
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.67 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ এবং পয়রবতত ে অবযাহত রাখা 
সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবতত ে অবযাহত রাখা 

 
যেখানে, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম ননউ ইয়র্ব  স্টেদের সর্বত্র রাদযের েদু্বাগর্ালীন যরুনর অর্স্থার 

র্থা স্ট াষণা র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 যানর র্নর; এর্ং  
 

যেখানে, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট  েনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবযননত সংক্রমণ, উভয়ই ননউ 
ইয়র্ব  স্টেদে ননথর্দ্ধ র্রা হদয়দে এর্ং তা আদরা র্লদত পাদর র্দল প্রতোশা র্রা হদে; 

 
এখে, অতএব, আয়ম, অযানু্ড্র এম. কুওনমা, ননউ ইয়র্ব  স্টেদের গভনবর, সংনর্ধান এর্ং ননউ ইয়র্ব  

স্টেদের আইন দ্বারা আমার উপর অনপবত র্ততব ত্ব র্ের্হার র্দর, এতদ্বারা পানে স্ট্ এর্টি েদু্বাগ অর্োহতভাদর্ 
র্তব মান ্ার প্রনত প্বাপ্তভাদর্ প্রনতনক্রয়া র্েক্ত র্রদত প্রভানর্ত রাদযের এদযনিগুনল এর্ং স্থানীয় সরর্ারসমূহ 
অক্ষম। ফলস্বরূপ, ননউ ইয়র্ব  স্টেদের সংনর্ধান ও ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 28 ধারা দ্বারা আমার 
উপর নেস্ত ক্ষমতার্দল, আনম 07 মার্ব  2020 স্টথদর্ এর্টি রাযে যরুনরর্ালীন পনরনস্থনত স্ট াষণা র্রনে স্ট্মন 
উনিনেত আদে ননর্বাহী আদেশ 202 এ। এই ননর্বাহী আদেশ র্লর্ত থার্দর্ 03 নদভম্বর 2020 প্বন্ত। 

 
উপরন্তু, আনম, ননউ ইয়র্ব  স্টেদের গভনবর, অোনু্ড্র এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আটিব দর্ল 2-B-এর 

স্টসর্শন 29-a এর অধীদন আমার উপর নেস্ত র্তব র্ে পালদনর র্ততব দত্বর দ্বারা স্টেদের েদু্বাগর্ালীন যরুনর 
অর্স্থার সময় স্ট্দর্াদনা সংস্থার স্ট্দর্াদনা আইন, স্থানীয় আইন, অধোদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর 
অংশগুদলা সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, ্নে এই যাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধোদেশ, 
আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েদু্বাগর্ালীন যরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াযনীয় পেদক্ষপ 
স্টনওয়ার স্টক্ষদত্র র্াধা সতনষ্ট র্দর র্া নর্লনম্বত র্দর র্া প্রদয়াযদন এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া 
সহদ্াগীতা র্রার যনে প্রদয়াযন হদল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, অতএর্, আনম এতদ্বারা 
র্া্বননর্বাহী আদেশ 202 এ উনিনেত ননদেবশগুনল ও 202.21, and 202.27, 202.28, 202.29, 202.30, 
202.38, 202.39, 202.40, 202.48, 202.49, 202.50, 202.55 and 202.55.1-স্টত উনিনেত 
ননদেবশগুনল ্া পরর্তী স্টর্ান ননদেব নশর্ার দ্বারা অনতক্রম র্রা হয়নন, এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.60 আদরা নত্রশ 
নেন অর্োহত রােনে 03 নদভম্বর 2020 প্বন্ত, এইগুদল র্োনতদরদর্: 

 
• ্ানর্াহন ও ট্রানফর্ আইদনর (Vehicle and Traffic law) 491 ধারার সার্নিনভশন 1, স্টসই 

পনরসর প্বন্ত প্রসানরত র্া সংদশাধন র্রা ্া এর্টি নন-ড্রাইভার আইদিনিনফদর্শন র্াদিব র 
স্টময়াে ও স্টময়াে উত্তীণব হওয়ার স্টময়াে প্বন্ত, 3 নদভম্বর, 2020 তানরে স্টথদর্ আর স্থনগত র্া 
পনরর্তব ন র্রা হদর্ না; 
 

• স্টভনহদর্ল ট্রোনফর্ আইদনর 401, 410, 2222, 2251, 2251, 2282 (4) স্টসই পনরসর 
অর্নধ পনরর্তব ন র্রা ্া এর্টি নননেবষ্ট সময়সীমার যনে এর্টি স্টমাের স্টভইর্ল র্া স্টট্রলার, 
এর্টি স্টমােরসাইদর্ল, এর্টি স্টনাদমার্াইল, এর্টি যাহাদযর এর্টি সীনমত র্ের্হার স্টভইর্ল এর্ং 



 

 

এর্টি আল-স্টেরাইন স্টভনহদর্দলর যনে এর্টি স্টরনযদেশন সাটিব নফদর্ে র্া নম্বর স্টেদের স্টময়াে 
আর স্থনগত র্া সংদশাধন র্রা হদর্ না 3 নদভম্বর, 2020 প্বন্ত; 
 

• স্টভনহদর্ল এর্ং ট্রোনফর্ আইদনর স্টসর্শন 420-a স্টসই পনরসর প্বন্ত পনরর্তব ন র্রা ্া 
সামনয়র্ ননর্নির্রণ ্া অদো নিলারদের দ্বারা যানর র্রা হয় তার আর স্থনগত র্া পনরর্নতব ত 
থার্দর্ না 3 নদভম্বর 2020 স্টথদর্; এর্ং 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.8, স্ট্মন পনরর্নতব ত এর্ং পরর্তী ননর্বাহী আদেশ দ্বারা প্রসানরত, ্া স্টর্ান 
আইনন পেদক্ষপ, নর্জ্ঞনপ্ত, গনত, র্া অনোনে প্রনক্রয়া র্া রাদযের প্রনক্রয়াগত আইন দ্বারা 
ননধবানরত স্ট্ স্টর্ান আইনন প্রনক্রয়া, োনেল র্া স্টসর্া যনে স্ট্ স্টর্ান নননেবষ্ট সময়সীমা স্টোল 
র্রা হদয়দে, নর্ন্তু স্টফৌযোনর র্া্বনর্নধ, পানরর্ানরর্ আোলত আইন, নসনভল প্রোনিস আইন ও 
ননয়ম, োনর্র আোলত আইন, সাদরাদগদের আোলত প্রনক্রয়া আইন, এর্ং ইউননফমব আোলত 
আইন, অথর্া স্ট্ স্টর্ান সংনর্নধ, স্থানীয় আইন, অধোদেশ, আদেশ, শাসন র্া প্রনর্ধান, র্া এর 
অংশ, এদতাদ্বারা অর্োহত রাো হদয়দে, স্ট্মন পূর্বর্তী ননর্বাহী আদেশ দ্বারা সংদশানধত হদয়দে, 
এই শদতব  স্ট্ স্টর্ান স্টেওয়ানন মামলার যনে, এই ধরদনর স্থনগতাদেশ শুধুমাত্র নদভম্বর 3, 2020 
প্বন্ত র্া্বর্র হদর্, এর্ং স্টসই তানরদের পদর স্টতমন স্টর্ান সময় সীমা স্টোল র্রা হদর্ না, 
এর্ং আদরা এই শদতব র সাদপদক্ষ স্ট্: 

 
o স্টফৌযোনর র্া্বনর্নধ আইদনর (criminal procedure law) স্টসর্শন 30.30 স্ট্মন 

ননর্বাহী আদেশ 202.60 দ্বারা অর্োহত এর্ং পনরর্নতব ত হদয়দে, তা আর র্া্বর্র নয়, 
শুধুমাত্র ননউ ইয়র্ব , নর্ংস, কুইি, ব্রঙ্কস এর্ং নরর্মন্ড র্াউনিদত প্রদর্শ র্রা 
অপরাধমূলর্ অনভদ্াগ োডা, স্ট্োদন এই ধরদনর স্থনগতাদেশ এর্ং সংদশাধন অর্োহত 
থার্দর্ 19 অদিার্র 2020 প্বন্ত; তারপদর এই উনিনেত র্াউনিগুনলদত এই স্থনগতাদেশ 
আর র্া্বর্র থার্দর্ না স্টসই তানরে স্টথদর্ অথর্া নর্র্ােীদর্ নর্র্ারদর্র সামদন 
উপনস্থত র্রা প্বন্ত স্টর্ান অপরাধূ্মলর্ নর্ষদয়, এর মদধে স্ট্টি পদর হদর্, অনেথায় এই 
উনিনেত র্াউনিগুনলর যনে স্টফৌযোনর র্া্বনর্নধর স্টসর্শন 30.30 স্টর্ান অপরাদধর 
নানলদশর নভনত্তদত র্রা সর্ল অপরাধমূলর্ প্রনক্রয়ার যনে আর র্া্বর্র থার্দর্ না, 2 
যানুয়ানর, 2021 তানরদে ননর্বাহী আদেশ স্বাক্ষর র্রার স্টথদর্ 90 নেন স্টথদর্। 

 
 
 
 
 

আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অোলদর্নন শহদর স্টেদের 

ননযস্ব নসলদমাহর সহ েইু হাযার নর্শ 

সাদলর অদিার্র মাদসর র্তুথব নেদন 

এটি প্রোন র্রা হদলা। 

 

 

গভনবর র্ততব র্  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


