নম্বর 202.43

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;
উপিন্তু এখনই , গভনবর অযান্ড্রু এম. কুওদমা ননউ ইেকব স্টেদের গভব নর স্ট্দকাদনা সংস্থার স্টকাদনা
আইন, স্থানীে আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, নর্নধ্ র্া ননেন্ত্রণ, অথর্া এর অংশগুনির সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া
সংদশাধ্ন করার জনয স্টেদের েুদ্বাগপূণব জরুনর অর্স্থা, ্নে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধ্যাদেশ,
আদেশ, নর্নধ্ র্া আইন স্টমদন র্িা েুদ্বাদগর জরুনর অর্স্থা স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপদক র্াধ্া স্টেে র্া
নর্িম্ব কদর র্া এই জাতীে েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িাে সাহা্য র্া সহােতা করার প্রদোজন হে, তদর্ আনম
কা্বননর্বাহী আইদনর ধ্ারা 29-a এর অনুদেে 2-B অনু্ােী আমার উপর নযস্ত েমতার্দি, 18 জুিাই 2020
প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনি সামনেকভাদর্ স্থনগত করনে:
•

নাসাউ প্রশাসননক আইদনর (Nassau County Administrative Code) স্টসকশন 5-18.0(2)
অনু্ােী, স্টসই কাউনিদত সুে র্া জনরমানা োড়া ভূ সম্পনির উপর স্কু ি েযাদের র্ূ ড়ান্ত অদধ্বক পনরদশাধ্
করার স্টশষ তানরে 1 জুিাই, 2020 প্বন্ত সম্প্রসানরত করার অনুমনত স্টেওো হদেদে এর্ং1 জুিাই,
2020 এর পদর স্ট্দকাদনা পনরদশাদধ্র স্টেদত্র নাসাউ কাউনিদক সুে এর্ং জনরমানা স্টেওোর কথা র্িা
হদেদে।

•

ননর্বাহী আইদনর 621 ধ্ারার 23 নং উপনর্ভাদগ র্িা হদেদে স্ট্, স্থানান্তর েরদর্র জনয ্ুনক্তসঙ্গত,
অস্থােী র্াসস্থাদনর েরর্, স্ট্মন- স্টমাদেি র্া স্টহাদেি, পানরর্ানরক সনহংসতা সম্পনকব ত স্টকাদনা অপরাধ্
র্া অপরাদধ্র নশকার র্যনক্তদের জনয একটি পুরস্কার প্রোদনর প্রদোজনীেতা আদে, তদর্ এই পুরস্কার
631 ধ্ারার 2 নং উপনর্ভাদগ র্নণবত রাজস্ব সীমার্দ্ধতা সাদপদে প্রোন করার কথা র্িা হদেদে।

•

ননর্বাহী আইদনর 631 ধ্ারার উপনর্ভাগ 1 এ র্িা হদেদেদ্ গাহব স্থয সনহংসতার নশকার র্যনক্তদের জনয
প্রদোজনীে স্ট্দকাদনা প্রতযনেত আর্ানসক কমবসর্
ূ ীদক সমাজদসর্া আইদনর 459-a ধ্ারাে সংজ্ঞানেত করা
হদেদে ্া গাহব স্থয সনহংসতার নশকার র্যনক্তদক অথর্া স্টকাদনা অপরাধ্ র্া অপরাদধ্র নশকার র্যনক্তদক
স্টসর্া প্রোন কদরদে তা "অপরাধ্ নর্র্ার সংস্থা" নহদসদর্ নর্দর্নর্ত হদর্।

•

ননর্বাহী আইদনর ধ্ারা 627 এর্ং অনযানয সংনিষ্ট নর্নধ্মািাে র্িা হদেদে স্ট্ নভকটিম সানভব দসস অনিস
এই ননর্বাহী আদেশ র্াস্তর্ােদনর উদেদশয, গাহব স্থয সনহংসতা সম্পনকব ত স্টকাদনা অপরাধ্ র্া অপরাদধ্র
নশকার র্যনক্তর জমা স্টেওো স্ট্দকাদনা নানিশ নর্দর্র্না করদর্ ননননিনেত শতব সাদপদে:
o ্নে স্টকাদনা শারীনরক আ াত থাদক, তাহদি োনর্োরদক আ াদতর নর্নকৎসার স্টরকর্ব এর্ং
পানরর্ানরক সনহংসতার নশকার র্যনক্তদের জনয স্ট্দকাদনা প্রতযনেত আর্ানসক স্টপ্রাগ্রাম স্টথদক
একটি নর্র্ৃনত জমা নেদত হদর্ ্া সমাজদসর্া আইদনর 459-a ধ্ারাে সংজ্ঞানেত করা হদেদে
এভাদর্ স্ট্ এই ধ্রদনর আ াত একটি অপরাদধ্র িিািি।
o ্নে স্টকাদনা শারীনরক আ াত না থাদক, তাহদি সমাজদসর্া আইদনর 459-a র্নণবত পানরর্ানরক
সনহংসতার নশকার র্যনক্তদের জনয প্রতযনেত আর্ানসক কমবসূর্ী ননধ্বারণ কদর পুনিশ র্া নর্নিক্ট
অযােননবর অনিদসর সাদথ আদিার্নার পর। আর এ স্টেদত্র ননর্বাহী আইদনর 631 ধ্ারার
উপনর্ভাগ 11 এর্ং 12-দত র্নণবত এক র্া একানধ্ক অনভদ্াদগর নভনিদত কা্বক্রম গ্রহণ করা
্াদর্ এর্ং এই উপনর্ভাগ অনু্ােী জমা স্টেওো আদর্েদনর জনয অপরাদধ্র ননধ্বারণ করা
্াদর্।

উপিন্তু, েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েুদ্বাগকািীন জরুনর সমদে স্টকাদনা ননদেব শ জানর
করার জনয ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 29-a স্টসকশন অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কতৃব দের েমতা
দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 18 জুিাই 2020 সমেকাদির জনয ননননিনেত ননদেব শগুনি ইসুয
করনে:
•

স্টনাদভি কদরানাভাইরাদসর নর্স্তার ধ্ীর করার জনয মানুদষর অপ্রদোজনীে সমাদর্শ প্রনতদরাদধ্র নীনতর
িদেয, অযািদকাহনিক পানীে নর্ক্রে/দসর্ার সাদথ জনড়ত র্যর্সার জনয (দ্মন- স্টরেু দরি, র্ার,
সুনর্ধ্াজনক স্টোকান, মদের স্টোকান এর্ং অনযানয সংস্থা), তদর্ এই র্যর্সাগুদিা (i) িাইদসন্সধ্ারী
অনধ্কাদরর দ্বারা ননেনমত অি- স্টপ্রনমজ স্টভাক্তাদের জনয; (ii) ননর্বাহী আদেশ 202.3 এর অধ্ীদন
অনুদমানেত স্টেক-আউে র্া স্টর্নিভানর সানভব দসর মাধ্যদম অি-দপ্রনমজ স্টভাক্তাদের জনয র্নধ্বত অথর্া
(iii) অন-দপ্রনমজ স্টভাদগর জনয, ননর্বাহী আদেশ 202.38 এর অধ্ীদন আউেদর্ার পনরদষর্ার জনয
সম্প্রসানরত র্যর্সা ্াই স্টহাক না স্টকন, নর্েযমান আইদনর অধ্ীদন এই ধ্রদনর র্যর্সার তত্ত্বার্ধ্ােক
র্াধ্যর্াধ্কতা োড়াও, অধ্যাদেশ, নর্নধ্ এর্ং নর্নধ্মািা, এই সমস্ত র্যর্সাদক িাইদসন্সকৃ ত এিাকার 100
িু দের মদধ্য এিাকা পনরেশবন, প্বদর্েণ এর্ং অনযথাে তত্ত্বার্ধ্ান করদত হদর্ ্াদত প্রদ্াজয উন্মুক্ত
কদিইনার অধ্যাদেদশর সাদথ োেয র্া পানীে কদম্পাদেবর র্যর্হার নননিত করা ্াে এর্ং সামানজক
েূরে এর্ং মাস্ক র্যর্হাদরর প্রনত স্টজার স্টেওো হে। ্নে এই জাতীে র্যর্সা প্রনতষ্ঠান তা স্টমদন র্িদত
অেম হে, তাহদি এই ধ্রদনর অযািদকাহনিক পানীে নর্নক্র/দসর্া র্ন্ধ করদত হদর্ ্তেণ না এই
ধ্রদনর ননর্বাহী আদেশ, নর্নধ্, আইন, অধ্যাদেশ, স্বাস্থয ননদেব নশকা নর্ভাগ এর্ং স্টেদের মে কতৃব পদের
ননদেব নশকা সম্পূণবরূদপ পািন করদত পাদর।

•

এনেনকউটিভ অর্বার 202.8-এ স্ট্ ননদেব নশকাে শুধ্ুমাত্র স্টমাের স্টভনহকিস নর্ভাদগর জনয শুধ্ুমাত্র
অন-িাইন স্টিনদেদনর প্রদোজনীেতার কথা র্িা হদেনেি তা সংদশাধ্ন করা হি ্নে এই ধ্রদনর
স্টিনদেন শুধ্ুমাত্র অযাপদেিদমি দ্বারা পনরর্ানিত হে এর্ং শুধ্ুমাত্র স্ট্ সর্ অঞ্চদি তৃ তীে ধ্াদপর
পুু্নরাে েুদি স্টেওোর জনয ননধ্বানরত জনস্বাস্থয এর্ং ননরাপিা স্টমনিে অজব ন করা সম্ভর্ হদেদে।

উপিন্তু, ভূ সম্পনি কর আইন র্া নরদেি স্টপ্রাপাটিব েযাে ি (Real Property Tax Law)-এর স্টসকশন
925-a দ্বারা আমার উপর অনপবত েমতা র্দি আক্রান্ত কাউনি, নসটি, োউন, নভদিজ র্া স্কু ি নর্নিক্ট
অঞ্চদির প্রধ্ান ননর্বাহী অনিসাদরর সুে র্া স্টপনানি োড়া স্টপ্রাপাটিব েযাে পনরদশাদধ্র স্টেদের েুদ্বাগকািীন
পনরনস্থনতর জরুনর অর্স্থার কাি র্ৃনদ্ধর অনুদরাদধ্, আনম সুে র্া স্টপনানি োড়া স্টপ্রাপাটিব েযাে পনরদশাদধ্র
সমেকাি একুশ নেন র্াড়ািাম, ননদর্র অঞ্চিগুদিা ্াদের েযাে পনরদশাধ্ এেদনা র্ানক আদে এর্ং ্াদের পদে
অনুদরাধ্ করা হদেদে তারা এই সমে র্ৃনদ্ধর আওতাে পড়দর্: আদিগানন কাউনির আিদের্ নভদিজ;
ওোনশংেন কাউনির স্টকমনিজ নভদিজ; অদরঞ্জ কাউনির গ্রীনউর্ স্টিদকর নভদিজ; মনদরা কাউনির স্টহানে
িিস; স্টিক জজব নভদিজ, ওোদরন কাউনি; নাসাউ কাউনির মযানরহযাদভন নভদিজ; রকিযান্ড কাউনির ননউ
স্টস্কাোদরর নভদিজ; ওল্ড, নিল্ড সাদিাক কাউনির নভদিজ; ওদেন কাউনির পািমাইরা নভদিজ; রকিযান্ড
কাউনির নপোরমি নভদিজ; স্টরনদসিার কাউনির শা নতদকাক নভদিজ; রকিযান্ড কাউনির সাউথ ননোক
নভদিজ; এর্ং োঙ্কনিন কাউনির েু পার স্টিক নভদিজ।

আমার স্বহদস্ত স্বাের এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের
ননজস্ব নসিদমাহর সহ েুই হাজার নর্শ
সাদির জুন মাদসর অষ্টেশতম নেদন
এটি প্রোন করা হদিা।

গভনবর কতৃব ক

গভনবদরর সনর্র্

