
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.46 
 

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 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 েদু্বাগকািীন জরুনর অর্স্থার সমে, ্নে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, 
আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্িদি তা েদু্বাগকািীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপ 
ননদত র্াধা স্টেে র্া নর্িম্ব করাে র্া প্রদোজদন এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমাকাদর্িাে সহােতা র্া সহদ্াগীতা করার 
প্রদোজন হদি, আনম এতদ্বারা এই কা্বননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 30 জিুাই 2020 অর্নধ সামনেকভাদর্ 
স্থনগত র্া সংদশাধন করনে: 

 
• স্বাধীন মদনানেন সংক্রান্ত ননর্বার্ন আইদনর 6-138, 6-142, 6-158, 6-210, 6-206, এর্ং 

15-108 স্টসকশনগুনি ননম্নরুদপ: সাধারণ ননর্বার্দনর সমে অথর্া স্ট্ স্টকান গ্রামীন ননর্বার্দনর সমে 
একটি পদের জনয স্বাধীন মদনানেদনর আদর্েন 27 এ জিুাই স্টথদক 30 এ জিুাই 2020 এর মদধয 
োনেি করা হদর্। 

 
o সাধারণ ননর্বার্দনর সমে র্া গ্রামীণ ননর্বার্দনর সমে একটি স্বতন্ত্র মদনানেদনর জনয একটি 

স্বীকত নত র্া প্রতযােযাদনর সাটিব নিদকে 3 রা আগে, 2020 এর মদধয োনেি করা হদর্।  
 

o সাধারণ ননর্বার্দনর সমে র্া গ্রামীন ননর্বার্দনর সমে একটি স্বাধীন সংস্থার দ্বারা 
প্রতযােযাদনর কারদণ একটি শূনযপে পূরদণর জনয একটি সাটিব নিদকে োনেি করা হদর্ 6ই 
আগে, 2020 এর মদধয।  

 
o 2020 সাদির 1িা জিুাই এর আদগ র্া 30 এ জিুাই, 2020 এর পদর করা একটি 

সাধারণ ননর্বার্নী র্যািদের র্া গ্রামীন ননর্বার্দনর একটি পদের জনয একটি স্বাধীন 
মদনানেদনর জনয েরোদস্তর উপর করা স্বাের গণনা করা হদর্ না। 

 
o 2020 সাদির স্ট্ স্টকান সাধারণ ননর্বার্দন, স্ট্ স্টকান পদের জনয একটি স্বাধীন মদনানেদনর 

স্টেদত্র একটি স্বাধীন মদনানেন ্া রাজযর্যাপী ননর্বার্ন দ্বারা ননধবানরত হে না তার 



  

আদর্েদনর স্বােদরর প্রদোজনীেতা হদর্ এইগুনির মদধয স্ট্টি কম, স্টসটি: (i) এই ধরদনর 
ইউননদের গত গুর্ারনযাশানাি ননর্বার্দন গভনবর পদে স্টমাে স্টভাদের নতন ও নতন েশমাংশ 
শতাংশ, শূনয ও শূনয স্টভাে র্াে নেদে, অথর্া (ii) ননর্বার্ন আইদনর স্টসকশন 6-142 
সার্নিনভশন 2 কততব ক প্রেত্ত নর্নধর্দ্ধ নূযনতম সংেযার সত্তর শতাংদশর সমান সংেযা, অথর্া 
একটি গ্রামীন ননর্বার্দনর স্টেদত্র, স্টসকশন 15-108 এর সার্নিনভশন 6 অথর্া স্টসকশন 6-
206 এর সার্নিনভশন 4 অনু্ােী প্রেত্ত নর্নধর্দ্ধ নূযনতদমর সত্তর শতাংশ। একটি 
রাজযর্যাপী ননর্বার্ন দ্বারা ননধবানরত একটি অনিদসর জনয, একটি স্বাধীন মদনানেন েরোদস্ত 
স্টেদত্র স্বােদরর প্রদোজনীেতা কমপদে 30,000 বর্ধ স্বাের হদর্, ্ার মদধয কমপদে 
330টি বর্ধ স্বাের থাকদর্ রাদজযর জনয কংদগ্রসনাি স্টজিার এক-অদধবর প্রনতটির স্টথদক।  

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

করার জনয ননর্বাহী আইদনর আটিব দকি 2-B এর স্টসকশন 29-a অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কতত দের দ্বারা, 
আনম এতদ্বারা ননম্ননিনেত ননদেবশগুনি ইসুয করনে: 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.13 মদধয সমনিত ননদেব নশকা, ্া ননর্বাহী আদেশ 202.26 এর্ং 202.44 দ্বারা 
র্নধবত, তা এতদ্বারা র্ানতি করা হদে এই পনরসর অর্নধ ্া স্বাধীন মদনানেন েরোস্ত প্রর্াদর 
করা স্ট্দত পাদর, এর্ং এই ননর্বাহী আদেদশর সাদথ সামঞ্জসযপূণব, জিুাই 1, 2020 স্টথদক শুরু কদর 
এর্ং এর ধারার্ানহকতাে োনেি করা।  

 
 
 

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের ননজস্ব 

নসিদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ সাদির 

জনু মাদসর নত্রশতম নেদন এটি প্রোন 

করা হি। 

 

 

গভনবর কততব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


