
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
নম্বর 202.51 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবতত ে অবযাহত রাখা 
ে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 (Executive Law) 

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 202.31 
এর ননদেবশগুনি, ্া পরর্তী স্টকান ননদেবশ দ্বারা অনতক্রান্ত হেনন, তা অর্যাহত রােনে, এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.41 এর্ং 
202.42 এর্ং 202.43 এর দ্বারা আদরানপত স্টকান আইদনর ও ননদেব নশকার স্থনগতকরণ এর্ং পনরর্তব নগুনি অর্যাহত রােনে 
আদরা নত্রশ নেদনর জনয 12 আগে 2020 অর্নধ, ননম্ননিনেত র্যনতক্রমগুনি র্যানতদরদক: 

 
• নাসাউ কাউনি অযাডনমননদের্টভ স্টকাদডর (Nassau County Administrative Code) স্টসকশন 5-18.0(2) আর 

স্থনগত র্া পনরর্নতব ত নে; এর্ং 
• নরদেি প্রপার্টব  েযাক্স আইন (Real Property Tax Law) স্টসকশন 925-এ অনু্ােী সুে র্া জনরমানা োডা সম্পনি 

কর পনরদশাদধর স্টমোে আর কা্বকর নে। 
 
উপরন্তু, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক শুরু কদর 12 আগে 2020 প্বন্ত ননদম্নাক্ত আইনগুনি 

সামনেকভাদর্ র্ন্ধ র্া পনরর্তব ন করনে: 
 

• নশো আইদনর (Education Law) স্টসকশন 259 এর সার্নডনভশন 1 স্টসই পনরসর অর্নধ পনরর্তব ন করা ্া 
প্রদোজন ননর্নন্ধত পার্নিক র্া নি অযাদসানসদেশন িাইদেনর ফানডং নপর্টশদন প্রদোজনীে স্বােদরর সংেযা কনমদে 
গভনবদরর জনয গত ননর্বার্দন তার পদে স্টমাে ্ত স্টভাে প্রোন করা হদেনেি স্টসই নমউনননসপানির্টদত শূণয র্া 
অকা্বকর স্টভাে র্াে নেদে, তার নতন ও নতন েশমাংদশ ননদে আসার জনয। ননধবানরত ননর্বার্দনর অন্তত 30 নেন 
আদগ স্টসই নপর্টশনগুনি জমা স্টেওো হদর্। 

• স্ট্ স্টকান পার্নিক িাইদেনর স্টজিা র্া নর্দশষ গ্রন্থাগার স্টজিা ননর্বার্দনর জনয মদনানেদনর আদর্েন পত্র জমা স্টেওোর 
জনয স্ট্ স্টকান রাদজযর আইন, ননেম র্া প্রনর্ধান স্টসই পনরসর অর্নধ পনরর্তব ন র্া সংদশাধন করা ্া প্রদোজন 15 
স্টসদেম্বর 2020 তানরদে স্ট্ িাইদেনর ট্রানে ননর্বার্ন অননুিত হদর্ র্া পদরর স্টকান তানরদে স্টসদেম্বর 15 স্টথদক 31 
নডদসম্বর 2020 তানরদের মদধয স্ট্ ননর্বার্ন অনুনিত হদর্, তার নূযনতম সংেযার প্রদোজনীেতা নশো আইন র্া স্টসই 
িাইদেনরর নর্নধর্দ্ধ নর্ধান দ্বারা প্রেি নূযনতম সংেযার সির শতাংদশর সমান করার জনয। ননধবানরত ননর্বার্দনর 
অন্তত 30 নেন আদগ স্টসই নপর্টশনগুনি জমা স্টেওো হদর্। 
 
 

 
 
 



  

আমার স্বহদস্ত প্রেি এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের ননজস্ব 

নসিদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ সাদির জিুাই 

মাদসর ত্রদোেশতম নেদন এর্ট প্রোন করা 

হদিা। 

 

 

গভনবর কততব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


