নম্বর 202.20
নির্বাহী আদেশ
দুর্য োগকোলীন পরররিরির জরুরর অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি
আইরনর সোমরিক িরগিোরদশ ও পররবিযন
য্খোরন, 7 মার্ব 2020 তানিদে আনম - স্টেদেি সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদেি েুদ্বাগকািীি
জরুনি অর্স্থাি কথা স্ট াষণা কদি নির্বাহী আদেশ িম্বি 202 জানি কনি;
য্খোরন, COVID-19 এি ভ্রমণ সংনিষ্ট েিা এর্ং সম্প্রোদেি সংস্পশবজনিত সংক্রমণ উভেই নিউ
ইেকব স্টেদে িনথর্দ্ধ কিা হদেদে এর্ং আদিা অর্যাহত হদত পাদি র্দি প্রতযাশা কিা হদে;
উপরন্তু এখনই, গভিবি অযান্ড্রু এম. কুওদমা নিউ ইেকব স্টেদেি গভব িি স্ট্দকাদিা সংস্থাি স্টকাদিা
আইি, স্থািীে আইি, অধ্যাদেশ, আদেশ, নর্নধ্ র্া নিেন্ত্রণ, অথর্া এি অংশগুনিি সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া
সংদশাধ্ি কিাি জিয স্টেদেি েুদ্বাগপূণব জরুনি অর্স্থা, ্নে এই জাতীে আইি, স্থািীে আইি, অধ্যাদেশ,
আদেশ, নর্নধ্ র্া আইি স্টমদি র্িা েুদ্বাদগি জরুনি অর্স্থা স্টমাকাদর্িাে প্রদোজিীে পেদেপদক র্াধ্া স্টেে র্া
নর্িম্ব কদি র্া এই জাতীে েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িাে সাহা্য র্া সহােতা কিাি প্রদোজি হে, তদর্ আনম
কা্বনির্বাহী আইদিি ধ্ািা 29-a এি অিুদেে 2-B অিু্ােী আমাি উপি িযস্ত েমতার্দি, 18 স্টম 2020
প্বন্ত নিদনাক্ত আইিগুনি সামনেকভাদর্ স্থনগত কিনে:
•

গাহব স্থয সম্পকব আইদিি (Domestic Relations Law) স্টসকশি 13, স্টসই পনিসি অর্নধ্ পনির্তব ি
র্া সংদশাধ্ি কিা ্াদত স্ট্ সমস্ত র্যনক্তদেি নর্র্াহ িাইদসন্স জানি কিা হদেনেি নকন্তু ্া নিউ
ইেকব িাদজযি র্ানসন্দাদেি পিস্পদিি মদধ্য র্যর্ধ্াি র্জাে িাোি সমেকাদিি মদধ্য স্টমোদোনিণব
হদর্, তাদেি জিয একটি নর্র্াহ িাইদসন্স প্রানিি জিয প্রদোজিীে 60 নেি মাফ কিা স্টসই সমদেি
মদধ্য ্েি নিউ ইেকব িাদজয একটি স্ট ানষত জরুনি অর্স্থা নর্েযমাি আদে; এর্ং

•

গাহব স্থয সম্পকব আইদিি স্টসকশি 15, স্টসই পনিসি অর্নধ্ পনির্তব ি র্া সংদশাধ্ি কিা স্টসই সমস্ত
র্যনক্তদেি স্টেদত্র ্ািা নর্র্াহ িাইদসদন্সি দ্বািা জানি কিা সমদেি মদধ্য নর্দে কিদত অেম, তাদেি
নদ্বতীে নর্র্াহ িাইদসন্স প্রানিি জিয প্রদোজিীে নফ মাফ কিা, ্নে তা প্রদোজি হে, ্া প্রকৃ ত
নর্র্াদহি িাইদসদন্সি সমরুপ হদর্, নিউ ইেকব িাদজয একটি স্ট ানষত জরুনি সমদে ্া প্রাি কিা
হে।

উপরন্তু, েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িা কিাি জিয প্রদোজিীে েুদ্বাগ জরুনি সমে স্টকাদিা নিদেব শ জানি কিাি জিয
নির্বাহী আইদিি 29-a স্টসকশদিি অিুদেে 2-B এি ধ্ািা অিু্ােী আমাি উপি িযস্ত কতৃব পদেি েমতা
দ্বািা, আনম এই নির্বাহী আদেদশি তানিে স্টথদক 18 স্টম 2020 সমেকাদিি জিয নিননিনেত নিদেব শগুনি ইসুয
কনি:
•

নিউ ইেকব স্টেদেি আইি অিু্ােী র্াধ্যতামূিক নর্র্াহ িাইদসদন্সি আদর্েি, নর্র্াদহি িাইদসন্স জানি
কিা, অথর্া একটি নর্র্াহ অিুষ্ঠাি সম্পােি কিাি জিয অনিও-নভজুোি প্র্ুনক্তি র্যর্হাি অিুদমােি
কিা হদেদে নিননিনেত শতব গুনি পুিণ কিাি সাদপদে: নর্র্াহ পনিদষর্াগুনি সন্ধািকািী েম্পনতদক,
নভনিও কিফাদিদন্সি সমে আইদিি দ্বািা প্রদোজি হদি পনির্ে ্ার্াই কিাি জিয বর্ধ্ ফদো আইনি
উপস্থাপি কিদত হদর্, স্টকর্ি মাত্র আদগ র্া পদি স্টপ্রিণ কিা িে; নভনিও কিফাদিদন্স অর্শযই েম্পনত
এর্ং শহি র্া িগিীি স্টকিািী,এর্ং স্ট্ সােী র্া র্যনক্তি মদধ্য নর্র্াহদক একীভূ ত কদি তাদেি মদধ্য
সিাসনি আিাপর্ানিতাি অিুমনত স্টেওো উনর্ত (দ্মি নর্র্াদহি অিুষ্ঠাদি স্বােিকািী র্া নি্ুক্ত
র্যনক্তি স্টকািও প্রাক-দিকিব কিা নভনিও িে); েম্পনতদক অর্শযই েৃঢ়ভাদর্ প্রনতনিনধ্ত্ব কিদত হদর্ স্ট্
নতনি শািীনিকভাদর্ স্টসই অঞ্চিটিদত অর্নস্থত স্ট্োদি নিউ ইেকব িাদজযি মদধ্য আইিীভাদর্ নর্র্াদহি
অিুমনত স্টেওো হদেদে; েম্পনতদক অর্শযই ফযাক্স র্া বর্েুযনতক মাধ্যদম স্বােনিত িনথি একটি সুস্পষ্ট
অিুনিনপ সিাসনি শহি র্া িগিীি স্টকিানি, সােী, স্ট্ র্যনক্ত স্বােনিত হওোি স্টসই একই তানিদে
একীভূ ত কদিদেি,তাদেি জািাদত স্টপ্রিণ কিদত হদর্; শহি র্া িগিীি স্টকিািী, সােী র্া স্ট্ র্যনক্ত
একীভূ ত কদিদেি স্টস েনিদিি সনঞ্চত অিুনিনপদত স্বােি কিদত পাদি এর্ং আইিটিি দ্বািা েস্তাদর্দজি
জিয োেী র্যনক্তি কাদে একই নফদি স্টপ্রিণ কিদত পাদি; ্তো সম্ভর্ অিুশীিিদ্াগযভাদর্, সকি র্যনক্ত
সর্বানধ্ক স্টগাপিীে পদ্ধনতদত িনথটি সঞ্চানিত হদেদে তা নিনিত কিাি জিয তাদেি সদর্বািম প্রদর্ষ্টা
কিদর্ এর্ং নর্র্াহ িাইদসন্স এর্ং নর্র্াহ অিুষ্ঠাদিি সাদথ সম্পনকব ত িে এমি স্টকািও তৃ তীে পদেি
কাদে তথয প্রকাশ কিা হদর্ িা; এর্ং নর্র্াহ িাইদসদন্সি আদর্েি র্া নর্র্াহ িাইদসদন্সি বর্েুযনতক
স্বােনিত অিুনিনপ পানির্ানিক সম্পকব আইদিি (Domestic Relations Law) উদেদশয অনফদসি

িনথপদত্র পনিণত হদর্। স্থািীে শহি এর্ং শহদিি কিনিক তাদেি নর্র্াির্যর্স্থাে নকভাদর্ নর্র্াহ
িাইদসদন্সি আদর্েি এর্ং তাি জানি র্াস্তর্ােি কিা হদর্ স্টস সংক্রান্ত নিদেব শিা নেদত পাদি।

আমাি স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নি স্টেদেি নপ্রনভ সীি সহ
অযািদর্নি শহদি েুই হাজাি নর্শ সাদিি
এনপ্রি মাদসি আদেদিাতম নেদি এটি
প্রোি কিা হি।

গভিবি কতৃব ক
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