নম্বর 202.60
ননর্বাহী আদেশ
আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ এবং পয়রবততে অবযাহত রাখা
সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবততে অবযাহত রাখা

যেখানে, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম ননউ ইয়দকব র সকল স্টেটগুনলদত স্টেদটর েুদ্বাগকালীন জরুনর
অর্স্থার কথা স্ট াষণা কদর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর কনর;
যেখানে, 2019 সাদলর নদেল কদরানাোইরাস (COVID-19) প্রধানত ইউদরাপ স্টথদক ননউ ইয়দকব
আদস, ্েন জানুয়ানরর স্টশষ স্টথদক 16ই মার্ব, 2020 এর মদধে 2.2 নমনলয়দনরও স্টর্নশ প্বটক আদসন, ্ার
পর স্টেডাদরল সরকার অর্দশদষ ইউদরাপীয় ভ্রমদণর একটি সম্পূণব ননদষধাজ্ঞা প্রদয়াগ কদর;
যেখানে, এই সমদয়র মদধে 2.2 নমনলয়দনরও স্টর্নশ প্বটক ননউ ইয়কব শহদরর স্টমদরাপনলটন এলাকায়
অর্তরণ কদরন এর্ং ননউ ইয়দকব র সম্প্রোয়গুনলদত প্রদর্শ কদরন, স্ট্টি আমাদের জনসংেোর নদের সাদথ
নমনলত হদয়, ননউ ইয়দকব COVID-19 এর সংক্রমদণর হার সদর্বাচ্চ হওয়ার কারণ হদয় োনিদয়দে;
যেখানে, ভ্রমণ সংক্রান্ত এর্ং সম্প্রোদয়র স্ট্াগাদ্াগ দ্বারা COVID-19 সংক্রমণ, উেয় স্টকসগুনলই ননউ
ইয়কব রাজে জুদি ননথেু ক্ত করা হদয়দে এর্ং এই োইরাস স্টরস করা, পরীক্ষা এর্ং ধারণ করার জনে রাজে
এর্ং স্থানীয় সরকাদরর ননরর্নিন্ন এর্ং পনরশ্রমী প্রদর্ষ্টা সদেও, এই ধরদনর সংক্রমণ অর্োহত থাকদর্ র্দল
আশা করা হদি;
যেখানে, ননউ ইয়কব স্টেট পুনরায় স্টোলার জনে একটি সতকব , ক্রমর্ধবমান ও প্রমাণ-নেনিক পদ্ধনত
গ্রহণ কদরদে;
যেখানে, ননউ ইয়কব র্াসীদের "র্ক্রদরো সমতল" করার স্টক্ষদে উৎসগব সেলোদর্ COVID-19 এর
সংক্রমণদক মন্থর কদরদে, এর্ং আমাদের এর্ং আমাদের র্ন্ধু, পনরর্াদরর সেসে, প্রনতদর্শী এর্ং সম্প্রোদয়র
সেসেদের রক্ষা করদত এই সজাগ প্রদর্ষ্টা অর্শেই র্ানলদয় স্ট্দত হদর্;
যেখানে, ননউ ইয়কব রাদজে সংক্রমদণর হার সদর্বাচ্চ নেল, নকন্তু স্টসই স্টথদক স্টেদশর সর্বননম্ন হাদর স্টনদম
আসদত সেল হদয়দে, এর্ং সেলোদর্ COVID-19 সংক্রমণ ধারদণর স্টক্ষদে মাে কদয়কটি রাদজের মদধে ননউ
ইয়কব অনেতম নহদসদর্ প্রনতদর্নেত;
যেখানে, অনোনে রাজেগুনল ্ারা কম সতকব পেদক্ষপ গ্রহণ কদর থাকদত পাদর তাদের স্টক্ষদে
COVID-19 সংক্রমদণর প্রর্ণতা র্ৃনদ্ধ পাদি, এর্ং অনোনে রাদজে সংক্রমদণর প্রর্ণতা ননউ ইয়দকব র অগ্রগনতর
স্টক্ষদে একটি উদেেদ্াগে ঝুুঁ নক হদয় রদয়দে; এর্ং

যেখানে, স্টেডাদরল সরকার স্টেশদক ধ্বংস করা COVID-19 মহামারীর কারণ এর্ং প্রোর্ ্থা্থোদর্
স্টমাকাদর্লা করদত র্েথব হদয়দে, অনোনে নক্রয়াকলাদপর মদধে, একটি স্টেশর্োপী পরীক্ষা স্টকৌশল প্রনতষ্ঠা করদত
র্েথব হদয়দে এর্ং স্টেশর্োপী মুদের আর্রণ র্ের্হাদরর র্াধেতা প্রদয়াগ করদত র্েথব হদয়দে;
এখে, অতএব, আয়ম, অযান্ড্রু এম. কুওনমা, ননউ ইয়কব স্টেদটর গেনবর, সংনর্ধান এর্ং ননউ ইয়কব
স্টেদটর আইন দ্বারা আমার উপর অনপবত কতৃব ে র্ের্হার কদর, এতদ্বারা পানি স্ট্ একটি েুদ্বাগ অর্োহতোদর্
র্তব মান ্ার প্রনত প্বাপ্তোদর্ প্রনতনক্রয়া র্েক্ত করদত প্রোনর্ত রাদজের এদজনিগুনল এর্ং স্থানীয় সরকারসমূহ
অক্ষম। েলস্বরূপ, ননউ ইয়কব স্টেদটর সংনর্ধান ও ননর্বাহী আইদনর অনুদিে 2-B এর 28 ধারা দ্বারা আমার
উপর নেস্ত ক্ষমতার্দল, আনম 07 মার্ব 2020 স্টথদক একটি রাজে জরুনরকালীন পনরনস্থনত স্ট াষণা করনে স্ট্মন
উনেনেত আদে ননর্বাহী আদেশ 202 এ। এই ননর্বাহী আদেশ র্লর্ত থাকদর্ 04 অদটার্র 2020 প্বন্ত।
উপরন্তু, আনম, ননউ ইয়কব স্টেদটর গেনবর, অোন্ড্রু এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আটিবদকল 2-B এর
স্টসকশন 29-a এর অধীদন আমার উপর নেস্ত কতৃ ে র্দল স্টেদটর েুদ্বাগকালীন জরুনর অর্স্থার সময় স্ট্
স্টকাদনা সংস্থার স্টকাদনা আইন, স্থানীয় আইন, অধোদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধানসমূহ র্া তার অংশনর্দশষ,
্নে স্টসই আইন, স্থানীয় আইন, অধোদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধানসমূহ র্া তার অংশনর্দশষ ্া স্টমদন র্লদল
তা েুদ্বাগ স্টমাকানর্লায় র্াুঁধা সৃনষ্ট কদর র্া র্োহত কদর র্া পেদক্ষপ স্টনওয়া নর্লনম্বত কদর র্া ্নে স্টসই
েুদ্বাগ সামলাদত সহায়তা কদর, এতদ্বারা স্টসগুনলর সকল স্থনগতকরণ, পনরর্তব ন এর্ং স্টসই সকল ননদেব নশকাসমূহ
্া ননর্বাহী আদেশ 202 দ্বারা অনতক্রম করা হয়নন, ্ার অন্তেুব ক্ত 202.21, এর্ং 202.27, 202.28,
202.29, 202.30, 202.38, 202.39, 202.40, 202.48, 202.49, 202.50 এর্ং এর প্রসারণগুনল, ও
ননর্বাহী আদেশ 202.55 এর্ং 202.55.1 দ্বারা প্রসানরত, স্টসগুনল 04 অদটার্র 2020 প্বন্ত অর্োহত রােনে
আদরা নেশ নেদনর জনে, এদতাদ্বারা ননম্ননলনেতগুনল স্থনগত র্া পনরর্নতব ত করনে:
•

পার্নলক অথনরটি আইদনর (Public Authorities Law) ধারা 2804, স্টসই পনরসর প্বন্ত ্াদত
েূরর্তীোদর্ অনুনষ্ঠত গণ শুনাননর মাধেদম প্রস্তানর্ত স্টটাল সমন্বয় সংক্রান্ত মন্তর্ে পাওয়ার জনে
সরকারী কতৃ পদক্ষর প্রদয়াজন, স্টটনলদোন কনোদরি, নেনডও কনোদরি এর্ং/অথর্া অনোনে মাধেদম
সম্প্রর্ার, ইদলকরননকোদর্ র্া স্টমইদলর মাধেদম জনগদণর মন্তর্ে গ্রহণ সহ, এর্ং সকল প্রদয়াজনীয়
কাগজপে এর্ং স্টরকডব ইদলক্ট্রননক আকাদর ইন্টাদনবদট এর্ং অনুদরাধ করদল উপলেে করা।

•

2020 সাদলর আইনগুনলর অধোয় 25 এর স্টসকশন 1 এর সার্নডনেশন 4 স্টসই পনরসর প্বন্ত
পনরর্নতব ত ্া প্রদয়াজন এই র্ের্স্থা করার জনে স্ট্ এমন স্টকান স্টেদশ ্াো োিাও ্ার জনে স্টরাগ
ননয়ন্ত্রণ এর্ং প্রনতদরাধ স্টকন্দ্র একটি নদ্বতীয় র্া তৃ তীয় স্তদরর ্াো সংক্রান্ত স্বাদস্থর নর্জ্ঞনপ্ত জানর
কদরদে, কমবর্ারীটি সদর্তন অসুস্থতার েু টি র্া অনোনে সদর্তন সুনর্ধা প্রাপ্ত হদর্ন না এই অধেয়
অনু্ায়ী ্নে স্টসই কমবর্ারী স্টস্বিায় এমন একটি রাদজে ্াো কদরন স্ট্োদন পনজটিে পরীক্ষার হার
100,000 র্ানসন্দা প্রনত 10 এর স্টর্নশ হয় অথর্া পনজটিে পরীক্ষার েলােদলর হার 10% এর স্টর্নশ
হয় একটি সাত নেদনর র্লমান গদির নহদসদর্, এর্ং ্া স্বাস্থে নর্োদগর কনমশনার এই শতব ার্লী পূরণ
কদর র্দল নননেব ষ্ট কদরন স্ট্মন উনেনেত আদে ননর্বাহী আদেশ 205 এ জানর করা উপদেষ্টায় র্নণবত
আদে, এর্ং কমবর্ারীটি স্টসই রাদজে ্াো করা শুরু কদরননন স্বাস্থে নর্োদগর কনমশনার স্টসই রাজেদক
নননেব ষ্ট করার আদগ, এর্ং ্াোটি স্টসই কমবর্ারীর কমবসংস্থাদনর অংশ নহদসদর্ অথর্া তার ননদয়াগকতব ার
ননদেব দশ সম্পন্ন করা হয়নন;

•

ননর্বাহী আদেশ 202.8 এ থাকা স্থনগতাদেশ, স্ট্মন অনত সম্প্রনত ননর্বাহী আদেশ 202.48 এর্ং
202.55 এর্ং 202.55.1 এ অর্োহত এর্ং সংদশাধন করা হদয়দে, আনম তা এদতাদ্বারা সংদশাধন
করনে এই র্ের্স্থা প্রোন করদত স্ট্ সীমার্দ্ধতার স্টর্সামনরক ননয়দমর স্টটানলং প্রতোহার করা হদর্
স্ট্দহতু এটি স্ট্ স্টকান ননমবাণ প্রকদের স্টপৌর সরকার র্া সরকারী কতৃব পক্ষ দ্বারা করা অনুদমােনদক
র্োদলঞ্জ এমন স্টকান পেদক্ষদপর সাদথ সম্পনকব ত ্ার অন্তেুব ক্ত সাশ্রয়ী আর্াসন অথর্া অলােজনক
সংস্থার দ্বারা র্ের্হাদরর জনে স্থান। স্টেৌজোনর কা্বনর্নধ আইদনর 30.30 ধারার স্থনগতাদেশ এদতাদ্বারা
পনরর্নতব ত করা হল ্াদত দ্রুত নর্র্াদরর সময়সীমা একটি অনধদক্ষদে স্থনগত থাদক ্তক্ষণ না একটি
স্টপনত নক্রনমনাল জুনরস আর্ার স্টসই অনধদক্ষদে কননেন করা হয়; স্টেৌজোনর কা্বনর্নধ আইন
(Criminal Procedure Law) 170.70 আর স্থনগত নয়, এর্ং স্ট্ স্টকান উপনস্থনত ্ার জন্ত সশরীদর
করদত র্লা হদয়দে তা অর্োহত থাকদত পাদর োর্ুব য়ানল, পক্ষ্মগুনলর অনুমনত ননদয়।

•

গ্রামীণ বর্েুেনতক সমর্ায় আইন (Rural Electric Cooperatives Law) ধারা 17(d) স্টসই পনরসর
প্বন্ত পনরর্তব ন করা ্া প্রদয়াজন নূেনতম স্টকারাদমর প্রদয়াজনীয়তার জনে সশরীদর উপনস্থনতর
আর্শেকতা ননমূবল করার জনে;

•

নরদয়ল প্রপাটিব টোক্স আইদনর (Real Property Tax Law) আটিবদকল 11 এর নশদরানাম 5, একটি
স্টপৌরসোর ঋণ নর্নক্র করার ক্ষমতার স্টক্ষদে স্থনগত করা হদয়দে।

উপরন্তু, ননর্বাহী আইদনর (Executive Law) আটিবদকল 2-B এর স্টসকশন 29-a দ্বারা আমার মদধে
ননদয়ানজত কতৃব পদক্ষর দ্বারা
্া েুদ্বাগ স্টমাকাদর্লার জনে প্রদয়াজনীয় েুদ্বাগকালীন জরুরী অর্স্থার সময় স্ট্ স্টকান ননদেব নশকা জানর করার
কতৃ দের র্দল, আনম এদতাদ্বারা 4 অদটার্র 2020 প্বন্ত ননম্ননলনেত ননদেব নশকাগুনল জানর করনে:
•

ননর্বাহী আদেশ 202.45 এ উনেনেত ননদেব শ ্া রাজের্োপী সকল স্কু ল সশরীদর উপনস্থত হদয়
প্রনশক্ষণপ্রানপ্তর স্টক্ষদে র্ন্ধ রাোর ননদেব শ স্টেয় তা এদতাদ্বারা সংদশাধন করা হল ্াদত রাজের্োপী
স্কু লগুনল প্রনশক্ষণ প্রোদনর জনে স্টোলা হয় স্টসদেম্বর 1, 2020 তানরে স্টথদক স্বাস্থে েপ্তদরর নর্নধ এর্ং
ননদেব নশকা স্টমদন র্লার শদতব এর্ং এই শতব ও জানর কদর স্ট্ স্কু ল স্টজলাগুনল োেে, নশশু পনরর্্বার
উপলেেতা অর্োহত রাদে স্বাস্থে পনরর্্বা এর্ং এমাদজবনি প্রনতনক্রয়ার কমীদের জনে স্ট্ স্টকান স্কু ল
স্টজলার জনে ্ারা তাদের পনরর্ালনা েূরর্তীোদর্ করদেন এর্ং আদরা এই স্ট্, স্ট্ স্টকান স্টজলা ্া
সশরীদর প্রনশক্ষণ প্রোন র্ন্ধ কদরন, তাদের স্টসই পনরদষর্া অনর্লদম্ব প্রোন করার জনে এক
আকনিকতার পনরকেনা বতনর থাদক হদর্।

•

্েন একজন কদরানার র্া নর্নকতসাগত পরীক্ষদকর ্ুনক্তসঙ্গত কারণ থাদক স্ট্ COVID-19 র্া
ইনফ্লুদয়ঞ্জা মৃতূের কারণ নেল, নকন্তু স্টসরকম স্টকান পরীক্ষা করাদনা হয়নন মৃতূের 14 নেন আদগ স্টকান
নানসবং স্টহাম র্া হাসপাতাদল, র্া স্টকান হনিস এদজনির দ্বারা, তেন কদরানার র্া নর্নকতসাগত পরীক্ষক
একটি COVID-19 এর্ং ইনফ্লুদয়ঞ্জা পরীক্ষা প্রোন করদর্ন মৃতূের 48 ন্টার মদধে, ্েনই শরীরটি
মৃতূের 48 ণ্টার মদধে প্রাপ্ত হদর্, স্বাস্থে েপ্তদরর জানর করা নর্নধ অনু্ায়ী। কদরানার র্া স্টমনডদকল
পরীক্ষক স্বাস্থে েপ্তর কতৃব ক ননধবানরত উপাদয় এই ধরদনর পরীক্ষার েলােল পাওয়ার পর অনর্লদম্ব
স্বাস্থে েপ্তদরর কাদে মৃতুের ের্র জানাদর্ন। রাজে স্বাস্থে েপ্তর স্ট্ স্টকান অনুদরাধকারী কদরানার র্া
স্টমনডদকল পরীক্ষদক সাহা্ে প্রোন করদর্।

•

নাসাউ কাউনন্ট অোডনমননদেটিে স্টকাড § 5-17.0(2) স্টসই পনরসর প্বন্ত পনরর্তব ন করা ্া
প্রদয়াজন 2019-2020 সাদলর নদ্বতীয় অদধ্ববর নাসাউ কাউনন্ট টোক্স স্টরাদল উপনস্থত কর নর্না সুদে
প্রোদনর স্টশষ সীমা স্থনগত করা আগে 10, 2020 তানরে স্টথদক আগে 31, 2020 প্বন্ত প্রসানরত
করার জনে আর্ানসক সম্পনির স্টক্ষদে ্া সপম্পূণে
ব াদর্ র্া আংনশকোদর্ নাসাউ কাউনন্টর স্বাস্থে
পনরদষর্া কমীদের র্া প্রথম প্রনতনক্রয়াকারীদের মৃতূের সময় তাদের মানলকানাধীন নেল ্ারা নদেল
কদরানাোইরাদস আক্রান্ত হওয়ার কারদণ মারা ্ান এর্ং এেন তাদের ননকট পানরর্ানরক সেসেদের র্া
তাদের এদেদটর মানলকানাধীন।

•

নাসাউ কাউনন্ট অোডনমননদেটিে স্টকাড (Nassau County Administrative Code) § 5-16.0(b)
স্টসই পনরসর অর্নধ প্রসানরত করা ্া প্রদয়াজন 2020-2021 স্কু ল স্টজলা কর পনরদশাদধর উপর এক
শতাংশ োি প্রোন করার জনে ্া নডদসম্বর 10, 2020 র্া তার আদগ প্রোন করা হয়।

•

ননর্বাহী আদেশ 202.3 এ স্ট্ ননদেব নশকা ধারণ করা আদে, স্ট্মন প্রসানরত, ্া নেনডও লটানর স্টগনমং
র্া কোনসদনা স্টগনমং পনরর্ালনার জনে অনুদমানেত স্ট্ স্টকান স্টেনসনলটি জনসাধারদণর জনে র্ন্ধ করা
র্াধেতামূলক কদর, তা এদতাদ্বারা পনরর্তব ন কদর ্াদত স্টসই সর্ স্টেনসনলটি স্টসদেম্বর 9, 2020 স্টথদক
শুরু কদর র্া স্টসই তানরে স্টথদক েুলদত পাদর, স্বাস্থে েপ্তদরর ননদেব নশকা স্টমদন র্লার শদতব ।

•

ননর্বাহী আদেশ 202.53 দ্বারা সংদশানধত ননর্বাহী আদেশ 202.50, ্া েুর্রা শনপং মদলর আেেন্তরীণ
সাধারণ এলাকাগুনল স্টোলার অনুদমােন স্টেয় রাদজের স্টসই সর্ এলাকায় ্া রাদজের পুনরায় স্টোলার
র্তু থব প্বাদয় আদে, এই শদতব স্ট্ স্টতমন মলগুনল ননউ ইয়কব নসটির এলাকায় র্ন্ধ রাো হয়, তা
এদতাদ্বারা সংদশাধন করা হল ্াদত স্টসই সর্ মল েুলদত পাদর ননউ ইয়কব নসটি এলাকায়, ্তক্ষণ স্টসই
মলগুনল স্বাস্থে েপ্তদরর স্টসদেম্বর 9, 2020 তানরদে জানর করা ননদেব নশকাগুনল স্টমদন র্দল।

আমার স্বহদস্ত প্রেি এর্ং অোলদর্নন শহদর স্টেদটর
ননজস্ব নসলদমাহরসহ েুই হাজার নর্শ
সাদলর স্টসদেম্বর মাদসর র্তু থব নেদন
এটি প্রোন করা হদলা।

গেনবর কতৃব ক
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