
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.86 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ এবং সংনশাধে অবযাহত রাখা 
সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবতত ে অবযাহত রাখা 

যেখানে, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম সমূ্পর্ব ননউ ইয়র্ব  স্টেট জদুে স্টেদটর েদু্বাগর্ালীন জরুনর 
অর্স্থার র্থা স্ট াষর্া র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর র্নর; এর্ং 

যেখানে, COVID-19 এর ভ্রমর্ সংনিষ্ট  টনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবজননত সংক্রমর্, উভয়ই ননউ 
ইয়র্ব  স্টেদট ননথর্দ্ধ র্রা হদয়দে এর্ং তা আদরা র্লদত পাদর র্দল প্রতযাশা র্রা হদে; 

এখে, অতএব, আয়ম, অযানু্ড্র এম. কুওনমা, ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর গভনবর, ননর্বাহী আইদনর আর্টব দর্ল 
2-B এর 29-a স্টসর্শদনর অধীদন আমার উপর নযস্ত র্ততব দের দ্বারা স্ট্ স্টর্াদনা সংস্থার স্টর্াদনা আইন, 
স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন 
র্রদত পানর স্টেদটর েদু্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার সময়, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, 
আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েদু্বাগর্ালীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ 
ননদত র্াধা স্টেয় র্া নর্লম্ব র্রায় র্া এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সহদ্াগীতা র্রার জনয 
প্রদয়াজন হয় এর্ং এর্র্ট েদু্বাগর্ালীন সঙ্কদটর স্টমার্ানর্লার জনয স্ট্ স্টর্াদনা ননদেবশ জানর র্রার উদেদশয 
প্রদয়াজন, আনম এতদ্দ্বারা এই র্া্বননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 27 জানয়ুারী 2021 প্বন্ত সামনয়র্ভাদর্ 
ননম্ননলনেতগুনল স্থনগত র্া সংদশাধন র্রনে: 

 
• নশো আইদনর (EducationLaw) স্টসর্শন 6502, 6524, 6905, 6906 এর্ং 6910 এর্ং NYCRR 

এর টাইদটল 8 এর অংশ 59.8 স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন অর্সরপ্রাপ্ত 
নর্নর্ৎসর্, ননর্নিত স্টপশাোর নাসব, লাইদসন্সপ্রাপ্ত র্যর্হানরর্ নাসব, এর্ং নাসব নর্নর্ৎসর্দের ্ারা 
প্রযানিস র্রার জনয লাইদসন্সপ্রাপ্ত এর্ং র্তব মাদন ননউ ইয়র্ব  রাদজযর সর্ল প্রাসনির্ ননয়ম র্ানুদনর ও 
শতঙ্খলার অনুর্নতব , নর্ন্তু ননউ ইয়র্ব  স্টেদট ননর্নিত নন, তাদের পুনরায় ননর্নিত র্রা এর্র্ট েরানিত 
স্বয়ংনক্রয় ননর্নির্রর্ ফদমবর সাহাদ্য ্া রাজয ততনর র্দর এর্ং স্টর্ান ননর্নির্রর্ নফ মকুর্ র্রা 
নির্ানষবর্ ননর্নির্রদর্র সমর্াদলর জনয স্টসই ধরদর্র ননর্ির্দের স্টেদি; 
 

• জনস্বাস্থয আইদনর (Public Health) স্টসর্শন 12 এই ননর্বাহী আদেদশ প্রনতনিত স্টেওয়ানন জনরমানা 
মূলযায়দনর জনয নিপাটব দমন্টদর্ অনুমনত স্টেওয়ার উদেদশয এতদ্বারা সংদশাধন র্রা হদে;  

 
 

উপরন্তু, েদু্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় েদু্বাগ জরুনর সময় স্টর্াদনা ননদেবশ জানর র্রার জনয 
ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসর্শদনর অনুদেে 2-B এর ধারা অনু্ায়ী আমার উপর নযস্ত র্ততব পদের েমতা 
দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 27 জানুয়ারী 2021 সময়র্াদলর জনয ননম্ননলনেত ননদেবশগুনল 
ইসুয র্নর: 



 

 

 

 
• রাদজযর র্তব মাদন সীনমত পনরমার্ টীর্া র্ারা পাদে স্টস সম্পদর্ব  সমূ্পর্ব এর্ং সঠির্ তথয আদে তা 

নননিত র্রদত, এর্ং রাদজযর প্রদর্ষ্টাগুনলদর্ অঞ্চল এর্ং সম্প্রোয়গুনল ্ারা র্টর্া পাদে তাদের 
র্ুঝদত অর্গত র্রদত, স্বাস্থয পনরর্্বা প্রোনর্ারীরা স্ট্ স্টর্াদনা র্যনি ্ারা র্টর্া পাদেন তাদের 
তথয প্রোন র্রদত র্লদর্ন, ্ার মদধয থার্দর্, নর্ন্তু তাদতই সীমার্দ্ধ থার্দর্ না, এর্র্ট ফদমব 
এর্র্ট অযাদটদেশন, ্া স্বাস্থয েপ্তর ননধবারন র্রদর্, স্ট্ তারা এর্র্ট অগ্রানধর্ার্ুি েদলর সেসয 
্া স্বাস্থয নর্ভাগ দ্বারা র্টর্ার জনয স্ট্াগয র্দল ননধবানরত হদয়দে। স্ট্ স্টর্ান লাইদসন্সপ্রাপ্ত স্বাস্থয 
পনরর্্বা প্রোনর্ারী ন্নন স্টর্ান র্যনিদর্ এই র্টর্া প্রোন র্দরন, ন্নন অগ্রানধর্ার্ুি গ্রুদপর সেসয 
নহদসদর্ প্রতযনয়ত নন অথর্া স্ট্োদন এই ধরদনর সরর্রাহর্ারী অনযথায় জাদনন স্ট্ স্টসই র্যনি 
স্টর্ান অগ্রানধর্ার্িু েদলর সেসয নন, তাদর্ স্টেওয়ানন জনরমানা আদরাপ র্রা হদত পাদর প্রনত 
স্টিাদজ এর্ নমনলয়ন মানর্ব ন িলার প্বন্ত এর্ং/অথর্া রাদজযর জানর র্রা লাইদসদন্সর প্রতযাহার সহ। 
 

• আইদনর স্টর্ান নর্ধান সদেও, অথর্া আইনসভার উভয় র্দের সমসামনয়র্ নসদ্ধাদন্তর নর্পনরদতও, 
র্ম্পদরালার র্নমশনাদরর ভূনমর্ায় র্মবরত স্টর্ান র্যনির স্টর্তদনর হার র্তনদ্ধ র্রদর্ন না, ্ার 
স্টর্তন ননর্বাহী আইদন ননধবারর্ র্রা হদয়দে, অথর্া স্টর্ান র্যনি ন্নন রাজযর্যাপী ননর্বানর্ত পদে 
আদেন, এর্ং 1 জানুয়ানর, 2021 তানরদে র্নধবত হওয়ার র্থা। 

 
 
 
 

আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর 

ননজস্ব নসলদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ 

সাদলর নিদসম্বর মাদসর আঠাশতম নেদন 

এর্ট প্রোন র্রা হদলা। 

 

 

গভনবর র্ততব র্  

 

গভনবদরর সনর্র্ 

 
 
 


