
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.72 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

দরু য্োগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি 
দরু য্োগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত 

 
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, অিএব, আরি, অযোনু্ড্র এি. কুওরিো, ননউ ইেকব  স্টেদের গভনবর, সংনর্ধান এর্ং ননউ ইেকব  

স্টেদের আইন দ্বারা আমার উপর অনপবত কততব ত্ব র্যর্হার কদর, এতদ্বারা পানে স্ট্ একটি েদু্বাগ অর্যাহতভাদর্ 
র্তব মান ্ার প্রনত প্বাপ্তভাদর্ প্রনতনক্রো র্যক্ত করদত প্রভানর্ত রাদজযর এদজনিগুনি এর্ং স্থানীে সরকারসমূহ 
অক্ষম। অতএর্, ননউ ইেকব  স্টেদের সংনর্ধান ও ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 28 ধারার দ্বারা আমার 
উপর নযস্ত ক্ষমতার্দি, আনম 07 মার্ব  2020 স্টথদক একটি রাজয জরুনরকািীন পনরনস্থনত স্ট াষণা করনে স্ট্মন 
ননর্বাহী আদেশ 202 এ উনিনেত আদে।  এই ননর্বাহী আদেশ র্ির্ত থাকদর্ 03 নিদসম্বর 2020 প্বন্ত। 

 
উপিন্তু,  আনম, ননউ ইেকব  স্টেদের গভনবর, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আটিব দকি 2-B-এর 

স্টসকশন 29-a এর অধীদন আমার উপর নযস্ত কতব র্য পািদনর কততব দত্বর দ্বারা স্টেদের েদু্বাগকািীন জরুনর 
অর্স্থার সমে স্ট্ স্টকাদনা সংস্থার স্ট্ স্টকাদনা আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া 
এর 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 
পেদক্ষপ স্টনওোর স্টক্ষদত্র র্াধা সতনষ্ট কদর র্া নর্িনম্বত কদর র্া প্রদোজদন এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমাকাদর্িাে 
সহােতা র্া সহদ্াগীতা করার জনয প্রদোজন হে, তাহদি সামনেকভাদর্ স্টসগুনি স্থনগত র্া সংদশাধন করদত 
পানর, অতএর্, আনম এতদ্বারা কা্বননর্বাহী আদেশ 202 এ উনিনেত স্থনগতাদেশ ও সংদশাধনগুনি, ্ার অন্তভুব ক্ত 
202.21, এর্ং 202.27, 202.28, 202.29, 202.30, 202.31, 202.38, 202.39, 202.40, 202.41, 
202.42, 202.43, 202.48, 202.49, 202.50, 202.51, 202.52, 202.55, 202.55.1, 202.56, 
202.60, 202.61, 202.62, 202.63, এর্ং ্া ননর্বাহী স্টেশ 202.67 এর্ং 202.68 এ উনিনেত ও 
অর্যাহত রাো হদেদে, এর্ং স্টকান পরর্তী ননদেবশ দ্বারা অনতক্রম করা হেনন, স্টসগুনি অর্যাহত রােনে আদরা 
নত্রশ নেন, 03 নিদসম্বর 2020 প্বন্ত, এইগুনি র্যনতদরদক: 

 
• ্ানর্াহন ও ট্রানিক আইদনর (Vehicle and Traffic law) 301 ধারার সার্নিনভশন (a), স্টসই 

পনরসর প্বন্ত প্রসানরত র্া সংদশাধন করা ্াদত র্াষীক ননরাপত্তা এর্ং নদ্বর্ানষবক ননগবমদণর পরীক্ষা আর 
স্থনগত র্া সংদশানধত থাকদর্ না, এর্ং এই শদতব  স্ট্ তার সাদথ স্টকান জনরমানা সং্ুক্ত থাকদর্ না 01 
নিদসম্বর 2020 প্বন্ত স্টসই পরীক্ষা করাদত র্যথব হদি; 
 



 

 

 

• ্ানর্াহন ও ট্রানিক আইদনর (Vehicle and Traffic law) 491 ধারার সার্নিনভশন 1, স্টসই পনরসর 
প্বন্ত প্রসানরত র্া সংদশাধন করা ্া একটি নন-ড্রাইভার আইদিনিনিদকশন কাদিব র স্টমোে ও স্টমোে 
উত্তীণব হওোর শতব  প্রোন কদর,তা আর স্থনগত র্া পনরর্তব ন করা হদর্ না; 
 

• স্টভনহদকি ট্রযানিক আইদনর 401, 410, 2222, 2251, 2251, এর্ং 2282 (4) স্টসই পনরসর অর্নধ 
পনরর্তব ন করা ্া একটি নননেবষ্ট সমেসীমার জনয একটি স্টমাের ্ান র্া স্টট্রিার, একটি স্টমােরসাইদকি, 
একটি স্টনাদমার্াইি, একটি জাহাদজর একটি সীনমত র্যর্হাদরর ্ান এর্ং একটি আি-দেরাইন 
স্টভনহদকদির জনয একটি স্টরনজদেশন সাটিব নিদকে র্া নম্বর স্টেদের এর্ং ননর্নিকরদণর সাটিব নিদকদের 
স্টমোে উনত্তণব হওোর পদরও স্টমোদের বর্ধতার সমেকাি প্রোন কদর, তা আর স্থনগত র্া সংশনধত 
থাকদর্ না এই শদতব  স্ট্ 1 নিদসম্বর 2020 তানরে প্বন্ত স্টকান জনরমানা স্টসই ননর্নিকরণ প্রসানরত 
করদত র্যথব হদি সং্ুক্ত করা হদর্ না; 
 

• স্টভইকি ও ট্রানিক আইদনর স্টসকশন 420-a স্টসই পনরসর প্বন্ত সংদশাধন করা ্াদত অদো নিিারদের 
দ্বারা জানর করা সামনেক ননর্িদনর ননথর স্টমোে উত্তীণব হওোর র্যর্স্থা প্রোন কদর, তা আর স্থনগত 
র্া পনরর্নতব ত থাকদর্ না;  

 
• ননর্বাহী আদেশ 202.67 অনু্ােী, ননর্বাহী আদেশ 202.8 এ স্থনগত স্টেওোনন মামিাগুনি, স্ট্মন 

পরর্তী ননর্বাহী আদেদশ পনরর্নতব ত এর্ং প্রসানরত, ্া স্ট্ স্টকান আইনন পেদক্ষপশুরু করা, িাইি করা, 
র্া স্টকাদনা আইনন নক্রো, নর্জ্ঞনপ্ত, স্টমাশন, র্া অনযানয প্রনক্রো র্া প্রনক্রোকরণ স্ট্মন রাদজযর 
প্রনক্রোকরণ সংক্রান্ত আইন দ্বারা প্রস্তানর্ত, ্ার মদধয আদে নকন্তু তাদতই সীনমত নে, পানরর্ানরক 
আোিত আইন (family court act), নসনভি প্রযানিস আইন (civil practice law) এর্ং ননেমার্িী, 
স্টকােব  অি স্টেইমস আইন (court of claims act), সাদরাদগদের স্টকােব  প্রনসনিওর আইন (surrogate’s 
court procedure act), এর্ং ইউননিমব স্টকােব  আইন (uniform court acts), অথর্া স্টকান নর্নধ, 
স্থানীে আইন, ননেম, আদেশ, অধযাদেশ, অথর্া শতব ার্নি, র্া তার অংশ, তা এদতাদ্বারা আর কা্বকর 
নে 04 নদভম্বর 2020 তানরে স্টথদক, এই শদতব  স্ট্ স্টকান স্টিৌজোনর প্রনক্রোকরণ আইদনর স্থনগতাদেশ 
কা্বকর থাকদর্ এর্ং পানরর্ানরক আোিত আইদনর সকি স্থনগতাদেশ কা্বকর থাকদর্ 18 নদভম্বর 
2020 প্বন্ত এর্ং তারপর অর্যাহতভাদর্ কা্বকর থাকদর্ স্টসই সর্ জদুভনাইি স্টিনিঙু্কদেনির নর্ষদে 
স্ট্োদন স্টকান তরুণদক আেক রাো হদর্ না এর্ং স্টসই সকি নশশু-অর্দহিা সংক্রান্ত প্রনক্রোকরদণর 
জনয ্ার সাদথ পানিত পনরর্্বা জনিত নে। 

 
• জনস্বাস্থয আইদনর 579 ধারার সার্নিনভশন 1 সংদশানধত কদর ননর্বাহী আদেশ 202.61 ্া অনতনরক্ত 

নর্নকৎসাগত পরীক্ষাগারগুনির জনয COVID-19 এর্ং ইনফু্লদেঞ্জার পরীক্ষার িিািি 3  িার মদধয 
জানাদনা র্াধযতামূিক কদর, স্টতমন সংদশাধন অর্যাহত রাো হদেদে এর্ং সংদশাধন করা হদেদে ্াদত 
স্টসই সর্ পরীক্ষাগারগুনি নর্ভাগদক স্টসই সকি িিািি 24  িার মদধয জানাে, এই শদতব  স্ট্ নর্ভাগ 
প্রদোজন মদন করদি আদরা  ন  ন নরদপােব  করা র্াইদত পাদর; 
 
 

উপিন্তু, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক শুরু কদর 03 নিদসম্বর 2020 প্বন্ত ননদনাক্তগুনি 
সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া পনরর্তব ন করনে: 

 
• নরদেি প্রপাটিব  অযাকশন অযান্ড প্রনসনিংস আইদনর (Real Property Actions and Proceedings Law) 

732 ও 743 ধারা স্টসই পনরসর প্বন্ত সংদশাধন করা ্া প্রদোজন ভািা না স্টেওোর কারদণ স্ট্ 
স্টকাদনা সংনক্ষপ্ত উদেে প্রনক্রো, ্া র্দকো আদে এই ননর্বাহী আদেশ জানর করার তানরদে, তার জনয 
উত্তর স্টেওোর সমে হদর্ ষাে নেন। 

 
উপিন্তু, েদু্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েদু্বাগকািীন জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেবশ জানর করার 

জনয ননর্বাহী আইদনর আটিব দকি 2-B এর স্টসকশন 29-a অনু্ ােী আমার উপর নযস্ত কতত দত্বর দ্বারা, আনম 
এতদ্বারা ননননিনেত ননদেবশগুনি জানর করনে ্া 03 নিদসম্বর 2020 প্বন্ত কা্বকর থাকদর্: 
 

• ননর্বাহী স্টেশ 202.61 এ উনিনেত ননদেব নশকা, ্া ননদেব নশকা র্াস্তর্ােন সহ, নেননকযাি িযার্দরেনর এর্ং 
িাইদসিপ্রাপ্ত স্টপশাোরদের নিপােব দমি অি স্টহল্থ নিনজনশোন অনিস িযার্দরেনর মূিযােন স্টপ্রাগ্রাম কততব ক 
অনুদমানেত COVID-19 র্া ইনফু্লদেঞ্জার পরীক্ষা পনরর্ািনা কদর স্টসই COVID-19 পরীক্ষার িিািি 
নতন  িার মদধয নর্ভাগদক জানাদনার ননদেব নশকা, এদতাদ্বারা পনরর্তব ন করা হি ্াদত নর্নকতসাগত 
পরীক্ষাগারগুনি এর্ং স্টসই নিদসিকত ত স্টপশাোরদের নর্ভাগদক জানাদনার আর্শযকতা 24  িার মদধয 
করা হি, এই শদতব  স্ট্ নর্ভাগ ্নে মদন কদর তাহদি আদরা  ন  ন নরদপােব  করা র্াধযতামূিক করদত 
পাদর। 
 



 

 

 

 
 

আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের 

ননজস্ব নসিদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ 

সাদির নদভম্বর মাদসর তত তীে নেদন এটি 

প্রোন করা হদিা। 

 

 

গভনবর কততব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 

 
 
 


