
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.47 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

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

 
য্খোরন, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম ননউ ইয়দকব র সকল স্টেটগুনলদত স্টেদটর েদু্বাগকালীন জরুনর 

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

য্খোরন, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট  টনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবজননত সংক্রমণ, উভয়ই ননউ 
ইয়কব  স্টেদট ননথর্দ্ধ করা হদয়দে এর্ং তা আদরা র্লদত পাদর র্দল প্রতযাশা করা হদে; 

 
য্খোরন, সম্প্রোয় নভনিক সংক্রমণ থাকা সদেও, ননউ ইয়কব  স্টেট স্টেদশর সদর্বাচ্চ সংক্রমদণর হার 

স্টথদক সর্বননম্নদত স্টনদম এদসদে এর্ং ্া COVID-19 ননয়ন্ত্রদণর জনয মাত্র কদয়কটি স্টেদটর মদযয অনযতম গনত;  
 
এরদরক, গভনবর ননউ ইয়কব  স্টেট পুনরায় স্টোলার জনয একটি সতকব , ক্রমর্যবমান ও প্রমাণ-নভনিক 

পদ্ধনত গ্রহণ কদরদেন;  
 

 য্খোরন, স্বাস্থয স্টপ্রাদটাকলগুনলদক সম্মান করা এর্ং র্াস্তর্ায়ন করা র্যনি ও এলাকার্াসীর উপর োনয়ত্ব 
্া ননউ ইয়কব দক প্বায়ক্রদম পুনরায় স্টোলার জনয এনগদয় ্াওয়ার অনমুনত নেদয়দে; 
 
 য্খোরন, স্থানীয় সরকারগণ ক্ষয়ক্ষনত ও ক্ষনতকারক আর্রণ স্ট্মন- মুে স্টেদক না রাো, সামানজক 
েরূত্ব র্জায় না রাো অথর্া র্ড় েদল জদড়া হওয়া, সকল আর্রণ ্া মারাত্মক COVID-19 ভাইরাদসর 
সংক্রমণ র্নৃদ্ধ কদর তা স্টরায নননিত করার জনয তাদের অনতনরি সরঞ্জাদমর প্রদয়াজন হয়; 
 
 এরদরক গি কদয়ক সপ্তাহ যদর নর্নভন্ন সংস্থার তেন্তকারীরা ননর্বাহী আদেশ, প্রাসনিক ননদেব নশকা এর্ং 
স্টেট তরল কতৃব পক্ষ (State Liquor Authority)-এর লাইদসন্সপ্রাপ্ত প্রনতষ্ঠাদনর অযালদকাহনলক পানীয় ননয়ন্ত্রণ 
আইন লঙ্ঘদনর নর্ষদয় স্টেট তরল কতৃব পদক্ষর কাদে নরদপাটব  করদেন; 
 
 য্খোরন এই যরদনর তেন্তকারীদের এই যরদনর লাইদসন্সপ্রাপ্ত প্রনতষ্ঠাদন তেন্ত ও প্রদয়াদগর জনয উপলভয 
সকল সরঞ্জাম থাকা উনর্ত; 
 

এখন, অিএব আনম, ননউ ইয়কব  স্টেদটর গভনবর, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আটিব দকল 2-
B এর 29-a যারার অযীদন আমার উপর নযস্ত কতব র্যপালদনর কতৃব দত্বর দ্বারা স্টেদটর েদু্বাগকালীন জরুনর 
অর্স্থার সময় স্ট্দকাদনা সংস্থার স্টকাদনা আইন, স্থানীয় আইন, অযযাদেশ, আদেশ, নর্নয র্া প্রনর্যান র্া এর 
অংশগুদলা সামনয়কভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাযন করদত পানর, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অযযাদেশ, 
আদেশ, নর্নয র্া প্রনর্যান স্টমদন র্লদল তা েদু্বাগকালীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমাকাদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ 
ননদত র্াযা স্টেয় র্া নর্লম্ব করায় র্া প্রদয়াজদন এই যরদনর েদু্বাগ স্টমাকাদর্লায় সহায়তা র্া সহদ্াগীতা করার 



  

প্রদয়াজন হদল, আনম এতদ্বারা এই কা্বননর্বাহী আদেশ 202.37 এর তানরে স্টথদক 2 আগে 2020 অর্নয 
আইদনর স্থনগত এর্ং সংদশাযন এর্ং স্ট্দকাদনা ননদেবশনা ্া পরর্তী স্টকাদনা ননদেবশনার মাযযদম স্থনগত করা 
হয়নন তা অর্যাহত রােনে, ননম্ননলনেত পনরর্তব নগুনলর সাদপদক্ষ:  

• স্ট ৌজোনর কা্বনর্নযর আইদনর যারা 2.20, এটি স্ট্দকাদনা পনরমাণ স্ট ৌজোরী কা্বনর্নযর আইদনর 
2.10 যারায় সংজ্ঞানয়ত নহদসদর্, শানন্ত কমবকতব ার অযালদকাহনলক পানীয় ননয়ন্ত্রণ আইন এর্ং জনস্বাস্থয 
আইন র্া এর লঙ্ঘদনর জনয প্রাপ্ত রায় র্া আদেদশর নর্যান কা্বকর করদত র্া ননর্বাহী আদেশ 202 
এর নর্যান এর্ং এই জাতীয় আদেদশর সংদশাযন র্া সংদ্াজন কা্বকর করদত ননয়ন্ত্রণ কদর, সীমার্দ্ধ 
কদর র্া অনযথায় র্াযা স্টেয়। 
 

• অযালদকাহনলক স্টর্ভাদরজ ননয়ন্ত্রণ আইন, র্া রায়সমূদহর নর্যান কা্বকর করার জনয স্ট ৌজোনর 
কা্বনর্নযর আইদনর 2.10 যারায় সংজ্ঞানয়ত নহদসদর্, স্টকাদনা শানন্ত কমবকতব ার ননয়ন্ত্রণ কদর, সীমার্দ্ধ 
কদর র্া অনযথায় র্াযা স্টেয় স্টসই পনরমাদণ অযালদকাহনলক পানীয় ননয়ন্ত্রণ আইদনর যারা 105 এর্ং 
106 র্া এর লঙ্ঘদনর জনয প্রাপ্ত আদেশ র্া কা্বননর্বাহী আদেশ 202 এর নর্যান এর্ং এই জাতীয় 
আদেদশর স্টকাদনা সংদশাযন র্া সংদ্াজন কা্বকর করদত;  
 

• নশক্ষা আইদনর যারা 2022 এর উপ-নর্ষয় 4 এর্ং নশক্ষা আইদনর যারা 2007 এর উপ-নর্ষয় 3 
এটি প্রোন করা প্রদয়াজন স্ট্ ্নে একটি সু্কল নিনিক্ট দ্বারা প্রস্তানর্ত মূল র্াদজট 9 জনু, 2020 
তানরদে অনুনষ্ঠত একটি ননর্বার্দন স্টভাটাররা অনুদমােন না কদর, কা্বননর্বাহী আদেশ 202.26 অনুসাদর, 
আসল র্া সংদশানযত র্াদজদটর স্টভাটারদের পুনর্বাসদনর নর্ষদয় স্ট্দকাদনা পুননর্বদর্র্না হদর্ 28 জলুাই, 
2020 তানরে এর্ং এই ননর্বাহী আদেদশর দ্বারা অনদুমানেত কতৃব পদক্ষর অনুসাদর স্বাস্থয নর্ভাগ 
(Department of Health)-এর ননদেব নশকা অনুসাদর পনরর্ানলত হদর্ এর্ং আরও সরর্রাহ করা হদয়দে 
স্ট্ এ জাতীয় পুননর্বদর্র্নার প্রস্তার্ স্টেওয়ার জনয একটি সু্কল নিনিক্ট 1 জলুাই স্টথদক 28 জলুাই প্বন্ত 
নশক্ষা আইন নর্ভাদগর 2022 যারার 5টি মহকুমা উপ-নর্ষয় একটি অস্থায়ী র্াদজদটর মাযযদম 
পনরর্ালনা করদর্; 
 

• নশক্ষা আইদনর যারা 2007 এর উপ-নর্ষদয়র অনুদেে 3 অনু্ায়ী প্রদয়াজনীয় পনরমাদণ তা সরর্রাহ 
করার জনয সু্কল নিনিক্ট র্াদজদটর পনুদভব াদটর েটুি স্টনাটিশ প্রকাদশর প্রদয়াজনীয়তার পনরর্দতব , প্রনতটি 
নিনিক্ট স্টিদস্কর সমস্ত র্ানসন্দাদক স্টপােকািব  স্টনাটিশ পাঠাদর্ ্া র্াদজদটর পুনদভব াদটর তানরে ও 
অর্স্থান, র্াদজদটর শুনাননর তানরে, স্ট্াগয স্টভাটাদরর সংজ্ঞা এর্ং অনুপনস্থত র্যালদটর স্টক্ষদত্র আদর্েদনর 
জনয ননদেবশার্লী নর্শেভাদর্ র্ণবনা কদর। এই যরদনর স্টপােকািব  নর্জ্ঞনপ্ত এই যরদনর স্টভাদটর 21 নেন 
আদগ িাকদ্াদগ পাঠাদনা হদর্। ্নে স্টকাদনা সু্কল নিনিদক্টর স্টকাদনা র্ানসন্দার বর্য ইদমইল ঠিকানা 
থাদক, তাহদল স্টপােকাদিব র স্টনাটিশটি িাদকর পনরর্দতব  স্টসই র্ানসন্দাদক ইদমইদলর মাযযদম পাঠাদনা হদত 
পাদর; 
 

• প্রদয়াজদনর নভনিদত নশক্ষা আইদনর 2022 যারার উপ-নর্ষয় 2-a অনু্ ায়ী সু্কল নিনিক্ট কতৃব পক্ষদক 
স্ট্াগয স্টভাটাদরর বর্য ইদমল ঠিকানা সম্বনলত স্টকাদনা িাদকর পনরর্দতব  স্টসই স্টভাটাদরর কাদে ইদমদলর 
মাযযদম সু্কল র্াদজট স্টনাটিশ পাঠাদনার অনুদমােন স্টেওয়া; 
 

• নশক্ষা আইদনর 1608 এর্ং 1716 যারায় প্রদয়াজনীয়তা অনুসাদর সম্পনি কর নরদপাটব  কািব গুনল সু্কল 
র্াদজট পুনদভব াদটর তানরদের 14 নেন আদগ স্টেট নশক্ষা নর্ভাগ (State Education Department) এ 
জমা স্টেওয়ার অনুমনত স্টেওয়া এর্ং নর্ভাগ তার সংকলনটি পুনদভব াদটর তানরদের সাত নেন আদগ 21 
জলুাই, 2020 এ সর্বদশদষ বর্েযুনতকভাদর্ উপলভয করদর্; 
 

• নশক্ষা আইন এর যারা 2018-a ও 2018-b এর প্রদয়াজনীয়তা অনুসাদর এটা প্রোন করার জনয, 
COVID-19 এর প্রর্ণতা এর্ং সম্প্রোয় নভনিক নর্স্তাদরর কারদণ, COVID-19 ভাইরাস সংদকার্দনর 
সম্ভার্নায় 28 জলুাই 2020 তানরদে অনুনষ্ঠত একটি সু্কল র্াদজট পুনঃদভাদট অনুপনস্থত স্টভাটার নহদসদর্ 
স্টভাট স্টে্ওয়ার স্ট্াগযতার জনয একটি সামনয়ক অসসু্থতা নহদসদর্ নর্দর্নর্ত হদর্। 

 
উপিন্তু, েদু্বাগ স্টমাকাদর্লা করার জনয প্রদয়াজনীয় েদু্বাগকালীন জরুনর সময় স্টকাদনা ননদেবশ জানর 

করার জনয ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর যারা অনু্ ায়ী আমার উপর নযস্ত কতৃদত্বর 
দ্বারা, আনম এতদ্বারা ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 02 আগে 2020 সময়কাদলর জনয ননম্ননলনেত 
ননদেবশগুনল ইসুয করনে: 
 

• কা্বননর্বাহী আদেশ 202 দ্বারা স্ট ানষত স্টেদটর েদু্বাগকালীন জরুনর সমদয় আতশর্ানজ র্া নর্পজ্জনক 
আতশর্ানজ র্যর্হার জনস্বাস্থয আইদনর যারা 12(b) 2 এর লঙ্ঘন নহদসদর্ েণ্ডনীয় হদর্ এর্ং স্বাস্থয 
কনমশনারদক জরুনর আইন ননদেবশ স্টেওয়া ও ইসুয করার জনয অনুদমানেত করা হদয়দে, ্নে এই 
যরদনর র্যর্হার শানস্ত আইদনর যারা 270 এর উপ-নর্ভাগ 2 এ প্রনতনষ্ঠত সতয ও পনরনস্থনতর সাদথ 
নমদল ্ায়। উপরন্তু, স্বাস্থয অনযেপ্তর কতৃব ক জানরকৃত স্টকাদনা প্রদ্াজয ননদেব নশকার সাদথ অসিনতপণূব 



  

স্টকাদনা স্টেট সংস্থার লাইদসন্সযারী দ্বারা আতশর্ানজর র্যর্হার এই যরদনর লাইদসন্স স্থনগত র্া র্ানতদলর 
একটি নভনি হদর্। 
  

• এর নর্পরীদত স্টকাদনা আইন র্া েদলর ননয়ম সদেও, ননর্বার্নী আইন অনু্ায়ী অনুনষ্ঠত স্ট্দকাদনা েলীয় 
সমাদর্শ, েলীয় সভা র্া েলীয় সদম্মলন স্টর্য়ারপারসদনর আহ্বাদন েইু হাজার নর্দশ সামনগ্রকভাদর্ র্া 
আংনশকভাদর্ স্টটনলদ ান র্া নভনিও কন াদরদন্সর মাযযদম এ জাতীয় সভা অননুষ্ঠত হদত পাদর; তদর্ 
প্রেি স্ট্দকাদনা প্রদয়াজনীয় নর্জ্ঞনপ্তদত অংশগ্রহণকারীদের এই যরদনর নভনিও স্টটনল কন াদরদন্স নকভাদর্ 
অযাদেস করা ্ায় স্টস সম্পদকব  ননদেবশনা অন্তভুব ি করা হদর্। 
 

• নর্পরীদত আইদনর স্টকাদনা নর্যান র্া স্টকাদনা পদক্ষর নর্নয-নর্যান থাকা সদেও, ননর্বার্ন কনমশন 
অনুসাদর স্ট্দকাদনা প্রনে স্টভাট প্রোন, েলীয় সমাদর্দশ প্রনে স্টভাটোন, েলীয় সভা র্া েলীয় সদম্মলদন 
েইু হাজার নর্শ র্েদরর অনযদর্শন বর্যতা অনুদমানেত হদর্। এই যরদনর সভায় উপনস্থত থাকা এর্ং 
স্টভাট স্টের্ার স্ট্াগয স্ট্দকাদনা র্যনি েশটি প্রনে যদর রােদত পাদরন।  একটি প্রনে নর্র্নৃত েদলর শাসন 
দ্বারা ননযবানরত আকাদর হদত পাদর অথর্া অতীদত েলীয় সিা দ্বারা গৃহীত হদয় নেল অথর্া 
উদেেদ্াগযভাদর্ ননম্ননলনেত হদত পাদর: "আনম, [দেট েদলর সমাদর্শ, েলীয় সভা র্া েলীয় সদম্মলদনর 
সেসয র্া স্ট্াগয স্টভাটার, এর মাযযদম [প্রনেযারীর স্টেট নাম] স্টক আমার প্রনে অনুদমােন নেনে, স্ট্ 
[তানরে] এর্ং এর স্ট্দকাদনা স্থনগদতর তানরদে সভা অনুনষ্ঠত হওয়ার সভায় আমার পদে স্টভাট স্টেওয়ার 
জনয অনুদমানেত হদর্।" এোদন প্রেি স্ট্দকাদনা প্রনে েলীয় সংস্থার সনর্র্ র্া স্টর্য়ারমযানদক স্টেওয়া 
একটি স্টলোয় অথর্া সভায় প্রনে োতার উপনস্থনত দ্বারা প্রতযাহারদ্াগয হদর্।  
 

 
উপিন্তু, এর মাযযদম আনম ননর্বাহী আদেশ 202.36 এর মদযয ননম্ননলনেত স্থনগতাদেশ এর্ং ননদেব নশকা 2 

আগে 2020 প্বন্ত র্ানড়দয় স্টের্: 
 

• নশক্ষা আইদনর নর্ভাগ 6530, র্া জনস্বাস্থয আইদনর স্ট্ স্টকাদনা নর্ভাগ, একটি ইদলকট্রননক অসমননয়ত 
ইদলকট্রননক ইন্টারদ স র্া ইদলকট্রননক স্টমল ্া ননউ ইয়কব  স্টেদটর একজন লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নকৎসদকর 
দ্বারা একটি নিননকযাল লযার্দরটনর স্টটদের আদেশ স্টেওয়ার জনয নর্নকসৎক-দরাগী সম্পদকব  গদড় স্টতালার 
জনয ্দথষ্ট, তার মাযযদম পনরর্ানলত একটি প্রশ্নার্লীর অনুদমােদনর পনরসদর। 

• ননর্বাহী আদেশ 202.44 মদযয ননদেব নশকা ্া স্টকাদনা েলীয় সমাদর্শ 15 স্টসদেম্বর, 2020 তানরদে 
অনুনষ্ঠত একটি শহর র্া গ্রাম ননর্বার্দন একটি অন স পূরদণর জনয েরূর্তীভাদর্ অনুনষ্ঠত হদত অনুমনত 
স্টেওয়া হদয়নেল, স্টকাদনা শহর র্া গ্রাদমর অন দসর জনয একটি েরূর্তী সমাদর্শ র্া সদম্মলন অনুদমানেত 
করার জনয ইন াদর সংদশাযন করা হদয়দে ্া নদভম্বদরর সাযারণ ননর্বার্দন আইন অনুসাদর পূরণ 
করদত হদর্ এর্ং 15 স্টসদেম্বর 2020 তানরদে শহর র্া গ্রাম ননর্বার্দনর সময় পূরণ করা হদর্ না।  

• ননর্বাহী আদেশ 202.7 এ এর্ং স্ট্ভাদর্ সম্প্রসানরত হদয়নেল, তাদত থাকা ননদেবশীকায়, সমস্ত স্টসলুন, 
রু্দলর স্টসলুন, টযাটু র্া নপয়ানসবং পালবার এর্ং সম্পনকব ত র্যনিগত পনরর্্বা পনরদষর্াসমূহ ্া সাযারণ 
মানুদষর জনয র্ন্ধ নেল তা এতদ্দ্বারা স্টসলনু, রু্দলর স্টসলুনগুদলাদক েলুদত স্টেওয়ার অনুমনত নেদয় 
সংদশাযন করা হদয়দে, নকন্তু তা শুযুমাত্র প্বায় েইু ইন্ডানিগুদলার পনুরায় র্ালু করার জনয স্বাস্থয 
েপ্তদরর স্ট ানষত ননদেব নশকা এর্ং সংগনতপূণব অঞ্চলগুদলার পনরসদর।  

• ননর্বাহী আদেশ 202.32 এর অন্তগবত ননদেবশটি স্টকাদনা স্টরসট্রযাদকর স্টকাদনা লাইদসন্সপ্রাপ্ত র্া 
ফ্র্যাঞ্চাইনজটিদক এই জাতীয় স্টরসট্রাক পনরর্ালনার অনুমনত স্টেয় সুতরাং এটিদক সংদশাযন কদর 2 আগে 
2020 প্বন্ত র্াড়াদনা হদর্ য়া স্টকাদনা অদটা স্টরসট্রযাদকর স্ট্দকাদনা অপাদরটরদক 3 জনু 2020 সাদলর 
শুরু স্টথদক পনরর্ালনার অনুমনত নেদত এর্ং স্বাস্থয ননদেব নশকা স্টমদন র্লদত নর্ভাদগর উদদ্বাযন র্া 
অপাদরশন প্রদয়াজন এর্ং এই জাতীয় অদটার স্টরসট্রযাক স্টকর্লমাত্র প্রদয়াজনীয় কমী র্া অংশগ্রহণকারীদের 
সাইদট থাকদত স্টেয় এর্ং স্টকাদনা অনতনথ অথর্া েশবনাথীদক এই সুনর্যা অথর্া র্িদর অনুমনত প্রোন 
কদর না।  

• ননর্বাহী আদেশ 202.35, ্া ননউ ইয়কব দক সামনয়কভাদর্ স্তব্ধ করা সম্পনকব ত পূর্বর্তী ননর্বাহী আদেশদক 
সংদ্ানজত কদরনেল, তা ননদম্নািভাদর্ পনরর্নতব ত করা হল: 

• প্রথম প্বায় র্ালুর জনয অনুদমানেত স্ট্দকাদনা অঞ্চলই র্নহরাগত, স্বল্প ঝুুঁ নকপণূব নর্দনােনমূলক 
কা্বক্রম এর্ং এম্পায়ার স্টেট স্টিদভলপদমন্ট কদপবাদরশন (Empire State Development 
Corporation) কতৃব ক ননযবানরত স্ট্মন- নক্রয়াকলাপ সরর্রাহকারী র্যর্সায়গুনলদক স্বাস্থয 
অনযে তদরর নেকননদেবশনা অনু্ায়ী পনরর্ানলত হদল পনরর্ালনার অনুমনত নেদত পাদর।  
 

 
 
 
 



  

আমার স্বহদস্ত প্রেি এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর 

ননজস্ব নসলদমাহরসহ েইু হাজার নর্শ 

সাদলর জলুাই মাদসর তৃতীয় নেদন এটি 

প্রোন করা হদলা। 

 

 

 

 

গভনবর কতৃব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


