নম্বর 202.57

নির্বাহী আদেশ

দুর্যোগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি
দুর্যোগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত

য্খোরন, 7 মোর্য 2020 িোরিরখ আরম - যেরেি সবযত্র যেরেি দুর্যোগকোলীন জরুরি অবিোি কথো
য োষণো করি রনবযোহী আরদশ নম্বি 202 জোরি করি; `এবং
য্খোরন, COVID-19 এি ভ্রমণ সংরিষ্ট েনো এবং সম্প্রদোরেি সংস্পশযজরনি সংক্রমণ, উভেই রনউ
ইেকয যেরে নরথবদ্ধ কিো হরেরে এবং িো আরিো র্লরি পোরি বরল প্রিযোশো কিো হরে;
সুিিোং, এখন আরম, রনউ ইেকয যেরেি গভনযি, অযোন্ড্রু এম. কুওরমো, রনবযোহী আইরনি আর্টযরকল 2-Bএি যসকশন 29-a এি অধীরন আমোি উপি নযস্ত কিয বয পোলরনি কিতয রেি দ্বোিো যেরেি দুর্যোগকোলীন জরুরি
অবিোি সমে য্রকোরনো সংিোি য্রকোরনো আইন, িোনীে আইন, অধযোরদশ, আরদশ, রবরধ বো প্ররবধোন বো এি
অংশগুরলো সোমরেকভোরব িরগি বো সংরশোধন কিরি পোরি, ্রদ এই জোিীে আইন, িোনীে আইন, অধযোরদশ,
আরদশ, রবরধ বো প্ররবধোন যমরন র্লরল িো দুর্যোগকোলীন জরুরি পরিরিরি যমোকোরবলোে প্ররেোজনীে পদরেপ
যনওেোি যেরত্র বোধো সতরষ্ট করি বো রবলরম্বি করি বো প্ররেোজরন এই ধিরনি দুর্যোগ যমোকোরবলোে সহোেিো বো
সহর্োগীিো কিোি জনয প্ররেোজন হরল সোমরেকভোরব িরগি বো সংরশোধন কিরি পোরি, অিএব, আরম এিদ্বোিো
কো্যরনবযোহী আরদশ 202.53 এ উরিরখি রনরদয শগুরল ্ো পিবিী যকোন রনরদয রশকোি দ্বোিো অরিক্রম কিো হেরন,
যসগুরল অবযোহি িোখরে, ্োি মরধয আরে কো্যরনবযোহী আরদশ 202.22 যথরক 202.26, 202.32, 202.33,
202.34, 202.35, 202.44, এবং 202.45 এ থোকো রনরদয ষ্ট রকেু িরগিোরদশ, পরিবিয ন এবং রনরদয শ অবযোহি
িোখো, 19 যসরেম্বি 2020 প্যন্ত।
•

বোরেরলো শহরিি সনরদি যসকশন 28-66;

•

রিরেল প্রপোর্টয েযোক্স আইরনি (Real Property Tax Law) যসকশন 925-এ অনু্োেী সুদ বো
জরিমোনো েোডো সম্পরি কি পরিরশোরধি যমেোদ আি কো্যকি নে.

উপিন্তু, দুর্যোগ যমোকোরবলো কিোি জনয প্ররেোজনীে দুর্যোগকোলীন জরুরি সমে যকোরনো রনরদয শ জোরি কিোি
জনয রনবযোহী আইরনি আর্টযরকল 2-B এি যসকশন 29-a অনু্োেী আমোি উপি নযস্ত কিত রেি দ্বোিো, আরম
এিদ্বোিো রনম্নরলরখি রনরদয শগুরল ইসুয কিরে ্ো 19 যসরেম্বি 2020 প্যন্ত কো্যকি থোকরব:
•

এরক্সরকউর্টভ অর্যোি 202.5 এ য্ রনরদয রশকো জোরি কিো হরেরে, িো জনগরণি রবরনোদরনি সকল িোন
জনগরণি জনয বন্ধ কিো প্ররেোজনীে করি, িো এিদ্বোিো পরিবিয ন কিো হরে শুধু যবোরলং অযোরলগুরলরক

যখোলোি জনয যথরক এই শরিয য্ িোিো স্বোিয রবভোরগি (Department of Health) রনরদয রশকো যমরন
র্রল।
•

এরক্সরকউর্টভ অর্যোি 202.3 এ য্ রনরদয রশকো উরিরখি আরে ্ো য্ যকোন রজম, রেেরনস যসন্টোি বো
ক্লোরসি পরির্োলনো বন্ধ কিো বোধযিোমুলক করি, িো এিদ্বোিো পরিবিয ন কিো হরে এই মরময য্ রজম,
রেেরনস যসন্টোি বো ক্লোসগুরল পরির্োলনোি জনয অনুরমোরদি এই শরিয য্ িোিো স্বোিয রবভোরগি জোরি
কিো রনরদয রশকো যমরন র্রল; এবং আরিো এই য্ যসই পরির্োলনো 24 আগে 2020 এি আরগ শুরু হরব
নো, অথবো িো িোনীে রর্ে একরজরকউর্টভ রবলরম্বি কিরি পোরিন স্বোিয রবভরগি জোরি কিো
রনরদয রশকোি সোরথ সোমঞ্জসয যিরখ।

•

রনবযোহী আরদশ 202.48 এ উরিরখি রনরদয রশকো, ্ো 202.28 সোরল রনবযোহী আরদরশি রনরদয রশকো
পরিবিয ন করিরে ্ো ভোডো পরিরশোধ নো কিোি জনয যকোন বোরণরজযক ভোডোরেরক উরেদ বো উরেরদি
প্ররক্রেো শুরু কিো বো যকোন বোরণরজযক বন্ধরকি যেোিরক্লোজোি রনরষদ্ধ করি 20 যসরেম্বি 2020 প্যন্ত
অবযোহি িোরখ।

•

এরক্সরকউর্টভ অর্যোি 202.53-রি উরিরখি রনরদয রশকো ্ো রনউ ইেকয রসর্ট অঞ্চলরক িোরজযি পুনঃরখোলোি
4 প্যোরে প্ররবরশি অনুমরি যদে, িো এিদ্বোিো পরিবিয ন কিো হরেরে ্োি েরল কম ঝুুঁ রকপূণয
অভযন্তিীণ রশল্প ও সোংস্কত রিক কো্যক্রম র্োলু কিোি অনুমরি যদওেো হরেরে 24 আগে 2020 যথরক
এই শরিয য্ িোিো স্বোিয রবভোরগি রনরদয রশকো যমরন র্রল।

আমোি স্বহরস্ত এবং অযোলরবরন শহরি িোরজযি রনজস্ব
রসলরমোহি সহ দুই হোজোি রবশ সোরলি
আগে মোরসি রবরশিম রদরন এর্ট
প্রদোন কিো হল।
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