নম্বর 202.3

ননর্বাহী আদেশ

অব্যাহত সাময়িক স্থয়িতাদেশ এব্ং েুদ্য ািকালীন জরুয়ি অব্স্থা সংক্রান্ত আইদনি পয়িমাজযন

য্খাদন, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম ননউ ইয়র্ব স্টেদের সর্বত্র স্টেদের েুদ্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার
র্থা স্ট াষণা র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর র্নর;
য্খাদন, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট েনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবজননত সংক্রমণ উভয়ই
ননউ ইয়র্ব স্টেদে ননথর্দ্ধ র্রা হদয়দে এর্ং আদরা অর্যাহত হদত পাদর র্দল প্রতযাশা র্রা হদে;
য্খাদন, এর্টি রাজয এর্র্ভাদর্ র্াজ র্দর, এই স্টরাদগর অর্যাহত নর্স্তার ননয়ন্ত্রণ র্রদত পাদর
না এর্ং এর জনয রাজযগুনলর মদযয সমন্বয় ও সহদ্ানগতা প্রদয়াজন; এর্ং
উপিন্তু, আনম র্া্বননর্বাহী আইদনর যারা 29-a এর অনুদেে 2-B অনু্ায়ী আমার উপর নযস্ত
ক্ষমতার্দল, ্া রাষ্ট্রীয় েুদ্বাগপূণব জরুরী অর্স্থার সময় স্ট্দর্ান সংস্থার স্টর্ানও আইন, স্থানীয় আইন,
অযযাদেশ, আদেশ, নর্নয র্া ননয়ন্ত্রণ, র্া এর অংশগুনল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাযন র্রার অনযর্ার
প্রোন র্দর, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অযযাদেশ, আদেশ, নর্নয র্া আইন স্টমদন র্লা
েুদ্বাদগর জরুনর অর্স্থা স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপদর্ র্াযা স্টেয়, র্া নর্লনম্বত র্দর র্া এই জাতীয়
েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লায় সাহা্য র্া সহায়তা র্রার জনয প্রদয়াজন হয়, এই ননর্বাহী আদেশ 202.3 এর তানরে
স্টথদর্ আনম 15 এনপ্রল 2020 প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্রনে:

•

স্ট্ ননদেব শ র্ড় সমাদর্শ ও অনুষ্ঠান র্ানতল র্া স্থনগত র্রা র্াযযতামূলর্ র্দর ্নে
প্রতযানশত উপনস্থনত 500 জদনর স্টর্নশ হয়,
202.1 এদতাদ্বারা সংদশানযত

12 মার্ব 2020 তানরদের ননর্বাহী আদেশ

এর্ং পনরর্নতব ত র্রা হদে স্ট্ ননউ ইয়র্ব রাদজযর স্টর্ান

অর্স্থাদন স্টর্ান র্ৃহৎ জমাদয়ত র্া ইদভন্ট (র্নসােব, র্নফাদরন্স, উপাসনা স্টসর্া, এর্
র্ৃহৎ েশবদর্র সমনষ্টর সামদন প্রেশবন, ইতযানে) র্ানতল র্া স্থনগত র্রা হদর্ পরর্তী
স্টনাটিশ প্বন্ত ্নে 50 জদনর স্টর্শী র্যনক্তর উপনস্থনত তাদত প্রতযানশত হয়।
•

ননউ ইয়র্ব রাদজযর স্ট্ স্টর্ান স্টরেু দরন্ট র্া র্ার, পরর্তী নর্জ্ঞনি জানর হওয়া প্বন্ত 16
মার্ব 2020, সন্ধ্যা 8ো স্টথদর্ গ্রাহর্দের োেয ও পানীয় র্দস পনরদর্শন র্রা র্ন্ধ্
র্রদর্ন, এর্ং শুযু ননদয় নগদয় োওয়ার জনয োেয ও পানীয় সরর্রাহ র্রদর্ন।
অযালদর্াহল এর্ং পানীয় ননয়ন্ত্রণ আইদনর স্টর্ান সংস্থান সদেও, এর্টি েুর্রা

র্দস-োওয়াদনার লাইদসন্সযারী এই ননর্বাহী আদেদশর সময়র্াদলর জনয অনুদমানেত হদর্ন
ননদয় নগদয় োওয়ার জনয অযালদর্াহল নর্ক্রয় র্রদত, ্ার মদযয থার্দর্ স্টের্ আউে র্া
নর্তরণ,

রাজয মে র্তৃব পদক্ষর (State Liquor Authority) ননযবানরত ্ুনক্তসঙ্গত

সীমার্দ্ধতার সাদপদক্ষ ।
•
নভনিও লোনর স্টগনমং, র্া র্যানসদনা স্টগনমং পনরর্ালনা র্রার জনয অনুদমানেত
স্টর্ান স্থান 16 মার্ব 2020-র সন্ধ্যা 8ো স্টথদর্ তাদের নক্রয়ার্লাপ র্ন্ধ্ র্রদর্ন,
পরর্তী নর্জ্ঞনি জানর না হওয়া প্বন্ত। ক্লাস III ট্রাইর্াল স্টগনমং এন্টারপ্রাইজ র্া ক্লাস II
ট্রাইর্াল স্টগনমং এন্টারপ্রাইদজর স্টক্ষদত্রও, স্ট্ স্টর্ান স্টফনসনলটিদর্ পরর্তী নর্জ্ঞনি প্বন্ত
জনসাযারদণর উদেদশয ননদজদের র্ন্ধ্ রােদত হদর্।

•

স্টর্ান নজম, নফেদনস স্টসন্টার র্া ক্লাস, এর্ং নসদনমা নথদয়োর পরর্তী নর্জ্ঞনি
না পাওয়া প্বন্ত 16 মার্ব 2020 সন্ধ্যা 8ো স্টথদর্ তাদের নক্রয়ার্লাপ র্ন্ধ্
র্দর নেদত হদর্।

•

স্টর্ান স্থানীয় গভনবদমন্ট র্া রাজনননতর্ মহকুমা স্থানীয় জরুরী আদেশ র্া জরুরী অর্স্থা
র্া েুদ্বাগ স্ট াষণা র্রদর্ না ্া উপদর উনিনেত ননদেব শগুনলর সাদথ অসামঞ্জসযপূণব, নর্দরাযী
র্া স্টসগুনলদর্ োনপদয় ্ায়, অথর্া ননর্বাহী আইদনর স্টসর্শন 24 এর অযীদন অনয স্টর্াদনা
ননর্বাহী আদেশ এর্ং স্থানীয় জরুরী আদেশ র্া স্থানীয় প্রশাসননর্ স্টর্াি,র্ােবাসব, আইন,
ননয়ম র্া প্রনর্যান, এদতাদ্বারা স্থনগত র্রা হল এই যরদনর স্টর্ান আদেদশর সাদপদক্ষ ্া
ননর্বাহী আদেদশর নভন্ন র্া নর্দরাযপূণব হয় এমন র্তৃ পদক্ষর অযীদন জানর র্রা।

মাদর্বর স্টষালতম নেদন অযালর্াননদত শহদর,
স্টেদের নপ্রনভ নসল এর্ং আমার
হস্ত দ্বারা প্রেত্ত হদলা েুই হাজার
কুনড় র্ৎসদর।

গভনবর র্তৃব র্

গভনবদরর সনর্র্

