নম্বর 202.32
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 তা আদরা র্িদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে;
এখন অিএব আনম, অযান্ড্রু এম. কুওদমা, ননউ ইেকব স্টেদের গভনবর, ননর্বাহী আইদনর আর্টবদকি 2-B
এর স্টসকশন 29-a দ্বারা আমার উপর নযস্ত কতৃ দের র্দি ননর্বাহী আদেশ 202.23 এর্ং প্রনতর্ট পরর্তী
ননর্বাহী আদেশ, 202.27 প্বন্ত দ্বারা করা ননদেব শ অনতক্রম কদর না এমন পরর্তী স্টকান ননদেব দশর আওতা
র্হীভভব ত আইদনর এর্ং ননদেব দশর স্থনগতাদেশ এতদ্বারা নত্রশ নেদনর জনয 20 জুন 2020 প্বন্ত অর্যাহত রােনে।
উপিন্তু, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক শুরু কদর 20 জুন 2020 প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনি
সামনেকভাদর্ র্ন্ধ র্া পনরর্তব ন করনে:
•

জনস্বাস্থয আইদনর স্টসকশন 576-b এর উপনর্ভাগ (1) এর্ং NYCRR এর োইদেি 10 এর স্টসকশন
58-1.7 এর্ং 58-1.8 অনু্ােী, প্রদোজনীেতা অনুসাদর, এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.30 এর্ং এই
আদেদশর পনরনির স্ট্দকাদনা র্ৃনদ্ধদক স্টমদন ননদে, সকি নিননকযাি িযাদর্াদরেনরদক COVID-19 পরীক্ষার
জনয নানসবং স্টহাম এর্ং র্েস্ক স্টসর্া ফ্যানসনির্টজ এর র্যনক্তদের স্টথদক প্রাপ্ত নমুনা গ্রহণ এর্ং পরীক্ষা
করদত হদর্, এই সকি র্যনক্তদেরদক ননর্বাহী আদেশ 202.30 দ্বারা সংজ্ঞানেত করা হদেদে, এর্ং
এদেরদক স্টকান আইননসদ্ধ আদেশকারী উৎস স্টথদক র্যর্স্থাপত্র প্রণেন র্া আদেশ না করা হদে থাকদত
পাদর, এর্ং এদের পরীক্ষার ফ্িাফ্ি নানসবং স্টহাম অথর্া র্েস্ক স্টসর্া ফ্যানসনির্টদজর ্থাদ্াগয পনরর্ািক
এর্ং প্রশাসদকর কাদে নরদপােব করদত হদর্ স্ট্ন স্ট্ র্যনক্তদক স্টেে করা হদিা তাদক স্টসর্া নননিত করা
্াে; COVID-19 পনজর্টভ র্যনক্তর ্থাদ্াগয ফ্দিা-আপ নননিত করার জনয, ফ্যানসনির্টদজর প্রশাসক
স্থানীে স্বাস্থয েপ্তদরর সাদথ স্ট্াগাদ্াগ করদর্ন স্ট্ন স্ট্ সকি ফ্যানসনির্টদজর র্যনক্তর পনজর্টভ হদেদে
তাদেরদক ্থাদ্াগয নিননকযাি ননদেব শনা এর্ং আইদসাদিশন আদেশ প্রোন করা ্াে; এর্ং

•

নশক্ষা আইদনর স্টসকশন 6530 অনু্ােী, ্া প্রদোজনীে স্টক্ষদত্র নর্নকৎসকদের COVID-19 পরীক্ষার
আদেশ করার ক্ষমতা নেদে থাদক, ননদজরা নমুনা সংগ্রহ করদত পারদর্ন, ্নেও তাদের মাদে পভদর্বর
নর্নকৎসক-দরাগীর সম্পকব নাও থাকদত পাদর, ্া মানকব ন ্ুক্তরাদের োেয ও ঔষি প্রশাসন (Food
and Drug Administration, FDA) দ্বারা অনুদমানেত।

উপিন্তু, ভভ সম্পনি কর আইন র্া নরদেি স্টপ্রাপার্টব েযাক্স ি (Real Property Tax Law)-এর স্টসকশন
925-a দ্বারা আমার উপর অনপবত ক্ষমতা র্দি আক্রান্ত কাউনি, নসর্ট, োউন, নভদিজ র্া স্কু ি নিনিক্ট
অঞ্চদির প্রিান ননর্বাহী অনফ্সাদরর সুে র্া স্টপনানি োড়া স্টপ্রাপার্টব েযাক্স পনরদশাদির স্টেদের েুদ্বাগকািীন
পনরনস্থনতর জরুনর অর্স্থার কাি র্ৃনদ্ধর অনুদরাদি, আনম সুে র্া স্টপনানি োড়া স্টপ্রাপার্টব েযাক্স পনরদশাদির
সমেকাি একুশ নেন র্াড়ািাম, ননদর্র অঞ্চিগুদিা ্াদের েযাক্স পনরদশাি এেদনা র্ানক আদে এর্ং ্াদের পদক্ষ
অনুদরাি করা হদেদে তারা এই সমে র্ৃনদ্ধর আওতাে পড়দর্: স্টজফ্ারসন কাউনির অযািওোপব গ্রাম; সাদফ্াক
কাউনি আশাদরাদকন গ্রাম; স্টর্নাদগা কাউনির স্টর্ইননিজ গ্রাম; নাসাউ কাউনির স্টর্নভি গ্রাম; ওদেেদর্োর
কাউনির িঙ্কস নভি গ্রাম; মযানিসন কাউনির কযানাদোো; নাসাউ কাউনির নসিারহাে গ্রাম; অদরঞ্জ
কাউনির স্টর্োর গ্রাম; স্টমনিসন কাউনির নর্দিনাদগা গ্রাম; কননবং নসর্ট, েু দর্ন কাউনি; নগ্রন কাউনির
কক্সসযানক গ্রাম; ওদেেদর্োর কাউনির স্টক্রােন-অন-হািসন গ্রাম; নেনির গ্রাম, স্টিিাওেযার কাউনি;
স্টিাম-দিিাওেযার কাউনির নিদপানজে গ্রাম; স্টজফ্ারসন কাউনির স্টিক্সোদরর গ্রাম; েম্পনকনস কাউনির
ড্রাইদিন গ্রাম; মনদরা কাউনির পভর্ব রদর্োর শহর/গ্রাম; নাসাউ কাউনির পভর্ব রকওদে গ্রাম; নাসাও
কাউনির ফ্লাওোর নহি গ্রাম; রকিযান্ড কাউনির গ্রযান্ড-নভউ-অন হািসন; ওোনশংেন কাউনির গ্রাননভদি
গ্রাম; নাসাউ কাউনির স্টগ্রে স্টনক গ্রাম; নাসাউ কাউনির, স্টগ্রে স্টনক এদেে গ্রাম; রকিযান্ড কাউনির
হযাভারিা গ্রাম; হানকব মার কাউনির হানকব মার গ্রাম; ওননিা কাউনির হিযান্ড স্টপদেি গ্রাম; অরনিন্স কাউনির
হনি গ্রাম; সাদফ্াক কাউনির হানিংেন স্টর্ গ্রাম; নাসাউ কাউনির নকংস পদেি গ্রাম; ওদেেদর্োর কাউনির
ইরনভংেন গ্রাম; নাসাউ কাউনির নিনব্রুক গ্রাম; নাসাউ কাউনির মযাদসনপকুো পাকব গ্রাম; স্টসি িদরন্স
কাউনির মযানসনা গ্রাম; আিদর্নন কাউনির স্টমনান্দস গ্রাম; ওসউইদগা কাউনির স্টমনক্সদকা গ্রাম; নাসাউ
কাউনির নমি স্টনক গ্রাম; নর্মাং কাউনির নমিদপােব গ্রাম; অিানরও কাউনির স্টনপিস গ্রাম; স্টরন্সনিোর
কাউনির নাসাউ গ্রাম; ওনাইিা কাউনির ননউ হােবদফ্ািব গ্রাম; ওনাইিা কাউনির ননউ ইেকব নমিস গ্রাম;
নাসাউ কাউনির ওল্ড ওদেের্ানর গ্রাম; এনর কাউনির ওরর্ািব পাকব গ্রাম; নাসাউ কাউনির ওদেোর স্টর্
স্টকাভ গ্রাম; িযাদর্স কাউনির পাওনিং গ্রাম; হানকব মার কাউনির স্টপািযান্ড গ্রাম; ওসউইেদগা কাউনির পুিানস্ক
গ্রাম; সাদফ্াক কাউনির কগ গ্রাম; নাসাউ কাউনির স্টরাজনিন গ্রাম; নাসাউ কাউনির স্টরাজনিন হারর্ার গ্রাম;
ফ্রাঙ্কনিন-এদসক্স কাউনির সরানাক স্টিক গ্রাম; আিোর কাউনির স্টসাদগ্রর্টস গ্রাম; মনদরা কাউনির স্কেসনভি
গ্রাম; নাসাউ কাউনির নস নিফ্ গ্রাম; স্টিিাওেযার কাউনির নসিনন গ্রাম; মনদরা কাউনির স্টস্পননসদপােব গ্রাম;
ওদেন কাউনির স্টসািাস গ্রাম; সারাদোগা কাউনির, সাউথ স্টেনস ফ্িস গ্রাম; েম্পনকনস কাউনির
ট্রু মযানসর্াগব গ্রাম; ওদেেদর্োর কাউনির োকাদহা গ্রাম; রকিযান্ড কাউনির আপার নাদেক গ্রাম; অদরঞ্জ
কাউনির ওোরউইক গ্রাম; রকিযান্ড কাউনির ওদেসনি নহিস গ্রাম; রকিযান্ড কাউনির ওদেে হাভারি গ্রাম;
নাসাউ কাউনির ওদেের্ানর গ্রাম; ওোনশংেন কাউনির স্টহাোইেহি গ্রাম; ওনাইিা কাউনির স্টহাোইদর্াদরা
গ্রাম; নাসাউ কাউনির উইনিেন পাকব গ্রাম; নাসাউ কাউনির ভযানি নিম গ্রাম; নাসাউ কাউনির স্টফ্লারাি
পাকব গ্রাম; স্টশাদহনর কাউনির স্টশাদহনর গ্রাম; এর্ং সাদফ্াক কাউনি।
উপিন্তু, নরদেি স্টপ্রাপার্টব েযাক্স আইদনর স্টসকশন 925-a দ্বারা আমার উপর অনপবত ক্ষমতা র্দি, আনম
সুে র্া স্টপনানি োড়া স্টপ্রাপার্টব েযাক্স পনরদশাদির সমেকাি আর্ারও হার্বাদরর প্রিান নভদিদজ, সাদফ্াক কাউনি,
রাদসি গাদিবন নভদিদজ এর্ং নাসাউ কাউনিদত একুশ নেন র্াড়ািাম ্ার স্টশষ নেন নেি 1 এনপ্রি, 2020
প্বন্ত।
উপিন্তু, েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েুদ্বাগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেব শ জানর করার
জনয ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর িারা অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কতৃব পদক্ষর
ক্ষমতা দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 20 জুন 2020 সমেকাদির জনয ননননিনেত ননদেব শগুনি
ইসুয কনর:
•

স্টেদের স্টরসট্রাদকর স্ট্দকাদনা িাইদসন্সিারী র্া ফ্রানসাইনজ 1 জুন, 2020 প্বন্ত এই সকি স্টরসট্রাক
র্ািাদত পারদর্, তদর্ শতব থাদক স্ট্, স্টকাদনা েশবনাথী র্া ভক্ত এই ফ্যানসনির্টদত প্রদর্শ করদত পারদর্
না, শুিু অতযার্শযক র্যনক্তদক এই সাইদে প্রদর্দশর অনুমনত স্টেওো হদর্; এর্ং আরও শতব থাদক স্ট্,
স্টরসট্রাদকর এই সকি িাইদসন্সিারী র্া ফ্রানসাইনজ, এর্ং সকি অতযার্শযক র্যনক্তদক স্বাস্থয েপ্তর
(Department of Health) এর্ং/অথর্া স্টগনমং কনমশদনর নেক-ননদেব শনা স্টমদন র্িদত হদর্।

•

ননর্বাহী আদেশ 202.10 (্া পদর ননর্বাহী আদেশ 202.18 এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.29 এ সম্প্রসানরত
করা হদেদে)-দত স্ট্দকাদনা কারদণ, স্ট্দকাদনা সংেযক মানুদষর সমাগম ননদষি কদরনেি তার নকেু
সংদশািনী আনা হদেদে এর্ং স্টকাদনা িমীে স্টসর্া র্া উে্াপন র্া স্টকাদনা স্টমদমানরোি স্টি স্টসর্া র্া
স্মরদণর স্টক্ষদত্র েশ জন র্া তার কম র্যনক্তর সমাগদমর অনুমনত স্টেওো হি, তদর্ শতব থাদক স্ট্,
স্বাস্থয েপ্তদরর সামানজক েভরে, পনরষ্কারকরণ ও জীর্াণুনাশ স্টপ্রাদোকি স্টমদন র্িদত হদর্, এর্ং আরও
শতব থাদক স্ট্, স্ট্দকাদনা কা্বক্রম র্া েভরর্তী িমীে স্টসর্া েশ জদনর সমাগদম হদত পারদর্ ্নে
র্যনক্তদের মদিয কিাক্ট না হদে থাদক। কযারাভান ্ানগুদিাদক অনুদমােন স্টেওো হদিা।

•

েযাদক্সশন এর্ং নফ্নযান্স কনমশনাদরর েযাক্স আইদনর স্টসকশন 1145 িারা স্টমাতাদর্ক স্টেনরদত
ননথভু ক্তকরণ এর্ং পনরদশাদির জনয স্টপনানি ের্ব করা হদিা এর্ং সুে ও স্টপনানি কমাদনার সমেকাি

েযাক্স প্রোনকারীদের জনয আরও 100 নেন র্াড়াদনা হদিা ্াদের 20 মার্ব, 2020 এর মদিয নরোনব
ননথভু ক্তকরণ, নর্ক্রে হ্রাস এর্ং েযাক্স র্যর্হাদরর প্রদোজন নেি, ্া 29 স্টফ্ব্রুোনরর, 2020 এ স্টসিস
েযাক্স র্তু থব মানসক নহসাদর্র নভতদর অন্তভুব ক্ত।

উপিন্তু, ননর্বাহী আইদনর আর্টবদকি 2-B এর স্টসকশন 29-a দ্বারা আমার উপর নযস্ত কতৃব দের র্দি,
আনম ননর্বাহী আদেশ 202.22-দত অন্তভুব ক্ত নননর্নণবত সকি নর্নি এই ননর্বাহী আদেশ জানরর নেন স্টথদক 20
জুন 2020 প্বন্ত, ননদর্ আর স্টকাদনা অনিকতর কাদের তানরে ্নে নননেব ষ্ট না করা হে, স্থনগত র্া রূপান্তর
করা হদিা:
•

ভভ সম্পনি কর আইন র্া নরদেি প্রপার্টব েযাক্স ি (Real Property Tax Law), এর্ং অনয স্টকাদনা
অনুরূপ সািারণ আইন র্া নর্দশষ আইদনর অনুদেে 5, ্ার 1 িা জুন 2020 তানরদে র্া তার আদগ
একর্ট সম্ভার্য অযাদসসদমি স্টরাি ফ্াইি করা আর্শযক নেি, স্থানীে স্টকদে, অনয স্টকাথাও আিাোভাদর্
অনুদমােনদ্াগয না হদি, তার পদরর 30 নেন প্বন্ত, স্টসই সম্ভার্য এর্ং র্ভ ড়ান্ত অযাদসসদমি স্টরাি ফ্াইি
করার অনুমনত নেদত, একর্ট অযাদসসদমি ইউননেদক স্টসই সম্ভার্য অযাদসসদমি স্টরাি ফ্াইি করার অন্তত
21 নেন পদর অযাদসসদমদির অনভদ্াগগুনি শুনাননর জনয একর্ট তানরে নস্থর করদত, সম্ভার্য স্টরাির্ট
ফ্াইি করার নর্জ্ঞনপ্ত ননদজ স্টথদক অনিাইদন ততনেন প্বন্ত প্রকানশত হওোর অনুমনত নেদত ্তনেন না
শুনাননর অনভদ্াগগুনি স্পষ্টভাদর্ প্রেনশবত হে, সম্ভার্য স্টরাির্টর সশরীদর অনুসন্ধান করা সনথত করদত,
এর্ং স্থানীে স্টর্ািব অফ্ অযাদসসদমি নরনভউ স্টক কনফ্াদরন্স কি র্া সেৃশ পনরদষর্ার মািযদম েভর
স্টথদক অনভদ্াগগুনির শুনানন করার অনুমনত স্টেে, ্নে না অনভদ্াগকারীগণ তাদের অনভদ্াগগুনি এই
িরদনর পনরদষর্ার মািযদম উপস্থানপত করদত পাদরন এর্ং সািারণ মানুষ এই িরদনর স্টমাকদ্দমা স্টেেদত
র্া শুনদত পাদরন;

•

ভভ সম্পনি কর আইন র্া নরদেি প্রপার্টব েযাক্স ি (Real Property Tax Law) এর স্টসক্সন 1212,
কনমশনার অফ্ েযাদক্সশন এর্ং ফ্াইনান্সদক স্টেদের র্ভ ড়ান্ত সমাতানর্িান হার, িাদসর অনুপাত, এর্ং
িাদসর সমতানর্িান হারগুনি প্রতযনেত করার অনুমনতর প্রদোজনীে পনরসর অনু্ােী, প্রদোজন হদি,
স্টসই সমতানর্িাদনর হার, িাসগুনির অনুপাত, এর্ং িাদসর সমতানর্িাদনর হারগুনি প্রদ্াজয হদি, স্ট্
স্টকাদনা পুরসভার কদরর স্তদরর জনয আইন দ্বারা নস্থরীকৃ ত স্টশষ তানরদের েশ নেদনর মদিয;

•

ভভ সম্পনি কর আইন র্া নরদেি প্রপার্টব েযাক্স ি (Real Property Tax Law) এর স্টসকশন 1512(1)
এর্ং ওদেষ্টদর্োর কাউনির আইদনর স্টসকশন 283.291 এর্ং 283.221, কাউনি এনক্সনকউর্টভদক
স্ট্দকাদনা শহদরর স্ট্দকাদনা োউন সুপারভাইজার র্া স্টমেরদক, একর্ট শতকরা কম হাদর কর, নর্দশষ
অযাি ভাদিাদরম স্টিনভ র্া নর্দশষ অযাদসসদমি ্া স্টকাদনাভাদর্ 25 স্টম পনরদশািদ্াগয নেি, তা স্বীকার
করা স্থনগত কদর, ্নে না স্টকাদনা পনরনস্থনতদত স্টকাদনা োউন র্া শহরদক ষাে শতাংদশর স্টর্নশ পনরদশাি
করার প্রদোজন হে। COVID-19 এর কারদণ হওো প্রনতকূিতার জনয স্টসই োউন র্া নসর্টর স্টক্ষদত্র
স্টেনর কদর স্টপদমদির উপর জনরমানা র্া সুেগুনি ওদেভ করার স্টক্ষদত্র কাউনি এনক্সনকউর্টদভর
মানেন্ডগুনি প্রদ্াজয হদর্ নকনা, কাউনি এনক্সনকউর্টভদক তা ননিবারণ করার ক্ষমতা স্টেওো হদেদে।

•

স্টসইসাদথ, স্টসক্সন 283.221 অনু্ােী কাউনি র্া কাউনি নিনিদক্টর করগুনি স্টেনর কদর স্টপদমদির জনয
জনরমানা, একর্ট োউদনর সুপানরনভশদনর প্রদোজদনর পনরসদর, ওদেষ্টদর্োর কাউনি আইদনর স্টসক্সন
283.221 অনু্ােী 15 ই জুিাই, 2020 প্বন্ত স্থনগত করা হদেদে, এর্ং োউন এর্ং োউন নিনিক্ট
েযাক্স এর্ং অযাদসসদমিগুনি স্টেনর কদর স্টপদমি করার জনরমানা ওদেভ করা হদেদে, ্নে না
COVID-19 এর কারদণ সৃষ্ট প্রনতকূিতা ননণবদের জনয কাউনি এনক্সনকউর্টদভর মানেন্ডগুনি স্টসই
োউদনর স্টক্ষদত্র প্রদ্াজয হে।

•

স্টসইসাদথ, ওদেষ্টদর্োর কাউনির মদিয একর্ট নসর্টর ভভ সম্পনি কর আইন র্া নরদেি প্রপার্টব েযাক্স ি
(Real Property Tax Law) এর্ং কদরর আইদনর স্ট্ স্টকাদনা জনরমানার প্রনর্িাদনর স্টসক্সন 1512(1)
অনু্ােী কাউনি র্া কাউনি নিনিদক্টর করগুনি স্টেনর কদর স্টপদমদির জনয জনরমানা, একর্ট নসর্টর
স্টমেদরর অনুদমােদনর প্রদোজদনর পনরসদর, স্থনগত করা হদেদে, এর্ং নসর্ট এর্ং নসর্ট নিনিক্ট েযাক্স
এর্ং অযাদসসদমিগুনি স্টেনর কদর স্টপদমি করার জনরমানা স্টসই একই ভাদর্ ওদেভ করা হদেদে, ্নে না
COVID-19 এর কারদণ সৃষ্ট প্রনতকূিতা ননণবদের জনয কাউনি এনক্সনকউর্টদভর মানেন্ডগুনি স্টসই
োউদনর স্টক্ষদত্র প্রদ্াজয হে।

•

নাসাউ প্রশাসননক আইদনর (Nassau County Administrative Code) স্টসক্সন 5-18.0(2), স্টসই
কাউনিদত সুে র্া জনরমানা োড়া ভভ সম্পনির উপর স্কু ি েযাদক্সর র্ভ ড়ান্ত অদিবক পনরদশাি করার স্টশষ
তানরে 1 িা জুন, 2020 প্বন্ত সম্প্রসানরত করার স্টক্ষদত্র নাসাউ কানি এনক্সনকউর্টদভর অনুদমােদনর
প্রদোজনীে পনরসদর।

আমার স্বহদস্ত এর্ং স্টেদের সরকানর নসিদমাহরসহ
অযািদর্নন শহদর েুই হাজার নর্শ সাদির
স্টম মাদসর 21 তানরদে এর্ট প্রোন করা
হদিা।

গভনবর কতৃব ক

গভনবদরর সনর্র্

