
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.77 

ননর্বাহী আদেশ 
 

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

 
যেখানে, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম সম্পূর্ব ননউ ইয়র্ব  স্টেট জদুে স্টেদটর েদু ব্াগর্ালীন জরুনর অর্স্থার র্থা 

স্ট াষর্া র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর র্নর; এর্ং  
 

যেখানে, COVID-19 এর ভ্রমর্ সংনিষ্ট  টনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবজননত সংক্রমর্, উভয়ই ননউ ইয়র্ব  স্টেদট 
ননথর্দ্ধ র্রা হদয়দে এর্ং তা আদরা র্লদত পাদর র্দল প্রতযাশা র্রা হদে; 

 
এখে, অতএব আয়ম, অযানু্ড্র এম. কুওনমা, ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর গভনবর, ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 29-a 

ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত র্তব র্যপালদনর র্ততব দের দ্বারা স্ট্ স্টর্ানও সংস্থার স্টর্ানও আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, 
আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর রাদজযর েদু্বাগর্ালীন জরুনর 
অর্স্থার সময়, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েদু্বাগর্ালীন 
জরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ ননদত র্াধা স্টেয় র্া নর্লম্ব র্রায় র্া প্রদয়াজদন এই ধরদনর েদু্বাগ 
স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সহদ্াগীতা র্রার জনয প্রদয়াজন হদল, আনম এতদ্বারা এই র্া্বননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 23 
নিদসম্বর 2020 অর্নধ ননম্ননলনেতগুনল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রনে: 

• NYCRR এর নশদরানাম 10 এর ধারা 415.3(i) এর্ং 1001.7(a)  এর্ং NYCRR এর নশদরানাম 18 
এর ধারা 487.4(c), 488.4(c), এর্ং 494.4(e), এোদন ধারর্ র্রা ননদেবশ অনু্ায়ী জানর র্রা 
ননদেব নশর্ার সাদথ অনরু্তী হওয়ার জনয স্ট্ই পনরসর প্বন্ত প্রদয়াজন স্টসই সর্ স্টরাগীদের জনয ্াদের 
নানসবং স্টহাম র্া অযািাল্ট স্টি স্টর্য়ার স্টেনসনলটি স্টথদর্ র্াইদর ্ার্ার জনয েুটি স্টেওয়া হয় র্নু্ধ র্া 
আনিয়দের সাদথ স্টেো র্রার জনয, ্াদত র্দর স্টেনসনলটির অনযানয র্ানসন্দাদের স্বাস্থয ও ননরাপত্তা 
সুরনেত রাো ্ায় স্টসই সর্ল র্ানসন্দাদের নেদর আসার পদর।  

উপরন্তু, েদু্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় েদু্বাগর্ালীন জরুনর সময় স্টর্াদনা ননদেবশ জানর র্রার জনয 
ননর্বাহী আইদনর (Executive Law) আটিব দর্ল 2-B এর স্টসর্শন 29-a অনু্ ায়ী আমার উপর নযস্ত র্তত দের 
দ্বারা, আনম এতদ্বারা ননম্ননলনেত ননদেবশগুনল ইসুয র্রনে ্া 23 নিদসম্বর 2020 প্বন্ত র্া্বর্র থার্দর্: 

 
• অনর্লদম্ব র্া্বর্র, স্বাস্থয র্নমশনারদর্ ননদেবশ স্টেওয়া হদয়দে এর্টি নানসবং স্টহাম র্া প্রাপ্তর্য়স্কদের 

পনরর্্বার স্টর্ন্দ্র স্টথদর্ র্নু্ধ র্া আিীয়দের সাদথ স্টেো র্রার জনয েুটি স্টেওয়া স্টরাগীদের নেদর আসার 
পর গ্রহর্দ্াগযতার জনয ননদেব নশর্া প্রনতষ্ঠা র্রদত। ননর্বাহী আদেশ 202.30 অনু্ায়ী এই ধরদনর 
র্ানসন্দাদের জনয সংক্রমর্-নভনত্তর্ সতর্ব তা র্াস্তর্ায়দনর েমতা সহ স্ট্ স্টর্ান ননদেব নশর্া জানর র্রা হদর্ 
্া স্টতমন সর্ল স্টেনসনলটির উপর র্া্বর্র হদর্।    

 
 

 
 



আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর ননজস্ব 

নসলদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ সাদলর নদভম্বর 

মাদসর স্টতইশতম নেদন এটি প্রোন র্রা হদলা। 

 

 

 

গভনবর র্ততব র্  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


