নম্বর 202.70
ননর্বাহী আদেশ
আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ এবং পয়রবততে অবযাহত রাখা
সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবততে অবযাহত রাখা
যেখানে, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম ননউ ইয়র্ব স্টেদের সর্বত্র রাদযের েুদ্বাগর্ালীন যরুনর অর্স্থার র্থা
স্ট াষণা র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 যানর র্নর; এর্ং
যেখানে, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট েনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবযননত সংক্রমণ, উভয়ই ননউ ইয়র্ব
স্টেদে ননথর্দ্ধ র্রা হদয়দে এর্ং তা অর্োহত থার্দত পাদর র্দল প্রতোশা র্রা হদে:
সুতরাং, এখে আনম, ননউ ইয়র্ব স্টেদের গভনবর, অোন্ড্রু এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আর্টবদর্ল 2-B-এর
স্টসর্শন 29-a এর অধীদন আমার উপর নেস্ত র্তব র্ে পালদনর র্ততব দের দ্বারা স্টেদের েুদ্বাগর্ালীন যরুনর অর্স্থার
সময় স্ট্দর্াদনা সংস্থার স্ট্দর্াদনা আইন, স্থানীয় আইন, অধোদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা
সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, ্নে এই যাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধোদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া
প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েুদ্বাগর্ালীন যরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াযনীয় পেদেপ স্টনওয়ার স্টেদত্র র্াধা সতনষ্ট
র্দর র্া নর্লনম্বত র্দর র্া প্রদয়াযদন এই ধরদনর েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সহদ্াগীতা র্রার যনে প্রদয়াযন
হদল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, অতএর্, আনম এতদ্বারা র্া্বননর্বাহী আদেশ 202.36,
202.37, 202.46, 202.47, 202.54, 202.58 এর্ং 202.59 এ উনিনেত ননদেব শগুনল ্া পরর্তী স্টর্ান
ননদেব নশর্ার দ্বারা অনতক্রম র্রা হয়নন, এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.65 এ উনিনেত ও অর্োহত আদে, স্টসই ননদেব শ
ও আইনগুনল আদরা নত্রশ নেন, 19 নদভম্বর 2020 প্বন্ত অর্োহত রােনে;
উপরন্তু, েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার যনে প্রদয়াযনীয় েুদ্বাগর্ালীন যরুনর সময় স্টর্াদনা ননদেব শ যানর র্রার
যনে ননর্বাহী আইদনর আর্টবদর্ল 2-B এর স্টসর্শন 29-a অনু্ায়ী আমার উপর নেস্ত র্তত দের দ্বারা, আনম
এতদ্বারা ননম্ননলনেত ননদেব শগুনল যানর র্রনে ্া 19 নদভম্বর 2020 প্বন্ত র্া্বর্র থার্দর্:
•

ননর্বাহী আদেশ 202.64 এ উনিনেত ননদেব নশর্া, ্া ননর্বাহী আদেশ 202.28 ননদেব নশর্াদর্ পনরর্তব ন
র্দরদে ্া ভাডা পনরদশাধ না র্রার যনে স্টর্ান র্ানণনযের্ ভাডাদেদর্ উদেে র্া উদেদের প্রনক্রয়া
শুরু র্রা র্া স্টর্ান র্ানণনযের্ র্ন্ধদর্র স্ট ারদলাযার নননষদ্ধ র্দর, তা 01 যানুয়ারী 2021 প্বন্ত
অর্োহত রাো হদর্।

•

এনিনর্উর্টভ অর্বার 202.3 এ ধারণ র্রা ননদেব শ, ্া নসদনমা হলগুনল র্ন্ধ র্দরদে স্টসর্ট এদতাদ্বারা
পনরর্তব ন র্রা হল এই র্ের্স্থা র্রদত স্ট্ নসদনমা হলগুনল 23 অদটার্র 2020 স্টথদর্ েুলদত পাদর
স্টসগুনলর 25% ধারণেমতার সাদথ, প্রনতর্ট নিদন সদর্বাচ্চ 50 যন মানুষ ননদয়, স্বাস্থে ননদেব নশর্া স্টমদন
এর্ং এই শদতব স্ট্ ননউ ইয়র্ব নসর্ট অঞ্চদল স্ট্ সর্ র্াউনির সংক্রমদণর হার 2% এর উপদর 14
নেদনর গদডর নহদসদর্, এর্ং স্টরর্ লাোর স্টযান সহ র্াউনিগুনলদতনসদনমা হলগুনল র্ন্ধা রাো অর্োহত
থার্দর্।

আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অোলদর্নন শহদর স্টেদের ননযস্ব
নসলদমাহর সহ েুই হাযার নর্শ সাদলর

অদটার্র মাদসর নর্শতম নেদন এর্ট প্রোন
র্রা হদলা।

গভনবর র্ততব র্

গভনবদরর সনর্র্

