নম্বর 202.7
ননর্বাহী আদেশ
সাময়িক স্থয়িতাদেশ ও আইদের পয়রবততে অবযাহত রাখা
েুদ্ত ািকালীে পয়রয়স্থয়তদত জরুয়র অবস্থাসংক্রান্ত
য্খাদে, 07 মার্ব 2020 তানরদে আনম ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর কনর, যা স্টেদের সর্বত্র সমস্ত
কাউনিগুনিদত স্টেদের েুদযবাগকািীন জরুনর অর্স্থার কথা স্ট াষণা কদর;
য্খাদে, 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;
য্খাদে,কদরানাভাইরাস নিনজজ 2019-এর (COVID-19) জরুনর েুদযবাদগর জনয সমদোপদযাগী ও কাযবকর
প্রনতনক্রোর সুনর্ধাদথব, ননউ ইেকব স্টেদের পদে পণয, পনরদষর্া, স্টপশাোরদের এর্ং সমস্ত ধরদণর স্টেোদসর্কদের
সংগ্রহ, সমন্বে, এর্ং স্থাপদনর জনয দ্রুত কাজ করদত সেম হওো জরুরী; এর্ং
অতএব, এখে,আনম, অযান্ড্রু এম. কুউদমা, ননউ ইেকব স্টেদের গভনবর, ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B
এর 29-a ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত কতব র্যপািদনর কততব দের দ্বারা স্টয স্টকানও সংস্থার স্টকানও আইন,
স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদিা সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন করার
জনয স্টেদের েুদযবাগকািীন জরুনর অর্স্থা, যনে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া
প্রনর্ধান স্টমদন র্িদত হে তদর্ েুদযবাগকািীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপ র্াধা নেদত র্া
নর্িম্ব করদত হদর্ র্া প্রদোজদন এই ধরদনর েুদযবাগ স্টমাকাদর্িাে সহােতা র্া সহদযাগীতা করার প্রদোজন হদি,
আনম এতদ্বারা এই কাযবননর্বাহী আদেদশর তানরে এনপ্রি 18, 2020 স্টথদক সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন
করিাম:

•

কাযবননর্বাহী আদেশ 202.6 অনুসাদর, ধারা 73 এর্ং ধারা 74-এর নর্ধান সহ সরকারী কমবকতব া
আইদন (Public Officer's Law) করা স্থনগতাদেশগুদিা এইভাদর্ সংদশাধন করা হদেদে স্টয, এই
ধরদণর স্থনগতাদেশ ও সংদশাধন স্টকর্িমাত্র নামমাত্র র্া স্টর্তনহীন র্া স্টেোদসর্ার জনয ননদোগপ্রাপ্ত
র্যনির স্টেদত্র বর্ধ হদত পাদর।

এছাড়াও,কাযবননর্বাহী আইদনর (Executive Law) অনুদেে 2-B এর 29-a ধারার অধীদন আমার উপর
নযস্ত কতব র্যপািদনর কততব দের দ্বারা েুদযবাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে একটি েুদযবাগকািীন জরুনর সমদে
স্টকানও ননদেব শনা জানর করার েমতার মাধযদম, আনম এতদ্বারা কাযবননর্বাহী আদেদশর ননদেব শার্িী জানর করনে
ননদনাি সমে স্টথদক এনপ্রি 18, 2020 পযবন্ত কাযবকর হদর্:
•

ননউ ইেকব স্টেে আইদনর (New York State law) অধীদন প্রদোজনীে স্টয স্টকানও
েনিিপত্র সম্পােন-সংক্রান্ত আইদন (notarial act) নীদর্র শতব গুদিা পূরণ করা হদি তা
অনিও-নভনিও (audio-video) প্রযুনি র্যর্হার কদর সম্পােদনর জনয অনুদমানেত হে:
o স্টনাোনরর (Notary) পনরদষর্া অনুসন্ধানকারী র্যনি, যনে স্টনাোনরর র্যনিগতভাদর্ পনরনর্ত
না হদে থাদকন তদর্ অর্শযই নভনিও কনফাদরদের (video conference) সমে স্টনাোনরর
কাদে বর্ধ েনর্ সম্বনিত পনরর্েপত্র (photo ID) উপস্থাপন করদত হদর্, এটি স্টকর্ি আদগ
র্া পদর সঞ্চানরত হদর্ তা নে;

o নভনিও কনফাদরদে অর্শযই র্যনি এর্ং স্টনাোনরর মদধয সরাসনর আিাপর্ানরতার
অনুমনত নেদত হদর্ (দযমন, োেরকারী র্যনির পূদর্ব ধারনকত ত স্টকানও নভনিও
নে);
o স্টসই র্যনিদক অর্শযই নননিতভাদর্ উপস্থাপন করদত হদর্ স্টয স্টস শারীনরকভাদর্ ননউ ইেকব
স্টেদে উপনস্থত;
o র্যনিদক অর্শযই ফযাক্স র্া বর্েুযনতক মাধযদম োেনরত ননথর োেদরর তানরদের
একই নেদনর একটি প্রামাণয অনুনিনপ স্টনাোনরর ননকদে স্টপ্ররণ করদত হদর্;
o স্টনাোনর ননথর সঞ্চানরত প্রনতনিনপ স্টনাোনরকরণ (notarize) কদর এর্ং স্টসই র্যনিদক
স্টসটি পুনরাে স্টপ্ররণ করদত পারদর্ন; এর্ং
o স্টনাোনর কাযবকর করার তানরদে মূি োেনরত ননথটির স্টনাোনরকরদণর পুনরার্তনি

করদত পাদরন তদর্ শতব থাদক স্টয স্টনাোনর বর্েুযনতক স্টনাোনরকত ত অনুনিনপসহ
একই ধরদণর আসি োেনরত েনিি প্রাপ্ত হন নত্রশ নেদনর মদধয কাযবকর হওোর
তানরে স্টথদক।
•

21 মার্ব, 2020 রাত 8ো স্টথদক কাযবকরী এর্ং পরর্তী নর্জ্ঞনপ্ত না স্টেো পযবন্ত সমস্ত নানপদতর
স্টোকান, র্ু দির স্টসিুন, উনি র্া নেদ্রকারী পািবার এর্ং এগুদিা সম্পনকব ত র্যনিগত যদের পনরদষর্া
জনসাধারদণর জনয র্ন্ধ থাকদর্। এর মদধয স্টনইি স্টেকনননশোন, কসদমদোিনজে ও এদস্থটিনশোনস এর্ং
ইদিদরািাইনসদসর র্যর্স্থা, স্টিজার স্টহোর নরমুভাি সানভব দসর অন্তভূব ি থাকদর্, স্টযদহতু এই স্টসর্াোদনর
সমে সামানজক েূরে র্জাে রাো যাে না।

•

ননর্বাহী আদেশ 202.6-এর নর্ধানগুদিা র্যনিগতভাদর্ উপনস্থত স্টথদক কাজ করার ননদষধাজ্ঞার প্রদোজনীেতার
সাদথ সংদশানধত হদেদে: 21 মার্ব, 2020 রাত 8 ো স্টথদক ফদিাৎপােক এর্ং পরর্তী নর্জ্ঞনপ্ত না

স্টেো পযবন্ত সমস্ত র্যর্সা· , এর্ং স্টেদের অিাভজনক সংস্থাগুদিা যথাসম্ভর্ র্যর্হার করদর্,
স্টযদকাদনা স্টেনিদযাগাদযাগ র্া র্ানিদত স্টথদক কাজ করার উপাে যা তারা ননরাপদে কাদজ িাগাদত পারদর্।

প্রদতযক ননদোগকতব ার র্যনিগতভাদর্ উপনস্থত থাকদত হে এমন কমীদের স্টয স্টকানও কমবস্থদি অর্স্থান 75% পযবন্ত
কনমদে আনদর্ন 21 মার্ব রাত 8োর মদধয। স্টয স্টকানও প্রদোজনীে র্যর্সা র্া সিা যা, প্রদোজনীে পনরদষর্া র্া
কাযবানে সরর্রাহ কদর তা র্যনিগত সীমার্দ্ধতার নর্ষে হদর্ না।

আমার েহদস্ত প্রেি এর্ং প্রাইনভ নসি দ্বারা স্টেদের
অযািদর্নন শহদর েুই হাজার নর্শ সাদির
মাদর্বর আঠাদরাতম নেদন।
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