নম্বর 202.64
ননর্বাহী আদেশ
আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ এবং পয়রবততে অবযাহত রাখা
সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবততে অবযাহত রাখা
যেখানে, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম ননউ ইয়র্ব স্টেদের সর্বত্র সমস্ত র্াউনিগুনিদত স্টেদের েুদ্বাগর্ািীন জরুনর
অর্স্থার র্থা স্ট াষণা র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর র্দর; এর্ং
যেখানে, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট েনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবজননত সংক্রমণ, উভয়ই ননউ ইয়র্ব স্টেদে
ননথর্দ্ধ র্রা হদয়দে এর্ং তা আদরা র্িদত পাদর র্দি প্রতযাশা র্রা হদে;
সুতরাং, এখে আনম, ননউ ইয়র্ব স্টেদের গভনবর, অযান্ড্রু এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আর্টবদর্ি 2-B-এর স্টসর্শন
29-a এর অধীদন আমার উপর নযস্ত র্তব র্য পািদনর র্ততব দের দ্বারা স্টেদের েুদ্বাগর্ািীন জরুনর অর্স্থার সময় স্ট্দর্াদনা
সংস্থার স্ট্দর্াদনা আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদিা সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া
সংদশাধন র্রদত পানর, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্িদি তা
েুদ্বাগর্ািীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্িায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ স্টনওয়ার স্টেদত্র র্াধা সতনষ্ট র্দর র্া নর্িনম্বত র্দর র্া প্রদয়াজদন
এই ধরদনর েুদ্বাগ স্টমার্াদর্িায় সহায়তা র্া সহদ্াগীতা র্রার জনয প্রদয়াজন হদি সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত
পানর, অতএর্, আনম এতদ্বারা আইদনর সর্ি স্থনগতাদেশ এর্ং পনরর্তব ন, এর্ং স্টসই সর্ি ননদেব শ ্া র্া্বননর্বাহী আদেশ
202.22 স্টথদর্ 202.26, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.44, 202.45 এর্ং 202.53-দত উনিনেত
ননদেব শগুনি, স্ট্মন ননর্বাহী আদেশ 202.57-দত অর্যাহত রাো এর্ং উনিনেত, স্টসগুনি 18 অদটার্র 2020 প্বন্ত আদরা নত্রশ
নেদনর জনয অর্যাহত এর্ং অপনরর্নতব ত রােনে, এর্ং আনম এদতাদ্বারা ননম্ননিনেতগুনি সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত রােনে র্া
পনরর্নতব ত র্রনে এই ননর্বাহী স্টেদশর তানরে স্টথদর্ 18 অদটার্র 2020 প্বন্ত:
•

শ্রম আইদনর (Labor Law) ধারা 522এই পনরসর প্বন্ত পনরর্নতব ত র্রা ্াদত "দমাে স্টর্র্ারে" প্রনত নেন, আংনশর্
সমদয়র র্াজ ্া 18 স্টসদেম্বর, 2020এর্ং 3 নদভম্বর 2020এর মদধয সম্পােন র্রা হয় ননউ ইয়র্ব স্টেে স্টর্ার্ব অফ
ইদির্শন্স র্া এর্র্ট স্থানীয় ননর্বার্ন স্টর্াদর্বর জনযজনয, স্ট্োদন সর্ি ননদয়াগর্তব ার স্টথদর্ অনজবত সাপ্তানহর্ আয়
504.00 মানর্ব ন র্িার অনতক্রম র্দর না এর্ং ননদয়াগর্তব া মূি োনর্দত সনাক্ত র্রা পতথর্র্ারী ননদয়াগর্তব া নন,
এর্ং োর্ীোদরর জনয স্টসই আংনশর্-সমদয়র র্াদজর নরদপােব র্রা প্রদয়াজনীয় র্দর না সাপ্তানহর্ সুনর্ধা সার্টবফাই
র্রার সময়।

উপরন্তু, েুদ্বাগ স্টমার্াদর্িা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় েুদ্বাগর্ািীন জরুনর সময় স্টর্াদনা ননদেব শ জানর র্রার জনয
ননর্বাহী আইদনর (Executive Law) আর্টবদর্ি 2-B এর স্টসর্শন 29-a অনু্ায়ী আমার উপর নযস্ত র্তত দের দ্বারা, আনম
এতদ্বারা ননম্ননিনেত ননদেব শগুনি ইসুয র্রনে ্া 18 অদটার্র 2020 প্বন্ত র্া্বর্র থার্দর্:
•

ননর্বাহী আদেশ 202.48 এ উনিনেত ননদেব নশর্া, ্া 202.28 সাদি ননর্বাহী আদেদশর ননদেব নশর্া পনরর্তব ন র্দরদে ্া
ভাডা পনরদশাধ না র্রার জনয স্টর্ান র্ানণনজযর্ ভাডাদেদর্ উদেে র্া উদেদের প্রনক্রয়া শুরু র্রা র্া স্টর্ান
র্ানণনজযর্ র্ন্ধদর্র স্টফারদলাজার নননষদ্ধ র্দর 20 অদটার্র 2020 প্বন্ত অর্যাহত রাদে।

আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের ননজস্ব
নসিদমাহরসহ েুই হাজার নর্শ সাদির

স্টসদেম্বর মাদসর অষ্টােশতম নেদন এর্ট প্রোন
র্রা হদিা।
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