
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.55 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

দরু য্োগ সংক্রোন্ত জরুরি অবস্থোি সোরে সম্পরকয ত আইরেি  
সোমরিক স্থরগতোরদশ ও পরিবতয ে অবযোহত িোখো 

 
 

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

য্খোরে, 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;  

 
এখে, অতএব, আনম, ননউ ইেকব  স্টেদের গভনবর, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আর্টব দকি  

2-B এর স্টসকশন 29-a এর অধীদন আমার উপর নযস্ত কততব দের দ্বারা স্টেদের েদু্বাগকািীন জরুনর অর্স্থার 
সমে স্ট্ স্টকাদনা সংস্থার স্টকাদনা আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া তার 
অংশগুদিা সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন করদত পানর, ্নে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, 
আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্িদি তা েদু্বাগকািীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপ 
ননদত র্াধা স্টেে র্া নর্িম্ব করাে র্া এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমাকাদর্িাে সহােতা র্া সহদ্াগীতা করার স্টেদত্র 
তা করার প্রদোজন হদি, আনম এতদ্বারা এই কা্বননর্বাহী আদেশ 202 এর্ং তার পরর্তী ননর্বাহী আদেশ 
202.21 এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.27, 202.28, 202.29, 202.30, 202.38, 202.39, এর্ং 202.40 সহ 
স্টকান পরর্তী ননর্বাহী আদেশ এর দ্বারা আদরানপত আদেশ অর্যাহত রােনে ্া স্টকান পরর্তী ননদেব নশকার দ্বারা 
অনতক্রম করা হেনন এর্ং তার সাদথ ননর্বাহী আদেশ 202.48, 202.49, এর্ং 202.50 এ অর্যাহত রাো ও 
ধারণ করা অর্যাহত রােনে আদরা নত্রশ নেদনর জনয 4 স্টসদেম্বর 2020 অর্নধ, এর্ং আনম অতএর্ নত্রশ 
নেদনর জনয 4 স্টসদেম্বর 2020 অর্নধ স্থনগত র্া পনরর্তব ন করনে: 
 

• নাসাউ কাউনি অযাডনমননদের্টভ স্টকাদডর 5-11.0(a), 5-16.0(a) 5-18.0(1) এর্ং 6-22.0 
ধারা, নাসাউ কাউনি এনিনকউর্টভদক ননদনাক্ত কাদজর অনুদমােন স্টেোর জনয প্রদোজনীে পনরমাণ: 

o কাউনি অযাদসসদরর 2020-2021 সাদির সু্কি নডনেদের জনয কর র্তনদ্ধর সমেসীমা 
পনরর্তব ন করা (এর্ং এর সাদথ সংনিষ্ট সার্টব নিদকে োনেি করা), 18 স্টসদেম্বর, 
2020 স্টথদক 16 অদোর্র 2020 প্বন্ত; 

o কাউনি আইনসভার জনয সমেসীমা 18 স্টসদেম্বর, 2020 স্টথদক অদোর্র 16, 2020 
এ পনরর্তব ন করা; 

o কাউনি 2020-2021 সু্কি নডনেে অযাদসসদমি স্টরাি এর্ং ওোদরি োউন েযাি 
প্রাপকদের কাদে স্টপ ৌঁদে স্টেওোর সমেসীমা 28 স্টসদেম্বর 2020 স্টথদক 26 অদোর্র 
2020 প্বন্ত পনরর্তব ন করা; 

o 2020-2021 সাদির প্রথম-অদধবর সু্কি নডনেে েযাদির সমেসীমা পনরর্তব ন করা ্া 1 
অদোর্র 2020 স্টথদক 1 নদভম্বর 2020 প্বন্ত পনরদশাধ করা হদর্; এর্ং 



  

o 2020-2021 সাদির নশোর্দষবর সু্কি নডনেে েযাি স্টকান সুে র্া জনরমানা োডাই 
পনরদশাধ করার সমেসীমা 10 নদভম্বর 2020 স্টথদক 10 নডদসম্বর 2020 প্বন্ত র্তনদ্ধ 
করা এর্ং এই তানরদের পর করা স্টপদমদির সুে এর্ং জনরমানা 11 নডদসম্বর, 2020 
স্টথদক শুরু হদর্। 
 

• নরদেি প্রপার্টব  েযাি আইদনর ধারা 730(3), নাসাউ কাউনিদত অর্নস্থত সম্পনি সম্পনকব ত 2020 েুদ্র 
োনর্ মূিযােন প্বাদিার্না েরোস্ত োনেি করার সমেসীমা 4 স্টসদেম্বর 2020 প্বন্ত র্নধবত করা; এই 
সমেসীমা আর র্াডাদনা হদর্ স্টসই শতব  সাদপদে, ্নে না পরর্তীদত জানরকত ত ননর্বাহী আদেশ দ্বারা 
স্পষ্টভাদর্ প্রোন করা হে; 
 

• প্রকত ত সম্পনি ও কা্বনর্নধ আইদনর (Real Property and Proceedings Law) স্টসকশন 711, প্রকত ত 
সম্পনি আইদনর (Real Property Law) স্টসকশন 232-a এর্ং একানধক আর্াস আইদনর (Multiple 
Dwelling Law) স্টসকশন 4 এর সার্নডনভশন ৪ এর্ং 9 এর্ং অনয স্টকান আইন র্া প্রনর্ধান স্থনগত 
করা হদেদে এর্ং পনরর্তব ন করা হদেদে স্টসই পনরসর অর্নধ ্া অনযথাে একর্ট র্ানডওোিা-ভাডাদে 
সম্পকব  ততনর করদর্ COVID-19 এর প্রনতনক্রো ননদে সহােতা করদে এমন স্টকান র্যনক্ত র্া স্টকান 
র্যনক্ত ন্নন COVID-19 এর জনয স্থানরূ্যত হদেদেন, এর্ং স্টকান র্যনক্ত র্া সত্ত্বা, ্ার অন্তভুব ক্ত নকন্তু 
তাদতই সীমার্দ্ধ নে, স্টকান স্টহাদেদির মানিক, হাস্পতাি, অিাভজনক আর্াসন প্রোনকারী, হাসপাতাি 
অথর্া অনয স্টকান সামনেক আর্াসন প্রোনকারী ন্নন নত্রশ নেন র্া তার স্টর্নশ সামনেক আর্াসন প্রোন 
কদরন শুধু COVID-19 এর প্রনতনক্রোে সহােতা করার জনয; 

 
• সাধারণ র্যর্সার আইদনর ধারা 352-eeee(2)-(2)(a) এর্ং স্টসর্টর প্রদোজনীেতার উন্ননতসাধদন 

স্ট্দকাদনা অডব ার, ননেম র্া প্রনর্ধাদনর আওতাে, োনেি করার তানরে স্টথদক র্া আদর্েন োনেি 
করার জনয প্রস্তার্নার নর্র্তনত (offering statement) র্া নর্র্রণপত্র (prospectus) ্া নডপােব দমি 
অি িদত জমা নেদত হদর্ তা গতহীত হদেদে র্দি অযাদোননব স্টজনাদরদির নর্ঠি ইসুয করার তানরে স্টথদক 
পদনদরা মাদসর মদধয এর্ং এই কা্বননর্বাহী আদেশ র্িাকািীন শুল্ক ধা্ব করা হদর্ ("পদনদরা মাদসর 
সমেসীমা") এমন স্ট্দকাদনা পদনদরা মাদসর সমেসীমা এই ননর্বাহী আদেশ এর্ং 120 নেদনর অনতনরক্ত 
সমে ("স্টোনিং সমে") প্বন্ত র্তনদ্ধ করা ্াদর্। উপরন্তু, অনুদেে 352-eee(1)(f),  
352-eeee(1)(g), 352-eeee(2)(c)(vi), 352-eeee(2)(c)(vii) এর্ং  
352-eeee(2)(d)(ix)-এর মদধয স্ট্ স্টকান সমেসীমা সামনিকভাদর্, এই ননর্বাহী আদেদশর স্টমোে 
এর্ং অনতনরক্ত 120 নেদনর জনয র্তনদ্ধ করা ্াদর্। স্পন্সরদের অর্শযই সকি ভাডাদেদক ক্রে কদরনন 
এমন ভাডাদে নহদসদর্ নর্দর্র্না করদত হদর্ ্া স্টোনিং নপনরেদডর সমেকাদির জনয GBL  
352-eeee(1)(e) দ্বারা সংজ্ঞানেত করা হদেদে, এর্ং GBL 352-eeee-এর অধীদন ক্রে কদরনন 
এমন ভাডাদেদের স্টেওো সকি সুরো প্রোন করদত হদর্। স্পন্সরদের অর্শযই আইন নর্ভাদগর কাদে 
প্রস্তার্ পনরকল্পনার একর্ট সংদশাধনী জমা নেদত হদর্, ্ার মাধযদম স্পন্সরদের এই ননর্বাহী আদেদশর 
স্টমোে উিীণব হওোর 45 নেদনর মদধয অথর্া আইন নর্ভাগ কততব ক ননধবানরত অনযানয সমেসীমার মদধয 
প্রস্তার্ পনরকল্পনা কা্বকর স্ট াষণা করদত হদর্;  

 
• সাধারণ র্যর্সার আইদনর ধারা 352-eee(2)-(2)(a) এর্ং স্টসর্টর প্রদোজনীেতার উন্ননতসাধদন 

স্ট্দকাদনা অডব ার, ননেম র্া প্রনর্ধাদনর আওতাে, োনেি করার তানরে স্টথদক র্া আদর্েন োনেি 
করার জনয প্রস্তার্নার নর্র্তনত (offering statement) র্া নর্র্রণপত্র (prospectus) গতহীত হদেদে 
র্দি অযাদোননব স্টজনাদরদির নর্ঠি ইসুয করার তানরে স্টথদক র্াদরা মাদসর মদধয এর্ং এই কা্বননর্বাহী 
আদেশ র্িাকািীন শুল্ক ধা্ব করা হদর্ এমন স্ট্দকাদনা র্াদরা মাদসর সমেসীমার ("র্াদরা মাদসর 
সমেসীমার") এমন স্ট্দকাদনা পদনদরা মাদসর সমেসীমা এই ননর্বাহী আদেশ এর্ং 120 নেদনর অনতনরক্ত 
সমে ("স্টোনিং সমে") প্বন্ত র্তনদ্ধ করা ্াদর্। উপরন্তু, অনুদেে 352-eee(1)(f),  
352-eeee(1)(g), 352-eee(2)(d)(vi), এর্ং 352-eee(2)(d)(ix) -এর মদধয স্ট্ স্টকান 
সমেসীমা সামনিকভাদর্, এই ননর্বাহী আদেদশর স্টমোে এর্ং অনতনরক্ত 120 নেদনর জনয র্তনদ্ধ করা 
্াদর্। স্পন্সরদের অর্শযই সকি ভাডাদেদক ক্রে কদরনন এমন ভাডাদে নহদসদর্ নর্দর্র্না করদত হদর্ ্া 
স্টোনিং নপনরেদডর সমেকাদির জনয GBL 352-eee(1)(e) দ্বারা সংজ্ঞানেত করা হদেদে, এর্ং 
GBL 352-eee-এর অধীদন ক্রে কদরনন এমন ভাডাদেদের স্টেওো সকি সরুো প্রোন করদত হদর্। 
স্পন্সরদের অর্শযই আইন নর্ভাদগর কাদে প্রস্তার্ পনরকল্পনার একর্ট সংদশাধনী জমা নেদত হদর্, ্ার 
মাধযদম স্পন্সরদের এই ননর্বাহী আদেদশর স্টমোে উিীণব হওোর 45 নেদনর মদধয অথর্া আইন নর্ভাগ 
কততব ক ননধবানরত অনযানয সমেসীমার মদধয প্রস্তার্ পনরকল্পনা কা্বকর স্ট াষণা করদত হদর্;  
 

• 13 NYCRR § 20.3(o)(12), এর্ং এর প্রদোজনীেতা অনু্ােী স্ট্ স্টকান আদেশ, ননেম র্া 
প্রনর্ধান, ্নে একর্ট ইউননদের প্রথম স্টমোে স্টশষ হওোর র্াদরা মাদসর মদধয না  দে তাহদি স্পন্সরদক 
অপসারদণর প্রস্তার্ নেদত হদর্ (প্রকদল্পর প্রথম র্েদরর সাদথ সামঞ্জসযপূণব), এর্ং এই ধরদনর র্াদরা 
মাদসর সমেসীমা, স্টোি করা হদর্ এর্ং একর্ট সমদের জনয র্নধবত করা হদর্, সামনিকভাদর্, এই 
ননর্বাহী আদেদশর স্টমোে এর্ং অনতনরক্ত 120 নেন। স্পন্সরদের অর্শযই আইন নর্ভাদগর কাদে প্রস্তার্ 



  

পনরকল্পনার একর্ট সংদশাধনী জমা নেদত হদর্, ্ার মাধযদম স্পন্সরদের এই ননর্বাহী আদেদশর স্টমোে 
উিীণব হওোর 45 নেদনর মদধয অথর্া আইন নর্ভাগ কততব ক ননধবানরত অনযানয সমেসীমার মদধয 
অপাদরশদনর প্রথম র্ের এর্ং প্রথম স্টলানজং এর আনুমাননক তানরে স্ট াষণা করদত হদর্; আইন নর্ভাগ 
এই ধরদনর র্াদরা মাদসর মদধয এই ননর্বাহী আদেশ এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.18 এর অধীদন প্রেি 
স্টোনিংদক একর্ট র্স্তুগত এর্ং/অথর্া প্রনতকূি  েনা র্া প্রস্তার্ পনরকল্পনা র্া স্টকান আদেশ, ননেম র্া 
প্রনর্ধাদনর শতব ার্িীর অধীদন পনরর্তব ন নহসাদর্ নর্দর্র্না করদর্ না; 
 

• 13 NYCRR § 22.3(k)(10), এর্ং এর প্রদোজনীেতা অনু্ােী স্ট্ স্টকান আদেশ, ননেম র্া 
প্রনর্ধান, ্নে একর্ট র্ানডর র্া িদের প্রথম স্টমোে স্টশষ হওোর র্াদরা মাদসর মদধয না  দে তাহদি 
স্পন্সরদক অপসারদণর প্রস্তার্ নেদত হদর্ (প্রকদল্পর প্রথম র্েদরর সাদথ সামঞ্জসযপূণব), এর্ং এই ধরদনর 
র্াদরা মাদসর সমেসীমা, স্টোি করা হদর্ এর্ং একর্ট সমদের জনয র্নধবত করা হদর্, সামনিকভাদর্, এই 
ননর্বাহী আদেদশর স্টমোে এর্ং অনতনরক্ত 120 নেন। স্পন্সরদের অর্শযই আইন নর্ভাদগর কাদে প্রস্তার্ 
পনরকল্পনার একর্ট সংদশাধনী জমা নেদত হদর্, ্ার মাধযদম স্পন্সরদের এই ননর্বাহী আদেদশর স্টমোে 
উিীণব হওোর 45 নেদনর মদধয অথর্া আইন নর্ভাগ কততব ক ননধবানরত অনযানয সমেসীমার মদধয 
অপাদরশদনর প্রথম র্ের এর্ং প্রথম স্টলানজং এর আনুমাননক তানরে স্ট াষণা করদত হদর্; আইন নর্ভাগ 
এই ধরদনর র্াদরা মাদসর মদধয এই ননর্বাহী আদেশ এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.18 এর অধীদন প্রেি 
স্টোনিংদক একর্ট র্স্তুগত এর্ং/অথর্া প্রনতকূি  েনা র্া প্রস্তার্ পনরকল্পনা র্া স্টকান আদেশ, ননেম র্া 
প্রনর্ধাদনর শতব ার্িীর অধীদন পনরর্তব ন নহসাদর্ নর্দর্র্না করদর্ না; 
 

• 13 NYCRR § 25.3(l)(12), এর্ং এর প্রদোজনীেতা অনু্ােী স্ট্ স্টকান আদেশ, ননেম র্া 
প্রনর্ধান, ্নে একর্ট ইউননে র্াদরা মাদসর মদধয র্সর্াদসর উপদ্াগী না হে তাহদি স্পন্সরদক 
অপসারদণর প্রস্তার্ নেদত হদর্ (প্রকদল্পর প্রথম র্েদরর সাদথ সামঞ্জসযপূণব), এর্ং এই ধরদনর র্াদরা 
মাদসর সমেসীমা, স্টোি করা হদর্ এর্ং একর্ট সমদের জনয র্নধবত করা হদর্, সামনিকভাদর্, এই 
ননর্বাহী আদেদশর স্টমোে এর্ং অনতনরক্ত 120 নেন। স্পন্সরদের অর্শযই আইন নর্ভাদগর কাদে প্রস্তার্ 
পনরকল্পনার একর্ট সংদশাধনী জমা নেদত হদর্, ্ার মাধযদম স্পন্সরদের এই ননর্বাহী আদেদশর স্টমোে 
উিীণব হওোর 45 নেদনর মদধয অথর্া আইন নর্ভাগ কততব ক ননধবানরত অনযানয সমেসীমার মদধয 
অপাদরশদনর প্রথম র্ের এর্ং প্রথম স্টলানজং এর আনুমাননক তানরে স্ট াষণা করদত হদর্; আইন নর্ভাগ 
এই ধরদনর র্াদরা মাদসর মদধয এই ননর্বাহী আদেশ এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.18 এর অধীদন প্রেি 
স্টোনিংদক একর্ট র্স্তুগত এর্ং/অথর্া প্রনতকূি  েনা র্া প্রস্তার্ পনরকল্পনা র্া স্টকান আদেশ, ননেম র্া 
প্রনর্ধাদনর শতব ার্িীর অধীদন পনরর্তব ন নহসাদর্ নর্দর্র্না করদর্ না; 

 

• 13 NYCRR §§ 18.3(g)(1), 20.3(h)(1), 21.3(g), 22.3(g)(1), 23.3(h)(1), 
24.3(j)(1), এর্ং 25.3(h)(1), এর্ং স্টসর্টর প্রদোজনীেতার উন্ননতসাধদন স্ট্দকাদনা অডব ার, ননেম 
র্া প্রনর্ধাদনর আওতাে, উদেযাক্তার অপাদরশদন কা্বকিাদপর প্রথম র্েদরর জনয একর্ট র্াদজে ননধবারণ 
করা আর্শযক, এই ধরদনর স্ট্দকাদনা অপাদরশন কা্বকিাদপর প্রথম র্েদরর সাদথ সম্পনকব ত অনুমাননক 
র্াদজে স্টোি করা হদর্ এর্ং একর্ট সমদের জনয র্নধবত করা হদর্, সামনিকভাদর্, এই ননর্বাহী আদেদশর 
স্টমোে এর্ং অনতনরক্ত 120 নেন। স্পন্সরদের অর্শযই কা্বক্রদমর প্রথম র্ের হািনাগাে কদর আইন 
নর্ভাদগর কাদে প্রস্তার্ পনরকল্পনার একর্ট সংদশাধনী জমা নেদত হদর্, প্রদোজন অনু্ােী, এই ননর্বাহী 
আদেদশর স্টমোে উিীণব হওোর 45 নেদনর মদধয অথর্া আইন নর্ভাগ কততব ক ননধবানরত অনযানয েী ব 
সমেসীমার মদধয, এর্ং এই ননর্বাহী আদেদশর প্রথম র্েদরর র্াদজে 25 শতাংশ র্া তার স্টর্নশ র্তনদ্ধ 
নাহদি তা র্ানতি করদত হদর্ না (র্া অনয স্টকান র্ানতি ্া প্রস্তানর্ত পনরকল্পনা র্া স্টকান আদেশ, 
ননেম র্া প্রদ্াজয নর্নধ নর্ধান, র্া অনযানয)। আইন নর্ভাগ এই ননর্বাহী আদেশ এর্ং ননর্বাহী আদেশ 
202.18 এর অধীদন প্রথম র্েদরর অপাদরশদনর জনয প্রদোজনীে স্পন্সরদের র্াদজদের প্রেি স্টোনিংদক 
একর্ট র্স্তুগত এর্ং/অথর্া প্রনতকূি  েনা র্া প্রস্তার্ পনরকল্পনা র্া স্টকান আদেশ, ননেম র্া প্রনর্ধাদনর 
শতব ার্িীর অধীদন পনরর্তব ন নহসাদর্ নর্দর্র্না করদর্ না; 
 

• র্াস্তর্ সম্পনি আইদনর ধারা 339-ee(2) এর্ং এর প্রদোজনীেতা অনু্ােী স্ট্ স্টকান আদেশ, ননেম 
র্া প্রনর্ধান, এো প্রোন কদর স্ট্ স্ট্দহতু একর্ট কদডানমননোদম প্রনতর্ট ইউননে প্রথদম জানাদনা হে 
"র্ন্ধকী স্টরকনডব ং েযাদির নর্রুদদ্ধ একর্ট স্টক্রনডদের অনুমনত স্টেওো হদর্ (নর্দশষ অনতনরক্ত র্ন্ধকী 
স্টরকনডব ং কর র্যতীত ্া কর আইদনর নর্ভাগ েইু শত স্টতপ্পান এর উপনর্ভাগ ওোন এ দ্বারা প্রদোগ 
করা হে), ্া অনযথাে একর্ট র্ন্ধকী ক্রে োকার উপর প্রদ্াজয হদর্," পূদর্ব প্রেি নকেু র্ন্ধকী কর 
অংদশর স্টেদত্র, কদডানমননোম স্ট াষণা র্া প্রথম কদডানমননোম ইউননে নর্নক্রর আদগ নননেবষ্ট েইু র্েদরর 
সমেসীমা স্টশষ হদে ্ােনন (এদত উদেে করা হদেদে), এই ধরদনর েইু র্েদরর স্টমোে এই ননর্বাহী 
আদেদশর সমেকাদির জনয স্থনগত করা হে, এর্ং এই ধরদনর েইু র্েদরর স্টমোে এই ননর্বাহী আদেদশর 
সমেকাি এর্ং অনতনরক্ত 120 নেদনর জনয র্তনদ্ধ করা হে।  

 



  

 

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন শহদর রাদজযর ননজস্ব 

নসিদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ সাদির 

আগে মাদসর পঞ্চম নেদন এর্ট প্রেি 

হদিা। 

 

 

গভনবর কততব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 

 


