
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.68 
 

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; 
 

সুতরাং, এখে আনম, ননউ ইয়র্ব  স্টেদের গভনবর, অোনু্ড্র এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আর্টব দর্ল 2-
B-এর স্টসর্শন 29-a এর অধীদন আমার উপর নেস্ত র্তব র্ে পালদনর র্ততব দের 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 
পেদেপ স্টনওয়ার স্টেদত্র 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 আইদনর সর্ল স্থনগতাদেশ এর্ং পনরর্তব ন, এর্ং স্টসই সর্ল ননদেবশ ্া র্া্বননর্বাহী আদেশ 
202.31, 202.41, 202.42, 202.43, 202.51, 202.52, 202.56 -দত উনিনেত ননদেবশগুনল, স্ট্মন 
ননর্বাহী আদেশ 202.63, 202.61 এর্ং 202.62-দত ধারণ র্রা আদে, স্টসগুনল স্টসগুনল 05 নদভম্বর 2020 
প্বন্ত আদরা নত্রশ নেদনর যনে অর্োহত এর্ং অপনরর্নতব ত রােনে, এর্ং আনম এদতাদ্বারা ননম্ননলনেতগুনল 
সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত রােনে র্া পনরর্নতব ত র্রনে এই ননর্বাহী স্টেদশর তানরে স্টথদর্ 05 নদভম্বর 2020 প্বন্ত: 

 
• যনস্বাস্থে আইদনর ধারা 12 ও 206, ্তেরূ প্রদয়াযনীয়, এই ননর্বাহী আদেদশর অনে স্টর্ানও 

নর্ধান থার্া সদেও, ননদেবশ র্দর স্ট্ এর্যন র্েনি ন্নন স্বাস্থে নর্ভাদগর (Department of 
Health) নর্নধমালায় র্নণবত এর্র্ট অপ্রদয়াযনীয় সমাদর্শদর্ উত্সানহত র্দরন, প্রর্ার র্দরন র্া 
পনরর্ালনা র্দরন, নতনন নাগনরর্ যনরমানার স্টেদত্র নেন প্রনত 15,000 মানর্ব ন ডলার প্বন্ত 
র্েয় র্রদত োয়র্দ্ধ হদর্ন; এর্ং 
 

• যনস্বাস্থে আইদনর ধারা 12-a এর্ং 206(4) এর অধীদন, ্তেরূ অনুদমােদনর যনে 
প্রদয়াযনীয়, স্বাস্থে র্নমশনার র্া র্নমশনাদরর প্রনতনননধর ননদেব দশ, স্ট্ স্টর্ানও স্থানীয় সরর্ারী 
র্মবর্তব া, এর্ং স্থানীয় সরর্ারদর্ মূলোয়ন র্রদত হদর্ এর্ং আোয় র্রদত হদর্, এমন নাগনরর্ 
যনরমানা ্া ননর্বাহী আদেদশর লঙ্ঘদনর স্টেদত্র প্রদ্াযে ্া ননর্বাহী আইদনর ধারা 29-A 
অনুসাদর যানর র্রা হদয়দে, র্া ্া স্বাস্থে নর্ভাদগর স্টর্ানও নর্নধমালা, ্া সামানযর্ েরূে 
র্যায় রােদত এর্ং মুদের আর্রণ পরার স্টেদত্র প্রদয়াযনীয়তা আদরাপ র্দর, এই েদু্বাগ যরুরী 
অর্স্থার সময়র্াদলর যনে এর্ং এই যাতীয় যনরমানা সম্পনর্ব ত স্টর্ানও শুনানন পনরর্ালনা 



  

র্রার যনে। এই ধরদনর যনরমানা, ্নে র্েনিগত নভনিদত মূলোয়ন র্রা হয়, তাহদল প্রনত 
লঙ্ঘদনর যনে 1,000 মানর্ব ন ডলাদরর স্টর্নশ হওয়া উনর্ৎ না, ্নে না এোদন অনেথায় প্রোন 
র্রা হয়। 

 
 
উপরন্তু, েদু্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার যনে প্রদয়াযনীয় েদু্বাগর্ালীন যরুনর সময় স্টর্াদনা ননদেবশ যানর 

র্রার যনে ননর্বাহী আইদনর (Executive Law) আর্টব দর্ল 2-B এর স্টসর্শন 29-a অনু্ায়ী আমার উপর 
নেস্ত র্তত দের দ্বারা, আনম এতদ্বারা ননম্ননলনেত ননদেবশগুনল ইসেু র্রনে ্া 05 নদভম্বর 2020 প্বন্ত র্া্বর্র 
থার্দর্: 

 
• স্বাস্থে নর্ভাগ রাদযের এমন সর্ এলার্াগুনল ননধবারণ র্রদর্ স্ট্োদন COVID-19 এর ক্লাোর-

নভনির্ সঙ্ক্রমদণর উপর নভনি র্দর উন্নততর যনস্বাদস্থের প্রদয়াযন, এমন এর্র্ট স্তদর ্া 
ভাইরাদসর প্রনতদরাদধর যনে রাদযের ননয়ন্ত্রণদর্ আদপাস র্দর। নর্েু র্া্বক্রম সীনমত র্রা হদর্ 
এর্ং ননদর্র নতনর্ট অঞ্চদল স্ট্ স্টর্ানও অনুদমানেত র্া্বক্রম, স্বাস্থে নর্ভাদগর ননদেব নশর্ার র্দ ার 
আনুগদতে পনরর্ানলত হদর্।  

o ক্লাোর র্া্বর্লাদপর তীব্রতার উপর নভনি র্দর, স্বাস্থে নর্ভাগ সর্দর্দয় গুরুতর র্া 
"দরড স্টযানগুনলদত", ননম্ননলনেত হ্রাস র্রার র্ের্স্থা গ্রহণ র্রদর্: 

▪ স্ট্ স্টর্ান আর্াদরর অপ্রদয়াযনীয় সমাদর্শ স্থনগত র্া র্ানতল র্রা হদর্; 
এম্পায়ার স্টেে স্টডদভলপদমন্ট র্দপবাদরশন (Empire State Development 
Corporation) র্ততব র্ প্রর্ানশত ননদেব নশর্ার নভনিদত ননধবানরত সর্ল অপ্রদয়াযনীয় 
র্ের্সা, স্বশরীদর উপনস্থত র্মীদের সংেো 100% হ্রাস র্রদর্; পূযার স্থানগুনল 
সদর্বাচ্চ েেদলর 25% র্া 10 যন মানুষ প্বন্ত সীমার আওতাধীন হদর্; স্ট্ 
স্টর্ানও স্টরেুদরন্ট র্া েোভানব গ্রাহর্দের প্রাঙ্গদন োর্ার র্া পানীয় পনরদর্শন 
র্রদর্ন না এর্ং শুধুমাত্র স্টের্আউে র্া স্টডনলভানরর যনে স্টোলা থার্দত পাদর; 
এর্ং ননর্বাহী আদেদশ অনেথায় প্রেি র্েতীত, স্থানীয় স্বাস্থে নর্ভাগ স্বশরীদর 
নশোর যনে সমস্ত সু্কল র্ন্ধ র্রার ননদেবশ স্টেদর্। 

o মাঝানর তীব্রতার সতর্ীর্রদণর এলার্াগুনলদত র্া "অদরঞ্জ স্টযানগুনলদত" ননম্ননলনেত হ্রাস 
র্রার র্ের্স্থা:  

▪ অপ্রদয়াযনীয় সমাদর্শ 10 যন প্বন্ত সীমার্দ্ধ থার্দর্; নর্েু অপ্রদয়াযনীয় র্ের্সা, 
্াদের স্টেদত্র COVID-19 ভাইরাস সঙ্ক্রমদণর উচ্চ ঝুুঁ নর্ থাদর্, স্ট্মন নযম, 
নিেদনস স্টসন্টার র্া ক্লাস, নানপত, স্টহয়ার সোলন, স্পা, েোেু র্া নপয়ারনসং 
পালবার, স্টনইল স্টের্নননশয়ান এর্ং স্টনইল সোলন, র্সদমেলনযে, রূপনর্শারেগণ, 
স্টলযার স্টহয়ার নরমুভাল এর্ং ইদলদরালাইনসদসর সনুর্ধা এর্ং অনোনে সমস্ত 
র্েনিগত ্ত্ন পনরদষর্ানে স্বশরীদর উপনস্থত র্মীদের সংেো 100% হ্রাস র্রদর্; 
পূযার স্থানগুনল সদর্বাচ্চ েেদলর 33% র্া 25 যদনর র্ম ধারণ েমতার সীমার 
আওতাধীন হদর্; স্ট্ স্টর্ানও স্টরেুদরন্ট র্া েোভানব প্রাঙ্গদনর নভতদর গ্রাহর্দের 
োর্ার র্া পানীয় পনরদর্শন র্রা র্ন্ধ র্দর স্টেদর্, নর্ন্তু র্নহরঙ্গন পনরদষর্া 
প্রোন র্রদত পাদর, এর্ং স্টের্আউে র্া স্টডনলভানরর যনে স্টোলা থার্দত পাদর, 
্নে এর্ট নননিত র্রা হয় স্ট্, স্টর্ানও এর্র্ট উপনর্ষ্ট েল র্া পদে 4 যদনর 
স্টর্নশ র্েনি থার্দর্ন না; এর্ং ননর্বাহী আদেদশ অনেথায় প্রেি র্েতীত, স্থানীয় 
স্বাস্থে নর্ভাগ স্বশরীদর নশোর যনে সমস্ত সু্কল র্ন্ধ র্রার ননদেবশ স্টেদর্। 

o সতর্ব তামূলর্ র্া "হলুে অঞ্চদল" ননম্ননলনেত প্রশমন র্ের্স্থা:  
▪ অপনরহা্ব নয় এমন সমাদর্শ 25 যদনর স্টর্শী স্টলাদর্র মদধে সীমার্দ্ধ থার্দর্ 

না; উপাসনা- রগুনলর েেলোরী তার সদর্বাচ্চ েেদলর েমতার 50% হদর্ এর্ং 
স্বাস্থে েপ্তদরর ননদেব নশর্া স্টমদন র্লদর্; স্ট্ স্টর্ান স্টরেুদরন্ট র্া েোভানবদর্ অর্শেই 
স্ট্ স্টর্ান এর্র্ট আসন র্া েদলর আর্ার 4 যদনর মদধে সীমার্দ্ধ রােদত হদর্; 
এর্ং স্বাস্থে েপ্তর 9 অদটার্র 2020 এর মদধে োত্র ও নর্েোলদয়র র্মবর্ারীদের 
র্াধেতামূলর্ পরীো সংক্রান্ত ননদেব নশর্া যানর র্রদর্ এর্ং সু্কলগুদলাদর্ এই 
ননদেব নশর্া স্টমদন র্লদত হদর্।  

• উপদরাি ননদেব নশর্ার্ট অনর্লদম্ব এর্ং স্টসই সময় র্া্বর্র র্রা হদর্ ্েন এই ধরদনর েনতগ্রস্ত 
এলার্ায় নর্জ্ঞনপ্ত প্রোন র্রা হদর্, তা প্রদয়াগ র্রা হদত পাদর এর্ং শুক্রর্ার, 9 অদটার্র 
2020 তানরদের মদধে র্লর্ৎ র্রদত হদর্, স্ট্মনভাদর্ স্ট্ র্াউনন্টদত স্টরড স্টযান, র্মলা স্টযান 
এর্ং হলুে স্টযান অর্নস্থত, স্টসই র্াউনন্ট ননধবারন র্দর।  

 
আমার স্বহদস্ত প্রেি এর্ং অোলদর্নন শহদর স্টেদের 

ননযস্ব নসলদমাহরসহ েইু হাযার নর্শ 



  

সাদলর অদটার্র মাদসর ষষ্ঠ নেদন এর্ট 

প্রোন র্রা হদলা। 

 

 

গভনবর র্ততব র্  

 

গভনবদরর সনর্র্ 

 
 


