
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
নম্বর 202.49 
 

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 আর্টব দকি 2-B এর স্টসকশন 

29-a এর অধীদন আমার উপর নযস্ত কততব দের দ্বারা স্টেদের েদু্বাগকািীন জরুনর অর্স্থার সমে স্ট্ স্টকাদনা সংস্থার স্টকাদনা 
আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া তার অংশগুদিা সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন করদত পানর, 
্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 এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমাকাদর্িাে সহােতা র্া সহদ্াগীতা 
করার স্টেদত্র তা করার প্রদোজন হদি, আনম এতদ্বারা এই কা্বননর্বাহী আদেশ 202.15 এর্ং তার পরর্তী ননর্বাহী আদেশ 
202.21 এর্ং 202.29 সহ স্টকান পরর্তী ননর্বাহী আদেশ এর দ্বারা আদরানপত স্টকান আইদনর ও ননদেব নশকার স্থনগতকরণ এর্ং 
পনরর্তব নগুনি অর্যাহত রােনে ্া স্টকান পরর্তী ননদেব নশকার দ্বারা অনতক্রম করা হেনন এর্ং তার সাদথ ননর্বাহী আদেশ 
202.39 এ অর্যাহত রাো ও ধারণ করা ননর্বাহী আদেশ 202.29 অর্যাহত রােনে আদরা নত্রশ নেদনর জনয 06 আগে 
2020 অর্নধ, ননম্ননিনেতগুনি র্যানতদরদক: 

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

নর্নধ পূণব শনিদত র্ির্ত এর্ং কা্বকর থাকদে 8 জিুাই 2020 স্টথদক: 
o 10 NYCRR 5-6.12(a)(4); 
o ধমীে কদপবাদরশন আইন (Religious Corporations Law) §§ 43, 45, স্ট্মন এই ধরদনর স্থনগতাদেশ 

2020 আইদনর 122 অধযাে দ্বারা অনতক্রম করা হদেদে; 
o পনরদর্শ সংরেণ আইদনর (Environmental Conservation Law) আর্টব দকি 3, 8, 9, 13, 15, 17, 

19, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 37 এর্ং 75 এর্ং 6 এর্ং NYCRR এর অংশ 552, 550, 
601, এর্ং 609, স্টসই পনরসর অর্নধ পনরর্তব ন করা ্া প্রদোজন পনরদর্ষ সংরেণ নর্ভাদগর 
(Department of Environmental Conservation) শুনাননর প্রদোজনীেতা স্থনগত করার জনয, এই শদতব  
স্ট্ জনসাধারদণর মন্তর্য গতহীত হদর্ হে বর্েযুতীনভাদর্ অথর্া ডাকদ্াদগ; 

o নরদেি প্রপার্টব  এন্ড প্রনসনডংস িয (Real Property and Proceedings Law) § 711, নরদেি প্রপার্টব  িয 
(Real Property Law) § 232-a, এর্ং একানধক আর্াসন আইন (Multiple Dwelling Law) § 
4(8) এর্ং (9); 

o নে ফর প্রনফে কদপবাদরশন আইন (Not for Profit Corporation Law) § 1517; 19 NYCRR 
203.3, 203.6, 203.13; 10 NYCRR 77.7(a)(1); 

o নে ফর প্রনফে কদপবাদরশন আইন (Not for Profit Corporation Law) § 1517; 19 NYCRR 
203.3, 203.6, 203.13; 10 NYCRR 77.7(a)(4); এর্ং 

o জনস্বাস্থয আইন (Public Health Law) §§ 4140; 4144; নে ফর প্রনফে কদপবাদরশন আইন (Not 
for Profit Corporation Law) § 1502, 1517, 19 NYCRR 203.1, 203.4, 203.8, 203.13; 10 
NYCRR 13.1।  

 
 

 



  

 

আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের ননজস্ব 

নসিদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ সাদির জিুাই 

মাদসর সপ্তম নেদন এর্ট প্রোন করা হদিা। 

 

 

গভনবর কততব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


