
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.36 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

দরু য্োগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি 
আইরনি সোমরিক িরগিোরদশ ও পরিবিয ন 

 
 

য্খোরন, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম - স্টেদের সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদের েদু্বাগকািীন 
জরুনর অর্স্থার কথা স্ট াষণা কদর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর কনর;  
 

য্খোরন, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট  েনা এর্ং সম্প্রোদের সংস্পশবজননত সংক্রমণ, উভেই ননউ 
ইেকব  স্টেদে ননথর্দ্ধ করা হদেদে এর্ং তা আদরা র্িদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে;  
 

এখন, যসরহিু, ভূসম্পনি কর আইন র্া নরদেি স্টপ্রাপার্টব  েযাক্স ি (Real Property Tax Law)-এর 
স্টসকশন 925-a দ্বারা আমার উপর অনপবত ক্ষমতা র্দি আক্রান্ত কাউনি, নসর্ট, োউন, নভদিজ র্া সু্কি 
নিনিক্ট অঞ্চদির প্রধান ননর্বাহী অনিসাদরর সুে র্া স্টপনানি োড়া স্টপ্রাপার্টব  েযাক্স পনরদশাদধর স্টেদের 
েদু্বাগকািীন পনরনস্থনতর জরুনর অর্স্থার কাি র্ৃনদ্ধর অনুদরাদধ, আনম সুে র্া স্টপনানি োড়া স্টপ্রাপার্টব  েযাক্স 
পনরদশাদধর সমেকাি একুশ নেন র্াড়ািাম, ননদর্র অঞ্চিগুদিা ্াদের েযাক্স পনরদশাধ এেদনা র্ানক আদে এর্ং 
্াদের পদক্ষ অনুদরাধ করা হদেদে তারা এই সমে র্ৃনদ্ধর আওতাে পড়দর্: অযাস্টগািা গ্রাম, এনর কাউনি; 
র্যানর্িন গ্রাম, সািক কাউনি, স্টর্িদপােব  গ্রাম, সািক কাউনি, ব্রকদপােব  গ্রাম, মনদরা কাউনি; ব্রুকনভনি 
গ্রাম, নাসাউ কাউনি; র্ুর্ানন গ্রাম, ওদেষ্টদর্োর কাউনি; স্টেেন গ্রাম, স্টজিারসন কাউনি; স্টিনপউ গ্রাম, এনর 
কাউনি; ইষ্ট নহিস গ্রাম, নাসাউ কাউনি; এনিকে গ্রাম, ব্রুনম কাউনি; িানমবংিাদি গ্রাম, নাসাউ কাউনি; 
িাদেোনভনি গ্রাম, অনংিাগা কাউনি; গ্রীনদপােব  গ্রাম, সািক কাউনি; স্টগ্রােন গ্রাম, েম্পনকন্স কাউনি; 
স্টহম্পদেি গ্রাম, নাসাউ কাউনি; স্টহামার গ্রাম, স্টকােব িযাি কাউনি; হািসন িিস গ্রাম, ওোনশংেন কাউনি; 
আইিযাি পাকব  গ্রাম, নাসাউ কাউনি; স্টকনননসংেন গ্রাম, নাসাউ কাউনি; িদরি হদিা গ্রাম, নাসাউ কাউনি; 
মনদরা গ্রাম, অদরঞ্জ কাউনি; মুনদস পাকব  গ্রাম, নাসাউ কাউনি; নাোক গ্রাম, রকিযাি কাউনি; ওসান নর্র্ 
গ্রাম, সািক কাউনি; ওর্টসনভনি গ্রাম, অদরঞ্জ কাউনি, পযার্গ গ্রাম, সািক কাউনি; নসর্ট অি নপকনস্কি, 
ওদেষ্টদর্োর কাউনি; স্টরি হুক গ্রাম, িাদর্স কাউনি; রাইনদর্ক গ্রাম, িাদর্স কাউনি; নসর্ট অি সারাদোগা 
নরংস, সারাদগাো কাউনি; স্কাসবিাদি গ্রাম, ওদেষ্টদর্োর কাউনি; সাউথ স্টলারাি পাকব  গ্রাম, নাসাউ কাউনি; 
েযামদিািব  গ্রাম, স্টেিাওোর কাউনি; নেউোেব  মযানর গ্রাম, নাসাউ কাউনি; স্টসিভন নর্র্ গ্রাম, অননদেিা 
কাউনি; ওোেনকনস স্টেন গ্রাম, নস্কউিার কাউনি; ওদেিসনভনি গ্রাম, অযািাদগনন কাউনি; এর্ং  

 
উপিন্তু, নরদেি স্টপ্রাপার্টব  েযাক্স আইদনর স্টসকশন 925-a দ্বারা আমার উপর অনপবত ক্ষমতা র্দি, আনম 

সুে র্া স্টপনানি োড়া স্টপ্রাপার্টব  েযাক্স পনরদশাদধর সমেকাি আর্ারও থমাসেন গ্রাম, নাসাউ কাউনিদত একুশ 
নেন র্াড়ািাম ্ার স্টশষ নেন নেি 1 িা এনপ্রি, 2020 প্বন্ত। 

 



  

উপিন্তু, স্ট্দকান সংস্থার স্টকানও আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া ননেন্ত্রণ, র্া এর 
অংশগুনির সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন করার জনয রাষ্ট্রীে েদু্বাগপূণব জরুরী অর্স্থা, ্নে এই জাতীে 
আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া আইন স্টমদন র্িা েদু্বাদগর জরুনর অর্স্থা স্টমাকাদর্িাে 
প্রদোজনীে পেদক্ষপদক র্াধা স্টেে, র্া নর্িম্ব কদর র্া এই জাতীে েদু্বাগ স্টমাকাদর্িাে সাহা্য র্া সহােতা 
করার প্রদোজন হে, তদর্ আনম কা্বননর্বাহী আইদনর ধারা 29-a এর অনুদেে 2-B অনু্ােী আমার উপর 
নযস্ত ক্ষমতার্দি, 02 রা জিুাই 2020 প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনি সামনেকভাদর্ স্থনগত করনে: 

 
• নশক্ষা আইদনর নর্ভাগ 6530, র্া জনস্বাস্থয আইদনর স্ট্ স্টকাদনা নর্ভাগ, একর্ট ইদিকট্রননক 

অসমননেত ইদিকট্রননক ইিারদিস র্া ইদিকট্রননক স্টমি ্া ননউ ইেকব  স্টেদের একজন িাইদসন্সপ্রাপ্ত 
নর্নকৎসদকর দ্বারা একর্ট নেননকযাি িযার্দরেনর স্টেদের আদেশ স্টেওোর জনয নর্নকসৎক-দরাগী সম্পদকব  
গদড় স্টতািার জনয ্দথষ্ট, তার মাধযদম পনরর্ানিত একর্ট প্রশ্নার্িীর অনুদমােদনর পনরসদর। 
 
উপিন্তু, েদু্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েদু্বাগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেবশ জানর করার 

জনয ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর ধারা অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কতৃব পদক্ষর 
ক্ষমতা দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 02 জিুাই 2020 সমেকাদির জনয ননননিনেত 
ননদেবশগুনি ইসুয কনর: 

 
• 202.7 ননর্বাহী আদেদশ এর্ং স্ট্ভাদর্ সম্প্রসানরত হদেনেি, তাদত থাকা ননদেবশীকাে, সমস্ত স্টক্ষৌরদকন্দ্র, 

রু্দির স্টসিুন, েযােু র্া নপোনসবং পািবার এর্ং সম্পনকব ত র্যনক্তগত পনরর্্বা পনরদষর্াসমূহ ্া সাধারণ 
মানুদষর জনয র্ন্ধ নেি তা এতদ্বারা স্টক্ষৌরদকন্দ্র, রু্দির স্টসিুনগুদিাদক েুিদত স্টেওোর অনুমনত নেদে 
পনরর্নতব  করা হি, নকন্তু তা শুধুমাত্র প্বাে েইু ইিানিগুদিার নরওদপননংদের জনয স্বাস্থয েপ্তদরর 
স্ট ানষত ননদেব নশকা এর্ং সংগনতপূণব অঞ্চিগুদিার পনরসদর।  

• ননর্বাহী আদেশ 202.32 স্টত থাকা ননদেবশীকা ্া একর্ট স্টরদসর ট্রযাদকর স্ট্ স্টকাদনা িাইদসন্স প্রাপক র্া 
ফ্র্যাঞ্চাইনজদক স্টসই স্টরদসর ট্রযাক অপাদরে করার অনমুনত নেদেনেি তা একর্ট অদো স্টরদসর ট্রযাদকর 
অপাদরেরদক 3 রা জনু, 2020 স্টথদক আরম্ভ কদর, স্বাস্থয েপ্তদরর স্টসই ধরদনর ট্রযাকগুদিাদক শুধুমাত্র 
অতযার্শযক র্া অংশগ্রহণকারীদের সাইদে প্রদর্দশর অনুমনত নেদে, এর্ং স্টিনসনির্ট র্া স্টপ্রনমদসদস স্টকাদনা 
নভনজের র্া েশবকদক প্রদর্দশর অনুমনত না নেদে অপাদরে করার জনয এতদ্বারা সংদশাধন এর্ং 2 রা 
জিুাই, 2020 প্বন্ত সম্প্রসানরত করা হি।  

• ননর্বাহী আদেশ 202.35, ্া ননউ ইেকব দক সামনেকভাদর্ স্তব্ধ করা সম্পনকব ত পূর্বর্তী ননর্বাহী আদেশদক 
সংদ্ানজত কদরনেি, তা ননদনাক্তভাদর্ পনরর্নতব ত করা হি: 

o নরওদপননং এর প্বাে এক এর জনয স্বাস্থয েপ্তর দ্বারা ননধবানরত জনস্বাস্থয এর্ং 
ননরাপিার মানেণ্ড পূরণ করা স্ট্ স্টকাদনা অঞ্চি র্াইদরর, কম ঝুুঁ নক সম্পন্ন 
নর্দনােনমূিক কা্বকিাপ এর্ং র্যর্সার অনুমনত নেদত পাদর, ্নে স্টসই কা্বকিাপগুদিা, 
স্বাস্থয েপ্তদরর (Department of Health) ননদেব নশকা অনু্ােী, এদম্পোর স্টেে 
স্টিদভিপদমি কদপবাদরশদনর (Empire State Development Corporation) দ্বারা 
অপাদরে করার জনয অনুদমানেত নহদসদর্ ননধবানরত হে।  

 
 
 

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের ননজস্ব 

নসিদমাহর (Privy Seal of the 

State) সহ েইু হাজার নর্শ সাদির 

জনু মাদসর নদ্বতীে নেদন এর্ট প্রেি 

হদিা। 

 

 

গভনবর কতৃব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


