
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.54 
 

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 কতৃত্বর্দি স্টেদের েদু্বাগকািীন জরুনর অর্স্থার সমে স্ট্দকাদনা সংস্থার স্টকাদনা আইন, 
স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধানসমহূ র্া তার অংশনর্দশদষর স্টেদত্র, ্নে স্টসই আইন, স্থানীে আইন, 
অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধানসমহূ র্া তার অংশনর্দশষ স্টমদন র্িদি তা েদু্বাগ স্টমাকানর্িাে র্াাঁধা সৃনষ্ট কদর র্া র্যাহত 
কদর র্া পেদেপ স্টনওো নর্িনম্বত কদর র্া ্নে স্টসই েদু্বাগ সামিাদত সহােতা কদর এর্ং তার সাদথ স্টসই সকি ননদেবশগুনিও 
্া ননর্বাহী আদেশ 202.36 এর্ং 202.37 এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.46 এর্ং 202.47 এ উনিনেত আদে এর্ং স্টকান পরর্তী 
ননদেব নশকা দ্বারা রনহত করা হেনন, তা সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া পনরর্নতব ত করার েমতার্দি, আনম এদতাদ্বারা স্টসগুনির 
স্থনগতাদেশ এর্ং পনরর্তব নগুনি অর্যাহত রােনে আদরা নত্রশ নেন, 29 আগে 2020 প্বন্ত, ননম্ননিনেতগুনি র্যনতদরদক: 

 
• ননর্বাহী আদেশ 202.47-দত উনিনেত ননদেব নশকা ্া স্ট্াগয স্ট্ স্টকান র্যনিদক ন্নন ননর্বার্নী আইন অনু্ােী 

স্ট্ স্টকান েিীে ককাস, র্া েিীে সভা র্া েিীে কনদভনশদনদভাে স্টেন তাদক েইু হাজার কুনি সাদি েশর্ট 
অর্নধ প্রনি ধারণ করদত স্টেে, তা পনরর্তব ন করা হদেদে এই মদমব স্ট্ এই আদেদশর পূদর্ব কা্বকর স্ট্ স্টকান 
পার্টব  কনমর্টর ননেম ্া েশর্টর স্টর্নশ প্রনির অনুদমােন স্টেে তা সম্পূণব শনিদত কা্বকর থাকদর্। 

• স্টসকশন 2022, 2007, 1608, 1716, 2018-a, এর্ং 2018-b ্া জিুাই 28 এর সু্কি র্াদজদের পুনরাে 
স্টভাদের প্রদোজদন স্থনগত করা হদেনেি, তা আর এেন স্থনগত নে।  

• নরদেি প্রপার্টব  েযাি আইন (Real Property Tax Law) স্টসকশন 925-এ অনু্ােী সুে র্া জনরমানা োিা 
সম্পনি কর পনরদশাদধর স্টমোে আর কা্বকর নে। 

 
উপরন্তু, নরদেি স্টপ্রাপার্টব  েযাি আইদনর স্টসকশন 925-a দ্বারা আমার উপর অনপবত েমতা র্দি, আনম সুে র্া 

জনরমানা োিা সম্পনি কর পনরদশাদধর সমেকাি অযােিযানিক নর্র্ গ্রাম, নাসাউ কাউনিদত একুশ নেন আদগর তানরে স্টথদক 
র্ািািাম ্া পনরদশাধ করার স্টশষ নেন নেি 01 জিুাই 2020। 

 
 
 

 

আমার স্বহদস্ত প্রেি এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের ননজস্ব 

নসিদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ সাদির জিুাই 

মাদসর নত্রশতম নেদন এর্ট প্রোন করা হদিা। 



  

 

 

 

 

গভনবর কতৃব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


