
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.53 
 

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;  

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

2-B-এর স্টসকশন 29-a এর অধীদন আমার উপর নযস্ত কতব র্য পািদনর কততব দের দ্বারা স্টেদের েদু্বাগকািীন 
জরুনর অর্স্থার সমে স্ট্দকাদনা সংস্থার স্ট্দকাদনা আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান 
র্া এর অংশগুনি 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 স্টনওোর স্টেদত্র র্াধা সতনষ্ট কদর র্া প্রদোজদন এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমাকাদর্িাে সহােতা র্া সহদ্াগীতা 
করার জনয, আনম এতদ্বারা কা্বননর্বাহী আদেশ 202.22 স্টথদক 202.26 এর্ং 202.32, ্া পরর্তী ননদেবশ 
দ্বারা অনতক্রম করা হেনন, দ্বারা স্থনগত র্া সংদশানধত আইন র্া ননদেবশগুনির স্থনগতকরণগুনি ও সংদশাধনগুনি 
অর্যাহত রােনে 20 আগে 2020 প্বন্ত, স্টকর্ি কনমশনার অফ েযাক্স অযান্ড ফাইনান্স দ্বারা আদরানপত স্টকান 
জনরমানা োড়া নর্ক্রে কর প্রোন করার সমে প্রসানরত করার প্রনর্ধান 202.33, 202.34 এর্ং 202.35 
স্ট্মন কা্বননর্বাহী আদেশ 202.44 এ উনিনেত আদে, এর্ং কা্বননর্বাহী আদেশ 202.45 র্যনতদরদক। 
 

উপরন্তু,েদু্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েদু্বাগকািীন জরুনর সমদে স্টকাদনা ননদেবশ জানর 
করার জনয ননর্বাহী আইদনর আর্টব দকি 2-B এর স্টসকশন 29-a অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কততব দের েমতা 
দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 20 আগে 2020 সমেকাদির জনয ননম্ননিনেত ননদেবশগুনি 
জানর করনে:  

 
• কা্বননর্বাহী আদেশ 202.45, ্া কা্বননর্বাহী আদেশ 202.3, 202.4, 202.5, 202.6, 

202.7, 202.8, 202.10, 202.11, 202.13, 202.14, 202.28, 202.31, 202.34, 
202.35 এর্ং 202.41 এর প্রনর্ধানগুনি প্রসানরত কদর, ্ার প্রনতর্ট সরকারী র্া র্যনিগত 
র্যর্সা র্া সরকারী র্াসস্থান র্ন্ধ র্া অনযথাে সীমানেত কদর এর্ং রাদজযর পনুরাে স্টোিার 
প্বাে র্াদর অঞ্চিগুনিদক প্রদর্শানধকার প্রোন কদর ্তেণ তারা স্বাস্থয নর্ভাদগর ননধবানরত 
জনস্বাস্থয এর্ং ননরাপত্তার স্টমনিক্স পরূণ কদর, স্টসগুনি এদতাদ্বারা অর্যাহত রাো হদে ্নে না 
পরর্তীদত একর্ট স্টকান ভনর্ষযৎ ননর্বাহী আদেশ দ্বারা স্টসগুনি সংদশানধত র্া প্রসানরত করা হে, 
এই শদতব  স্ট্ 20 জিুাই 2020 তানরদে ননউ ইেকব  নসর্ট অঞ্চি স্টফজ স্টফার নশদের পুনরাে 



  

স্টোিার জনয প্রদোজনীে জনস্বাস্থয এর্ং ননরাপত্তার স্টমনিকস পূরণ কদরদে, নকন্তু এই শতব  আদরা 
স্ট্ নরদেইি শনপং মদির আভযন্তরীণ সাধারণ অংশগুনি এর্ং কম-ঝুুঁ নকর আভযন্তরীণ নশে এর্ং 
নর্দনােনগুনি স্টতমন অঞ্চিগুনিদত র্ন্ধ থাকা অর্যাহত থাকুক।  

 
• উপরন্তু, কা্বননর্বাহী আদেশ 202.50 এ উনিনেত ননদেবশ, ্ার অধীদন স্ট্ সর্ অঞ্চিগুনি 

রাদজযর পনুরাে স্টোিার প্বাে র্াদর প্রদর্দশর জনস্বাস্থয এর্ং ননরাপত্তার স্টমনিকস পূরণ কদরদে 
স্টসোনকার েুর্রা শনপং মিগুনির আভযন্তরীণ সাধারণ অংশগুনি স্টোিার অনুদমােন স্টপদেদে, 
স্টসর্ট এদতাদ্বারা সংদশাধন করা হি এই মদমব স্ট্ ননউ ইেকব  নসর্টর এিাকাে শনপং মিগুনির 
আভযন্তরীণ সাধারণ অংশগুনি র্ন্ধ থাকা অর্যাহত থাকদর্।  

 
 
 
 

আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের 

ননজস্ব নসিদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ 

সাদির জিুাই মাদসর একুশ তানরদে এর্ট 

প্রোন করা হদিা। 

 

 

গভনবর কততব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


