নম্বর 4
নন র্া ব হী আ দে শ
নিউ ইয়র্কের স্টের্ে স্বাস্থ্য স্টেবা কর্মী স্বল্পতার কারর্ে স্টেেজুর্ে
দুর্্াগকালীি
ে
জরুনর অবস্থ্া স্ট াষো
স্ট্খার্ি, হাসপাতাল এর্ং অনয স্বাস্থ্যসসর্া পনরসের্ায় কর্মী স্বল্পতা দসর্ার উপলভ্যতায় প্রভ্ার্ দেলার
আশঙ্কা করা হসে যা গণস্বাস্থ্য এর্ং ননরাপত্তাসক হুর্মনকর র্মুসে দেলসর্;
স্ট্খার্ি, হাসপাতাল এর্ং অনয স্বাস্থ্যসসর্া পনরসের্ায় কর্মীর ভ্য়ার্হ স্বল্পতা গুরুতর দসর্া এর্ং অরনিত
জনসগাষ্ঠীসক উপযুক্ত দসর্া প্রোসনর ির্মতাসক িনতগ্রস্ত করার আশঙ্কা করা হসে;
স্ট্খার্ি, স্বাস্থ্যসসর্া পনরসের্া দযন দসর্া করসত পাসর তা ননশ্চিত করসত র্াড়নত কর্মী ননসয়াসগর
প্রসয়াজনীয়তা তাৎিননক এর্ং গুরুতর;
তাই, এখি, আনর্ম, কযানি দহাচুল, ননউ ইয়কব দেসের গভ্নর,
ব ননউ ইয়কব দেসের সংনর্ধান এর্ং আইন দ্বারা
আর্মার উপর নযস্ত ির্মতার্সল, ননর্াহী
ব আইসনর ধারা 28, অনুসেে 2-B অনুযায়ী দযসহতু ননউ ইয়কব দেসে একটে
নর্পযয়ব আসন্ন র্ুঝসত দপসর, যার জনয িনতগ্রস্ত স্থ্ানীয় সরকার পযাপ্ত
ব সাড়া নেসত পারসে না, তাই আনর্ম সর্মগ্র
ননউইয়কব দেসে েুসযাগকালীন
ব
জরুনর অর্স্থ্া দ ােণা করনে। এই ননর্াহী
ব আসেশটে, আসেশ প্রোসনর শ্চিশ নেসনর
জনয কাযকর
ব িাকসর্; এর্ং
উপরন্তু, ননর্াহী
ব আইসনর ( Executive Law) আটেব সকল 2-B এর দসকশন 29 অনুযায়ী, আনর্ম রাজয নর্স্তৃত
জরুনর র্যর্স্থ্াপনা পনরকল্পনা ( State Comprehensive Emergency Management Plan) র্াস্তর্ায়ন করার ননসেবশ
নেশ্চে এর্ং সকল প্রসয়াজনীয় রাসজযর সংস্থ্াগুসলাসক স্থ্ানীয় সরকারগুনলসক এর্ং র্যশ্চক্তর্গসক
ব এই েুসযাগপূ
ব ণ জরুনর
ব
অর্স্থ্া দিসক উদ্ধার দপসত সহায়তা করসত, এর্ং জনস্বাস্থ্য, কলযাণ এর্ং ননরাপত্তা সুরনিত রােসত প্রসয়াজন
অনযানয সহায়তা প্রোন করসত যিাযি পেসিপ গ্রহণ করার অনুসর্মােন নেসয়নে।
উপরন্তু, রাসজযর েুসযাগপূ
ব ণ জরুনর
ব
অর্স্থ্ায় দয দকান সংস্থ্ার দকানও আইন, স্থ্ানীয় আইন, অধযাসেশ,
আসেশ, নর্নধ র্া ননয়ন্ত্রণ, র্া দেসের েুসযাগকালীন
ব
জরুনর অর্স্থ্ায় দকান এসজশ্চি র্া এর অংশগুনলর সার্মনয়কভ্াসর্
স্থ্নগত র্া সংসশাধন করা যনে এই জাতীয় আইন, স্থ্ানীয় আইন, অধযাসেশ, আসেশ, নর্নধ র্া আইন দর্মসন চলা
েুসযাসগর
ব
জরুনর অর্স্থ্া দর্মাকাসর্লায় প্রসয়াজনীয় পেসিসপর পসি র্াাঁধার কারণ হয়, তাহসল আনর্ম কাযননর্
ব াহী
ব
আইসনর আটেব সকল 2-B এর দসকশন 29-a অনুযায়ী আর্মার উপর নযস্ত ির্মতার্সল, 27 অসটার্র 2021 পযন্ত
ব
ননসনাক্ত আইনগুনল সার্মনয়কভ্াসর্ স্থ্নগত র্া সংসশাধন করনে:
•

নশিা আইসনর ধারা 6512 দিসক 6516, এর্ং 6524, এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম 8 পােব 60 এর আওতায়,
র্মানকবন যুক্তরাসের দযসকাসনা দেসে লাইসসিধারী এর্ং র্তবর্মাসন সুনাসর্মর সাসি কাজ করা নচনকৎসকসের এর্ং

কানাডার দযসকাসনা প্রসেশ অির্া দকন্দ্রশানসত অঞ্চসলর এর্ং নডপােব সর্মন্ট অে দহলসির অনুসর্মােন অনুযায়ী
অনয দেসশর একই ধরসণর লাইসসিধারী র্যশ্চক্তসক ননউ ইয়কব দেসে প্রসয়াজনীয় লাইসসসির অভ্ার্ সসেও
দেওয়ানন র্া দেৌজোনর শাশ্চস্তর উসব অনু
ব
শীলসনর অনুর্মনত দেওয়ার জনয প্রসয়াজনীয়;
•

নশিা আইসনর দসকশন 6502 এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম 8 এর 59.8 দসই পনরসর অর্নধ সংসশাধন করা যাসত
ননউ ইয়কব দেসে লাইসসিধারী নচনকৎসসকর যার ননউ ইয়কব দেসে সুনার্ম আসে নকন্তু ননউ ইয়কব রাসজয
ননর্নিত নন, নতনন ননউ ইয়কব দেসে চচবা করসত পারসর্ন দকান দেওয়ানন র্া অপরাধর্মূলক শাশ্চস্ত োড়াই ;

•

নশিা আইসনর ধারা 6512 দিসক ধারা 6516, পযন্ত
ব এর্ং 6905, 6906 এর্ং 6910 এর্ং NYCRR, এর নশসরানার্ম
8 এর পােব 64 এর আওতায়, র্মানকবন যুক্তরাসের দযসকাসনা দেসে র্তবর্মাসন ননর্নিত নাস ,ব লাইসসিধারী
র্যর্হানরক নাস ব এর্ং লাইসসিকৃত নাসসরব দপশা চচবা কারী, কানাডার দযসকাসনা প্রসেশ অির্া দকন্দ্রশানসত
অঞ্চসলর এর্ং নডপােব সর্মন্ট অে দহলসির অনুসর্মােন অনুযায়ী অনয দেসশর ননর্নিত নাস ,ব লাইসসিধারী
র্যর্হানরক নাস ব এর্ং লাইসসিকৃত নাসসরব দপশা চচবা কারীসের ননউ ইয়কব দেসে লাইসসসির অভ্ার্ সসেও
দেওয়ানন র্া দেৌজোনর শাশ্চস্তর উসব অনু
ব
শীলসনর অনুর্মনত দেওয়ার জনয প্রসয়াজনীয়;

•

নশিা আইসনর ধারা 6512 দিসক 6516, এর্ং 6541 এর্ং NYCRR 8 NYCRR এর নশসরানার্ম 8 পােব 60.8 এর
আওতায়, লাইসসিধারী নচনকৎসসকর সহায়ক র্া উসেেসযাগযভ্াসর্ অনুরূপ পের্মযাোর
ব
লাইসসিধারী র্যশ্চক্ত
এর্ং কানাডার দযসকাসনা প্রসেশ অির্া দকন্দ্রশানসত অঞ্চসলর এর্ং নডপােব সর্মন্ট অে দহলসির অনুসর্মােন
অনুযায়ী অনয দেসশর একই ধরসণর লাইসসিধারী র্যশ্চক্তসক ননউ ইয়কব দেসে প্রসয়াজনীয় লাইসসসির অভ্ার্
সসেও দেওয়ানন র্া দেৌজোনর শাশ্চস্তর উসব অনু
ব
শীলসনর অনুর্মনত দেওয়ার জনয প্রসয়াজনীয়;

•

জনস্বাস্থ্য দসকশন 3502 এর্ং 3505 এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম 10 এর অংশ 89 দসই পনরসর অর্নধ
পনরর্তবন র্া সংসশাধন করা যাসত লাইসসিপ্রাপ্ত দরনডওলশ্চজক দেকনননশয়ানরা যাসের র্মানকবন যুক্তরাসের দয
দকান রাসজয সুনার্ম আসে তাসের প্রসয়াজনীয় লাইসসসির অভ্ার্ সসেও দেওয়ানন র্া দেৌজোনর শাশ্চস্তর
উসব অনু
ব
শীলসনর অনুর্মনত দেওয়ার জনয প্রসয়াজনীয়;

•

নশিা আইসনর ধারা 8502, 8504, 8504-a, 8505, এর্ং 8507 এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম 8 সার্পােব 79-4
দসই পনরসর অর্নধ পনরর্তবন র্া সংসশাধন করা যাসত লাইসসিধারী শ্বসন সংক্রান্ত দিরানপে যাসের র্মানকবন
যুক্তরাসে দয দকান রাসজয ডাকনার্ম আসে, তারা ননউ ইয়কব দেসে চচবা করসত পারসর্ন লাইসসি োড়া দকান
দেওয়ানন র্া দেৌজোনর শাশ্চস্ত োড়া;

•

নশিা আইসনর ধারা 6512 দিসক 6516, এর্ং 8510 এর্ং 8 NYCRR এর নশসরানার্ম 79-4 দসই পনরসর অর্নধ
পনরর্তবন র্া সংসশাধন করা যাসত লাইসসিধারী শ্বসন সংক্রান্ত দিরানপে যাসের র্মানকবন যুক্তরাসের দয দকান
রাসজয ডাকনার্ম আসে, তারা ননউ ইয়কব দেসে চচবা করসত পারসর্ন লাইসসি োড়া, দকান দেওয়ানন র্া
দেৌজোনর শাশ্চস্ত োড়াই ;

•

নশিা আইসনর ধারা 6502, এর্ং 8 NYCRR 59.8 এর আওতায়, নচনকতসসকর সহকারী, ননর্নিত দপশাোর
নাস ,ব লাইসসিধারী র্যর্হানরক নাস ,ব এর্ং নাসসরব দপশা চচবাকারী যারা ননউ ইয়কব দেসে লাইসসিধারী এর্ং
সুনাসর্মর সাসি কাজ করসেননকন্তু ননউ ইয়কব দেসে ননর্নিত নন তারা দকান দেওয়ানন র্া দেৌজোনর শাশ্চস্ত
োড়াই কাজ করসত পারসর্ন, এর্ং নর্সশেজ্ঞ সহায়ক, দরসনপসরেনর দিরানপে, দরসনপসরেনর দিরানপে
দেকনননশয়ান, োর্মানসে,
ব
নিননকযাল নাস দেশানলে,
ব
েন্ত নচনকৎসক, দডন্টাল হাইসজননে, ননর্নিত েন্ত
নর্েয়ক সহায়ক, নর্মডওয়াইভ্স, পারনেউশননে, নিননকযাল লযার্সরেনর দেকসনালশ্চজে,
সাইসোসেকসনালশ্চজে, শংসানয়ত নিননকযাল লযার্সরেনরর দেকনননশয়ন, শংসানয়ত নহসোনরকাল
দেকনননশয়ন, লাইসসিপ্রাপ্ত নিননকযাল সর্মাজকর্মী, লাইসসিপ্রাপ্ত েি সর্মাজকর্মী, দপানডয়াটিে,
নেশ্চজকযাল দিরানপসের সহায়ক, র্মাননসক স্বাস্থ্য নর্েয়ক পরার্মশোতা,
ব
নর্র্াহ এর্ং পনরর্ার নর্েয়ক
দিরানপে, সৃজনশীল কাসযরব দিরানপে, র্মসনানচনকৎসক এর্ং র্মসনানর্ে যাসের লাইসসসির ভ্ারর্মুক্ত এর্ং
র্তবর্মাসন ননউ ইয়কব দেসের সসে ভ্াল সর্মসঝাতা িাকসলও ননউ ইয়কব দেসের ননর্নিত নয় তারা প্রসয়াজনীয়
লাইসসসির অভ্ার্ সসেও দেওয়ানন র্া দেৌজোনর শাশ্চস্তর উসব অনু
ব
শীলসনর অনুর্মনত দেওয়ার জনয যার্তীয়
প্রসয়াজনীয়তা অর্লম্বন কসর;

•

লাইসসি অনুসর্মােসনর অভ্ার্ সম্পনকবত দেওয়ানন র্া দেৌজোনর েণ্ড র্যতীত ননউ ইয়সকব কাজ করার
উসেসশয, র্মানকবন যুক্তরাসের দয দকানও দেে, র্া কানাডার দকানও প্রসেশ র্া অঞ্চসল লাইসসিপ্রাপ্ত এর্ং
সুেযানত িাকা ধািীসের িাকসত অনুর্মনত দেওয়ার উসেসশয নশিা আইসনর ধারা 6951, 6952, 6953 ও 6955এর প্রসয়াজনীয় অংশ;

•

জনস্বাস্থ্য আইসনর ধারা 3507 এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম 10 এর পােব 89 এর আওতায়, লাইসসিপ্রাপ্ত
দরনডওলশ্চজক দেকসনালশ্চজে যারা ননউ ইয়কব দেসে সুনাসর্মর সাসি কাজ করসেন এর্ং লাইসসিধারী নকন্তু
ননউ ইয়কব দেসে ননর্নিত নয় এর্ং এর্ং তাসের দেওয়ানন র্া দেৌজোনর শাশ্চস্তর উসব বঅনুশীলসনর অনুর্মনত
দেওয়ার জনয প্রসয়াজনীয়;

•

নশিা আইসনর ধারা 6512 দিসক 6516, 6548 এর্ং 6911, এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম 8 পােব 60.11 এর্ং
64.8 এর আওতায়, লাইসসিপ্রাপ্ত নিননকযাল নাস দেশানলে,
ব
নর্সশেজ্ঞ সহায়ক এর্ং উসেেসযাগযভ্াসর্
অনুরূপ পের্মযাোয়
ব
শংসানয়ত র্যশ্চক্তসের এর্ং র্তবর্মাসন র্মানকবন যুক্তরাসের দযসকাসনা দেসের অির্া
কানাডার দযসকাসনা প্রসেশ অির্া দকন্দ্রশানসত অঞ্চসলর এর্ং নডপােব সর্মন্ট অে দহলসির অনুসর্মােন
অনুযায়ী অনয দেসশর একই ধরসণর লাইসসিধারী র্যশ্চক্তসক ননউ ইয়কব দেসে প্রসয়াজনীয় লাইসসসির অভ্ার্
সসেও দেওয়ানন র্া দেৌজোনর শাশ্চস্তর উসব অনু
ব
শীলসনর অনুর্মনত দেওয়ার জনয প্রসয়াজনীয়;

•

নশিা আইসনর ধারা 6512 দিসক 6516, এর্ং 7704, এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম 8 পােব 74 এর আওতায়,
লাইসসিপ্রাপ্ত েি সর্মাজকর্মী, লাইসসিপ্রাপ্ত নিননকযাল সর্মাজকর্মী এর্ং উসেেসযাগযভ্াসর্ অনুরূপ
পের্মযাোয়
ব
লাইসসিপ্রাপ্ত র্যশ্চক্তসের এর্ং র্তবর্মাসন র্মানকবন যুক্তরাসের দযসকাসনা দেসে অির্া কানাডার
দযসকাসনা প্রসেশ অির্া দকন্দ্রশানসত অঞ্চসলর সসে ভ্াল সর্মসঝাতা আসে এর্মন র্যশ্চক্ত র্া সংস্থ্াসক ননউ
ইয়কব দেসে লাইসসি প্রসয়াজনীয় লাইসসসির অভ্ার্ সসেও দেওয়ানন র্া দেৌজোনর শাশ্চস্তর উসব ব
অনুশীলসনর অনুর্মনত দেওয়ার জনয প্রসয়াজনীয়;

•

নশিা আইসনর ধারা 6908 এর্ং সংনিষ্ট প্রনর্ধাসনর আওতায়, ননর্নিত, লাইসসিপ্রাপ্ত দযাগয দপশাোরী নাস ব
হসয় ওঠার নশিার্মূলক কর্মসূব নচগুনল দিসক দেসের নশিা েপ্তসর স্নাতক নাসসের
ব
ননউ ইয়কব দেসের দকাসনা
ননর্নিত লাইসসিপ্রাপ্ত দযাগযতার নশিার্মূলক কর্মসূব নচ সেলভ্াসর্ সম্পূণ করার
ব
পসর অনর্লসম্ব 180 নেসনর
জনয দকাসনা হাসপাতাসল র্া নানসংসহাসর্ম
ব
নানসংসয়র
ব
কাসজ ননসয়াগ করসত হসর্ র্সল অনুর্মনত দেওয়ার
যার্তীয় প্রসয়াজনীয়তা অর্লম্বন করা হসয়সে, তসর্ তার জনয দপশাোর নাস নহসাসর্
ব
শংসাপসির জনয
স্নাতকসের দেে নশিা েপ্তসরর কাসে আসর্েনপি োনেল করসত হসর্;

•

নশিা আইসনর ধারা 8609 এর্ং সংনিষ্ট প্রনর্ধাসনর আওতায়, ননর্নিত, লাইসসিপ্রাপ্ত দযাগয নিননকযাল
লযার্সরেনর দেকসনালশ্চজ এর্ং নিননকযাল দেকনননশয়ান এর নশিার্মূলক কর্মসূব নচগুনল দিসক দেসের নশিা
েপ্তসর স্নাতক হওয়া র্যশ্চক্তসের ননউ ইয়কব দেসের দকাসনা ননর্নিত লাইসসিধারী দযাগযতার নশিার্মূলক
কর্মসূব নচ সেলভ্াসর্ সম্পূণ করার
ব
পসর অনর্লসম্ব 180 নেসনর জনয দকাসনা নিননকযাল লযাসর্রেনরসত ননউ
ইয়কব দেসের পারনর্মে সহ কাসজ ননসয়াগ করসত হসর্ র্সল অনুর্মনত দেওয়ার যার্তীয় প্রসয়াজনীয়তা
অর্লম্বন করা হসয়সে, তসর্ তার জনয নিননকযাল লযাসর্রেনর কর্মী নহসাসর্ শংসাপসির জনয স্নাতকসের
দেে নশিা েপ্তসরর কাসে আসর্েনপি োনেল করসত হসর্;

•

স্নাতক হর্ার পর পর 180 নেসনর জনয ননর্নিত দপশাোর নাস এর্ং
ব
দেসের নশিা নর্ভ্াগ ( State Education
Department) কতৃক
ব ননর্নিত লাইসসিপ্রাপ্ত েি নাসসরব লাইসসসির অনুসর্মােন পাওয়ার দযাগযতা অজবসনর
উপযুক্ত নশিা কাযক্রসর্মর
ব
র্মাধযসর্ম হওয়া স্নাতকসের একজন ননর্নিত দপশাোর নাসসরব তোর্ধাসন এর্ং
ননসয়াগকারী হাসপাতাল র্া নানসংব দহাসর্মর সর্মিসন
ব নানসংব অনুশীলসনর জনয ননযুক্ত করার উসেসশয নশিা
আইসনর ধারা 6907 এর উপনর্ভ্াগ 5 এর্ং সংনিষ্ট প্রনর্ধাসনর প্রসয়াজনীয় অংশ;

•

নশিা আইসনর 6524 ধারা, NYRR এর নশসরানার্ম 8 এর দসকশন 60.7 এর্ং NYRR এর নশসরানার্ম 10 এর সার্
নডনভ্সন ( g) 405.4 এর অনুসেে ( 1) দসই পযন্ত
ব যা প্রসয়াজন দকানও নচনকৎসকসক ননউ ইয়কব রাসজযর
র্মসধয র্া র্াইসর একটে লাইসসিধারী নচনকত্সসকর তোর্ধাসন দকাসনা প্রনতষ্ঠাসন অনুশীলন করার অনুর্মনত
প্রোন কসর নযনন নলয়াসজা কনর্মটে অন দর্মনডকাল এডুসকশসনর ( Liaison Committee on Medical
Education) একটে দর্মনডকযাল এডুসকশন অযাসক্রনডটেং এসজশ্চির অনুসর্মানেত একটে নচনকৎসা নশিার
দপ্রাগ্রার্ম দিসক র্া আসর্মনরকান ওনেওপযানিক অযাসসানসসয়শসনর ( American Osteopathic Association)
দ্বারা স্বীকৃত একটে অযাকাসডনর্মক দর্মনডকযাল দপ্রাগ্রার্ম দিসক 2020-সত স্নাতক হসর্ন এর্ং যাসক
অযাসক্রনডশন কাউশ্চিল ের গ্রযাজুসয়ে দর্মনডকাল এডুসকশন ( Accreditation Council for Graduate
Medical Education) দ্বারা সীকৃত দরনসসডশ্চি দপ্রাগ্রার্ম গ্রহণ কসর;

•

নশিা আইসনর দসকশন 6512 দিসক 6516, এর্ং 6524 এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম 8 এর অংশ 60 দসই
পনরসর অর্নধ পনরর্তবন করা দয সর্ র্যশ্চক্ত ননউ ইয়কব দেসে অর্নস্থ্ত ননর্নিত র্া অযাসক্রনডে করা নচনকৎসা
সংক্রান্ত দপ্রাগ্রার্মগুনল দিসক সাসল স্নাতক হসয়সেন, তাসের ননউ ইয়কব দেসে নচনকৎসক দহসসসর্ প্রযানটস
করসত দেসর্ দকান লাইসসি প্রাপ্ত না হসয় দকান দেওয়ানন র্া দেৌজোনর শাশ্চস্ত োড়াই, এই শসতব দয দসই
সকল স্নাতকসের করা নচনকৎসার তোর্ধান করসর্ন ননউ ইয়কব দেসে নচনকৎসা করার জনয লাইসসিকৃত
এর্ং ননর্নিত একজন নচনকৎসক;

•

এই ধারার অধীসন গণনা করা আয় সীর্মার্দ্ধতা দিসক জরুনর সর্ময়কাসল প্রাপ্ত দযসকাসনা আয় উসপিা করার
উসেসশয অর্সর ও সার্মাশ্চজক সুরিা আইসনর ( Retirement and Social Security Law) ধারা 212;

•

জনস্বাস্থ্য আইসনর ধারা 2805-k ও NYCRR এর নশসরানার্ম 10 এর ধারা 405.4, 405.5, 405.9, 405.14, 405.19
এর্ং 405.22 অনুযায়ী, প্রসয়াজনীয় দপশাগত দযাগযতা সম্পন্ন কর্মীসের অনুর্মনত দেওয়ার জনয প্রসয়াজনীয়
এর্ং যারা জনস্বাস্থ্য আইন এর্ং NYCRR -এর এই ধরসনর ধারাগুনলর সসে সেনত দরসে সুনর্ধায় কাজ করসত
অনধকারপ্রাপ্ত এর্ং স্বীকৃত র্া যারা অনয দেসের প্রসযাজয আইন ও প্রনর্ধান দর্মসন একটে সুনর্ধায় কাজ করসত
স্বীকৃত, তাসেরসক ননউ ইয়কব দেসে একটে সুনর্ধায় অনুশীলন করসত অনুর্মনত দেওয়া হল;

•

ইর্মারসজশ্চি দর্মনডকযাল পারসসনল ( EMT) র্া আডভ্ািড EMT দের তাসের র্তবর্মান অনুসর্মানেত দসটেং দযর্মন,
হাসপাতাসলর র্াইসরর দসটেং এ গুরুতর র্া গুরুতর-নয় এর্মন দসর্া প্রোসনরঅনুর্মনত দেওয়ার জনয জনস্বাস্থ্য
আইসনর আরটেসকল 30 এর প্রসয়াজনীয় অংশ;

•

নচনকৎসা পনরসের্া কর্মীসের কনর্মউননটে পযারানর্মনডনসন, হাসপাতাল র্া স্বাস্থ্যসসর্া সুনর্ধাগুনল র্যতীত অনয
গন্তসর্য পনরর্হন, জায়গায় দরাগীসের নচনকৎসার সুনর্ধাসি ব দেনলসর্মনডনসন এর্ং স্বাস্থ্য কনর্মশনাসরর
অনুসর্মােনক্রসর্ম এ জাতীয় অনযানয পনরসের্া সরর্রাহ করসত প্রসয়াজনীয় পনরর্মাণ অনুর্মনত নেসত নশসরানার্ম
10-এর 800.3 ধারার d এর্ং u NYCRR-এর প্রসয়াজনীয় অংশ;

•

ননর্াহী
ব আসেশ 202 অনুসাসর এর্ং নডপােব সর্মন্ট অে দহলসির পূসর্ অনু
ব
সর্মােসনর র্মাধযসর্ম সাম্প্রোনয়ক
পযারাসর্মনডনসন পনরসের্া সরর্রাহ কসর, প্রতযনয়ত জরুনর নচনকৎসা প্রযুশ্চক্তনর্ে-পযারাসর্মনডকসের দরাগীনর্হীন নননেবষ্ট আসেশ অনুসাসর এর্ং লাইসসিপ্রাপ্ত নচনকত্সসকর নচনকত্সার ননসেব শনায় ইনে্লুসয়ঞ্জা এর্ং
COVID-19 এর নর্রুসদ্ধ টেকাকরসণর অনুর্মনত প্রোসনর জনয জনস্বাস্থ্য আইসনর ধারা 3001-এর সার্নডনভ্শন
( 7) এর্ং NYCRR-এর নশসরানার্ম 10-এর 800.3 ধারার সার্নডনভ্শন ( p), দসই পনরসর অর্নধ যা প্রসয়াজন;

•

ধািীনর্েযাসক স্বাভ্ানর্ক গভ্বার্স্থ্া, নশশুর জন্ম এর্ং প্রসর্-পরর্তী পনরচযার
ব র্যর্স্থ্াপনা এর্ং তার সাসি র্মূলত
স্বাস্থ্যর্নত প্রািনর্মক প্রনতসরাধর্মূলক প্রজনন স্বাস্থ্য পনরচযা,ব এর্ং নর্জাতসকর র্মূলযায়ন, নরসানসসেশন এর্ং
নশশুসের দরোসরসলর জনয সীনর্মত কসর, এর্ং ধািীনর্েযাসক দসই সর্ ধািীসের র্মসধয সীনর্মত কসর যারা
লাইসসিপ্রাপ্ত নচনকৎসক র্া হাসপাতাসলর সাসি সহসযানগতার্মূলক সম্পকব র্জায় দরসে তাসের কাজ কসরন,
যাসত শুধুর্মাি এই ননর্াহী
ব আসেসশর উসেসশয, ধািীরা ননউ ইয়কব স্বাস্থ্য েপ্তর র্া স্থ্ানীয় নডপােব সর্মন্ট অে
দহলি দ্বারা তোর্ধান করা র্া অনুসর্মানেত এর্ং লাইসসিপ্রাপ্ত নচনকৎসক, লাইসসিপ্রাপ্ত সহায়ক নচনকৎসক
র্া প্রতযনয়ত নচনকৎসক নাসসরব নচনকৎসাগত তোর্ধাসন পনরচানলত পসয়ন্ট অে নডসসপননসং ( POD) সাইসে
দকান দরাগী নননেবষ্ট নয় এর্মন স্বাস্থ্যনর্নধর আসেশ অনুযায়ী দয দকান দরাগীসক ইনে্লুসয়ঞ্জা এর্ং COVID-19
এর নর্রুসদ্ধ টেকা নেসত পাসরন দস অনুর্মনত নেসত নশিা আইসনর দসকশন 6951, এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম
8 এর দসকশন 79-5.5, দসই পনরসর অর্নধ সংসশাধন করা যা প্রসয়াজন।

•

নশিা আইসনর অনুসেে 139, পার্নলক দহলি আইসনর দসকশন 576-b এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম 10 এর
দসকশন 58-1.7 দসই পনরসর অর্নধ সংসশাধন করা যাসত ননর্নিত নাসরা
ব অনুসর্মানেত হন গলা র্া
নযাসসােযানরশ্চঞ্জয়াল দসায়াসর্র নর্মুনা সংগ্রহ করার জনয দসই সকল র্যশ্চক্তর দিসক যাসের COVID-19
সংক্রর্মণ হসয়সে র্সল সসেহ করা হসে, পরীিার জনয; এর্ং

•

নশিা আইসনর দসকশন 6902 এর সার্নডনভ্শন 1, 6909 এর সার্নডনভ্শন 4, 5 এর্ং 7, নশিা আইসনর
দসকশন 6527 এর সার্নডনভ্শন 6, 7 এর্ং NYCRR এর োইসেল 8 এর দসকশন 63.9 এর্ং 64.7, এর দসই
পযন্ত
ব সংসশাধন যাসত ( 1) পরীিার উসেসশয COVID-19 র্া ইনে্লুসয়ঞ্জার সংক্রর্মসণ আক্রান্ত হসত পাসরন
এর্মন র্যশ্চক্তর কাে দিসক গলা, অনুনানসক র্া নাসসাসেসরশ্চঞ্জয়াল দসায়ার্ নর্মুনা সংগ্রহ করা; ( 2) তীব্র র্া
অতীসতর COVID-19 দরাগ ননণসয়র
ব
জনয রসক্তর নর্মুনা সংগ্রহ করা; ( 3) টেকাোন অনুশীলসনর পরার্মশোতা
ব
কনর্মটে ( Committee for Immunization Practices, ACIP) এর্ং/অির্া একটে প্রসযাজয র্মানকবন যুক্তরাসের
োেয ও ওেুধ প্রশাসন-এর অনুসর্মােন র্া জরুনর র্যর্হাসরর অনুসর্মােন ( Emergency Use Authorization,
EUA)-এর অনত সাম্প্রনতক সুপানরশ অনুসাসর ইনে্লুসয়ঞ্জা র্া COVID-19-এর নর্রুসদ্ধ টেকাকরণ করা, এই
আসেসশ ননধানরত
ব
অনয দয দকানও শতব সাসপসি, প্রনশিণ এর্ং তোরনক সম্পনকবত শতবানে সহ, তসর্ এসত
সীর্মার্দ্ধ নয়, দযোসন প্রসযাজয; এর্ং ( 4) দযোসন প্রসযাজয এর্ং দসই পনরসর অর্নধ যা প্রসয়াজন, একজন
নাসসরব তোর্ধাসন, কাজ সম্পােন করার জনয, অনযিায় একজন লাইসসিপ্রাপ্ত র্া ননর্নিত নাসসরব
অনুশীলসনর দিসির র্মসধয সীর্মার্দ্ধ যা একজন COVID-19 র্া ইনে্লুসয়ঞ্জা সংক্রর্মসণ আক্রান্ত র্া
সসেহজনক র্যশ্চক্তর পনরচযা ব করা;

•

নশিা আইসনর 6521 ও 6902 এর্ং 6909 এর সার্নডনভ্শন 4, 5 এর্ং 7, নশিা আইসনর দসকশন 6527 এর
সার্নডনভ্শন 6, 7 এর্ং NYCRR এর োইসেল 8 এর দসকশন 63.9 এর্ং 64.7 এর এই প্রকার সংসশাধন, যাসত
এটে নন-নানসংব কর্মীসের অনুর্মনত দেওয়ার জনয প্রসয়াজনীয় পনরর্মাসণ, নশিা আইসনর অনুসেে 139
অনুসাসর লাইসসিপ্রাপ্ত নাসসের
ব
লাইসসিপ্রাপ্ত নচনকত্সক র্া অনযানয লাইসসিপ্রাপ্ত এর্ং আইনগতভ্াসর্
অনুসর্মানেত স্বাস্থ্যসসর্া প্রোনকারীসের দ্বারা ননধানরত
ব
নচনকতসাগত দরশ্চজসর্মন্টগুনলর কায সম্পােনসক
ব
সীর্মার্দ্ধ কসর, দযর্মন আইন র্া ননর্াহী
ব আসেশ দ্বারা অনুসর্মানেত এর্ং স্বাস্থ্য কনর্মশনার ( Commissioner of
ৃ
Health) কতক
ব যিাযি নহসসসর্ নর্সর্নচত প্রনশিণ সর্মাপ্ত হওয়ার পসর, এগুনল করার জনয: ( 1) পরীিার
উসেসশয COVID-19 র্া ইনে্লুসয়ঞ্জার সংক্রর্মসণ আক্রান্ত হসত পাসরন এর্মন র্যশ্চক্তর কাে দিসক গলা,
অনুনানসক র্া নাসসাসেসরশ্চঞ্জয়াল দসায়ার্ নর্মুনা সংগ্রহ করা; ( 2) তীব্র র্া অতীসতর COVID-19 দরাগ ননণসয়র
ব
জনয রসক্তর নর্মুনা সংগ্রহ করা; ( 3) টেকাোন অনুশীলসনর পরার্মশোতা
ব
কনর্মটে ( ACIP) এর্ং/অির্া একটে
প্রসযাজয র্মানকবন যুক্তরাসের োেয ও ওেুধ প্রশাসন-এর অনুসর্মােন র্া জরুনর র্যর্হাসরর অনুসর্মােন ( EUA)এর অনত সাম্প্রনতক সুপানরশ অনুসাসর ইনে্লুসয়ঞ্জা র্া COVID-19-এর নর্রুসদ্ধ টেকাকরণ করা, এই
আসেসশ ননধানরত
ব
অনয দয দকানও শতব সাসপসি, প্রনশিণ এর্ং তোরনক সম্পনকবত শতবানে সহ, তসর্ এসত
সীর্মার্দ্ধ নয়, দযোসন প্রসযাজয; এর্ং ( 4) দযোসন প্রসযাজয এর্ং দসই পনরসর অর্নধ যা প্রসয়াজন, একজন
নাসসরব তোর্ধাসন, কাজ সম্পােন করার জনয, অনযিায় একজন লাইসসিপ্রাপ্ত র্া ননর্নিত নাসসরব
অনুশীলসনর দিসির র্মসধয সীর্মার্দ্ধ যা একজন COVID-19 র্া ইনে্লুসয়ঞ্জা সংক্রর্মসণ আক্রান্ত র্া
সসেহজনক র্যশ্চক্তর পনরচযা ব করা;

•

NYCRR এর নশসরানার্ম 10 এর দসকশন 405.3 এর উপ-নর্ভ্াগ ( b) দসই পনরসর অর্নধ সংসশাধন র্া পনরর্তবন
করা যাসত সর্জনীন
ব
হাসপাতালগুনল দযাগযতাপ্রাপ্ত দস্বোসসর্ক র্া কর্মী র্যর্হার অনুসর্মােন পান যারা
অনযানয সর্জনীন
ব
হাসপাতাসলর সাসি যুক্ত , এই সাসপসি;

•

NYCRR-এর নশসরানার্ম 10 এর 400.9 ধারা এর্ং 405.9 ধারার h উপধারার অনুসেে 7, সাধারণ হাসপাতাল ও
নানসংসহার্মগুনলসক
ব
জনস্বাস্থ্য আইন ( "অনুসেে 28 এর সুনর্ধা" ) এর অনুসেে 28 অনুসাসর লাইসসি দেওয়া
হসয়সে যা েুসযাগকালীন
ব
জরুনর সর্মসয় দরাগীসের নচনকৎসা করসে, স্বাস্থ্য কনর্মশনাসরর অনুসর্মােসন এই
জাতীয় দরাগীসের দ্রুত োড়, স্থ্ানান্তর র্া গ্রহণ করসে, দযর্মন- ননরাপে স্থ্ানান্তর ও োসড়র প্রযানটস এর্ং
র্ানসোসের স্বাস্থ্য ও সুরিা রিার জনয সর্মস্ত সুসযাগসুনর্ধার র্যর্স্থ্া গ্রহণ কসর এর্ং জরুনর নচনকৎসা ও
সশ্চক্রয় শ্রর্ম আইন ( 42 U.S.C. দসকশন 1395dd) এর্ং দকাসনা সম্পনকবত নর্নধ দর্মসন চসল;

•

NYCRR-এর নশসরানার্ম 8 এর দসকশন 64.7 এর পনরর্তবন যাসত অযানকউে কসরানানর নসনসরাসর্মর জনয
নাসসের
ব
শুরু করা দপ্রাসোকসল ইসলসরাকানডবয়ার্ম ( EKG), পনরর্নতবত র্মাননসকঅর্স্থ্ার জনয ব্লাড গ্লুসকাজ,
সম্ভার্য দসশ্চিসসর জনয লযার্ দেে এর্ং ইন্ট্রাসভ্নাস লাইন এর্ং পরীিা এর্ং ডায়াগসনানসস ত্বরানিত করার
জনয গভ্বধারণ পূর্ প্রশ্চ
ব ক্রয়া অন্তভ্ুক্ত
ব হয়;

•

NYCRR,-এর নশসরানার্ম 10 এর ধারা 415.15- পনরর্তবন করা হল যাসত নচনকৎসকসের নানসংব দহার্ম পনরেশনব
দেনলসর্মনডনসসনর র্মাধযসর্ম করা যায়;

•

NYCRR এর নশসরানার্ম 10 এর দসকশন 405.13 এর্ং 755.4 এই পনরসর অর্নধ সংসশাধন করা যা একজন
উন্নত পযাসয়র
ব
অনুশীলসনর জনয ননর্নিত নাস যার
ব
ডটসরে র্া র্মাোস নডনগ্র
ব
আসে এর্ং নযনন অযাসনসস্থ্নসয়া
প্রোসন নর্সশেজ্ঞতা কসরন একটে সর্জনীন
ব
হাসপাতাসল অির্া একটে স্বানধন অযাম্বুসলেনর সাজবানর দকসন্দ্র,
দকান দযাগযতাপ্রাপ্ত নচনকৎসসকর তোর্ধান োড়া এই স্বাস্থ্য পনরচযার
ব পনরসর্সশ;

•

NYCRR এর নশসরানার্ম 10 এর দসকশন 800.3, 800.8, 800.9, 800.10, 800.12, 800.17, 800.18, 800.23,
800.24, এর্ং 800.26 সংসশাধন করা দসই পনরসর অর্নধ যা প্রসয়াজন এক র্েসরর জনয সকল নর্েযর্মান
জরুনর নচনকৎসা দসর্া প্রোনকারীসের জনয সাটেব নেসকশন প্রসানরত করার জনয, স্বাস্থ্য কনর্মশনারসক
অনুসর্মােন প্রোন কসর পরীিণ র্া পুনঃপ্রতযয়সনর প্রসয়াজনগুনল পনরর্তবন করা নচনকৎসাগত
পনরচযাকারীসের
ব
জনয; স্বাস্থ্য কনর্মশনাসরর নর্সর্চনার নভ্নত্তসত স্থ্নগত র্া সংসশাধন করা, পূসর্ প্রতযনয়ত
ব
জরুনর নচনকৎসা দসর্া প্রোনকারীসের পুনঃর্যর্স্থ্া করার জনয দকান প্রসয়াজনীয়তা; এর্ং, স্বাস্থ্য েপ্তসরর
নর্সর্চনার নভ্নত্তসত, স্বাস্থ্য অনধেপ্তর দ্বারা ননধানরত
ব
একটে প্রশ্চক্রয়া গসড় দতালা তু লুন , দয দকান জরুনর
নচনকৎসা দসর্া প্রোনকারী সাটেব োইড র্া অনয দকান রাে কতৃক
ব লাইসসিকৃত ননউ ইয়কব দেসের র্মসধয
জরুনর নচনকৎসা দসর্া প্রোসনর অনুর্মনত প্রোন; স্বাস্থ্য কনর্মশনাসরর নর্সর্চনায়, EMS কাযক্রসর্মর
ব
দেকসই
ননশ্চিত করার জনয সরঞ্জার্ম র্া গানড়র প্রসয়াজনীয়তা স্থ্নগত র্া পনরর্তবন করার জনয;

•

NYCRR এর নশসরানার্ম 10 এর 3001 উপনর্ভ্াগ (15), এর্ং দসকশন 800.3, 800.15 এর্ং 800.16 নর্ভ্াসগর
অনুসর্মােসনর সহ দসই পনরসর অর্নধ সংসশাধন করা যাসত "নচনকৎসাগত ননয়ন্ত্রণ" এর র্যােযাসত অন্তভ্ুক্ত
ব
করা যায় জরুনর এর্ং অ-জরুনর পনরসের্ার কর্মীসের ননসেবশনা একটে দর্মনডকাল কসন্ট্রাল দসন্টাসরর দ্বারা

এর্ং জরুনর অর্স্থ্ার নচনকৎসাগত কর্মীসের একজন নাস প্রযানটশনাসরর,
ব
নচনকৎসসকর সহকারী র্া
পযারাসর্মনডসকর অধীসন পনরচানলত হওয়া , এই শসতব দয দসই নচনকৎসা দপশাোর নডপােব সর্মন্ট অে দহলসির
একটে পনরকল্পনা অনুযায়ী এর্ং একজন নচনকৎসসকর তত্তার্ধাসনর অধীসন দসই নচনকতসাগত দপশাোর তার
পনরসের্া প্রোন করসেন;
•

জনস্বাস্থ্য আইসনর ধারা 3001, 3005-a, 3008, এর্ং 3010 জরুনর নচনকৎসাগত পনরসের্া' র সংজ্ঞা
সংসশাধসনর জনয যাসত প্রসয়াজনীয়, জরুনর, অ-জরুনর এর্ং কর্ম জরুনর নচনকৎসা সহায়তা অন্তভ্ুক্ত
ব ;
অনুসর্মানেত অযাম্বুসলি পনরসের্া র্া প্রোনকারীসের উপর সীর্মার্দ্ধতা ননর্মূলব করা অির্া যারা স্বাস্থ্য
অনধেপ্তসরর পূর্ অনু
ব
সর্মােসনর সাসি তাসের অযাম্বুসলি সানভ্বসসর অপাসরটেং সাটেব নেসকসে তানলকাভ্ুক্ত
প্রািনর্মক অঞ্চসলর র্াইসর কাজ করসেন, তাসের উপর দিসক সীর্মার্দ্ধতা তু সল দনওয়া; দযাগযতাপ্রাপ্ত
র্যশ্চক্তর্গসক
ব অস্থ্ায়ী জরুনর নচনকৎসা পনরসের্া প্রোনকারীর প্রতযয়নপি অনুসর্মােন করার জনয স্বাস্থ্য
কনর্মশনারসক অনুর্মনত প্রোন করা; এর্ং নডপােব সর্মন্ট অে দহলসির অনগ্রর্ম অনুসর্মােসনর সাসি দরানগসের
স্বাস্থ্য পনরচযা ব দেনসনলটে োড়া অনযানয স্থ্াসন ননসয় যাওয়ার জনয জরুনর নচনকৎসা পনরসের্াগুনলসক অনুর্মনত
দেওয়া;

•

নশিা আইসনর ( EducationLaw) দসকশন 6502, 6524, 6905, 6906 এর্ং 6910 এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম
8 এর অংশ 59.8 দসই পনরসর অর্নধ সংসশাধন করা যা প্রসয়াজন অর্সরপ্রাপ্ত নচনকৎসক, ননর্নিত দপশাোর
নাস ,ব লাইসসিপ্রাপ্ত র্যর্হানরক নাস ,ব এর্ং নাস নচনকৎসকসের
ব
যারা প্রযানটস করার জনয লাইসসিপ্রাপ্ত এর্ং
র্তবর্মাসন ননউ ইয়কব রাসজযর সকল প্রাসনেক ননয়র্ম কানুসনর ও শৃঙ্খলার অনুর্নতব, নকন্তু ননউ ইয়কব দেসে
ননর্নিত নন, তাসের পুনরায় ননর্নিত করা একটে ত্বরানিত স্বয়ংশ্চক্রয় ননর্নিকরণ েসর্মরব সাহাসযয যা রাজয
ততনর কসর এর্ং দকান ননর্নিকরণ নে র্মকুর্ করা শ্চির্ানেক
ব ননর্নিকরসণর সর্মকাসলর জনয দসই ধরসণর
ননর্িকসের দিসি;

•

নশিা আইসনর দসকশন 6542 এর অনুসেে 1, নশিা আইসনর দসকশন 6549 এর অনুসেে 1 এর্ং NYCRR
এর নশসরানার্ম 10 এর দসকশন 94.2 এর উপনর্ভ্াগ ( a) এর্ং ( b) এই পনরসসর সংসশাধন করা যাসত একজন
নর্সশেজ্ঞ সহায়কসক নচনকতসাগত পনরসের্া প্রোন করসত অনুসর্মানেত কসর তাসের নশিা, প্রনশিণ এর্ং
অনভ্জ্ঞতার সাসি যা উপযুক্ত , দকান তত্তার্ধায়ক নচনকৎসসকর উপনস্থ্নত োড়াই এর্ং দকান তত্তার্ধাসনর
অভ্াসর্র কারসণ দকান দেওয়ানন র্া দেৌজোনর েণ্ড োড়াই ;

•

নশিা আইসনর দসকশন 6902-এর উপ-নর্ভ্াগ ( 3), এর্ং দকান সংনিষ্ট নর্নধ, যার অন্তভ্ুক্ত
ব , নকন্তু তাসতই
সীর্মার্দ্ধ নয়, NYCRR এর নশসরানার্ম 10 এর দসকশন 64.5 এর সংসশাধন দসই পনরসর অর্নধ যাসত একজন
নাস প্রযানটশনার
ব
নচনকৎসাগত পনরসের্া প্রোন করসত পাসর যা তাসের নশিা, প্রনশিসণর এর্ং অনভ্জ্ঞতার
উপযুক্ত , দকান অনুশীলসনর দকান নলনেত চুশ্চক্ত োড়াই, অির্া দকান নচনকত্সসকর সাসি সহসযানগতার্মূলক
সম্পকব োড়া, নলনেত অনুশীলন চুশ্চক্তর সাসি যা সম্পনকবত দেওয়ানন র্া অপরাধর্মূলক শাশ্চস্ত োড়া, র্া একজন
নচনকৎসসকর সাসি সহসযানগতার্মূলক সম্পকব োড়া;

•

N.Y.C.R.R এর নশসরানার্ম 10, উপ-নর্ভ্াগ ( g) এর অনুসেে ( 2) এর উপ-অনুসেে ( ii) সংসশাধন করা দসই
পনরসর অর্নধ যাসত নর্সেশী দর্মনডকাল স্কুসলর স্নাতকসের যাসের অন্তত এক র্েসরর স্নাতক স্তসরর নচনকৎসা
সংক্রান্ত নশিা প্রাপ্ত হসয়সে তাসের হাোতাসল দরানগসের পনরচযা ব করার অনুসর্মােন দেওয়ার ননয়র্মটে
পনরর্তবন করা যাসত দসই লাইসসিনর্হীন স্নাতক োি/োিীরা হাোতাসল পনরসের্া প্রোন করসত পাসরন যনে
তারা অন্তত এক র্েসরর স্নাতক স্তসরর নচনকৎসা সংক্রান্ত নশিা পূণ কসর
ব
িাসকন;

•

জনস্বাস্থ্য আইসনর অনুসেে 6909-এর উপধারা 4, নশিা আইসনর অনুসেে 6527-এর উপধারা 6 এর্ং
NYCRR-এর নশসরানার্ম 8-এর ধারা 64.7 অনুযায়ী, পরীিার উসেসশয র্া এই ধরসনর অনযানয কাজগুসলা
সম্পােন করসত পাসর COVID-19 দ্বারা সংক্রনর্মত র্া সসেহজনক র্যশ্চক্তসক দসর্া প্রোন করসত নচনকৎসক
এর্ং প্রতযনয়ত নাসসের
ব
একটে নননেবষ্ট নন-সপসশন্ট দরশ্চজসর্মন্ট জানর করসত, নাস র্া
ব এর্মন অনয দকাসনা
র্যশ্চক্তর কাসে আইন দ্বারা অনুসর্মানেত র্া ননর্াহী
ব আসেসশ COVID-19 আক্রান্ত র্যাশ্চক্তর গলা র্া নাসসেরানরল
দসায়ার্ এর নর্মুনা সংগ্রহ করার অনুসর্মােন দেয়া হল;

•

নশিা আইসনর ধারা 8602 ও 8603 এর্ং NYCRR-এর নশসরানার্ম 10-এর ধারা 58-1.5 অনুযায়ী, যারা অনধক
জটেল পরীিার যুক্তরােীয় শতব পূরণ কসর এর্মন র্যশ্চক্ত প্রসয়াজন যারা একটে COVID-19 সংক্রর্মসণর
আক্রান্ত সসেহ র্যশ্চক্ত দিসক সংগৃহীত নর্মুনায় SARS-CoV-2 পরীিা কসর;

•

নশিা আইসনর আটেব সকল 165 এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম 10 এর ধারা 58-1.3 এর আওতায়, একজন
সুপারভ্াইসরসক অন-সাইসে প্রনত সপ্তাসহ অন্তত আে ন্টার জনয িাকসল, নিননকযাল লযার্সরেনরর

কর্মীসের েূরর্তী স্থ্ান দিসক তোর্ধাসনর র্মারেৎ দকাসনা নিননকযাল লযার্সরেনরসত পরীিা-ননরীিা করার
অনুর্মনত নেসত যার্তীয় প্রসয়াজনীয়তা অর্লম্বন কসর;
•

নশিা আইসনর দসকশন 6530 এর সার্নডনভ্শন 32 এর্ং NYCRR এর নশসরানার্ম 8 এর দসকশন 29.2 এর
সার্নডনভ্শন ( a) এর অনুসেে ( 3) এর্ং NYCRR এর োইসেল 10 এর দসকশন 58-1.11, 405.10, এর্ং 415.22
এর প্রসয়াজনীয় অংসশর পনরর্তবন; যাসত স্বাস্থ্যসসর্া কর্মীসের দরকডব রাোর োনয়ত্ব দিসক অর্যাহনত দেওয়া
হয়, যার র্মসধয রসয়সে নকন্তু এসতই সীর্মার্দ্ধ নয়, ডায়াগননেক দকাড দেওয়া র্া নর্নলং এর জনয প্রসয়াজনীয়
অনযানয দরকডব ততনর করা এর্ং রাো, নডপােব সর্মন্টঅে দহলি র্া দেে এডুসকশন নডপােব সর্মসন্টর ধায করা
ব
দেওয়ানন র্া দেৌজোনর েণ্ড োড়াই;

•

দেে অি ব আইসনর ( State Finance Law) ধারা 112, অনুসেে V-এর সসে সেনতপূণ ,ব দেসের সংনর্ধাসনর
ধারা 1-এর সাসি সার্মঞ্জসযপূণ বএর্ং অনতনরক্ত কাজ, স্থ্ান এর্ং সর্ময়সক দেসের চুশ্চক্তসত দযাগ করার জনয র্া
জরুনর চুশ্চক্ত প্রোসনর জনয প্রসয়াজনীয় পনরর্মাসণ অন্তভ্ূ ক্ত
ব তসর্ পার্নলক নর্শ্চডং আইসনর ( Public Buildings
Law) ধারা 3-এর অধীসন দেসের শ্চক্রয়াকলাসপর স্থ্ান পনরর্তবন এর্ং সর্মিসনর
ব
জনয জরুনর চুশ্চক্ত র্া ইজারা
নেসত সীর্মার্দ্ধ নয়; র্া পার্নলক নর্শ্চডং আইসনর ধারা 9-এর অধীসন জরুনর চুশ্চক্ত ; র্া দেে অি আইসনর
ব
ধারা
136-a-এর অধীসন দপশাোর পনরসের্ার জনয জরুনর চুশ্চক্ত ; র্া পণয, পনরসের্ানে এর্ং প্রযুশ্চক্তর জনয জরুনর
চুশ্চক্তগুসলা দেে অি বআইসনর ধারা 163-এর অধীসন; র্া দকানও দেডাসরল GSA সর্ময়সূচী, দেডাসরল 1122
কর্মসূব নচ, র্া অনয দেে, আঞ্চনলক, স্থ্ানীয়, র্হু-এেনতয়ার সম্পন্ন, র্া সর্মর্ায় চুশ্চক্তনভ্নত্তক যানর্াহসনর র্মাধযসর্ম
পণয, পনরসের্া এর্ং প্রযুশ্চক্ত ক্রসয়র জনয জরুনর চুশ্চক্ত ;

•

দেসের আনিক
ব আইসনর দসকশন 163 এর্ং অিনননতক
ব
নর্কাশ আইসনর ( Economic Development Law)
আটেব কযাল 4-C, যাসত পণয, দসর্া, প্রযুশ্চক্ত ও উপাোন ক্রসয়র অনুসর্মােন কসর;

•

র্ীর্মা আইসনর ( Insurance Law) দসকশন 4903 এর্ং জনস্বাস্থ্য আইসনর দসকশন 4903 দসই পনরসর অর্নধ
পনরর্তবন করা যাসত এই ননর্াহী
ব আসেশ কাযকর
ব িাকা অর্স্থ্ায় হাসপাতাল কতৃক
ব স্বাস্থ্য পনরকল্পনার
অনুসর্মােসনর পর স্বাস্থ্যসসর্া কর্মীসের উপলভ্যতা র্াড়াসনা যায় ননসনাক্ত কাজগুনলর র্মাধযসর্ম - হাসপাতাল
পনরসের্ায় ননধানরত
ব
সাজবানর, হাসপাতাল ভ্নতব, হাসপাতাসলর আউে দপসশন্ট দসর্া, হাসপাতাসল ভ্নতব িাকার
পর দহার্ম দহলি দকয়ার দসর্া, হাসপাতাসল ভ্রনতর পর ইনসপসশন্ট এর্ং আউে দপসশন্ট পুনর্াসন
ব
দসর্ার
দিসি নপ্রঅসিারাইসজশন পযাসলাচনা
ব
করা র্ি করা; এর্ং ইন-সনেওয়াকব হাসপাতাসলর জনয ইনসপসশন্ট
এর্ং আউে দপসশন্ট দসর্ার দরসিাসেনটভ্ পযাসলাচনা
ব
র্ি করা; এর্ং

•

র্ীর্মা আইসনর দসকশন 4904 এর সার্সসকশন c, দসকশন 4914 এর সার্সসকশন b এর অনুসেে 1,
জনস্বাস্থ্য আইসনর দসকশন 4904 এর সার্সসকশন 3 এর্ং জনস্বাস্থ্য আইসনর দসকশন 4914 এর
সার্নডনভ্শন 2 এর একটে অনুসেে দসই পনরসর অর্নধ পনরর্তবন করা যাসত এই ননর্াহী
ব আসেশ চলাচানলন
সর্মসয় স্বাস্থ্যসসর্া কর্মীসের উপলভ্যতা র্াড়াসত হাসপাতাসলর জর্মার ননধানরত
ব
সর্ময়সীর্মার একটে অভ্যন্তরীণ
এর্ং র্ানহযক আনপল দোল করা যায়।

আর্মার স্বহসস্ত প্রেত্ত এর্ং অযালর্ানন শহসর দেসের ননজস্ব
নসলসর্মাহর সহ েুই হাজার একুশ সাসলর
দসসেম্বর র্মাসসর সাতাশ তর্ম নেসন এটে প্রোন
করা হসলা।

গভ্নরব কতৃক
ব

গভ্নসরর
ব
সনচর্

