
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.89 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

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

যেখানে, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম সমূ্পর্ব ননউ ইয়র্ব  স্টেট জদুে স্টেদটর েদু্বাগর্ালীন 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; 

সুতরাং, এখে আয়ম, য়েউ ইিকত  যেনের িভেতর, অযানু্ড্র এম. কুওনমা, ননর্বাহী আইদনর আর্টব দর্ল 2-B-এর স্টসর্শন 
29-a এর অধীদন আমার উপর নযস্ত র্তব র্য পালদনর র্ততব দের দ্বারা স্টেদটর েদু্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার সময় স্ট্দর্াদনা 
সংস্থার স্ট্দর্াদনা আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া 
সংদশাধন র্রদত পানর, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা 
েদু্বাগর্ালীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ স্টনওয়ার স্টেদে র্াধা সতনষ্ট র্দর র্া নর্লনম্বত র্দর তাহদল তা 
প্রদয়াজন হদল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, অতএর্, আনম এতদ্বারা আইদনর সর্ল স্থনগতাদেশ এর্ং 
পনরর্তব ন, এর্ং স্টসই সর্ল ননদেবশ ্া র্া্বননর্বাহী আদেশ 202.22 স্টথদর্ 202.26, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 
202.44, 202.45, 202.53, 202.57, 202.64, 202.69, 202.73, 202.74 এর্ং 202.75-স্টত উনিনেত ননদেবশগুনল, 
স্ট্মন ননর্বাহী আদেশ 202.80 এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.81 স্টত অর্যাহত রাো এর্ং উনিনেত, স্টসগুনল, ননদে পনরর্নতব ত 
র্যতীত, 06 স্টেব্রুয়ানর 2021 প্বন্ত আদরা নেশ নেদনর জনয অর্যাহত এর্ং অপনরর্নতব ত রােনে, এর্ং আনম এদতাদ্বারা 
ননেনলনেতগুনল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত রােনে র্া পনরর্নতব ত র্রনে এই ননর্বাহী স্টেদশর তানরে স্টথদর্ 06 স্টেব্রুয়ানর 2021 
প্বন্ত: 

 
• র্লনত ননর্বাহী আদেশ 202.23, 202.24, 202.26 এ র্র্ীত স্ট্দর্াদনা আইন র্া নর্ধাদনর স্থনগতর্রর্ ্া 2020 

সাদলর ননর্বার্দনর অনুষ্ঠাদনর র্ারদর্ হদয়নেল, স্টসগুনল এেন আর স্থনগত স্টনই এর্ং এই ধরদনর স্থনগতাদেশ র্া 
পনরর্তব ন এেন আর র্া্বর্র নয়। ্াইদহার্, শ্রম আইন ধারা 522 স্থনগত র্রা হদয়দে এর্জন শ্রনমদর্র জনয 
স্টর্র্ারে র্ীমা সংগ্রদহর স্টেদে, ্াদর্ 2021 সাদল অনগ্রম স্টভাট র্া এর্র্ট নর্দশষ ননর্বার্দনর জনয ননদয়াগ র্রা 
হয় তা র্াল ুথার্দর্, এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.81 এর মদধয থার্া অনুপনস্থত র্যালদটর পনরর্তব ন সংক্রান্ত নশো 
আইদনর স্থনগতাদেশ অর্যাহত রদয়দে। 
 



• ননউ ইয়র্ব  স্টর্াডস, রুলস অযান্ড স্টরগুদলশন্স (New York Codes, Rules and Regulations, NYCRR)-এর 
নশদরানাম 10 এর 405.3 ধারার উপধারা (f), শুধুমাে COVID-পনজর্টভ সুনর্ধার জনয এই ধরদনর উপধারার 
শতব ার্লী প্রসানরত র্রদত হদর্, ্ার েদল এই ধরদনর সুনর্ধা এর্জন সনুর্ধা র্যর্স্থাপর্ ননদয়াগ র্রদত পাদর, 
উক্ত র্যনক্তর এর্র্ট প্রনতনষ্ঠত স্টজনাদরল হাসপাতাদলর অপাদরটর, এর্ং স্বাস্থয র্নমশনাদরর অনুদমােন সাদপদে; 

 
• স্ট্ স্টর্ান গ্রাম ননর্বার্ন পনরর্ালনার স্টেদে ননর্বার্ন আইদনর 6 ও 15 নং অনুদেে, েলীয় র্র্াস র্ততব র্ প্রর্ীত সর্ল েলীয় 

মদনানয়ন েরূর্তীভাদর্ র্া আংনশর্ভাদর্ পনরর্ানলত হদত পাদর; 
 
• ননর্বার্ন আইদনর 15-120 ও 15-122 ধারা, এর্ং টাউন আইদনর ধারা 84-a, স্টসই সাদথ নর্দশষ স্টজলা ননর্বার্ন 

সংক্রান্ত আইদনর এমন সর্ নর্ধান স্ট্গুনল র্াউনি স্টর্াডব  অে ইদলর্শন (County Board of Elections) র্ততব র্ 
এমন ভাদর্ পনরর্ানলত হয়নন স্ট্টা COVID-19 ভাইরাদসর সংক্রমর্ জননত অসুস্থতার সম্ভার্নাদর্ অযার্দসনি 
র্যালট (অনুপনস্থত স্টভাটোন পে)-এর জনয র্যালট স্টের্ার অনুদরাধ র্া স্টসটা গ্রহর্ র্রার অনুদরাধ র্রার 
উদেশয র্দল নহসাদর্র মদধয আনদত পাদর; 

 
• ননর্বার্ন আইদনর 6-202 (3) এর্ং 15-108 (2) (c) ধারা অনু্ায়ী র্র্াসদর্ স্টনার্টস প্রোদনর স্টশষ নেন 

সদেও র্র্াদসর স্টনার্টদশর মদধয অন্তভুব ক্ত না হদল র্র্াদসর স্টনার্টদশ ইদলর্ট্রননর্ অংশগ্রহদর্র উপায় এর্ই ভাদর্ 
এর্র্ট সমূ্পরর্ নর্জ্ঞনিদত স্টেওয়া ্াদর্, র্র্াদসর স্টনার্টস স্টেওয়ার এর্ইউপাদয়, এইরূপ র্র্াদসর অন্তত পাাঁর্ নেন 
আদগ; 

 
• ননর্বার্ন আইন § 8-407 অনু্ায়ী, ননর্বার্ন পনরেশবর্রা শারীনরর্ভাদর্ অনুপনস্থত র্যালট প্রোদনর জনয সুদ্াগ-

সুনর্ধা পনরেশবন র্রদত পারদর্ন না এর্ং তারা স্টসগুদলা স্টমইল র্া র্যনক্তগত স্টডনলভানরর মাধযদম পাঠাদত 
পারদর্ন। 

 
• জনস্বাস্থয আইদনর (Public Health Law) 2168 ধারা এর্ং NYCRR-এর টাইদটল 10 এর ধারা 66-1.2 এর 

ননর্বাহী আদেশ 202.82 এর্ং 202.88 এর সংদশাধন র্রা হদয়দে এর্ং অর্যাহত থার্দে ্াদত স্টর্ান র্যনক্তর 
(নশশু অথর্া প্রাি র্য়স্ক) সর্ল ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 র্টর্ার্রর্ NYSIIS র্া CIR স্টর্ জানাদনা হয়, 
প্রদ্াজয অনুসাদর,উক্ত র্টর্া প্রোদনর 24  ণ্টার মদধয; 

 
উপরন্তু, ভূসম্পনি র্র আইন র্া নরদয়ল স্টপ্রাপার্টব  টযাক্স ল (Real Property Tax Law)-এর স্টসর্শন 925-a দ্বারা 

আমার উপর অনপবত েমতা র্দল আক্রান্ত র্াউনি, নসর্ট, টাউন, নভদলজ র্া সু্কল নডনিক্ট অঞ্চদলর প্রধান ননর্বাহী অনেসাদরর 
সুে র্া স্টপনানি োো স্টপ্রাপার্টব  টযাক্স পনরদশাদধর স্টেদটর েদু্বাগর্ালীন পনরনস্থনতর জরুনর অর্স্থার র্াল র্তনদ্ধর অনুদরাদধ, 
আনম সুে র্া স্টপনানি োো স্টপ্রাপার্টব  টযাক্স পনরদশাদধর সময়র্াল একুশ নেন র্াোলাম, ননদর্র অঞ্চলগুদলা ্াদের টযাক্স 
পনরদশাধ এেদনা র্ানর্ আদে এর্ং ্াদের পদে অনুদরাধ র্রা হদয়দে তারা এই সময় র্তনদ্ধর আওতায় পেদর্: নভদলজ অে 
স্টর্নভল, এর্ং নসর্ট অে ট্রয়, 

 
উপরন্তু, েদু্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় েদু্বাগ জরুনর সময় স্টর্াদনা ননদেবশ জানর র্রার জনয ননর্বাহী 

আইদনর 29-a স্টসর্শদনর অনুদেে 2-B এর ধারা অনু্ায়ী আমার উপর নযস্ত র্ততব পদের েমতা দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী 
আদেদশর তানরে স্টথদর্ 06 স্টেব্রুয়ারী 2021 সময়র্াদলর জনয ননেনলনেত ননদেবশগুনল ইসযু র্নর: 

 
• ননর্বাহী আদেশ 202.88 -এ স্ট্ ননদেব নশর্া অনু্ ায়ী স্টর্ান স্বাস্থযদসর্া সুনর্ধা, সরর্রাহর্ারী র্া সিা ্া 

COVID-19 র্টর্া র্রাে স্টপদয়দে এর্ং গ্রহর্ র্দরদে, অথর্া ্ারা পুননর্বতরর্র্ত ত COVID-19 র্টর্া স্টপদয়দে, এই 
ধরদনর সনুর্ধা প্রানির এর্ সিাদহর মদধয এই ধরদনর র্টর্া প্রোন র্রার প্রদয়াজনীয়তা পনরর্তব ন র্রা হদে এই 
প্বন্ত ্াদত সরর্রাহর্ারী র্া সিা, এর্ং এই ধরদনর স্বাস্থযদসর্া প্রনতষ্ঠাদনর 4 জানুয়ানর, 2021 তানরদের মদধয 
হাদত থার্া অর্নশষ্ট স্টডাজ 8 জানুয়ানর, 2021 এর মদধয অর্শযই নেদত হদর্, ্াইদহার্, এর্র্ট সুনর্ধা এই ধরদনর 
সময়সীমা র্তনদ্ধর অনুদরাধ র্রদত পাদর ্া র্নমশনার ভাদলা উদেদশয মঞ্জরু র্রদত পাদরন।  

 
• ননউ ইয়র্ব  শহদরর স্ট্ স্টর্ান ননর্বার্দনর জনয 6 স্টেব্রুয়ানর, 2021 এর আদগ আদর্েন োনেল র্রদত হদর্ এর্ং 

্া র্তব মাদন 7 জানুয়ানর, 2021 তানরে প্বন্ত োনেল র্রা হয়নন, তাহদল স্বােদরর সংেযা হদর্ 315। 2021 
সাদলর 1 জলুাই এর আদগ অনুনষ্ঠত স্ট্ স্টর্ান শহর র্া গ্রাময ননর্বার্দন, স্ট্ স্টর্ান পদের জনয এর্জন স্বাধীন 
মদনানয়ন প্রাথীর এর্র্ট স্বাধীন মদনানয়দনর আনজব  ্া রাজযর্যাপী ননর্বার্ন দ্বারা ননধবানরত হয় না তার আদর্েদনর 
স্বােদরর প্রদয়াজনীয়তা হদর্ এইগুনলর মদধয স্ট্র্ট র্ম, স্টসর্ট: (i) এই ধরদনর ইউননদটর গত গুর্ারনযাশানাল 



ননর্বার্দন গভনবর পদে স্টমাট স্টভাদটর নতন ও নতন েশমাংশ শতাংশ, শনূয ও শূনয স্টভাট র্াে নেদয়, অথর্া (ii) 
ননর্বার্ন আইদনর স্টসর্শন 6-142 সার্নডনভশন 2 র্ততব র্ প্রেি নর্নধর্দ্ধ নূযনতম সংেযার সির শতাংদশর সমান 
সংেযা, অথর্া এর্র্ট গ্রামীন ননর্বার্দনর স্টেদে, স্টসর্শন 15-108 এর সার্নডনভশন 6 অথর্া স্টসর্শন 6-206 
এর সার্নডনভশন 4 অনু্ায়ী প্রেি নর্নধর্দ্ধ নূযনতদমর সির শতাংশ। 

 
আমার স্বহদস্ত প্রেি এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর ননজস্ব 

নসলদমাহরসহ েইু হাজার একুশ সাদলর জানুয়ানর 

মাদসর সিম নেদন এর্ট প্রোন র্রা হদলা। 

 

 

গভনবর র্ততব র্  

 

গভনবদরর সনর্র্ 

 
 
 
 


