 
ননদেবশার্িী ওদের্সাইদের েনৃষ্টদগার্র হে এমন স্থাদন স্টপাে করদর্ন সকি ননর্বার্ন স্টর্ািব  (Boards 
of Elections)। 

 



  

• ননর্বাহী আদেশ 202.8 স্টেৌজোনর কা্বনর্নধ আইদন (Criminal Procedure Law) থাকা স্টকাদনা 
সমদের সীমার্দ্ধতার নর্ধানার্িী ননম্নরূপ পনরর্তব ন করা: 

 
o স্টেৌজোনর পদ্ধনত আইদনর স্টসকশন 182.30, স্টসই পনরসর অর্নধ পনরর্তব ন র্া সংদশাধন 

করা ্া নননেবষ্ট আদর্েদনর স্টক্ষদত্র ইদিকট্রননক উপনস্থনতর র্যর্হার নননষদ্ধ করদর্;  
o স্টেৌজোনর কা্বনর্নধ আইদনর স্টসকশন 180.60 প্রোন কদর স্ট্ (i) শুনাননদত সকি পদক্ষর 

উপনস্থনত, প্রনতর্ােী সহ, একর্ট ইদিকট্রননক উপনস্থনতর মাধযদম হদত পাদর; (ii) আোিত 
সঙ্গত কারদণর জনয, স্টেৌজোনর পদ্ধনত আইদনর স্টসকশন 245.70 এর অধীদন, সাক্ষয 
নেদেন এমন স্ট্ স্টকান সাক্ষীর পনরর্ে স্টগাপন করদত, তার েনর্ আর্ো করদত র্া প্রকাশ 
না করদত পাদরন, এর্ং।অথর্া গিার স্বর িুদকাদত পাদরন - এই শদতব  স্ট্ আোিতদক 
একজন সাক্ষীর আর্রণ নর্র্ার করার জনয র্যর্স্থা প্রোন করা হে;  

o স্টেৌজোনর পদ্ধনত আইদনর স্টসকশন 180.80, স্ট্ প্বন্ত একর্ট আোিত ননদজদক অর্শযই 
সন্তুষ্ট করদর্ স্ট্ ভাি কারণ প্রেশবন করা হদেদে 8 স্টম, 2020 স্টথদক একশ রু্োনিশ 
 িার মদধয, স্ট্ প্রনতর্ােীদক আেক রাো অর্যাহত রাো উনর্ৎ একর্ট অপরাদধর 
অনভদ্াদগর নভনত্তদত COVID-19 এর কারদণ একর্ট গ্রযান্ড জনুর এম্পাদনি করার অক্ষমতার 
েদি, ্া এই স্টসকশদনর সার্নিনভশন নতদনর অধীদন ভাদিা কারণ র্দি গণয করা হদত 
পাদর; এর্ং  

o স্টেৌজোনর পদ্ধনত আইদনর স্টসকশন 190.80, স্ট্ প্বন্ত একর্ট আোিত অর্শযই ননদজদক 
সন্তুষ্ট করদর্ স্ট্ ভাি কারণ স্টেোদনা হদেদে ্াদত একর্ট প্রনতর্ােীদক 45 নেন পার কদরও 
একর্ট অপরাদধর অনভদ্াদগর কারদণ আেক রাো উনর্ত COVID-19 এর েদি একর্ট 
গ্রযান্ড জনুর এম্পযাদনি করদত অক্ষম হওোর কারদণ, ্া এই স্টসকশদনর সার্নিনভশন b এর 
অধীদন ভাদিা কারণ র্দি গণয হদত পাদর, এই শদতব  স্ট্ স্টসই প্রনতর্ােীদক একর্ট প্রারনিক 
শুনানন প্রোন করা হদেদে স্টসকশন 180.80 এর অধীদন।  

 
উপিন্তু, েদু্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েদু্বাগকািীন জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেবশ জানর 

করার জনয ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর ধারা অনু্ ােী আমার উপর নযস্ত কতৃদের 
দ্বারা, আনম এতদ্বারা ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 06 জনু 2020 সমেকাদির জনয ননম্ননিনেত ননদেবশগুনি 
ইসুয করনে: 
 

• স্টকাদনা আর্ানসক র্া র্ানণনজযক ভাডাদের উদেে প্রনক্রোকরণ শুরু করা র্িদর্ না, ভাডার জনয 
অথর্া স্টকানও আর্ানসক র্া র্ানণনজযক র্ন্ধক না প্রোন করার জনয স্টকান স্টোরদলাজার করা র্িদর্ 
না, ্া এমন কাদরার মানিকানা অথর্া ভাডাে আদে ন্নন রাজয ও স্টেিারাি আইদনর অধীদন 
স্টর্কারদের র্ীমা র্া সুনর্ধার জনয স্ট্াগয অথর্া অনযথাে আনথবক অস্বেিতার সম্মুেীন হদেন 
COVID-19 মহামারীর কারদণ জনু 20, 2020 স্টথদক শুরু কদর ষাে নেদনর জনয। 

 
• স্টেের্যাপী সু্কি র্দন্ধর সাদথ সম্পনকব ত কা্বননর্বাহী আদেশ 202.11 দ্বারা সংদশানধত, কা্বননর্বাহী 

আদেশ 202.14 এর্ং 202.4-এ থাকা ননদেবশনাদক সম্প্রসারণ করা কা্বননর্বাহী আদেশ 202.18, 
এতদ্বারা অর্যাহত থাকদর্ এর্ং তোনুসাদর সকি সু্কি অর্নশষ্ট সু্কি র্দষবর জনয র্ন্ধ থাকদর্। 
অপনরহা্ব কমীদের নশশুদের পনরর্্বা উপর স্টজার স্টেওো সহ সু্কি নিনিক্টগুদিাদক নর্কল্প 
ননদেবশনামভিক র্যর্স্থা, নর্তরণ এর্ং োর্াদরর প্রাপযতা, ও নশশু পনরর্্বার জনয পনরকল্পনা অর্যাহত 
রােদত হদর্। 

 
 

 

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন স্টেদের সরকানর 

নসিদমাহর সহ অযািদর্নন শহদর েইু 

হাজার নর্শ সাদির স্টম মাদসর সপ্তম 

নেদন এর্ট প্রোন করা হি। 

 

 

গভনবর কতৃব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


