
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.94 
 
 

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; 

এখে অতএব, আয়ম অযানু্ড্র এম. কুওনমা, ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর গভনবর, ননর্বাহী আইদনর আর্টব দর্ল 2-B 
এর 29-a ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত র্তব র্য পালদনর র্ততব দের দ্বারা স্টেদটর েদু্বাগর্ালীন জরুনর 
অর্স্থার সময় স্ট্ স্টর্াদনা সংস্থার স্টর্াদনা 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 পনরনস্থনতর স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ 
ননদত র্াধা স্টেয় র্া এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সাহা্য র্রার জনয ্নে প্রদয়াজন হয়, আনম 
ননর্বাহী আদেদশর 202 এর্ং এর প্রনতর্ট উত্তরসনূর ননর্বাহী আদেদশর, অনতক্রান্ত,, সংদশানধত র্া অনযথায় স্টময়াে 
উত্তীর্ব না হদল আইদনর স্থনগতাদেশ ও সংদশাধন অর্যাহত রােনে আরও নিশ নেন 16 মার্ব  2021 প্বন্ত এর্ং 
এতদ্বারা ননম্ননলনেতগুনল অস্থায়ীভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রনে এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 16 মার্ব  
2021 প্বন্ত: 

• নর্নশষ্ট স্ট াদমইন পদ্ধনত আইদনর (Eminent Domain Procedure Law) ধারা 201, 202, এর্ং 
203, স্টসই পনরসর অর্নধ পনরর্তব ন র্া সংদশাধন র্রা ্া MTA র্া তার সহদ্াগী সংস্থাগুনলদর্ 
েরূর্তীভাদর্ গর্ শুনাননর আদয়াজন র্রদত স্টেয় স্টটনলদ ান র্ন াদরন্স, নভন ও র্ন াদরন্স এর্ং/অথর্া 
অনযানয মাধযদমর দ্বারা,এই শদতব  স্ট্ জনগদর্র মন্তর্য ইদলর্ট্রননর্ র্া স্টমইদলর মাধযদম অনুদমানেত হয়, 
এর্ং সর্ল প্রদয়াজনীয় ননথ এর্ং স্টরর্ ব  র্াইদল উপলব্ধ র্রা হয়; এর্ং 

• ননর্বার্ন আইদনর (Election Law) 5-304 ধারার সার্ন নভশন 3, স্টর্র্ল স্টসই পনরসর অর্নধ ্া 
প্রদয়াজন 2021 সাদলর জনয এর্জন ননর্নিত স্টভাটাদরর তানলর্াভুনির পনরর্তব ন র্া নতুন 
তানলর্াভুনির আদর্েন ননর্বার্ন স্টর্া ব  গহর্ র্রদর্ পদরর র্মব নের্দস স্ট ব্রুয়ারী 14-স্টত এর্ং ননর্বার্ন 
স্টর্া ব  র্ততব র্ প্রাপ্ত তানলর্াভুনির স্ট্ স্টর্ান পনরর্তব ন 16 স্ট ব্রুয়ারী 2021 প্বন্ত প্রনক্রয়ার্রর্ র্রা 
হদর্, তা স্ট ব্রুয়ানর 14 আদগ স্টপ্রনরত স্টহার্ র্া না স্টহার্।  



 

 

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 16 মার্ব  2021 সময়র্াদলর জনয ননম্ননলনেত ননদেবশগুনল ইসুয 
র্নর: 

• ননর্বাহী স্টেশ 202.74-এ উনিনেত ননদেব নশর্া ্া অযালদর্াহনলর্ স্টর্ভাদরজ র্দরাল আইদনর (Alcoholic 
Beverage Control Law) ("নলর্ার স্টোর" এর্ং "ওয়াইন স্টোর") 63 ও 79 ধারার অধীদন 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত সর্ল র্যর্সাদর্ তাদের প্রাঙ্গদনর র্াইদরর নর্নক্র র্ি র্রদত এর্ং রাত 10-টার মদধয র্ি 
র্রার ননদেবশ স্টেয়, তা সংদশাধন র্রা হল স্টর্র্ল স্টসই পনরসর অর্নধ স্ট্ স্টসই ধরদর্র সর্ল র্যর্সা 
প্রাঙ্গদনর র্াইদরর নর্নক্র র্ি র্রদর্ এর্ং র্যর্সা র্ি র্রদত হদর্ রাত 11-টায় র্া তার আদগ; 
 

• ননর্বাহী স্টেশ 202.74 এ উনিনেত ননদেব নশর্া ্া সর্ল স্টরেুদরদের, তা স্টেট নলর্ার অদথানরর্টর দ্বারা 
(State Liquor Authority) লাইদসন্সর্ত ত স্টহার্ র্া না স্টহার্, রাত 10-টায় সশরীদর োর্ার োওয়া 
র্ি র্রার জনয ননদেবশ স্টেয়, তা এতদ্বারা সংদশাধন র্রা হদয়দে এই মদমব স্ট্ স্টসই সর্ল স্টরেুদরে 
সশরীদর োর্ার োওয়া র্ি র্রদর্ রাত 11-টার মদধয র্া তার আদগ; 
 

• ননর্বাহী স্টেশ 202.74 এর অন্তভুব ি স্টসই ননদেব নশর্া ্া সমস্ত র্যর্সাগুনল ্ারা স্টেট নলর্ার অথনরর্টর 
দ্বারা লাইদসন্সর্ত ত তাদের প্রাঙ্গদন অযালর্হল জাতীয় পানীয় পনরদর্শন র্রার জনয, তারা র্াইদর র্া 
অভযন্তরীর্ পনরদষর্ায় োেয এর্ং পানীয় (অযালদর্াহল্ুি পানীয় সহ) পনরদর্শন র্রা র্ি র্দর রাত 
10-টার সময় র্া তার আদগ, স্টসই ননদেব নশর্া এতদ্বারা সংদশাধন র্রা হল স্টর্র্ল স্টসই পনরসর প্বন্ত 
্াদত স্টসই সর্ল র্যর্সাগুনল র্াইদর র্া অভযন্তরীর্ পনরদষর্ায় োেয এর্ং পানীয় (অযালদর্াহল্ুি 
পানীয় সহ) পনরদর্শন র্রা র্ি র্দর রাত 11-টার সময় র্া তার আদগ; এর্ং স্ট্ সর্ল লাইদসনন্স 
স্টর্ানলং অযানল র্া র্যানসদনা পনরর্ালনা র্দরন তারা তাদের র্াজ র্ি র্রদর্ন রাত 11-টায় র্া তার 
আদগ। 
 

• ননর্বাহী স্টেশ 202.74 এ উনিনেত স্টসই ননদেব নশর্া ্াদর্ান নজম র্া ন টদনস স্টসোদরর নক্রয়ার্লাপ রাত 
10-টার মদধয র্ি র্রদত র্দল, তা এতদ্বারা সংদশাধন র্রা হল স্টর্র্ল স্টসই পনরসর প্বন্ত ্াদত স্টসই 
সর্ল র্যর্সাগুনল তাদের নক্রয়ার্লাপ র্ির্দর রাত 11-টায়। 

 

 

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর নপ্রনভ নসল 
সহ েইু হাজার একুশ সাদলর স্ট ব্রুয়ানর 
মাদসর র্তুেবশ নেদন এর্ট জানর র্রা 
হল। 

 

 

 

 

 

গভনবর র্ততব র্  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


