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এক্সিকিউটিভ অর্ডার 
 

নিউ ইয়র্ক স্টেটে এর্টে দটু্ কোগ জরুনি অবস্থো স্ট োষণো 

 

 

স্ট্টেতু, 2020 সালের শুরুর কিলি কিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া (World Health Organization, WHO) দ্বারা 

কিাকভর্-19 বিকশ্বি মহামারী এিটি আন্তর্ডাকিি উলদ্বলের র্নস্বাস্থ্য র্রুকর অিস্থ্া (Public Health 

Emergency of International Concern) কহলসলি ক াকিি হলেলে ;  

 

স্ট্টেতু, 2020 সালের 31 র্ানুোকর কিাকভর্-19 এর প্রকিক্সিোে কিলের স্বাস্থ্যলসিা সম্প্রিােলি 

সাহায্য িরলি মাকিডন স্বাস্থ্য ও মানিলসিা (United States Health and Human Services) সকিি সম্পূর্ ড 

মাকিডন য্ুক্তরালের র্নয এিটি র্নস্বাস্থ্য র্রুকর অিস্থ্া ক াির্া িলরলেন  

 

স্ট্টেতু, কনউ ইেিড এখন কয্ হালর কিাকভর্-19 সংিমর্ কিখলি পালে িা কেি 2020 সালের 

একপ্রলের পর কেলি কিলখকন। 

  

স্ট্টেতু, েি এি মালস নিুন কিাকভর্-19 আিান্ত হলে হাসপািালে ভকিড করােীর সংখযা কিলে 

বিকনি 300 র্লনর কিকে হলে কেলে ; 

 

স্ট্টেতু, কেির্লুে আঞ্চকেি িাকহিা পূরলর্র র্নয হাসপািালের ধারর্ক্ষমিা কনক্সিি িরলি 

কেিলি অিেযই এিটি সমকিি পন্থা অিেম্বন িরলি হলি;  

 

স্ট্টেতু, কমউকনকসপযাকেটি ও িাউকিগুকের কিাকভর্-19 টিিা ও পরীক্ষা প্রিান ও িযিস্থ্া িরার 

র্নয এিং এমন হালর ভাইরাস সংিমর্ করাধ িরার র্নয িালির প্রলিষ্টাে কেি সরিারলি অিেযই িালির 

সমে ডন িরলি হলি; 

 

এখি, অতএব, আকম, িযাকে কহািে, কনউ ইেিড কেলির েভন ডর, কনউ ইেিড কেলির সংকিধান 

এিং আইন দ্বারা আমার উপর নযস্ত িিত ডত্ব দ্বারা, এিং কনি ডাহী আইলনর ধারা 28, অনুলেি 2-B দ্বারা 

অনুয্ােী কেলি এিটি িুলয্ ডাে সং টিি হলেলে িলে মলন িরকে, য্ার র্নয ক্ষকিগ্রস্ত স্থ্ানীে সরিারসমূহ 

পয্ ডাপ্ত সাোিালন অক্ষম, এিং িাই আকম এিদ্বারা 2022 সালের 15 র্ানেুাকর পয্ ডন্ত সম্পূর্ ড কনউ ইেিড 

কেলি এিটি কেি িুলয্ ডাে র্রুকর অিস্থ্া ক াির্া িরকে ; এিং  

 

উপিন্তু, এই ক াির্া কনউ ইেিড কেি কিার্স, রুেস অযান্ড করগুলেেলনর (New York State 

Codes, Rules and Regulations) পািড 360 এর আিেযিিা সন্তুষ্ট িলর এিং কেিলি সার্ড অযান্ড কেি 

(Surge and Flex) কসলেম িযিহার িরার অনুমকি কিে, য্ার মলধয অন্তভুডক্ত  অিযািেযিীে নে এমন 

ঐক্সেি প্রক্সিো মুেিকি িরা, কিন্তু য্া এর মলধয সীমািদ্ধ োিলি না।  

 

উপিন্তু, কনি ডাহী আইলনর অনুলেি 2-B এর 29 ধারা অনুয্ােী, আকম রার্য কিস্িতি র্রুরী 

িযিস্থ্াপনা পকরিল্পনা (State Comprehensive Emergency Management Plan) িাস্তিােন িকর এিং 

সিে প্রলোর্নীে রােীে সংস্থ্াগুলোলি এই কেলির িুলয্ ডােপূর্ ড র্রুকর অিস্থ্া কেলি উদ্ধার, রােীে ও 



  

স্থ্ানীে সম্পকি রক্ষা, এিং স্বাস্থ্য, িেযার্ এিং কনরাপিা রক্ষাে প্রলোর্নীে অনযানয সহােিার র্নয য্োয্ে 

পিলক্ষপ গ্রহর্ িরার অনুলমািন কিলেকে।     

 

উপরন্তু, কনি ডাহী আইলনর 2-B অনুলেলির 29-a ধারা অনুয্ােী আমার উপর নযস্ত কেলির 

িুলয্ ডােপূর্ ড র্রুকর অিস্থ্াে কয্লিালনা এলর্ক্সির কয্লিালনা সংকিকধ, স্থ্ানীে আইন, অধযালিে, আলিে, 

কনেম, িা প্রকিধান িা িালির কয্লিালনা অংে সামকেিভালি স্থ্কেি িা সংলোধন িরার িিত ডত্ব দ্বারা, য্কি 

এমন সংকিকধ, স্থ্ানীে আইন, অধযালিে, আলিে, কনেম, িা প্রকিধান মানার ফলে িুলয্ ডাে র্রুকর িযিস্থ্া 

সামাে কিওোর র্নয প্রলোর্নীে পিলক্ষপ প্রকিলরাধ, িাধাগ্রস্ত িা কিেকম্বি িলর িা য্কি এমন িুলয্ ডাে 

সামাে কিওোর র্নয সাহায্য সহলয্াকেিা িরার র্নয প্রলোর্ন হে, িাহলে আকম এিদ্বারা এই কনি ডাহী 

আলিলের িাকরখ কেলি 2021 সালের 26 কর্লসম্বর িাকরখ পয্ ডন্ত কনলির স্থ্কেিালিে িা পকরিিডন ক াির্া 

িরকে: 

 

• কেি অে ড আইলনর (State Finance Law) ধারা 112 কসই পকরসর অিকধ সংলোধন িরা য্ালি কেি 

িুক্সক্তলি অকিকরক্ত িম ড, সাইি, অে ডােন, এিং সমে কয্াে িরলি পালর অেিা িুক্সক্ত প্রিান িরলি 

পালর য্ার মলধয রলেলে সরিাকর ভিন আইলনর (Public Buildings Law) ধারা 3-এর অধীলন কেলির 

ক্সিোিোপ স্থ্ানান্তলরর র্নয েীর্ এিং সমে ডন; িা সরিাকর ভিন আইলনর ধারা 9-এর অধীলন 

িুক্সক্ত; িা কেি অে ড আইলনর ধারা 136-a-এর অধীলন কপোিার পকরলিিার র্নয িুক্সক্ত; িা কয্লিালনা 

কফর্ালরে সাধারর্ কসিা প্রোসন (General Services Administration, GSA) সমেসূকি, কফর্ালরে 

1122 কপ্রাগ্রাম, িা অনয কেি, আঞ্চকেি, স্থ্ানীে, িহু-এখকিোর সম্পন্ন, িা সমিাে িুক্সক্তকভকিি 

য্ানিাহলনর মাধযলম পর্য, পকরলিিা এিং প্রযু্ক্সক্ত িলের র্নয িুক্সক্ত, কিন্তু য্া এর মলধয সীমািদ্ধ নে;  

 

• কেলির আকে ডি আইলনর ধারা 163 এিং অে ডননকিি কিিাে আইলনর (Economic Development 

Law) অনুলেি 4-C, েযান্ডার্ড কনাটিে এিং িে প্রক্সিো অনুসরর্ না িলর প্রলোর্নীে পর্য, 

পকরলিিা, প্রয্ুক্সক্ত এিং উপিরর্ িলের অনুমকি কিে; 

 

• কেি অে ড আইলনর কসিেন 97-G, কসই পকরসর অিকধ সংলোধন িরা য্ালি খািয, ক্সর্কনিপত্র, 

পকরলিিাকি এিং সরঞ্জাম িে িরার র্নয িা কিকভন্ন কিন্দ্রীভূি পকরলিিা প্রিান িরার র্নয 

প্রলোর্ন প্রভাকিি স্থ্ানীে সরিারগুকেলি, িযক্সক্তিে ডলি এিং অনযানয কেি িকহভূডি সিালির 

িুলয্ ডােিােীন র্রুকর অিস্থ্ার প্রকি প্রকিক্সিো িযক্ত িরলি িা িা কেলি পুনরুদ্ধার কপলি সহােিা 

িরা য্াে। 

 

 

 

 

আমার স্বহলস্ত এিং কেলির কনর্স্ব সীেলমাহলরর 

অধীলন, অযােিাকন েহলর িুই হার্ার 

এিুে সালের কসলেম্বর মালসর 

োক্সিেিম কিলন এটি প্রিান িরা 

হলো। 

 

 

েভন ডর িিত ডি   

 

েভন ডলরর সকিি 


