
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.45 
 

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 েদু ব্াগকািীন 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 তা আদরা র্িদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে;  

 
এখন, অিএব, আনম, ননউ ইেকব  স্টেদের গভনবর, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 

29-a ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত কতব র্যপািদনর কততব দের দ্বারা স্ট্ স্টকানও সংস্থার স্টকানও আইন, স্থানীে 
আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদিা সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন করদত পানর 
রাদজযর েদু ব্াগকািীন জরুনর অর্স্থার সমে, ্নে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া 
প্রনর্ধান স্টমদন র্িদি তা েদু ব্াগকািীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপ ননদত র্াধা স্টেে র্া নর্িম্ব 
করাে র্া প্রদোজদন এই ধরদনর েদু ব্াগ স্টমাকাদর্িাে সহােতা র্া সহদ্াগীতা করার প্রদোজন হদি, আনম এতদ্বারা 
কা্বননর্বাহী আদেশ 202.34 এর্ং 202.35 এর স্ট্ স্টকান ননদেবশ প্রসানরত করনে এই শদতব  স্ট্ স্টসই ননদেবশটি একটি 
পরর্তী ননদেবশ দ্বারা অনতক্রম করা হেনন, এর্ং তেপরন্তু, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 26 জিুাই 
2020 অর্নধ ননম্ননিনেতগুনি সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন করনে: 

 
• শ্রম আইদনর (Labor Law) স্টসকশন 581 এর সার্নিনভশন 1 এর অনুদেে (e) , স্টসই পনরসর অর্নধ 

্া প্রদোজন শ্রম কনমশনারদক ফ্যানমনি ফ্ােব  কদরানাভাইরাস স্টরসপন্স অযাক্ট (Families First Coronavirus 
Response Act) কততব ক অনুদমানেত অনভজ্ঞতা স্টরটিং র্াজব  সংক্রান্ত একটি অনুসন্ধান জানর করার জনয 
প্রদোজনীে অনুদমােন এর্ং স্টর্নননফ্ে ্া শুরু হদর্ সপ্তাহ 9 মার্ব , 2020 স্টথদক; 

 
• 2020 সাদির আইদনর অধযাে 25 এর অনুদেে 1 এর শাো 4 প্রদোজন অনু্ােী পনরর্তব ন করা হদেদে, 

্ার অধীদন স্ট্ স্টেদশর জনয স্টরাগ ননেন্ত্রণ ও প্রনতদরাধ স্টকদের নদ্বতীে র্া তত তীে স্তদরর ভ্রমণ স্বাস্থয 
নর্জ্ঞনপ্ত জানর কদরদে, স্টসোদন ভ্রমণ োড়াও, একজন কমী সদর্তন অসুস্থ েুটির সুনর্ধা র্া এই অধযাদের 
অনয স্টকাদনা স্টর্তন ভাতা পাদর্ন না ্নে 2020 সাদি 25 স্টশ জদুনর পর নতনন এমন স্টকাদনা রাদজয ভ্রমণ 
কদরন স্ট্োদন প্রনত 100,000 র্ানসন্দার মদধয 10 টির স্টর্নশ ইনতর্ার্ক পরীোর হার রদেদে, অথর্া সাত 
নেদনর গদড়, 10% পরীোর ইনতর্ার্ক হার, এর্ং স্ট্ স্থান এই শতব গুনি পূরণ কদর র্দি নর্ভাদগর 
কনমশনার ননধবানরত কদরদেন স্ট্মন ননর্বাহী আদেশ 205 অনু্ােী জানর করা উপদেষ্টাে উনিনেত রদেদে, 
এর্ং ্নে স্টসই ভ্রমণ কমীর কাজ সম্পনকব ত না হে র্া ননদোগকতব ার ননদেবশ অনু্ােী না হদে থাদক; 

 
• র্াদফ্দিা শহদরর সনদের স্টসকশন 28-66, স্টসই পনরসর অর্নধ পনরর্তব ন করা ্া স্টমেরদক এনপ্রি, স্টম এর্ং 

জনু 2020 মাদসর জনয র্দকো 2019-2020 সাদির নগর কদরর উপর ননধবানরত সংদ্াজন মাফ্ করার 



  

অনুমনত স্টেে, এর্ং 2019-2020 সাদির নগর কর পনরদশাধ করা আর্শযক কদর ্া জনু 30, 2020-র 
পদর পনরদশাধ করা হে তা 2020-র এনপ্রি, স্টম জদুনর অনতনরক্ত কর োড়া করা ্াদর্; 

 
 উপিন্তু, ভূসম্পনি কর আইন (Real Property Tax Law)-এর স্টসকশন 925-a দ্বারা আমার উপর 
অনপবত েমতা র্দি আক্রান্ত কাউনি, নসটি, োউন, নভদিজ র্া সু্কি নিনিক্ট অঞ্চদির প্রধান ননর্বাহী অনফ্সাদরর 
অনুদরাদধ সুে র্া জনরমানা োড়া সম্পনি কর পনরদশাদধর স্টেদের েদু ব্াগকািীন পনরনস্থনতর জরুনর অর্স্থার কাি 
র্তনদ্ধর অনুদরাদধ, আনম সুে র্া জনরমানা োড়া সম্পনত কর পনরদশাদধর সমেকাি একুশ নেন র্াড়ািাম, ননদর্র 
অঞ্চিগুদিা ্াদের েযাক্স পনরদশাধ এেদনা র্ানক আদে এর্ং ্াদের পদে অনুদরাধ করা হদেদে তারা এই সমে 
র্তনদ্ধর আওতাে পড়দর্: ওদেেদর্োর কাউনির ওনসং গ্রাম; রকিযান্ড কাউনির স্টপাদমানা গ্রাম; 
 

উপিন্তু, েদু ব্াগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েদু ব্াগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেবশ জানর করার জনয 
ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর ধারা অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কততব পদের েমতা দ্বারা, 
আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 26 জিুাই 2020 সমেকাদির জনয ননম্ননিনেত ননদেবশগুনি ইসুয কনর: 

 
• ননর্বাহী আদেশ 202.35 এর অন্তভুব ক্ত ননদেব নশকা, স্ট্মন ননর্বাহী আদেশ 202.38 দ্বারা র্নধবত এর্ং 

সংদশানধত, এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.42, ্া ননর্বাহী আদেশ 202.10 এর ননদেব নশকা সংদশাধন কদরদে, ্া 
সকি অনার্শযক সমাদর্শদক সীমার্দ্ধ কদরদে, এতদ্বারা আদরা সংদশাধন করা হে পঞ্চাশ (50) জন র্া 
তার কম র্যনক্তদের সমাদর্দশর অনুমনত স্টেওোর জনয, স্ট্ স্টকাদনা বর্ধ উদেশয র্া কারদণ, ্নে অভযন্তরীন 
স্থাদন  ো এই ধরদনর সমাদর্শ অভযন্তরীন অঞ্চদির ধারণেমতার 50% অনতক্রম না কদর, এর্ং ্নে 
সমাদর্দশর অর্স্থান এমন একটি অঞ্চদি হে ্া রাদজযর নরওদপননং এর প ব্াে 4 এ স্টপ ৌঁদেদগদে, এর্ং ্নে 
স্বাস্থয নর্ভাগ (Department of Health) এর প্রদোজনীে সামানজক েরূে, মুদের আর্রণ এর্ং পনরষ্কার 
এর্ং জীর্াণুমুক্তকরদণর স্টপ্রাদোকি ্থা্থভাদর্ পািন করা হে। 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.41, ্া ননর্বাহী আদেশ 202.3, 202.4, 202.5, 202.6, 202.7, 202.8, 202.10, 
202.11, 202.13, 202.14, 202.28, 202.31, 202.34, এর্ং 202.35 গুনিদক প্রসানরত কদরদে ্ার 
প্রনতটি সরকারী র্া স্টর্সরকানর র্যর্সা র্া স্থান র্ন্ধ র্া অনযথাে সীনমত কদর, তা এদতাদ্বারা অর্যাহত 
রাো হি ততেণ এর্ং ্নে না পদর তা সংদশানধত র্া প্রসানরত হে একটি ভনর্ষযদতর ননর্বাহী আদেশ 
দ্বারা, এই শদতব  স্ট্: 

 
o 26 জনু, 2020 তানরে স্টথদক কা্বকর, অপনরহা্ব নে এমন র্যর্সা র্া অনযানয সত্ত্বাগুনিদত 

সশরীদর কাজ করা কমীর্ি হ্রাস এর্ং সীনমত করা আর র্তুথব প ব্াদের নশদের স্টেদত্র প্রদ্াজয হদর্ 
না, ্া স্বাস্থয েপ্তর (Department of Health) কততব ক ননধবানরত হদেদে, স্ট্াগয অঞ্চিগুনিদত, ্ার 
মদধয রদেদে:  

▪ উচ্চ নশো; 
▪ র্িনচ্চত্র ও সঙ্গীত প্রদ্াজনা; 
▪ স্বে ঝুৌঁ নকর আভযন্তরীণ নশে ও নর্দনােন; এর্ং 
▪ স্বে ঝুৌঁ নকর র্নহরঙ্গদনর নশে ও নর্দনােন; এর্ং 
▪ ভক্তদের োড়া স্টপশাোর স্টেিাধুিা।  

o স্টফ্জ নিদত স্টোিা র্যর্সা র্া সত্ত্বাগুনিদক অর্শযই স্বাস্থয েপ্তদরর (Department of Health) প্রণীত 
ননদেবশনা অনু্ােী পনরর্ািনা করদত হদর্। 

o 26 জনু 2020 তানরদের নহদসদর্, স্ট্ অঞ্চিগুদিা স্টফ্জ নি পুনরাে স্টোিার জনয প্রদোজনীে 
ননধবানরত জনস্বাস্থয ও ননরাপিার স্টমনিক্স পূরণ করদে, স্টসগুনি হি: নফ্ঙ্গার স্টিকস, স্টসন্ট্রাি ননউ 
ইেকব , স্টমাহাক ভযানি, সাউোনব োোর এর্ং নথব কানন্ট্র। স্টকান অনতনরক্ত অঞ্চি ্া এই তানরদের 
পদর এই মানেণ্ড পূরণ করদর্ স্টসগুনিদক আরও অনতনরক্ত পুননর্বদর্র্না োড়াই এই ননর্বাহী আদেদশর 
অন্তভুব ক্ত র্দি নর্দর্র্না করা হদর্ এর্ং একই শতব ার্িীর সাদপদে র্তুথব প ব্াদের নশেগুনি পুনরাে 
স্টোিার অনুমনত স্টেওো হদর্।  

o প্রথম প ব্াে, নদ্বতীে প ব্াে, তত তীে প ব্াে র্া র্তুথব প ব্াদে স্টোিার অনুমনত প্রাপ্ত স্ট্ স্টকান নশে, 
র্যর্সা র্া স্টফ্নসনিটির ্া স্টকান পূর্বর্তী ননদেব নশকার দ্বারা সীনমত করা হদেনেি তা এতদ্বারা 
অনতক্রম করা হি, শুধু স্টসই পনরসর অর্নধ ্া স্টকান ননর্বাহী আদেদশর সাদথ অসামঞ্জসযপূণব ্া 
র্যর্সা, নশে এর্ং স্টফ্নসনিটিগুনিদক পুনরাে স্টোিার অনুমনত স্টেে।  

 
• ঐনেক সাজব ানর সম্পনকব ত ননর্বাহী আদেশ 202.44 এর ননদেব নশকা এতদ্বারা সংদশাধন করা হে ্াদত ননর্বাহী 

আদেশ 202.10 এর ননদেব নশকা ্া স্বাস্থয কনমশনারদক সকি সাধারণ হাসপাতাি, অযামু্বদিেনর সাজব ানর 
স্টসিার, অনফ্স নভনিক সাজব ানর অনুশীিন এর্ং িাোগননেক এর্ং নর্নকৎসা স্টকেগুনিদক স্টরাগীদের জনয 
উপিব্ধ শ্যার সংেযা র্তনদ্ধ করদত ননদেবশ করার অনুদমানেত কদর, এতদ্বারা সংদশাধন করা হে, ্ার 
অধীদন সাধারণ হাসপাতািগুনি ঐনেক সাজব ানর সম্পােন করদত অনুদমানেত ্তেন র্তব মাদন প্রনতষ্ঠাদনর 
মানেণ্ডগুনি ্থা্থভাদর্ স্টমদন র্িা হদে, ননদেব নশকা দ্বারা ননধবানরত তানরদে স্টসই মানেণ্ডগুনি মানা হদেনেি 
নকনা তা নননর্বদশদষ, এর্ং স্ট্মন স্বাস্থয ননদেব নশকা নর্ভাগ দ্বারা 14 ই জদুন সংদশানধত। 

 



  

• স্টেের্যাপী সু্কি র্দন্ধর সাদথ সম্পনকব ত কা ব্ননর্বাহী আদেশ 202.34 ্া কা ব্ননর্বাহী আদেশ 202.28, 
202.18, 202.14 এর্ং 202.4-এ থাকা ননদেবশনাদক সম্প্রসারণ কদর ও কা্বননর্বাহী আদেশ 202.11 দ্বারা 
সংদশানধত, তা এতদ্বারা সকি সু্কি সশরীদর প্রনশেণ স্টেওোর স্টেদত্র র্ন্ধ রাোদক অর্যাহত রােদর্, শুধু 
নর্দশষ নশো পনরদষর্ার উদেশয র্যানতদরদক। অপনরহা্ব কমীদের নশশুদের পনরর্ ব্া উপর স্টজার স্টেওো সহ 
সু্কি নিনিক্টগুদিাদক অর্শযই োর্াদরর প্রাপযতা, ও নশশু পনরর্ ব্ার উপিভযতা নননিত করদত হদর্। একটি 
নর্কে সিা দ্বারা োর্ার সরর্রাহ করা স্ট্দত পাদর, এই শদতব  স্ট্ সু্কি স্টজিা সকি নশশুদের নর্নামূদিয 
োর্াদরর প্রানপ্ত নননিত করার জনয োেী থাদক। ্নে নশোথীদের একটি নর্কে সিার মাধযদম অযাদক্সস না 
থাদক, তাহদি সু্কি স্টজিাদক অর্শযই োর্ার সরর্রাহ করদত হদর্। 
 
 
 
 

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন স্টেদের নপ্রনভ সীি সহ 

অযািদর্নন শহদর েইু হাজার নর্শ সাদির 

জনু মাদসর োনিশতম নেদন এটি প্রোন 

করা হদিা। 

 

 

গভনবর কততব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


