
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
নম্বর 202.52 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবতত ে অবযাহত রাখা 
েনু ত্াি সংক্রান্ত জরুয়র অবস্থার সানে সম্পয়কত ত 

 
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;  

 
এয়েনক, ননউ ইেকব  স্টেে স্টেদশর সদর্বাচ্চ সংক্রমদণর হার স্টথদক স্টনদম এদস স্টেদশর সর্ স্টর্দে কমগুনির মদযয একটি 

হদে োাঁনিদেদে এর্ং COVID-19 এর নর্স্তার স্টরায করার জনয মাত্র কদেকটি স্টেদের মদযয একটি;  
 
এয়েনক, গভনবর ননউ ইেকব  স্টেে পনুরাে স্টোিার জনয একটি সতকব , ক্রমর্যবমান এর্ং প্রমাণ-নভনিক পদ্ধনত গ্রহণ 

কদরদেন;  
 
য্খানে, অনযানয রাজয ্ারা কম সতকব  েনৃষ্টভনি গ্রহণ কদরদে তারা COVID-19 এর ক্রমর্যবমান প্রর্ণতা অনুভর্ 

করদে; 
 
য্খানে, আমাদের ননরাপদে পুনরাে স্টোিা অর্যাহত রাোর জনয জনস্বাদস্থযর আর্শযকতাগুনি প্রদোগ করা র্যর্সার 

মানিক এর্ং স্থানীে সরকাদরর োনেত্ব;  
 
এখে, অতএব আনম, ননউ ইেকব  স্টেদের গভনবর, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আটিব দকি 2-B এর 29-a 

স্টসকশদনর অযীদন আমার উপর নযস্ত কতৃব দত্বর দ্বারা স্ট্ স্টকানও সংস্থার স্টকানও আইন, স্থানীে আইন, অযযাদেশ, আদেশ, নর্নয 
র্া প্রনর্যান র্া এর অংশগুদিা সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাযন করদত পানর রাদজযর েদু্বাগকািীন জরুনর অর্স্থার সমে, 
্নে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অযযাদেশ, আদেশ, নর্নয র্া প্রনর্যান স্টমদন র্িদি তা েদু্বাগকািীন জরুনর পনরনস্থনত 
স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপ ননদত র্াযা স্টেে র্া নর্িম্ব করাে র্া এই যরদনর েদু্বাগ স্টমাকাদর্িাে সহােতা র্া সহদ্াগীতা 
করার জনয প্রদোজন হদি, এর্ং স্ট্ স্টকান ননদেবশ জানর করার জনয একটি েদু্বাগকািীন সঙ্কদের জনয ্া এই েদু্বাদগর 
স্টমাকানর্িা করার জনয প্রদোজন, আনম এতদ্বারা এই কা্বননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 15 আগে 2020 অর্নয 
সামনেকভাদর্ ননম্ননিনেতগুনি স্থনগত র্া সংদশাযন করনে এর্ং ননদেবশ প্রোন করনে: 

 
• অযািদকাহনিক পানীে ননেন্ত্রণ আইদনর (Alcoholic Beverage Control Law) স্ট্ স্টকান নর্যান স্টসই পনরসর 

অর্নয সংদশাযন করা ্া প্রদোজন স্ট্ অযািদকাহনিক পানীে তাদের প্রািদন প্রোদনর জনয রাষ্ট্রীে মে কতৃব পে 
কতৃব ক িাইদসন্সপ্রাপ্ত সকি র্যর্সাগুনি, এর্ং োেয উপিব্ধ করার জনয একটি িাইদসন্সপ্রানপ্তর জনয শতব  নহসাদর্ 
আর্শযক, তারাই শুয ুপ্রািদণ পাদনর জনয অযািদকাহনিক পানীে পনরদর্শন করদর্ র্া প্রািদনর র্াইদর পান করার 
জনয পনরদর্শন করদর্ এই শদতব  স্ট্ স্টসই অযািদকাহদির সাদথ একটি োর্াদরর পেও স্টকনা হে প্রদতযক র্যনির 
দ্বারা ্াদের আদকাহনিক পানীে পনরদর্শন করা হদে, অযািদকাহনিক পানীে ননেন্ত্রণ আইদনর অযীদন িাইদসদন্সর 
োেয প্রাপযতার প্রদোজনীেতার সাদথ সামঞ্জসয স্টরদে। রাজয মে কতৃব পদের (State Liquor Authority) 
স্টর্োরমযানদক এই নর্যান কা্বকর করার জনয স্টকান ্ুনিসিত ননদেব নশকা জানর করার অনুমনত স্টেওো হদর্।  

 
 
 

আমার স্বহদস্ত প্রেি এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের ননজস্ব 

নসিদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ সাদির জিুাই 



  

মাদসর স্টষািশতম নেদন এটি প্রোন করা 

হদিা। 

 

 

 

গভনবর কতৃব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


