
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.48 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবতত ে অবযাহত 
েনু ত্ািকালীে পয়রয়স্থয়তর জরুয়র অবস্থা সংক্রান্ত 

 
 

য্খানে, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম - স্টেদের সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদের েদু্বাগকািীন 
জরুনর অর্স্থার কথা স্ট াষণা কদর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর কনর;  
 

য্খানে, 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;  

 
এখে, অতএব আনম, ননউ ইেকব  স্টেদের গভনবর, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আর্টব দকি 2-B 

এর 29-a ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত ক্ষমতার্দি স্টেদের েদু্বাগকািীন জরুনর অর্স্থার সমে স্ট্দকাদনা 
সংস্থার স্টকাদনা আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধানসমদূহর স্টক্ষদত্র এই জাতীে আইন, 
স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্িদি তা েদু্বাগকািীন জরুনর পনরনস্থনত 
স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদক্ষপ ননদত র্াধা স্টেে র্া নর্িম্ব করাে র্া প্রদোজদন এই ধরদনর েদু্বাগ 
স্টমাকাদর্িাে সহােতা র্া সহদ্াগীতা করার প্রদোজন হদি এগুদিাদক র্া এর অংশগুদিাদক সামনেকভাদর্ স্থনগত 
র্া সংদশাধন করদত পানর, আনম এতদ্দ্বারা এই কা্বননর্বাহী আদেশ 202 এর তানরে স্টথদক 05 আগে 2020 
অর্নধ আইদনর স্থনগত এর্ং সংদশাধন 202.14 অর্নধ এর্ং এর অন্তভুব ক্ত, স্ট্মন অনর্রত এর্ং কা্বননর্বাহী 
আদেশ 202.27, 202.28 এর্ং 202.38 এ অন্তভুব ক্ত রদেদে এর্ং স্ট্দকাদনা ননদেবশনা ্া পরর্তী স্টকাদনা 
ননদেবশনার মাধযদম স্থনগত করা হেনন তা আরও নত্রশ নেদনর জনয অর্যাহত রােনে, ননম্ননিনেত পনরর্তব নগুনির 
সাদপদক্ষ: 
 

• ননম্ননিনেত আইন এর্ং নর্নধর স্থনগতাদেশ অথর্া পনরর্তব ন অর্যাহত থাকদে না এর্ং এই সকি আইন 
এর্ং নর্নধ পূণব শনক্তদত র্ির্ত এর্ং 7 জিুাই 2020 স্টথদক কা্বকর থাকদে: 
 

o নশক্ষা আইদনর ধারা 3604(7) এর্ং সংনিষ্ট স্ট্দকাদনা ননদেব নশকা, ্া নশক্ষা কনমশনারদক 
নশক্ষামূিক কা্বক্রদমর নেদনর সংেযা কমাদনার অনুমনত স্টেে, স্টকননা এই ধরদনর স্থনগতাদেশ 
এর্ং ননদেব নশকা 2020 সাদির আইদনর 107 নং অনুদেদে অন্তভুব ক্ত করা হদেদে; 
 

o জরুনর সমেকাদি মাননসক স্বাস্থয অনিদসর এেনতোদর মাননসক স্বাস্থয অনিস র্া স্টকাদনা স্টপ্রাগ্রাম 
র্া সরর্রাহকারী স্টথদক পনরদষর্া প্রাপ্ত র্যনক্তদের পনরর্হদণর জনয কমীদের সেসযদের র্যর্হার 
করার স্টক্ষদত্র প্রদোজন হওো সাদপদক্ষ মাননসক স্বাস্থযনর্নধ আইদনর 33.17 ধারা এর্ং এর সাদথ 
সম্পনকব ত নর্নধগুনির স্থনগতাদেশ; 

 



  

o ধারা 2800(1)(a) এর্ং (2)(a) =; 2801(1) এর্ং (2); 2802(1) এর্ং (2); 
এর্ং সরকারী কততব পক্ষ আইদনর 2824(2) এর স্থনগতাদেশ, স্টসই স্টক্ষদত্র ্েন কততব পদক্ষর র্াদজে 
অনিদসর পনরর্ািক স্টক এই সমদের মদধয ননধবানরত প্রদোজনীেতা পরূদণ র্যথবতার কারদণ এই 
ধরদনর সমেসীমা উদপক্ষা করার অনুমনত স্টেওো হেএমন সমদে ্েন জরুনর অর্স্থা সম্পনকব ত 
সঠিকভাদর্ সম্পানেত স্ট াষণাপত্র জানর করা হদেদে স্টসগুদিাই স্টকর্ি অর্যাহত থাকদর্ স্টকননা 
স্টসগুদিা স্টকাদনা স্টেে র্া স্থানীে কততব পক্ষদক এই জাতীে প্রনতদর্েদনর জনয মিূ নর্নধর্দ্ধ তানরে 
স্টথদক ষাে নেদনর র্নধবতকরদণর অনুমনত স্টেে; 

 
o NYCRR-এর নশদরানাম 18 এর 413.4 এর্ং 415.15 ধারাে সমাজদসর্া আইদনর 390-b 

ধারা; 
 

o ননর্বার্ন আইদনর ধারা 8-407 এর উপধারা; 
 

o স্টিৌজোনর কা্বনর্নধ আইন স্থনগত করার জনয নর্র্ােীর র্যনক্তগত উপনস্থনত প্রদোজন এর্ং 
স্ট্দকাদনা এেনতোদর সম্মনত আদে, স্ট্োদন আোিতদক প্রধান প্রশাসননক নর্র্ারক কততব ক 
র্যনক্তগতভাদর্ হানজরা শুরু করার অনুমনত স্টেওো হদেদে; এই শদতব  স্ট্ আইদনর ননম্ননিনেত 
নর্ধানগুনির স্থনগতাদেশ র্া সংদশাধন অর্যাহত রাো হদেদে: 

▪ স্টিৌজোনর কা্বনর্নধ আইদনর ধারা 150.40 স্টেস্ক হানজরা র্টদকদের জনয নরোদনবর 
তানরদের জনয 20 নেদনর সমেসীমা হানজরার র্টদকে পাওোর পর স্টথদক 90 নেন প্বন্ত 
র্াডাদনার জনয সংদশাধন করা হদেদে স্ট্; 

▪ স্টিৌজোনর কা্বনর্নধ আইদনর ধারা 190.80 , প্রাথনমক শুনানন র্া অর্যাহনত প্রোদনর 
পর গ্রযান্ড জনুরদের কাদে একর্ট নর্ষে উপস্থাপন করার জনয 45 নেদনর সমেসীমা 
স্থনগত রাো এর্ং অনতনরক্ত 30 নেদনর জনয স্টোি স্টেওোর উদেদশয সংদশাধন করা 
হদেদে;  

▪ স্টিৌজোনর কা্বনর্নধ আইদনর ধারা 30.30 , ্তক্ষণ না স্টপর্টে স্টিৌজোনর জনুরদের 
পুনরাে োকা হে অথর্া নত্রশ নেন, ্াই স্টহাক না স্টকন ততক্ষণ প্বন্ত দ্রুত নর্র্াদরর 
সমেসীমা স্থনগত রাোর উদেদশয সংদশাধন করা হদেদে; 

▪ স্টিৌজোনর কা্বনর্নধ আইদনর 195 নং অনুদেে, আোিত অর্যাহনত এর্ং স্টস্বোর্ানরতার 
নর্ষদে একর্ট পণূবাঙ্গ এর্ং সুস্পষ্ট তেন্ত কদর তাহদি স্টসদক্ষদত্র নকেু আদর্েদনর জনয 
ইদিকট্রননক উপনস্থনতর র্যর্হার নননষদ্ধ করার জনয স্থনগত করা হদেদে; 

▪ একজন কারার্ন্দী নর্র্ােীদক তার স্টকৌৌঁসুনির কাদে হানজর হওোর অনুমনত স্টেওোর 
জনয, ্াদত তারা অর্যাহনত মাি করদত পাদর এর্ং তার ননদজর প্রনতরক্ষাে সাক্ষয 
নেদত পাদর স্টসই উদেদশয স্টিৌজোনর কা্বনর্নধ আইদনর 190.45 এর্ং 190.50 ধারা 
সংদশাধন করা হদেদে; 

▪ স্টিৌজোনর কা্বনর্নধর ননর্বাহী আদেশ 202.28 দ্বারা সংদশানধত ধারা ১ 180.80 ও 
190.80 এর স্থনগত আদেশ অর্যাহত রাো হদেদে, ্া এোদন স্টকান এেনতোদর নত্রশ 
নেদনর স্টর্নশ নে, স্ট্োদন স্টকান গ্রযান্ড জনুর স্টনই; এর্ং ্েন স্টকান নতুন গ্রযান্ড 
জনুরদক স্টিৌজোনর মামিা শুনাননর জনয পযাদনি করা হে, তেন স্টিৌজোনর কা্বনর্নধর 
180.80 ও 190.80 স্টিৌজোনর কা্বনর্নধর এক সপ্তাহ পদর আর স্থনগত করা হদর্ না;  

▪ স্টিৌজোনর কা্বনর্নধ আইদনর 180.60 এর্ং 245.70 ধারার স্থনগতাদেশ, ্া ননর্বাহী 
আদেশ 202.28 দ্বারা সংদশানধত, ্া প্রাথনমক শুনাননদত প্রনতরক্ষামূিক আদেশ 
র্যর্হাদরর অনুমনত স্টেে, এর মাধযদম নত্রশ নেন ধদর র্িদত থাদক; এর্ং 

▪ স্টিৌজোনর কা্বনর্নধ আইদনর ধারা 182.30-এর 202.28 এর ননর্বাহী আদেদশ সংদশাধন 
োডাও ধারা 182.20 এর স্থনগতাদেশ এইভাদর্ নত্রশ নেদনর জনয র্াডাদনা হদেদে স্টসই 
স্টক্ষদত্র স্ট্োদন এর্ট গুরুতর আদর্েদনর জনয ইদিক্ট্রননকভাদর্ উপনস্থনত, র্া প্রাথনমক 
শুনানন র্া সাজা স্টেওোর জনয ইদিক্ট্রননকভাদর্ উপনস্থনতর র্যর্হার নননষদ্ধ করদর্; 

 
o নর্জদনস কদপবাদরশন আইন ধারা 602, 605 এর্ং 708, এই ধরদনর স্থনগতাদেশ আইন দ্বারা 

রনহত করা হদেদে, স্ট্মনর্ট 2020 সাদির আইদনর 122 অধযাদে র্নণবত আদে;  
 

o র্যাংনকং আইন ধারা 39 (2), এই ধরদনর স্থনগতাদেশ আইন দ্বারা রনহত করা হদেদে, 
স্ট্মনর্ট 2020 সাদির আইদনর 112 ও 126 অধযাদের পাশাপানশ ননর্বাহী আদেশ 202.9-এ 
র্নণবত আদে; 

 
o র্ীমা আইন ও র্যাংনকং আইদনর নর্ধান ননর্বাহী আদেশ 202.13 অনু্ােী স্থনগত করা হদেদে, 

্া সুপানরনদেনদেদির জরুনর নর্নধমািার স্টমোে উত্তীণব হওোর সাদথ সামঞ্জসযপূণব;  
 



  

o কর আইদনর 171 ধারার সার্নেনভশন (28), স্ট্দকাদনা োনেদির সমেসীমা কনমশনার র্ানডদে 
নেদেদেন; 
 

o র্ীমা আইদনর ধারা 3216(d)(1)(c) এর্ং 4306 (g) এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.14 
ননদেব নশকা দ্বারা প্রেত্ত স্ট্দকাদনা সংনিষ্ট ননেন্ত্রক কততব পক্ষ, স্ট্দহতু সংনিষ্ট জরুনর নর্নধমািা আর 
কা্বকর নে;  

 
o ননধবানরত ননর্বাহী আদেশ 202.28 এ অন্তভুব ক্ত ননদেব নশকা, স্ট্দকাদনা আর্ানসক র্া র্ানণনজযক 

ভাডাদে অপসারদণর কা্বক্রম র্া র্াস্তর্ােন নননষদ্ধ করা হদেদে, স্ট্মন ভাডা র্ন্ধ না কদর র্া 
স্টকাদনা আর্ানসক র্া র্ানণনজযক র্ন্ধদকর পূর্বাভাস, এই ধরদনর র্ন্ধক না প্রোদনর জনয স্টকর্ি 
অননর্া্বভাদর্ অর্যাহত রদেদে কারণ এর্ট স্টকাদনা র্ানণনজযক ভাডার্টো র্া র্ানণনজযক র্ন্ধক 
নহসাদর্ প্রদ্াজয, কারণ এর্ট স্টকাদনা আর্ানসক ভাডাদে এর্ং 2020 এর আইনগুনির অধযাে 
112, 126 এর্ং 127 এর আর্ানসক র্ন্ধকদক আইন দ্বারা র্ানতি করা হদেদে; এর্ং 

 
o এনিনকউর্টভ অেব ার 202.10 এ নর্নধননদষধ সম্পনকব ত, ননর্বাহী আদেশ 202.11 দ্বারা 

সংদশানধত, হাইদরািাইদলাদরাকুইন র্া স্টলাদরাকুইন সম্পনকব ত নর্তরণ সম্পনকব ত ননদেবশনা এর্ং 
মানকব ন োেয ও ওষুধ প্রশাসন কততব ক জরুনর র্যর্হাদরর অনুদমােদনর র্ানতিকরদণর সাদথ 
সম্পনকব ত FDA র্যর্হাদরর সরর্রাহ  ােনত েরূ কদরদে।  
 

• এনিনকউর্টভ অেব ার 202.3 এ থাকা ননদেবশার্িী, স্ট্গুনি নভনেও িোনর স্টগনমং র্া কযানসদনা স্টগনমং, 
নজম, নিেদনস স্টসিার র্া লাস এর্ং মুনভ নথদেোরগুনি র্ন্ধ কদরদে এর্ং এনিনকউর্টভ অেব ার 202.5 
এ থাকা ননদেবশার্িী ্া েরু্রা শনপং মিগুনির অভযন্তরীণ সাধারণ অংশগুনি এর্ং সমস্ত জােগাগুনিদক 
র্ন্ধ কদর নেদেদে ্া সংদশানধত নহসাদর্ জনসাধারদণর নর্দনােন, র্ানডর র্াইদর র্া র্াইদরর জীর্দনর 
সাদথ সম্পনকব ত, তা এইভাদর্ সংদশাধন করা হদেদে স্ট্ ভনর্ষযদতর ননর্বাহী আদেশ জানরর সমে প্বন্ত 
এই ননদেব নশকাগুনি কা্বকর থাকদর্ না। 
 
উপরন্তু, আনম 5 আগে, 2020 তানরে প্বন্ত নত্রশ নেদনর জনয স্থনগত র্া পনরর্তব ন করনে: 
 

• রাষ্ট্রীে অথব আইদনর ধারা 11-A এর্ং 11-B এর নর্ধান এর্ং এর অধীদন অনুদমানেত স্ট্দকাদনা 
প্রনর্ধান, COVID-19 মহামারীর প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষ অথবনননতক, আনথবক এর্ং সামানজক প্রভাদর্ সাডা 
স্টেওোর জনয প্রদোজনীে। 
 
উপরন্তু, েদু্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েদু্বাগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেবশ জানর করার 

জনয ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর ধারা অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কততব পদক্ষর 
ক্ষমতা দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 05 আগে 2020 সমেকাদির জনয ননম্ননিনেত 
ননদেবশগুনি ইসুয কনর: 

 
• এনিনকউর্টভ অেব ার 202.41 মদধয সমনিত ননদেব নশকা, ্া তত তীে নশল্প র্া সংস্থার অপ্রদোজনীে র্যর্সা 

র্া অনযানয সংস্থার উপর হ্রাস এর্ং নর্নধননদষধ র্ন্ধ কদর স্টেে, স্বাস্থয নর্ভাগ দ্বারা ননধবানরত, স্ট্াগয 
অঞ্চদি, এর দ্বারা শুধুমাত্র অভযন্তরীণ োেয স্টসর্া এর্ং োর্ার নননষদ্ধ করা হে। 
 

 

 

 
আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের 

ননজস্ব নসিদমাহরসহ েইু হাজার নর্শ 

সাদির জিুাই মাদসর ষষ্ঠ নেদন এর্ট 

প্রোন করা হদিা। 
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