নম্বর 202.6
ননর্বাহী আদেশ
সাময়িক স্থয়িতাদেশ ও আইদের পয়রবততে অবযাহত রাখা
েুদ্ত ািকালীে পয়রয়স্থয়তদত জরুয়র অবস্থাসংক্রান্ত
য্খাদে, 07 মার্ব 2020 তানরদে আনম ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর কনর, যা স্টেদের সর্বত্র
সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদের েুদযবাগকািীন জরুনর অর্স্থার কথা স্ট াষণা কদর;
য্খাদে, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট েনা এর্ং সম্প্রোদের সংস্পশবজননত সংক্রমণ উভেই ননউ
ইেকব স্টেদে ননথর্দ্ধ করা হদেদে এর্ং আদরা অর্যাহত হদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে;
য্খাদে, কদরানাভাইরাস নিনজজ 2019-এর (COVID-19) জরুনর েুদযবাদগর জনয সমদোপদযাগী ও
কাযবকর প্রনতনক্রোর সুনর্ধাদথব, ননউ ইেকব স্টেদের পদে পণয, পনরদষর্া, স্টপশাোরদের এর্ং সমস্ত ধরদণর
স্টেোদসর্কদের সংগ্রহ, সমন্বে, এর্ং স্থাপদনর জনয দ্রুত কাজ করদত সেম হওো জরুরী; এর্ং
উপরন্তু এখেই, গভনবর অযান্ড্রু এম. কুওদমা ননউ ইেকব স্টেদের গভব নর স্টযদকাদনা সংস্থার স্টকাদনা আইন,
স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া ননেন্ত্রণ, অথর্া এর অংশগুনির সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন
করার জনয স্টেদের েুদযবাগপূণব জরুনর অর্স্থা, যনে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ
র্া আইন স্টমদন র্িা েুদযবাদগর জরুনর অর্স্থা স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপদক র্াধা স্টেে র্া নর্িম্ব কদর র্া
এই জাতীে েুদযবাগ স্টমাকাদর্িাে সাহাযয র্া সহােতা করার প্রদোজন হে, তদর্ আনম কাযবননর্বাহী আইদনর ধারা
29-a এর অনুদেে 2-B অনুযােী আমার উপর নযস্ত েমতার্দি, 17 এনপ্রি 2020 পযবন্ত ননদনাক্ত আইনগুনি
সামনেকভাদর্ স্থনগত করনে:

•

সরকারী কমবকতব া আইদনর (Public Officer’ s Law) নতনটি ধারা এমন র্যনক্তর স্টেদত্র প্রদযাজয হদর্
না যাদক এইরকম জরুনর অর্স্থার জনয কাযবকর এর্ং েে গুরুত্বপূণব প্রনতনক্রো সরর্রাদহর জনয
স্টেোদসর্ীর েমতাে ননযুক্ত হওো র্া স্টেোদসর্ীর েমতাদক ননযুক্ত করার প্রদোজন র্দি মদন করা
হে;

•

সরকারী কমবকতব া আইদনর ধারা 73-এর উপনর্ষে I-এর উপ-অনুদেে (i) স্টয স্টকানও ননদোগ
স্টেওো, অনধকারী রাো, ননযুক্ত করা, র্া স্ট ানষত জরুনর অর্স্থার প্রনতনক্রোদত ননউ ইেকব স্টেেদক স্টয
স্টকাদনাভাদর্ স্টেোদসর্া নেদেন এমন র্যনক্তর জনয প্রদযাজয হদর্ না;

•

সরকারী কমবকতব া আইদনর ধারা 73-এর উপ-অনুদেে 5 স্টয স্টকানও স্টেে কমবকতব া, র্াকুরীজীনর্, র্া
স্টযদকাদনা স্টেোদসর্ী স্টয জরুনর অর্স্থার প্রনতনক্রোদত ননউ ইেকব স্টেেদক অর্োন র্া অনুোন সহজতর
করা হে স্টসজনয সাহাযয করদেন এমন র্যনক্তর জনয প্রদযাজয হদর্ না;

•

সরকারী কমবকতব া আইদনর ধারা 73(8)-এর ধারা 73-এর উপ-অনুদেে 8 ও সরকারী কমবকতব া
আইদনর ধারা 74-এর অধীদন স্টযসকি স্টেোদসর্ক র্া ঠিকাোর ননউ ইেকব স্টেদের প্রনতনক্রোদত
সহােতা করদর্ তাদের স্টেদত্র প্রদযাজয হদর্ না, যনেও শতব থাদক স্টয ননদোগকারী সত্তা কততব ক
প্রদোজনীে ননধবানরত স্টকান পুননর্বদর্র্না স্টমদন র্িদত হদর্;

•

নর্ধাননক আইদনর (Legislative Law) ধারা 1-M এমনভাদর্ স্থনগত করা হদেদে স্টয স্টকানও সংস্থা
স্টকানও উৎস স্টথদক স্টকানও ধরদণর র্া অনয স্টকানও উপাদে অনুোন স্টপদত পাদর তদর্ শতব থাদক স্টয
এই ধরদনর অনুোন স্টেেদক প্রোন করদত হদর্ এর্ং স্টেে সংস্থা দ্বারা পনরর্ানিত প্রনতনক্রোর
অগ্রগনতর প্রদর্ষ্টা নহদসদর্;

•

স্টেে অথব আইদনর (State Finance Law) ধারা 11, ননউ ইেকব স্টেদের জনয একটি েে এর্ং
কাযবকর জরুনর েুদযবাগ প্রনতনক্রো সহজতর করার জনয প্রদোজনীে পনরমাদণ, স্ট ানষত জরুনর অর্স্থার
প্রনতনক্রোটি আরও এনগদে ননদত স্টকানও স্টেে সংস্থার প্রোস প্রদযাজয হদর্ না;

সুতরাং, এখে, কাযবননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 29-a ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত
কতব র্যপািদনর কততব দত্বর দ্বারা েুদযবাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে একটি েুদযবাগকািীন জরুনর সমদে
স্টকানও ননদেব শনা জানর করার েমতার মাধযদম, আনম এতদ্বারা কাযবননর্বাহী আদেদশর ননদেব শার্িী জানর করনে
ননদনাক্ত সমে স্টথদক এনপ্রি 17 এনপ্রি 2020 পযবন্ত কাযবকর হদর্:
•

20 মার্ব রাত 8 ো স্টথদক কাযবকরী: স্টেদের সমস্ত র্যর্সা এর্ং অিাভজনক সংস্থাগুদিা স্টয স্টকানও
স্টেনিদযাগাদযাগ র্া র্ান়িদত অর্স্থান কদর কাজ করার পদ্ধনতগুদিা ননরাপদে র্যর্হার করদত পাদর
স্টস র্যাপাদর সর্বানধক পনরমাদণ র্যর্হার করদর্। প্রদতযক ননদোগকতব ার র্যনক্তগতভাদর্ উপনস্থত
থাকদত হে এমন কমীদের স্টয স্টকানও কমবস্থদি অর্স্থান 50% পযবন্ত কনমদে আনদর্ন 20 মার্ব রাত
8োর মদধয। স্টয স্টকানও প্রদোজনীে র্যর্সা র্া সত্তা যা, প্রদোজনীে পনরদষর্া র্া কাযবানে সরর্রাহ
কদর তা র্যনক্তগত সীমার্দ্ধতার নর্ষে হদর্ না। এর মাদে অন্তভুব ক্ত গদর্ষণা এর্ং পরীোগার
পনরদষর্া সহ প্রদোজনীে োস্থযদসর্া কাযবক্রম; ইউটিনিটি, স্টেনিদযাগাদযাগ, নর্মানর্ন্দর এর্ং পনরর্হন
অর্কাঠাদমা সহ প্রদোজনীে অর্কাঠাদমা; োেয প্রনক্রোকরণ এর্ং ফামবানসউটিকযািস
(pharmaceuticals) সহ প্রদোজনীে ননমবাতা; মুনে স্টোকান এর্ং ফাদমবনস সহ প্রদোজনীে েুর্রা
নর্ক্রেদকন্দ্র; আর্জব না সংগ্রহ, স্টমইি এর্ং নশনপং পনরদষর্া সহ প্রদোজনীে পনরদষর্া; সংর্াে মাধযম;
র্যাংক এর্ং সম্পনকব ত আনথবক প্রনতষ্ঠান; অথবনননতকভাদর্ সুনর্ধার্নিত জনদগাষ্ঠীদক স্টমৌনিক প্রদোজনী
নর্ষে সরর্রাহকারী; ননমবাণ; সুরো, পনরেন্নতা এর্ং প্রদোজনীে আর্ানসক কাযবক্রম র্া অনযানয
প্রদোজনীে র্যর্সা র্জাে রােদত প্রদোজনীে পনরদষর্াসমূদহর নর্দক্রতাগণ; সরকারী সংস্থাগুদিার
অনর্নেন্ন নক্রোকিাপ নননিত করদত এর্ং জনগদণর োস্থয, সুরো এর্ং কিযাণ সরর্রাদহর জনয
প্রদোজনীে সরর্রাহ ও প্রযুনক্ত সহােতা, নশশুর যত্ন এর্ং প্রদোজনীে স্টসর্া সহ প্রদোজনীে পনরদষর্া
র্া পণয সরর্রাহকারী নর্দক্রতাগণ;

•

এম্পাোর স্টেে স্টিদভিপদমি কদপবাদরশদনর (Empire State Development Corporation)
মতামদতর অনুদরাধ করার পদর অনয স্টয স্টকানও র্যর্সাদক অপনরহাযব র্দি নর্দর্র্না করা স্টযদত
পাদর, যা এই জাতীে অনুদরাধ পযবাদিার্না ও মঞ্জুর করদর্, এটি যনে ননধবারণ করদর্ স্টয এই
েুদযবাদগ যথাযথভাদর্ সা়িা স্টেওোর জনয কমবেম র্ানহনীর পুদরাপুনর েেতা অর্যাহত রাোই রাদজযর
সর্দর্দে ভাি োথব। 19 মার্ব, 2020, স্টর্িা 5 োর আদগই, এম্পাোর স্টেে স্টিভিপদমি
কদপবাদরশন স্টকান র্যর্সা গুরুত্বপূণব নহদসদর্ নর্দর্নর্ত হদর্ স্টসটির জনয ননদেব নশকা জানর করদর্।
আমার েহদস্ত প্রেত্ত এর্ং প্রাইনভ নসি দ্বারা স্টেদের
অযািদর্নন শহদর েুই হাজার নর্শ সাদির
মাদর্বর আঠাদরাতম নেদন।
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