নম্বর 202.83
ননর্বাহী আদেশ

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

যেখানে, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম সম্পূর্ব ননউ ইয়র্ব স্টেট জুদে স্টেদটর েুদ্বাগর্ালীন 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;
সুতরাং, এখে আনম, ননউ ইয়র্ব স্টেদটর গভনবর, অযান্ড্রু এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আর্টবদর্ল 2-B-এর
স্টসর্শন 29-a এর অধীদন আমার উপর নযস্ত র্তব র্য পালদনর র্ততব দের দ্বারা স্টেদটর েুদ্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার
সময় স্ট্দর্াদনা সংস্থার স্ট্দর্াদনা আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা
সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া
প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েুদ্বাগর্ালীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ স্টনওয়ার স্টেদে র্াধা সতনষ্ট
র্দর র্া নর্লনম্বত র্দর র্া প্রদয়াজদন এই ধরদনর েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সহদ্াগীতা র্রার জনয প্রদয়াজন
হদল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, অতএর্, আনম এতদ্বারা আইদনর সর্ল স্থনগতাদেশ এর্ং
পনরর্তব ন অর্যাহত রােনে, এর্ং স্টসই সর্ল ননদেব শ ্া র্া্বননর্বাহী আদেশ 202.36, 202.37, 202.46, 202.47,
202.54, 202.58, 202.59, 202.65 এর্ং 202.70-এ উনিনেত ননদেব শগুনল, স্ট্মন ননর্বাহী আদেশ 202.76-দত
অর্যাহত রাো এর্ং উনিনেত হদয়দে, স্টসগুনল 17 জানুয়ারী 2021 প্বন্ত আদরা নেশ নেদনর জনয অর্যাহত এর্ং
অপনরর্নতব ত রােনে, এর্ং আনম এতদ্বারা ননম্ননলনেতগুনল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত রােনে র্া পনরর্নতব ত র্রনে এই
ননর্বাহী স্টেদশর তানরে স্টথদর্ 17 জানুয়ারী 2021 প্বন্ত:
•

র্াস্তর্ সম্পনি র্র আইদনর (Real Property Tax Law) স্টসর্শন 459-c এর সার্নিনভশন 7, 7-a
এর্ং 8 এর্ং র্াস্তর্ সম্পনি র্র আইদনর স্টসর্শন 467 এর সার্নিনভশন 5, 5-a, 5-b, 5-c এর্ং 6
স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন এর্র্ট মূলযায়নর্ারী ইউননদটর গভননবং র্নির এর্র্ট
স্টরদজানলউশন পাশ র্রার জনয 2021 এর মূলযায়দনর স্টরাদলর সংনিষ্ট স্টসর্শন অনু্ায়ী োে প্রোদনর জনয
স্টসই সর্ল সম্পনির মানলর্দের ্ারা 2020 মূলযায়দনর স্টরাদল স্টসই োে প্রাপ্ত হন, ্ার ফদল স্টসই সর্ল
র্যনির স্টথদর্ পুননবর্ীর্রদর্র আদর্েনপদের প্রদয়াজন আর থাদর্ না, এর্ং তাদের র্াদে পুননবর্ীর্রদর্র
আদর্েনপে পাঠাদনার প্রয়জনীয়তাও আর থাদর্ না মূলযায়নর্ারীদের। নর্ন্তু এই শদতব স্ট্ গভননবং র্নি, তার
নর্র্ল্প নহদসদর্, এই ধরদনর স্টরদজানলউশদন এমন প্রনক্রয়া অন্তভুব ি র্রদত পাদর ্ার দ্বারা মূলযায়নর্ারী
এর্র্ট নর্ায়দনর আদর্েন োনেল র্রা প্রদয়াজনীয় র্রদত পাদর ্েন তার নর্শ্বাস র্রার র্ারর্ থাদর্ স্ট্
এর্জন মানলর্ ন্নন 2020 মূলযায়ন স্টরাদল অর্যাহনত পাওয়ার স্ট্াগয হদয়নেদলন, নতনন হয়ত তার প্রাথনমর্
র্াসস্থান পনরর্তব ন র্দর থার্দত পাদরন, র্ু নিদত এর্র্ট নতু ন মানলর্দর্ স্ট্াগ র্দর থার্দত পাদরন,সম্পনির্ট
এর্র্ট নতু ন মানলদর্র র্াদে হস্তান্তর র্দর থার্দত পাদরন, অথর্া মারা স্টগদেন;

•

এর পনরপন্থী স্টর্ান আইন র্া নর্নধ থার্া সদেও স্বাস্থয পনরর্্বা প্রোনর্ারীদের ননথ র্জায় রাোর
র্াধযর্াধর্তা স্টথদর্ োে স্টেওয়া হদয়দে স্টসই পনরসর প্বন্ত ্া স্বাস্থয পনরর্্বা প্রোনর্ারীদের প্রদয়াজন স্টসই
সর্ র্াজ সম্পন্ন র্রার জনয ্া র্রা হয়ত প্রদয়াজন হদত পাদর COVID-19 এর প্রােুভবাদর্র
প্রনতনক্রয়াস্বরুপ, ্ার মদধয আদে, নর্ন্তু তাদত সীনমত নয়, নর্নর্ৎসাগত ননথ র্জায় রাো ্া স্টরানগদের
মূলযায়ন এর্ং নর্নর্ৎসার প্রনতফলন র্দর, র্া ননর্বায়র্ স্টর্াি আদরাপ র্রা র্াধযতামূলর্ র্দর অথর্া নর্নলং
এর জনয অনযানয ননথ র্জায় রাো আর্শযর্ র্দর। এই নর্ধান অনুসাদর স্ট্ স্টর্ান র্যনি ন্নন
্ুনিসঙ্গতভাদর্ এর্ং নর্শ্বাস অনু্ায়ী র্াজ র্দরন, তাদর্ স্ট্ স্টর্ান ননথ র্জায় রাোর র্াধযর্াধর্তার
র্যথবতার োয়র্দ্ধতা স্টথদর্ র্রম অনাক্রমযতা প্রোন র্রা হদর্। এই নর্ধাদনর অধীদন ্ুনিসঙ্গত ভাদর্ এর্ং
সৎ নর্শ্বাদস র্াজ র্রা স্ট্ স্টর্ান র্যনিদর্ োয়র্দ্ধতা স্টথদর্ রো র্রার জনয, নর্নর্ৎসা সংক্রান্ত স্টরর্িব
র্জায় রাোর প্রদয়াজনীয়তা স্টথদর্;

•

ননর্বাহী আদেশ 202.76, ্া প্রোন র্দর স্ট্ পানরর্ানরর্ আোলত আইদনর (Family Court Act) সর্ল
স্থনগতাদেশ 18 নিদসম্বর 2020 প্বন্ত র্া্বর্র থার্দর্, তা এতদ্বারা সংদশাধন র্রা হল এই মদমব স্ট্
পানরর্ানরর্ আোলদতর সর্ল স্থনগতাদেশ এই ননর্বাহী আদেদশর, স্ট্মন স্টর্ান ভনর্ষযৎ ননর্বাহী আদেশ দ্বারা
প্রসানরত র্া সংদশানধত হদত পাদর, তা স্টময়াে স্টশষ না হওয়া প্বন্ত র্া্বর্র থার্দর্।

•

COVID-19 স্টরন্ট নরনলফ আইদনর (COVID-19 Rent Relief Act) 2020 এর অধযায় 125 স্টসই পনরসর
অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন ভাোর োর্ প্রোন র্রার জনয ্া অনযথায় এই আইদন উনিনেত আদে,
স্ট্ স্টর্ান ভাোদটর প্রমার্ স্টেওয়া আর্শযর্ স্ট্ নতনন তার স্থূল মানসর্ আদয়র 30 শতাংদশর স্টর্নশ ভাো
র্ার্ে প্রোন র্রনেদলন মার্ব 2020-র আদগ।

উপরন্তু, েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় েুদ্বাগর্ালীন জরুনর সমদয় স্টর্াদনা ননদেব শ জানর র্রার
জনয ননর্বাহী আইদনর আর্টবদর্ল 2-B এর 29-a স্টসর্শন অনু্ায়ী আমার উপর নযস্ত র্ততব দের েমতা দ্বারা, আনম
এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 17 জানুয়ারী 2021 সময়র্াদলর জনয ননম্ননলনেত ননদেব শ জানর র্রনে:
•

র্র আইদনর (Tax Law) স্টসর্শন 1145 অনু্ায়ী স্টেনরদত োনেল ও পনরদশাদধর জনরমানা র্মাদনার জনয
র্র ও অথব র্নমশনাদরর র্ততব ে, র্নমশনার র্ততব র্ সুে র্মাদনা অনুদমােদনর জনয স্ট্মন প্রদয়াজন, স্টতমন
সংদশাধন র্রা হয়, 91 নেদনর জনয, স্টরেু দরন্ট এর্ং অনযানয োেয পনরদষর্া প্রনতষ্ঠাদনর জনয ্াদের নরটানব
ফাইল র্রা র্াধযতামূলর্ এর্ং নর্ক্রয় ও র্যর্হানরর্ র্র োে স্টেওয়া ত্রেমানসর্ সমদয়র জনয 21 নিদসম্বর
2020 এর মদধয, স্টসই নর্ক্রয় র্দরর সমদয়র জনয ্া 30 নদভম্বর, 2020-দত স্টশষ হদয়দে, এর্ং ননর্বাহী
আদেশ 202.81 র্া 202.68 দ্বারা ইনদিার িাইননং র্ন্ধ র্রদত হদর্ র্ারর্ তারা এমন এর্র্ট এলার্ায়
অর্নস্থত ্া 18 নিদসম্বর 2020-দত এর্র্ট "র্মলা অঞ্চল" নহদসদর্ নর্নিত র্রা হদয়দে।

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর ননজস্ব
নসলদমাহর সহ েুই হাজার নর্শ সাদলর
নিদসম্বর মাদসর আদঠদরাতম নেদন এর্ট
প্রোন র্রা হল।
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