নম্বর 202.8
ননর্বাহী আদেশ
সাময়িক স্থয়িতাদেশ ও আইদের পয়রবততে অবযাহত রাখা
েুদ্ত ািকালীে পয়রয়স্থয়তদত জরুয়র অবস্থাসংক্রান্ত
য্খাদে, 07 মার্ব 2020 তানরদে আনম ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর কনর, যা স্টেদের সর্বত্র
সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদের েুদযবাগকািীন জরুনর অর্স্থার কথা স্ট াষণা কদর;
য্খাদে, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট েনা এর্ং সম্প্রোদের সংস্পশবজননত সংক্রমণ উভেই ননউ
ইেকব স্টেদে ননথর্দ্ধ করা হদেদে এর্ং আদরা অর্যাহত হদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে;
য্খাদে, COVID-19 জরুনর েুদযবাদগর জনয সমদোপদযাগী ও কাযবকর প্রনতনক্রোর সুনর্ধাদথব, ননউ ইেকব
স্টেদের পদে পণয, পনরদষর্া, স্টপশাোরদের এর্ং সমস্ত ধরদনর স্টেোদসর্কদের সংগ্রহ, সমন্বে এর্ং স্থাপদনর জনয
দ্রুত কাজ করদত সেম হওো জরুনর এর্ং
অতএব, এখে, আনম, অযান্ড্রু এম. কুওদমা, ননউ ইেকব স্টেদের গভনবর, ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 29-a
এর 2-B ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত কতব র্য sপািদনর কততব দের দ্বারা স্টযদকাদনা সংস্থার স্টকাদনা আইন, স্থানীে
আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদিা সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন করার জনয
স্টেদের েুদযবাগকািীন জরুনর অর্স্থা, যনে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান
স্টমদন র্িদত হে তদর্ েুদযবাগকািীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপ র্াধা নেদত র্া নর্িম্ব করদত
হদর্ র্া প্রদোজদন এই ধরদনর েুদযবাগ স্টমাকাদর্িাে সহােতা র্া সহদযাগীতা করার প্রদোজন হদি, আনম এতদ্বারা
এই কাযবননর্বাহী আদেদশর তানরে 19 এনপ্রি, 2020 স্টথদক সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন করিাম:
•

•

•

•

COVID-19 োস্থয সংকদের স্টপনদেনি র্িাকাদি প্রদোজনীে নর্ষোনেদত আোিদতর কাযবক্রম সীনমত
করার জনয স্টেদের প্রধান নর্র্ারদকর ননদেব শ অনুযােী, শুরু, োনেি র্া স্টকাদনা আইনন পেদেপ,
নর্জ্ঞনি, স্টমাশন র্া অনযানয প্রনক্রো র্া অগ্রসর, স্টেদের পদ্ধনতগত আইন অনুযােী ননধবানরত, যার মদধয
নকন্তু স্ট ৌজোনর কাযবনর্নধ আইন, পানরর্ানরক আোিত আইন, স্টেওোনন র্র্বা আইন ও নর্নধমািা,
োনর্নামা আইদনর আোিত, সাদরাদগে স্টকােব পদ্ধনত আইন এর্ং অনভন্ন আোিদতর কাজ অথর্া অনয
স্টকাদনা সংনর্ধান, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, শাসন র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশ, এই ননর্বাহী
আদেদশর তানরে স্টথদক 19 এনপ্রি, 2020 তানরে পযবন্ত স্টোিে রদেদে;
গানি ও ট্রান ক আইদনর 503-এর স্টসকশন-1 এর মদধয রদেদে, স্টয পযবন্ত এটি একটি নননেব ষ্ট
স্টমোদের জনয উপিব্ধ করা হে এর্ং র্ািদকর িাইদসদির স্টমোে র্তনদ্ধ করা হে, যাদত এই ননর্বাহী
আদেদশর স্টমোদের জনয স্টমোে স্টশষ হদে যাে এর্ং র্ািদকর িাইদসদির স্টমোে 1 মার্ব, 2020
তানরে পযবন্ত;
স্টভইকি ও ট্রান ক আইন এর 491 স্টসকশদনর সার্নেনভশন 1, স্টয পযবন্ত এটি একটি নন-ড্রাইভার
শনাক্তকরণ কােব স্টমোে এর্ং স্টমোেপূনতব র স্টমোে জনয উপিব্ধ করা হে, যাদত এই ননর্বাহী আদেদশর
সমেকাি জনয নন-ড্রাইভ স্টমোে র্তনদ্ধ 1 মার্ব, 2020-এর স্টমোে স্টশষ হদে স্টগদে এমন পনরর্েপত্র;
স্টসকশন 401, 410, 2222, 2251, 2261, 2282 (4) এর্ং স্টভইকি ও ট্রান ক আইদনর , স্টয পযবন্ত
এটি একটি নননেব ষ্ট সমেসীমার জনয উপিব্ধ করা হে এর্ং একটি স্টমাের স্টভইকি র্া স্টট্রিার, একটি

স্টমােরসাইদকি, একটি স্টনাদমার্াইি, একটি জাহাদজর জনয একটি স্টরনজদেশন সাটিবন দকে র্া নম্বর স্টেে
স্টমোে, একটি সীনমত র্যর্হার স্টভইকি এর্ং একটি সর্ ভূ েণ্ড, যথাক্রদম, এই ননর্বাহী ক্রম সমেকাি
জনয প্রসানরত করার জনয এই ধরদনর স্টরনজদেশন সাটিবন দকে র্া নম্বর স্টেে স্টয স্টমোে স্টশষ হে 1
মার্ব, 2020 পযবন্ত;
•

•

স্টসকশন 420-a স্টভইকি ও ট্রান ক আইদনর এক পযবাদে এই ননর্বাহী আদেদশর সমেকাদির মদধয এই
ধরদনর স্টমোে র্ািাদনার জনয অদো নেিারদের দ্বারা জানর করা সামনেক ননর্ন্ধদনর ননথর স্টমোে স্টশষ
হদে যাে।
স্টসকশন 602 এর সার্দশকশন (a) নর্জদনস করদপাদরশন আইদনর স্টসকশন 605 এর সার্দশকশন
(a) ও (b) এই পযবাদে তাদের স্টশোরদহাল্ডারদের সাোদতর প্রদোজন িেয করা এর্ং একটি
শারীনরক অর্স্থাদন ধদর রাো।

সুতরাং এখে, কাযবননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 29-a ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত
কতব র্যপািদনর কততব দের দ্বারা েুদযবাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে একটি েুদযবাগকািীন জরুনর সমদে স্টকাদনা
ননদেব শনা জানর করার েমতার মাধযদম, আনম এতদ্বারা কাযবননর্বাহী আদেদশর ননদেব শার্িী জানর করনে ননদনাক্ত
সমে স্টথদক যা 19 এনপ্রি 2020 পযবন্ত কাযবকর হদর্:
•

ননর্বাহী আদেশ 202.6-এর নর্ধানার্িী নননরূদপ পঠিত নহদসদর্ পনরর্নতব ত হে: 22 মার্ব রাত 8 ো
স্টথদক কাযবকরী: স্টেদের সমস্ত র্যর্সা এর্ং অিাভজনক সংস্থাগুদিা স্টয স্টকানও স্টেনিদযাগাদযাগ র্া
র্ানিদত অর্স্থান কদর কাজ করার পদ্ধনতগুদিা ননরাপদে র্যর্হার করদত পাদর স্টস র্যাপাদর সর্বানধক
পনরমাদণ র্যর্হার করদর্। প্রদতযক ননদোগকতব ার র্যনক্তগতভাদর্ উপনস্থত থাকদত হে এমন কমীদের
স্টযদকাদনা কমবস্থদি অর্স্থাদন 100% পযবন্ত কনমদে আনদর্ন 22 মার্ব রাত 8োর মদধয। স্টযদকাদনা
প্রদোজনীে র্যর্সা র্া সত্তা যা প্রদোজনীে পনরদষর্া র্া কাযবানে সরর্রাহ কদর তা র্যনক্তগত সীমার্দ্ধতার
নর্ষে হদর্ না। স্টকাদনা প্রনতষ্ঠান অপনরহাযব র্যর্সা র্া অপ্রদোজনীে র্যর্সাদের জনয প্রদোজনীে পনরদষর্া
র্া কাযবানে সরর্রাহ কদর এমন স্টকাদনা র্যনক্তদক র্যনক্তগত কাদজর স্টেদত্র ননদষধাজ্ঞার নশকার করা হদর্
না, নকন্তু এই ধরদনর স্টসর্া র্া াংশন প্রোন করার জনয প্রদোজনীে স্তদর কাজ করদত পাদর। স্টকাদনা
র্যর্সা প্রনতষ্ঠান উপদরাক্ত আদেশ িঙ্ঘন করদি তা প্রদোদগর সাদপদে করা হদর্, কারণ এটি পার্নিক
স্টহিথ আইদনর 12 ধারা অনুযােী একটি িঙ্ঘন নেি।

•

স্টকাদনা ভািাদে আর্ানসক র্া র্ানণনজযক স্টকাদনা উদেে র্া 90 নেদনর জনয স্টকাদনা আর্ানসক র্া
র্ানণনজযক সম্পনত্ত জব্দ করা হদর্ না।
20 মার্ব রাত 8 োে কাযবকর, স্টমাের স্টভনহদকিস-এর স্টযদকাদনা স্টেদে র্া কাউনি নর্ভাদগ ইন-পাসবন
স্টযদকাদনা ননদোগ র্ানতি করা হে এর্ং পরর্তী নর্জ্ঞনি না স্টেওো পযবন্ত শুধুমাত্র অন-িাইন স্টিনদেন
অনুদমানেত হদর্।

•

•

কর ও অথব কনমশনাদরর কততব পে স্টেনরদত োনেি ও অথবপ্রোদনর শানস্ত অনুসরদণর জনয েযাক্স িদোর
1145 ধারা সম্প্রসারণ কদর সুে হ্রাদসর অনুদমােন প্রোন কদর, স্টয সমস্ত করোতা াইি করদত
প্রদোজন হে তাদের 60 নেদনর জনয নর্ক্রে কর 20 মার্ব, 2020 এ ত্রত্রমানসক সমেসীমার জনয যা
29 স্ট ব্রুোনর, 2020 তানরদে স্টশষ হদেনেি।

এই র্েদরর েুই হাজার নর্শ সাদির মার্ব মাদসর
নর্ংশতম নেন স্টথদক আির্ানী নসটির
নপ্রনভ নসি আমার হাদত রদেদে।
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