নম্বর 202.26
ননর্বাহী আদেশ
দুর্যোগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি
আইরনি সোমরিক িরগিোরদশ ও পরিবিযন
য্খোরন, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম - সমস্ত ননউ ইয়র্ব স্টেদে েুদ্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার র্থা
স্ট াষণা র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর র্নর;
য্খোরন, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট েনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবজননত সংক্রমণ উভয়ই ননউ ইয়র্ব
স্টেদে ননথর্দ্ধ র্রা হদয়দে এর্ং আদরা অর্যাহত হদত পাদর র্দল প্রতযাশা র্রা হদে;
উপিন্তু এখনই, গভনবর অযান্ড্রু এম. কুওদমা ননউ ইয়র্ব স্টেদের গভব নর স্ট্দর্াদনা সংস্থার স্টর্াদনা আইন,
স্থানীয় আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, নর্নধ্ র্া ননয়ন্ত্রণ, অথর্া এর অংশগুনলর সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধ্ন র্রার
জনয স্টেদের েুদ্বাগপূণব জরুনর অর্স্থা, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, নর্নধ্ র্া আইন
স্টমদন র্লা েুদ্বাদগর জরুনর অর্স্থা স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপদর্ র্াধ্া স্টেয় র্া নর্লম্ব র্দর র্া এই জাতীয়
েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লায় সাহা্য র্া সহায়তা র্রার প্রদয়াজন হয়, তদর্ আনম র্া্বননর্বাহী আইদনর ধ্ারা 29-a এর
অনুদেে 2-B অনু্ায়ী আমার উপর নযস্ত েমতার্দল, 31 স্টম 2020 প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত
র্রনে:
•

•

•

সাধ্ারণ স্টপৌরসভা আইন (General Municipal Law) এর 103 এর্ং 104-b ধ্ারা, নর্দের জনয
স্টভােোতাদের র্াদে প্রর্নলত নর্জ্ঞাপন না নেদয় এর্ং উপনস্থত আহরদণর নীনত এর্ং পদ্ধনত স্টমদন
অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালদের আদর্েন, অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালে, োম আহরণ এর্ং প্রোন র্রার র্া
োর্ মাশুল সহ অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালদের আদর্েন র্া অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালে অনয
স্টর্াদনাভাদর্ হস্তান্তর র্রার স্টেদে ননর্বার্নী স্টর্ােবদর্ ্তেূর সম্ভর্ প্রদয়াজনীয়তা অর্লম্বন র্রার
সুদ্াগ স্টেয়;
নশো আইন (Education Law) এর ধ্ারা 1804, 1906, 2002, 2022, 2601-a অনু্ায়ী,
্তেূর সম্ভর্ প্রদয়াজনীয়তা সাদপদে, েু হাজার কুন়ির স্টম মাদসর তৃ তীয় মঙ্গলর্ার হদর্ র্দল
ননধ্বানরত হওয়া র্ানষবর্ নেনির্ নমটং এর্ং প্রদতযর্ সাধ্ারণ, ইউননয়ন মুক্ত, স্টর্ন্দ্রীয় এর্ং স্টর্ন্দ্রীয়
হাই স্কুল নেনিদের ননর্বার্ন এর্ং জনসংেযার নননরদে এর্দশা পঁনর্শ হাজাদরর র্ম অনধ্র্াসী থার্া
শহদর অর্নস্থত প্রদতযর্ নসট হাই স্কুল নেনিদের র্ানষবর্ নমটং, এতদ্বারা স্থনগত র্রা হদয়দে এর্ং
9ই জুন 2020 পদর পুনঃসূনর্ত র্রা হদয়দে, ্া স্টেের্যাপী অনভন্ন স্টভােোদনর নেন নহসাদর্ গণয
হদর্;
নশো আইদনর 2003, 2004, 2022, 2601-a ধ্ারা, র্ত সংেযর্ আর্শযর্ প্রর্াশনা েুই র্দল
নর্দর্নর্ত হদর্ এর্ং প্রথম প্রর্াশনাটদর্ ননর্বার্ন হওয়ার 28 নেদনর মদধ্য হওয়া আর্শযর্ তা
র্যতীত র্ানষবর্ নমটংদয়র প্রস্তানর্ত পদ্ধনতদত এই ধ্রদনর প্রদতযর্ট স্কুল নেনিদের ট্রানে র্া নশো
স্টর্ােবদর্ এই ধ্রদনর নমটং স্থনগতাদেশ সম্বদে নর্জ্ঞনি প্রোন র্রার ্তেূর সম্ভর্ প্রদয়াজনীতা
অর্লম্বন র্দর, এর্ং এই ধ্রদনর নর্জ্ঞনিদত স্থনগত হওয়া র্াদজদের শুনানন প্রোন র্রদত হদর্।
প্রদতযর্ স্কুল নেনিে সমস্ত স্ট্াগয স্টভাোরদের র্যর্স্থা র্রদত পারদল, এই ধ্রদনর স্থনগত হওয়া
নমটং েূরর্তী স্থাদন র্দস র্রা স্ট্দত পাদর এর্ং স্টর্র্লমাে অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালে র্যর্হার র্দর

•

•

•

•

•

•

•

•

•

স্ট্াগয স্টভােোতারা এই ধ্রদনর স্থনগত হওয়া ননর্বার্দন স্টভাে নেদত পারদর্ন। প্রদতযর্ নেনিেদর্
স্টপাের্ােব নর্জ্ঞনি পাঠাদর্ন ্াদত ননর্বার্দনর তানরে, র্াদজে শুনাননর তানরে, স্ট্াগয স্টভােোতা
হওয়ার সংজ্ঞার নর্শে তথয এর্ং এর্ট অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালে থার্দর্। স্থনগত হওয়া নেনিে
নমটং র্া নেনিে নমটং এর্ং ননর্বার্ন সমস্ত উদেদশয নেনিদের র্ানষবর্ নমটং র্া র্ানষবর্ নমটং ও
ননর্বার্ন নহসাদর্ গণয হদর্;
নশো আইদনর 1608 এর্ং 1716 ধ্ারায় প্রদয়াজনীয়তা অনুসাদর ্দথাপ্ুক্ত র্যর্স্থা ননদয়দে ্াদত
মুলতু র্ী হওয়া নমটংদয়র অন্তত 18 নেন আদগ স্টেদের নশো েির (State Education
Department)-এ নরদপােব র্ােবগুনল জমা স্টেওয়ার সুদ্াগ স্টেওয়া ্ায়, এর্ং মুলতু র্ী হওয়া
নমটংদয়র তানরদের সাত নেন আদগ 2রা জুন, 2020 তানরদের মদধ্য বর্েুযনতর্ভাদর্ েির এটর
সংর্লন উপলব্ধ র্দর;
নশো আইদনর 2018-a এর্ং 2018-b ধ্ারা সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত এর্ং এতদ্বারা COVID-19 এর
প্রদর্াপ এর্ং র্মুযননটদত র্যানির র্ারদণ অর্স্থা সাদপদে সংদশানধ্ত, স্ট্োদন COVID-19 ভাইরাস
সংক্রমদণর সম্ভার্না আদে এমন র্যনক্তদের অস্থায়ী অসুস্থতা আদে র্দল গণয র্রা হদর্;
এতদ্বারা নশো আইদনর 2018-a এর্ং 2018-b ধ্ারা, স্টর্র্লমাে 30দশ জুন, 2020 তানরদে র্া
তার আদগ হওয়া স্টর্াদনা ননর্বার্দনর উদেদশয সংদশানধ্ত হদয়দে, স্ট্ অনু্ায়ী প্রদতযর্ স্ট্াগয
স্টভাোোতাদর্ োর্ মাশুদল অথব পনরদশানধ্ত স্টেরৎ পাঠাদনার োম সদমত এর্ট র্দর অনুপনস্থত
র্যনক্তর র্যালে পাঠাদত হদর্;
নশো আইদনর 2018, 2032 এর্ং 2608 ধ্ারা র্যালদে প্রাথীদের র্ণবানুক্রদম তানলর্াভু ক্ত র্রার
এর্ং স্টোে নসট স্কুল নেনিেগুনলর জনয স্টসই র্যালেগুনল ননর্বার্ন হওয়ার 30 নেন আদগ স্টসে
র্রার জনয ্তেূর সম্ভর্ প্রদয়াজনীয়তা অর্লম্বন র্রার সুদ্াগ স্টেয়;
নশো আইদনর 2018 এর্ং 2608 ধ্ারা স্বােদরর আর্নশযর্তা, প্রদ্াজযতার নূযনতম সূে েূরীভূ ত
র্রার ্তেূর সম্ভর্ প্রদয়াজনীয়তা অর্লম্বন র্রার সুদ্াগ স্টেয়, তদর্, এর্জন র্যনক্তর র্যালদে
স্টেওয়া প্রদ্াজয আর্াসন এর্ং র্য়স সম্পনর্ব ত স্টর্াদনা আর্নশযর্তা সদমত অনয স্ট্দর্াদনা
আর্নশযর্তা পূরণ র্রদত হদর্;
নশো আইদনর 260 ধ্ারা এই ধ্ারা অনু্ায়ী নর্জ্ঞনি স্টেওয়া এর্ট ননর্বার্দনর পুনরায়-নর্জ্ঞনি
নেদত স্কুল নেনিদের বতনর এর্ং সমনথবত সরর্ানর গ্রন্থাগারগুনলদর্ অনুমনত স্টেওয়ার ্তেূর সম্ভর্
প্রদয়াজনীয়তা অর্লম্বন র্দর। এই ধ্রদনর ননর্বার্ন এর্ং/অথর্া র্াদজে ননর্বার্ন স্কুল নেনিদের
পুনঃসূনর্ত অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালে প্রনক্রয়ার সাদথ অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালদের সংনমশ্রদণর মাধ্যদম
র্া স্কুল নেনিদের অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালে প্রনক্রয়ার জনয বতনর র্রা ননদেব নশর্া র্যর্হার র্দর
স্বতন্ত্রভাদর্ পনরর্ানলত হদর্। এই ধ্রদনর স্টর্াদনা স্টভাে গ্রন্থাগাদরর অনুদরাদধ্ স্কুল নেনিে র্া
গ্রন্থাগারট পনরর্ালনা র্রদত পাদর। উপরন্তু, স্টর্াদনা স্কুল স্টর্ােব ট্রানির নপটশন/আদর্েদনর জনয
বতনর হওয়া এর্ই র্যর্স্থাপনাগুনল এর্ট গ্রন্থাগাদরর স্টর্ােব ট্রানির নপটশন/আদর্েদন প্রদ্াজয হদর্;
নশো আইদনর 259 (1) ধ্ারা স্কুল নেনিদের র্াদজে স্টভাে পনরর্ালনায় র্যর্হৃত অনুপনস্থত
র্যনক্তর র্যালেদর্ স্থান নেদত সরর্ানর অথর্া সংনিষ্ট গ্রন্থাগারগুনলর জনয প্রদ্াজয স্কুল র্যালে
োনডংদয়র প্রস্তার্না ননদয় ্তেূর সম্ভর্ প্রদয়াজনীয়তা অর্লম্বন র্দর;
নশো আইদনর 259 এর্ং 260 ধ্ারা এতদ্বারা 1লা জুলাই, 2020 তানরদে র্া তার আদগ স্টর্াদনা
গ্রন্থাগাদরর জনয সংগঠিত হওয়া ননর্বার্দনর সাদপদে সংদশানধ্ত হদয়দে ্াদত স্টর্াদনা আদর্েদনর জনয
অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালে অযাদেস র্রার আর্নশযর্তা র্াে স্টেওয়া ্ায়, এর্ং এই ধ্রদনর স্ট্াগয
স্টভােোতাদের োর্ মাশুদল পনরদশানধ্ত স্টেরৎ স্টেওয়ার োম সদমত এর্ট অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালে
পাঠাদনা হদর্;
এই র্া্বননর্বাহী আদেশ অনু্ায়ী 15ই স্টসদেম্বর, 2020 তানরদে হদত র্লা স্টর্াদনা গ্রাম ননর্বার্ন
হওয়ার সাদথ সম্পনর্ব ত ননর্বার্ন আইদনর েো 6 এর্ং 15 সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্রা হদয়দেন এর্ং
অনযথায় নননরূদপ সংদশানধ্ত র্রা হদয়দে:
o মার্ব, এনপ্রল, স্টম র্া জুদন হদর্ র্দল পূর্ব ননধ্বানরত স্ট্দর্াদনা গ্রাম ননর্বার্ন 15ই স্টসদেম্বর,
2020-দত হদর্।
o স্ট্ গ্রাম ননর্বার্নগুনল এই র্া্বননর্বাহী আদেদশর ননদেব শ অনু্ায়ী 15ই স্টসদেম্বর 2020 হদর্
র্দল ননধ্বানরত, স্টসগুনলর জনয সমস্ত পাটবর ননমদনশন পাটবর র্র্াস র্া সনমনতদর্ র্রদত
হদর্, ্া এই পাটবর প্রধ্াদনর স্ট াষণা অনু্ায়ী েূরর্তী স্থান স্টথদর্ র্রা স্ট্দত পাদর এর্ং
স্ট্ট 20দশ, আগে, 2020 তানরদের মদধ্য র্রদত হদর্ এর্ং এই ধ্রদনর সনমনতর স্টথদর্
পাওয়া ননমদনশদনর শংসাপে ও নর্নধ্র্ৎ অস্বীর্ার র্া স্বীর্ৃ নতর শংসাপে 22দশ আগে,
2020 তানরদের পদর োনেল র্রা ্াদর্ না এর্ং নর্নধ্র্ৎ অস্বীর্াদরর শংসাপে এর্র্ার
জমা স্টেওয়া হদয় স্টগদল স্টর্াদনা নর্র্ল্প র্যনক্তদর্ অনুমনত স্টেওয়া হদর্ না।
o ভনর্ষযদতর র্া্বননর্বাহী আদেশ দ্বারা ননধ্বানরত প্রনক্রয়া সাদপদে, স্টসদেম্বর 2020-র আদগ
পূর্বননধ্বানরত এর্ট গ্রাম ননর্বার্দনর জনয স্ট্ সমস্ত স্বতন্ত্র ননমদনশন, এেন 15ই স্টসদেম্বর
2020 অনুনিত হদর্ র্দল ঠির্ হদয়দে, তা NY-এর র্া্বর্লাপ ্তনেন প্বন্ত স্থনগত
ততনেন প্বন্ত নর্লনম্বত হদর্।
o মূলত 2020 সাদলর মার্ব, এনপ্রল, স্টম র্া জুন মাদসর স্টর্াদনা তানরদে সূনর্ত হওয়া স্ট্ গ্রাম
ননর্বার্দনর স্টসই সময় র্যালেপে সমপূণবভাদর্ ননধ্বানরত হদয় স্টগনেল অথর্ র্া্বননর্বাহী
আদেদশর মাধ্যদম নর্লনম্বত, স্টসগুনলর স্টেদে এই সময় এই র্া্বননর্বাহী আদেশ অনু্ায়ী এর্ই
র্যালেপে র্যর্হার র্রা ্াদর্ ্া আদগর ননর্বার্দন র্যর্হৃত হত, এর্ং ্নে এই ধ্রদনর

•

•

•

•

•

•

র্যালেপে ইনতমদধ্য মুনিত হদয় ্ায়, তাহদল স্টসই র্যালেগুনলদত ননর্বার্দনর আসল তানরে
অনয থার্দলও 15ই স্টসদেম্বর 2020 এর ননর্বার্দন স্টসগুনল র্যর্হার র্রা হদত পাদর।
o ননর্বার্ন আইন র্া গ্রামীন আইদনর স্ট্দর্াদনা র্যর্স্থা এমনভাদর্ পনরর্ালনার জনয পোন্তদর
প্রদ্াজয ্াদত মার্ব, এনপ্রল, স্টম র্া জুদন আদয়ানজত স্টর্াদনা ননর্বার্ন 2020 সাদলর 15ই
স্টসদেম্বর ননর্বার্দনর তানরদে প্রদ্াজয হয়।
o ননর্বার্ন আইদনর 15-126 ধ্ারা অনু্ায়ী র্া ননর্বার্নী স্টর্াদেবর প্রতযয়ন অনু্ায়ী গ্রামীন
ক্লাদর্ব র র্াদে ্ত তা়িাতান়ি পূণব আদলার্নার নর্র্ৃনত (statement of canvass) োনেল
র্রা হদর্ ততই দ্রুত 15ই স্টসদেম্বর 2020 সাদল পুনঃসূনর্ত ননর্বার্দন ননর্বানর্ত গ্রামীন
আনধ্র্ানরর্রা ননজ অনেস শুরু র্রদর্ন, এর্ং আসদল ননধ্বানরত ননর্বার্দন ননর্বানর্ত হদল
স্ট্ সময়সীমা হদতা স্টসই অনু্ায়ীই এই ধ্রদনর আনধ্র্ানরর্দের অনেদসর স্টময়াে ননধ্বানরত
হদর্।
o র্া্বননর্বাহী আদেদশর মাধ্যদম অতীদত নর্লনম্বত হওয়া এমন স্ট্ গ্রাম ননর্বার্দনর জনয
র্যালদের অযাদেস স্টসই সময় স্থনগতর্রদণর জনয সম্পূণব হয়নন, স্টসগুনল 15ই স্টসদেম্বর,
2020-দত প্রদ্াজয র্যালে অযাদেস র্যর্স্থার ননয়ম স্টমদন স্বতন্ত্রভাদর্ পনরর্ানলত হদর্।
ধ্ারা 8-406 ্তেূর সম্ভর্ সংদশানধ্ত র্রা হদয়দে ্াদত 23দশ জুন 2020 তানরদে অনুনিত হদত
র্লা স্টর্াদনা প্রাথনমর্ (primary) র্া নর্দশষ (special) ননর্বার্দনর জনয অনুপনস্থত র্যানক্তর র্যালে
এর্জন স্টভােোতাদর্ পাঠাদত তার সাদথ োর্ মাশুদল পনরদশানধ্ত স্টেরৎ পাঠাদনার োম পাঠাদনা
হয়।
অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালদের পূণব আদলার্নার সাদথ সম্পনর্ব ত ননর্বার্ন আইদনর 9-209 ধ্ারাট
সংদশাধ্ন র্রা হদয়দে ্াদত এমন স্টর্াদনা স্টভােোতার জমা স্টেওয়া স্টর্াদনা অনুপনস্থত র্যনক্তর
র্যালদে অনুমনত স্টেওয়া ্ায় স্ট্ এই ধ্রদনর র্যালে ননর্বার্দনর তানরে র্ানতল হওয়ার আদগ
অনুদরাধ্ র্দরনেদলন এর্ং তারপর COVID-19 সম্পনর্ব ত সর্বজনীন স্বাস্থয নর্ষয়র্ আপৎর্ালীন
অর্স্থার র্ারদণ তানরেট পুনঃসূনর্ত হদয়দে, এদেদে অনয স্টর্াদনাভাদর্ অবর্ধ্ না হদল স্টসট গণনা
র্রা হদর্ এর্ং পূণব আদলানর্ত হদর্, ্নে না এই ধ্রদনর স্টভােোতা পুনঃসূনর্ত হওয়া ননর্বার্দনর
নেন স্টভাে এদস উপনস্থত হন অথর্া এই ধ্রদনর স্টভােোতা পরর্তী অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালে
অনুদরাধ্ র্দরন এর্ং স্টেরৎ স্টেন;
অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালদের সাদথ সম্পনর্ব ত ননর্বার্ন আইদনর 8-410 ধ্ারাট 1লা জুলাই, 2020-র
আদগ অনুনিত হওয়া স্টর্াদনা ননর্বার্দনর জনয ্তেূর সম্ভর্ সংদশাধ্ন র্রা হদয়দে, ্ার মদধ্য
রদয়দে স্টভােোতাদের র্াদে অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালে হস্তান্তর র্া োর্দ্াদগ পাঠাদনার নর্ষয়,
ননর্বার্নী স্টর্াদেবর ননজস্ব অনেদস এমন এর্ট স্টভাটং র্যর্স্থা প্রোন এর্ং রেণাদর্েণ র্রদর্ স্ট্ট
স্টসই স্টভােোতাদের র্াদে সহজলভয হদর্ ্ারা ননদজদের র্যালে র্যনক্তগত এর্ং স্বতন্ত্রভাদর্ নর্নিত
র্রদত র্ান, এর্ং শতব মদত এই পনরদষর্ার উপলভযতা সম্বদে প্রদতযর্ ননর্বার্নী স্টর্াদেবর ওদয়র্সাইদে
স্টপাে র্রদত হদর্;
ননর্বার্নী আইদনর ধ্ারা 16-108 ননর্বার্ন নের্দস ননর্বার্নী নর্ষদয় শুনাননর জনয নন্ুক্ত সুনপ্রম
স্টর্াদেবর স্ট্দর্াদনা নর্র্ারদর্ অনুমনত নেদত সংদশানধ্ত হদয়দে ্াদত স্টেনলদোদনর মাধ্যদম র্া নভনেও
র্নোদরদের মাধ্যদম এই ধ্রদনর নর্ষয়গুনলর শুনানন সম্ভর্পর হয় র্া নসদ্ধান্ত ননধ্বারণ র্রা ্ায়
এর্ং ননর্বার্নী স্টর্াদেব সশরীদর উপনস্থত হওয়ার প্রদয়াজন না হয়;
নননেব ষ্ট নর্েু স্টর্দন্দ্র র্সর্াসরত স্টভােোতাদের অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালে প্রোদনর সাদথ সম্পনর্ব ত
ননর্বার্নী আইদনর ধ্ারা 8-407 ্তেূর সম্ভর্ সংদশানধ্ত হওয়ার েলস্বরূপ ননর্বার্নী আইদনর
8-407 ধ্ারায় র্ণবনা অনু্ায়ী স্টর্াদেবর ইেদপেরদের উপনস্থত হদত এর্ং/অথর্া পনরেশবদন স্ট্দত
হদর্ না, এর্ং 1লা জুলাই, 2020 তানরদে র্া তার আদগ অনুনিত হওয়া স্টর্াদনা প্রাইমানর র্া
ননর্বার্দনর জনয স্টর্ন্দ্রগুনলর আর্ানসর্দের র্াদে সশরীদর র্যালেপে সরর্রাহ র্রদত হদর্ না,
এর্ইভাদর্ ননর্বার্নী আইদনর েো 8 এর োইদেল 4 অনু্ায়ী, এই ধ্রদনর স্টর্ন্দ্রগুনলদত র্সর্াসরত
স্টভাোোতাদের র্াদে অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালেপে োর্দ্াদগ পাঠাদনা র্া হাদত-হাদত প্রোন র্রার
র্েদল অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালেগুনল অনযানয অনুপনস্থত স্টভােোতাদের র্াদে সরর্রাহ র্রা হদর্;
এর্ং
স্থানীয় র্যনক্তর সশরীদর ননর্েন সম্বদে ননর্বার্নী আইদনর ধ্ারা 5-204 ্তেূর সম্ভর্ সংদশানধ্ত
হদয়দে ্াদত স্টপাল সাইদে স্থানীয় র্যনক্তর সশরীদর ননর্েদনর জনয নমটংগুনল 2020 অনুনিত না
হয়।

উপিন্তু, েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় েুদ্বাগ জরুনর সময় স্টর্াদনা ননদেব শ জানর র্রার জনয
ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসর্শদনর অনুদেে 2-B এর ধ্ারা অনু্ায়ী আমার উপর নযস্ত র্তৃব পদের েমতা দ্বারা,
আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 31 স্টম 2020 সময়র্াদলর জনয ননননলনেত ননদেব শগুনল ইসুয র্নর:
•

সীনমত না হদলও েমর্ল, গ্রন্থাগার, নেব মা র্া জল সদমত এমন স্টর্াদনা নেনিে র্া নর্দশষ
নেনিে এর্ট ননর্বার্ন এর্ং/অথর্া র্াদজে স্টভাে পনরর্ালনা র্রদল, স্টসগুনল 15ই স্টসদেম্বর,
2020 তানরদে পুনঃসূনর্ত হদর্ এর্ং ভনর্ষযদতর র্া্বননর্বাহী আদেদশর দ্বারা ননধ্বানরত প্রনক্রয়া
সাদপদে, মদনানয়ন র্রা নপটশন/আদর্েনগুনলর জনয স্বাের সংগ্রহ এতদ্বারা পরর্তী নর্জ্ঞনি না
আসা প্বন্ত স্থনগত থার্দর্; শতব মদত ্নেও, এই র্া্বননর্বাহী আদেশ অনু্ায়ী এই ধ্রদনর

ননর্বার্ন স্টর্াদনা স্কু ল নেনিে র্যর্স্থাপনার অধ্ীনস্থ হদল, এর্ট লাইদেনর নেনিে 9ই জুন,
2020 এর্ট ননর্বার্দনর র্যর্স্থা র্রদত পাদর।
•

•

•

ননর্বার্নী আইদনর 6-138 ধ্ারা অনু্ায়ী, স্ট্দর্াদনা অনেদসর জনয স্ট্দর্াদনা স্বতন্ত্র মদনানীত
নপটশন/আদর্েদনর সাকুব দলশন, োনেল এর্ং সংগ্রহ ্া অনযভাদর্ ননর্বার্নী আইন অনু্ায়ী র্া র্া্বননর্বাহী
আদেশ 202.13-দত প্রোন র্রা স্টর্াদনা নর্দশষ ননর্বার্দনর জনয সাকুব দলে র্া োনেল র্রা হদতা, তা
পরর্তী নর্জ্ঞনি না আসা প্বন্ত ক্রমাগত মুলতনর্ থার্দর্ এর্ং ভনর্ষযদতর র্া্বননর্বাহী আদেশ সাদপে।
2020-র মাদর্ব মুলতনর্ হওয়া, র্া 16ই জুন, 2020 তানরদে ননধ্বানরত হওয়া, র্া 15ই স্টসদেম্বর,
2020 তানরদের আদগ স্টর্াদনা সময় সূনর্ত হওয়া স্ট্দর্াদনা গ্রাম ননর্বার্নদর্ এতদ্বারা 15ই স্টসদেম্বর
2020 তানরদের জনয পুনঃসূনর্ত র্রা হদয়দে।
র্া্বননর্বাহী আদেশ 202.23 সংদশাধ্ন র্রা হদয়দে ্াদত এট স্পষ্ট র্রা ্ায় স্ট্ সনক্রয়
এর্ং/অথর্া নননিয় নস্থনত থার্া এমন স্ট্দর্াদনা স্টভােোতা 23দশ জুন, 2020 তানরদে অনুনিত
হদত র্লা স্টর্াদনা প্রাথনমর্ (primary) র্া নর্দশষ (special) ননর্বার্দন স্টভােোদনর স্ট্াগয, ন্নন
23দশ জুদনর নর্দশষ ননর্বার্ন র্া প্রাথনমর্ ননর্বার্দনর জনয স্টেনলদোদনর মাধ্যদম অনুপনস্থত র্যনক্তর
র্যালদের অনুদরাধ্ র্দরদেন, তাদর্ োর্ মাশুদল পনরদশানধ্ত স্টেরৎ পাঠাদনার োম সদমত এর্ট
অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালে পাঠাদনা হদর্: শতব মদত ্নেও প্রদতযর্ স্টভােোতাদর্ এর্ট র্যালদের স্টর্নশ
পাঠাদনা হদর্ না, এর্ং র্যালে পাওয়া আদগ র্া পাওয়ার সময় পাশাপানশ আদর্েনপে সম্পূণব র্রার
আর্শযর্তা স্টনই। উপরন্তু, স্টেনলদোদনর অনুদরাধ্ পাওয়া ননর্বার্নী স্টর্ােব স্টেনলদোদনর মাধ্যদম স্টর্াদনা
অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালদের জনয র্রা অনুদরাধ্গুনলর এর্ট স্টরর্েব র্জায় রােদর্ এর্ং
স্টভােোতাদের অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালদের অনুদরাদধ্র তরে স্টথদর্ এই ধ্রদনর স্টরর্দেবর নহসাদর্
অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালদের আদর্েন সম্পূণব র্রদত পাদর, তদর্ স্টর্াদনা র্ারণর্শত স্টর্াদনা র্যালে
অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যালদের আদর্েন সম্পূণব না হওয়ার ােনতর জনয অবর্ধ্ নহসাদর্ গণয হদত
পারদর্ না।

আমার স্বহদস্ত এর্ং স্টেদের সরর্ানর নসলদমাহর সহ
অযালদর্নন শহদর েুই হাজার নর্শ সাদলর
স্টম মাদসর এর্ তানরদে এট প্রোন র্রা
হল।

গভনবর র্তৃব র্

গভনবদরর সনর্র্

