নম্বর 202.12
ননর্বাহী আদেশ
দুর্য োগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি
আইরনি সোমরিক িরগিোরদশ ও পরিবিযন
য্খোরন,7 মার্ব 2020 তানরদে আনম - স্টেদের সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদের েুদ্বাগকািীন 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 আদরা অর্যাহত হদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে;
এখন, অিএব, আনম, ননউইেকব স্টেদের গভনবর, অযান্ড্রু এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 29-a
ধারা অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কতব র্যপািদনর কততব দের দ্বারা রাদজযর েুদ্বাগকািীন জরুনর অর্স্থার সমে স্ট্
স্টকানও সংস্থার স্টকানও 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 েুদ্বাগকািীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপ ননদত র্াধা স্টেে র্া নর্িম্ব করাে
র্া প্রদোজদন এই ধরদনর েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িাে সহােতা র্া সহদ্ানগতা করার প্রদোজন হদি, আনম এতদ্বারা এই
কা্বননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 27দশ এনপ্রি 2020 অর্নধ সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন করিাম:
•

ননর্বার্ন আইদনর (Election law) স্টসক্সন 4-117 এর সার্নিনভশন (1) এর প্রদোজনীেতার পনরসদর
্াদত ননর্ন্ধকদের র্াৎসনরক পরীোর সমে এর্ং িাকদ্াদগ নর্জ্ঞনি ননউইেকব স্টেে স্টর্ািব অফ
ইদিকশন (New York State Board of Elections) দ্বারা ননদেব নশত হদত পাদর।

•

কর আইদনর স্টসক্সন 171 এর অনুদেে 28, একটি েুদ্বাগ সংক্রান্ত জরুনর অর্স্থা স্ট ানষত হদি, েযাক্স
কনমশনারদক একটি সমেকাি র্া 90 নেদনর স্টর্নশ, নকন্তু 100 নেদনর কম সমেকাি উদপো করদত
অনুদমানেত করদত েযাক্স কনমশনারদক স্ট্ অনুদমানেত সমেকাি প্বন্ত স্টসটির উদপো করাদক সীনমত
কদর।

উপিন্তু, েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েুদ্বাগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেব শ জানর করার জনয ননর্বাহী
আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর ধারা অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কততব পদের েমতা অনু্ােী,
আনম এতদ্বারা এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 27 এনপ্রি 2020 সমেকাদির জনয ননম্ননিনেত ননদেব শগুনি
জানর করনে:

•

28 স্টশ এনপ্রি, 2020 স্টত রাষ্ট্রপনত ননর্বার্দনর প্রাথী স্টর্দে স্টনওোর প্রনক্রোর তানরেটি র্ানতি কদর
23 স্টশ জুন, 2020 তানরদে পুনঃসূনর্ত করা হদেদে।

•

সাতাশতম কংদেশনাি নিনিক্ট (Twenty-Seventh Congressional District), দ্বােশ অযাদসমব্লী
নিনিক্ট (Twelfth Assembly District), একনত্রশতম অযাদসমব্লী নিনিক্ট (Thirty-First Assembly
District), একশত েনত্রশতম অযাদসমব্লী নিনিক্ট (One Hundred and Thirty Sixth Assembly
District), এর্ং পঞ্চাশতম স্টসদনে নিনিক্ট (Fiftieth Senate District) সহ, 28দশ এনপ্রি, 2020
স্টত অনুনিত হওোর কথা নেি এমন স্ট্ স্টকাদনা নর্দশষ ননর্বার্ন র্ানতি করা হদর্ এর্ং 23দশ
জুন 2020 তানরদে পুনঃসূনর্ত করা হদর্, এর্ং র্যািেগুনি একই থাকদর্।

•

স্টেদের িাইদসন্সপ্রাি আঠাশ স্টফনসনিটির স্ট্ স্টকাদনা অনুদেে, িাইদসন্স পারনমদের একটি শতব অনু্ােী
গভব র্তী/সন্তান প্রসদর্র সমে জ্বর না থাকা একজন সহােক র্যনিদক সন্তান প্রসর্কারী স্টরাগীর
সহােতাদথব উপনস্থত থাকদত হদর্।

অযািদর্নন নসটিদত স্টেওো, আমার হস্ত
দ্বারা এর্ং স্টেদের নপ্রনভ নসদির
অধীদন প্রেত্ত এই আঠাদশ মার্ব,
েুই হাজার কুনি র্ৎসদর।
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