
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নম্বর 202.39 
ননর্বাহী আদেশ 

 
অব্যাহত সাময়িক স্থয়িতাদেশ এব্ং েদু য্ািকালীন জরুয়ি অব্স্থা সংক্রান্ত আইদনি 

পয়িমাজয ন 
 
 

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

 
য্খাদন, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট  েনা এর্ং সম্প্রোদের সংস্পশবজননত সংক্রমণ, উভেই ননউ 

ইেকব  স্টেদে ননথর্দ্ধ করা হদেদে এর্ং তা অর্যাহত থাকদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে; 
 

এখন তাই, আনম, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, ননউ ইেকব  স্টেদের গভনবর, ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 
ধারা 29-a দ্বারা আমার ওপর নযস্ত অনধকার র্দি স্টেদের একটি আপৎকািীন পনরনস্থনতদত স্ট্ স্টকাদনা 
এদজনির স্ট্ স্টকাদনা সংনর্নধ, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ, র্া নর্ধান, র্া তার স্টকাদনা অংশ, 
সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া পনরমাজব ন করদত, ্নে স্টসই সংনর্নধ, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ, র্া 
নর্ধান, স্টসই নর্প ব্দের কারদণ উদূ্ভত আপৎকািীন পনরনস্থনতর স্টমাকাদর্িা করদত র্াাঁধা স্টেে, প্রনতর্ন্ধকতা ততনর 
কদর, র্া প্রদোজনীে পেদেপ ননদত স্টেনর করাে, তাহদি এতদ্বারা আইন, এর্ং ননদেব নশকার স্থনগতাদেশ এর্ং 
পনরমাজব নগুনি অর্যাহত রােনে, ননর্বাহী আদেশ 202.15 স্টথদক 202.21 দ্বারা জানর করা পরর্তী একটি 
ননদেব নশকা দ্বারা স্টসগুদিা রনহত হদর্ না, এর্ং 202.29 সহ, ননর্বাহী আদেশ 202.29 এ জিুাই 7, 2020 প্বন্ত 
স্ট্মন আদে স্টসরকম থাকদর্, এর্ং অনধকন্তু, আনম এতদ্বারা এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক জিুাই 7, 
2020 প্বন্ত ননম্ননিনেতগুনি সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া পনরমাজব ন করনে: 

 
• নশো আইদনর নর্ভাগ 2018-a এর্ং 2018-b, 9 জনু, 2020 স্টত হওো একটি ননর্বার্দনর জনয 

স্টকাদনা অনুপনস্থত র্যনির র্যািে ডাকদ্াদগ জনু 16, 2020 তানরদের মদধয সু্কি নডনিদের ক্লাকব  র্া 
ট্রানে র্া সু্কি স্টর্াদডব র মদনানীত র্যনির দ্বারা প্রাপ্ত হদি, তাদক অনুমনতর প্রদোজনীে পনরসদর গুণনতর 
মদধয আনদত হদর্। এই প্রনর্ধান অনু্ােী ডাকদ্াদগ প্রাপ্ত র্যািে োড়া, সু্কি নডনিদের ক্লাকব  র্া ট্রানে 
র্া সু্কি স্টর্াদডব র মদনানীত র্যনির দ্বারা স্টসই ননর্বার্দনর স্টকাদনা র্যািে 9 জনু, 2020 তানরদে নর্দকি 
5 োর পদর আর গহৃীত হদর্ না। এই ধরদনর ননর্বার্দন, অনুপনস্থত র্যনির র্যািে হাদত কদর জমা 
করার স্ট্ স্টকাদনা পাত্র/র্ক্স জনু 9, 2020 তানরদের 5 p.m. এ র্ন্ধ করা হদর্ এর্ং সনরদে স্টনওো 
হদর্; পাত্র/র্ক্সটির মদধয থাকা র্যািেগুনি, ডাকদ্াদগ পাঠাদনা র্ানক র্যািেগুনি না আসা প্বন্ত স্টোিা 
্াদর্ না, এর্ং জনু 16, 2020 তানরদের নর্দকি 5 োর পদর সরাদনা হদর্ এর্ং স্টসগুনির সতযতা 
্ার্াই করা হদর্;  

 
• নশো আইদনর নর্ভাগ 3012(d) এর্ং NYCRR এর নশদরানাম 8 এর উপাংশ 30-3, সু্কি 

নডনিেগুনিদক ক্লাসরুদমর নশেক এর্ং নর্নডং নপ্রনিপাদির 2019-20 সু্কি র্েদরর র্াৎসনরক স্টপশাগত 
পারফরদমি প ব্াদিার্না সম্পণূব করার জনয সরকানর সু্কিগুনির সাধারণ সহােতা ্া একটি সু্কি নডনিে 
অনয স্ট্ স্টকাদনা ভাদর্ পাওোর স্ট্াগয, তার ফান্ডগুনির স্টকাদনা র্িন আেদক না স্টরদে সু্কি 
নডনিেগুনিদক অনুমনতর প্রদোজনীে পনরসদর োড় স্টেদর্; এর্ং 



 
• নশো আইদনর নর্ভাগ §§2509, 2573, 3012 এর্ং 3014, অনুমনতর সদর্বাচ্চ পনরসদর ননম্ননিনেত 

গুনি হদর্, নশোর একটি স্টর্াডব  র্া একটি সাধারণ সু্কি নডনিদের ট্রানেগণ, শুধুমাত্র নননেবষ্ট রু্নির 
অধীদন, সু্কি সুপানরদিদন্ডদির সুপানরদশ নননেবষ্ট সমেকাদির জনয ননদোগ করা স্টসই ক্লাসরুদমর নশেক 
এর্ং নর্নডং নপ্রনিপািগণ ্ারা প্রদর্শনারী সমে স্টমোদের রূ্ড়ান্ত র্েদর আদেন, গত র্েদর নশো 
আইদনর §3012-d অনু্ােী আর্নশযক র্াৎসনরক স্টপশাগত পারফরদমি নরনভউ স্টরটিং স্টপদেদেন এর্ং 
অতীত পারফরদমদির ওপর নভনি কদর নননেবষ্ট সমেকাি নভনিদত ননদোগপ্রাপ্ত হওোর স্ট্াগযতার 
অনধকারী, তাদের র্াৎসনরক স্টপশাগত পারফরদমি নরনভউ সম্পূণব না  হদি এর্ং 2019-20 সু্কি র্দষব 
তারা প্রদোজনীে স্টরটিং না স্টপদিও, র্া স্টসই নশোর স্টর্াডব  র্া একটি সাধারণ সু্কি নডনিদের ট্রানেদের 
স্টসই ননধবারণ আদরা এক র্েদরর জনয সম্প্রসানরত করা হদর্। 

 
 

অয়িকন্তু, েদূ্বাগপূণব পনরনস্থনতদত েদূ্বাগ স্টমাকাদর্িা করদত স্ট্দকাদনা ননদেবশনা প্রোদন আমার উপদর 
কা্বননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B ধারা 29-a অনু্ােী নযাস্ত কতৃব ত্ব র্দি, এই কা্বননর্বাহী আদেদশর তানরে 
স্টথদক জিুাই 7, 2020 প্বন্ত আনম এত দ্বারা ননদম্নাি ননদেবশনা প্রোন করনে: 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.38 এ থাকা ননদেব নশকা, ্া একটি স্টরেুদরি এর্ং র্ারদক তার অভযাগতস্টের 
শুধুমাত্র স্টপ্রনমদসদসর র্াইদর জােগাে োেয ও পানীে পনরদর্শন করার অনুমনত স্টেে ্নে স্টসটি স্বাস্থয 
েপ্তদরর (Department of Health ) স্টসই ধরদনর কা্বকিাপ সম্পনকব ত ননদেব নশকা স্টমদন র্দি, স্টসই 
ননদেব নশকাটি নরওদপননংদের প্বাে 2 এ থাকা অঞ্চিগুনিদত স্টসই ধরদনর কা্বকিাপ সুস্পষ্টভাদর্ সীনমত 
করার জনয পনরমানজব ত করা হে। 

 
• 202.4 ননর্বাহী আদেদশ থাকা ননদেব নশকা, স্ট্ভাদর্ সম্প্রসানরত করা হদেদে, ্ার জনয স্থানীে প্রশাসনদক, 

অতযার্শযক-নে এমন কমীদের র্ানড় স্টথদক কাজ করার অনুমনত নেদত হদর্ র্া র্দকো স্টর্তন না স্টকদে 
েুটি নেদত হদর্, এর্ং অতযার্শয-নন এমন কমী সংেযা স্টসই স্থানীে প্রশাসন র্া রাজনননতক 
সার্নডনভশদনর সমগ্র কমীর্দির 50% এর কম হদত পারদর্ না, এতদ্বারা শুধুমাত্র স্থানীে প্রশাসনগুনির 
স্টেদত্র প্রদ্াজয হওোর জনয পনরমানজব ত করা হি ্ারা নরওদপননংদের নদ্বতীে প্বাদের জনয স্ট্াগযতা িাভ 
করদত জনস্বাস্থয এর্ং ননরাপিার ননদেব নশত মানেণ্ডগুনি পরূণ কদরন নন, ্নে না নদ্বতীে প্বাদের স্টসই 
স্থানীে প্রশাসনগণ স্টসই অঞ্চি নরওদপননংদের নদ্বতীে প্বাদের মানেণ্ডগুনি পূরণ করার পদর েইু সপ্তাদহর 
মদধয অতযার্শযক-নন এমন কমীদের আর্ার কাদজ স্ট্াগোন করান।  

 
 
 
 

েইু হাজার কুনড় সাদির জনু মাদসর সপ্তম নেদন 

অযাির্ানন শহদর, স্টেদের নপ্রনভ নসি 

এর্ং আমার স্বহদস্ত প্রেি হদিা। 

 
 
 

গভনবর কতৃব ক 
 
 
 
 
 

গভনবদরর সনর্র্ 


