
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
নম্বর 202.59 
 

নির্বাহী আদেশ 
 

আইননর সাময়িক স্থয়িতানেশ এবং পয়রবতত ন অবযাহত রাখা 
সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবতত ন অবযাহত রাখা 

 
 

যেখানন, 7 মার্ব  2020 তানিদে আনম - স্টেদেি সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদেি েদু্বাগকািীি জরুনি 
অর্স্থাি কথা স্ট াষণা কদি নির্বাহী আদেশ িম্বি 202 জানি কনি;  
 

যেখানন, COVID-19 এি ভ্রমণ সংনিষ্ট  েিা এর্ং সম্প্রোদেি সংস্পশবজনিত সংক্রমণ, উভেই নিউ ইেকব  
স্টেদে িনথর্দ্ধ কিা হদেদে এর্ং তা আদিা র্িদত পাদি র্দি প্রতযাশা কিা হদে; 
 

এখন, অতএব আনম, নিউ ইেকব  স্টেদেি গভিবি, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, নির্বাহী আইদিি আর্টব দকি 2-B এি 
স্টসকশি 29-a এি অধীদি আমাি উপি িযস্ত কতৃত্বর্দি স্টেদেি েদু্বাগকািীি জরুনি অর্স্থাি সমে স্ট্দকাদিা সংস্থাি 
স্টকাদিা আইি, স্থািীে আইি, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধািসমহূ র্া তাি অংশনর্দশদষি স্টেদত্র, ্নে স্টসই আইি, 
স্থািীে আইি, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধািসমূহ র্া তাি অংশনর্দশষ ্া স্টমদি র্িদি তা েদু্বাগ স্টমাকানর্িাে 
র্াাঁধা সনৃষ্ট কদি র্া র্যাহত কদি র্া পেদেপ স্টিওো নর্িনম্বত কদি র্া ্নে স্টসই েদু্বাগ সামিাদত সহােতা কদি, 
এতদ্বািা স্টসগুনিি সকি স্থনগতকিণ, পনির্তব ি এর্ং স্টসই সকি নিদেব নশকাসমহূ ্া নির্বাহী আদেশ 202.36, 202.37, 
202.46, 202.47 এ উনিনেত, ও নির্বাহী আদেশ 202.54 দ্বািা প্রসানিত, স্টসগুনি 27 স্টসদেম্বি 2020 প্বন্ত অর্যাহত 
িােনে আদিা নত্রশ নেদিি জিয, নিম্ননিনেতগুনি র্যনতদিদক: 
 

• নিদেি প্রপার্টব  েযাক্স আইি (Real Property Tax Law) স্টসকশি 925-a অিু্ােী সুে র্া জনিমািা োডা 
সম্পনি কি পনিদশাদধি স্টমোে এি স্টকাি প্রসািণ আি কা্বকি িে; এর্ং  

• স্ট্ নিদেব নশকাে স্টেনিদ াি র্া ভারু্ব োি পার্টব ি মদিািেদিি কিদভিশদিি অিুদমােি ্া 2020 সাদিি আইদিি 
142 িং অধযাে দ্বািা অনতক্রম কিা হদেদে।  

 
উপরন্তু, েদু্বাগ স্টমাকাদর্িা কিাি জিয প্রদোজিীে েদু্বাগকািীি জরুনি সমে স্টকাদিা নিদেবশ জানি কিাি জিয 
নির্বাহী আইদিি আর্টব দকি 2-B এি স্টসকশি 29-a অিু্ােী আমাি উপি িযস্ত কতৃদত্বি দ্বািা, আনম এতদ্বািা 
নিম্ননিনেত নিদেবশগুনি জানি কিনে ্া 27 স্টসদেম্বি 2020 প্বন্ত কা্বকি থাকদর্: 
 
• স্বাস্থয কনমশিাি (Commissioner of Health) জরুিী নিেমকািুি, সকি COVID-19 এর্ং ইিফু্লদেঞ্জা স্টকদসি 

সমদোপদ্াগী পিীো এর্ং প্রনতদর্েদিি জিয র্যাপক িাজযর্যাপী স্টপ্রাদোকি ততনি কিদর্ ্াদত ফু্ল স্টমৌসুম কাদে 
আসাি সাদথ সাদথ নিনিত কিা ্াে স্ট্ িাদজযি কাদে সকি এিাকাগুনিদত ইনতর্ার্ক স্টকদসি সংেযা মূিযােি 
কিাি জিয নিভুব ি স্টেো এর্ং সমদোপদ্াগীভাদর্ পনিনর্নত স্টেস কিাি জিয সদর্বািম উপােগুনি উপিভয। 

 
 

 
আমাি স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নি স্টেদেি নপ্রনভ সীি সহ 

অযািদর্নি শহদি েইু হাজাি নর্শ সাদিি 



  

আগে মাদসি আঠাশতম নেদি এর্ট প্রোি 

কিা হদিা। 

 

 

গভিবি কতৃব ক  

 

গভিবদিি সনর্র্ 


