নম্বর 202.9
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, কদরানাভাইরাস নিনজজ 2019-এর জরুনর েুদযবাদগর জনয সমদোপদযাগী ও কাযবকর প্রনতনক্রোর
সুনর্ধাদথব, ননউ ইেকব স্টেদের পদে পণয, পনরদষর্া, স্টপশাোরদের এর্ং সমস্ত:ধরদণর স্টেোদসর্কদের সংগ্রহ, সমন্বে,
এর্ং স্থাপদনর জনয দ্রুত কাজ করদত সেম হওো জরুরী; এর্ং
অতএব, এখে, আনম, ননউ ইেকব স্টেদের গভনবর,, অযান্ড্রু এম. কুউদমা, ননর্বাহী আইদনর (Executive
Law) অনুদেে 2-B এর 29-a ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত কতব র্যপািদনর কততব দের দ্বারা স্টয স্টকানও
সংস্থার স্টকানও 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 এনপ্রি 20, 2020 স্টথদক সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া
সংদশাধন করিাম:

•

র্যাংনকং আইদনর (Banking Law) অনুদেে 39-এর েুটি উপ-নর্ভাগদক এইভাদর্ সংদশাধন
করা হদেদে স্টয এটিদক অননরাপে এর্ং সীমাহীন র্যর্সাদের অনুশীিন নহসাদর্ গণয করা হদর্

যনে, COVID-19 বর্নিক মহামারীর প্রনতনক্রো নহসাদর্, অনধেপ্তদরর এেনতোদর থাকা স্টকানও
র্যাংক, আনথবক অসেিতা আদে এমন স্টকানও র্যনিদক র্া র্যর্সাদক স্টকানরকম সহনশীিতা
প্রোন না কদর COVID-19 মহামারীদত নব্বই নেদনর জনয।
অতএব, 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
স্টকানও ননদেব শনা জানর করার েমতার মাধযদম, আনম এতদ্বারা কাযবননর্বাহী আদেদশর ননদেব শার্িী জানর করনে
ননদনাি সমে এনপ্রি 20, 2020 স্টথদক কাযবকর হদর্:

•

আনথবক পনরদষর্া অনধেপ্তদরর (Department of Financial Services) অধীেক যুনিসঙ্গত
এর্ং নর্র্েণ পনরনস্থনতদত COVID-19 মহামারীর কারদণ স্টয স্টকানও অনুমনতপ্রাপ্ত র্া ননেনিত
সংস্থা যা ননউ ইেকব স্টেদের স্টযদকাদনা গ্রাহকদক আনথবক অসুনর্ধার সম্মুেীন র্যনি র্া সত্তা
নহদসদর্ র্ন্ধদকর জনয অথব প্রোন প্রনতদরাদধর জনয স্টকানও সুদযাগ প্রোন করদর্ন তা নননিত
করদর্ন। ননেিক জরুরী নর্নধসমূহ প্রর্ার করদর্ন যাদত প্রদোজন হে এইরকম বধদযবযর জনয
আদর্েনটি স্টভািাদের জনয নর্স্তত তরূদপ উপিব্ধ করা উনর্ৎ এর্ং এই জাতীে আদর্েনটি
স্টকর্িমাত্র এই জাতীে জরুনর অর্স্থার জনয সমস্ত যুনিসঙ্গত ও নর্র্েণ পনরনস্থনতদত মঞ্জুর
করা হদর্।

•

অনধকন্তু, অধীেকদক জরুরী নর্নধনর্ধান জানর করার েমতা স্টেওো হদর্, স্টকর্ি এই জরুনর
অর্স্থার জনয, েেংনক্রে গণনা যি র্যর্হাদরর নি, ওভারড্রাফ্ট নি এর্ং স্টক্রনিে কাদিবর নর্িম্ব
নি, ননউ ইেদকব র গ্রাহকদের উপর আনথবক প্রভার্, িাইদসন্সপ্রাপ্ত র্া ননেনিত সত্তার সুরো ও
নমনীেতা এর্ং স্টকানও প্রদযাজয স্টিিাদরি প্রদোজনীেতা নর্দর্র্না কদর িাইদসন্সপ্রাপ্ত র্া ননেনিত
সংস্থাগুদিার জনয অধীেদকর প্রনর্ধাদনর মাধযদম সীমার্দ্ধ র্া সংদশাধন করা স্টযদত পাদর।

েুই হাজার নর্শ সাদির মার্ব মাদসর একুশতম
নেদন আমার েহদস্ত এর্ং স্টেদের প্রাইনভ
নসদি (Privy Seal) অযািদর্নন নসটিদত
স্টেওো হদেদে।
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