
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নং 11.1 

 

এক্সিকিউটিবঅর্ডায 

 

নিউ ইয়র্ক স্টেটে এর্টে দটু্ কোগ জরুনি অবস্থো স্টঘোষণো 

 

 

স্ট্টেতু, 2020 ালরয শুরুয কিলি কফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্া (World Health Organization, WHO) দ্বাযা 

কিাকবর্-19 বফকশ্বি ভাভাযী এিটি আন্তর্ডাকিি উলদ্বলেয র্নস্বাস্থ্য র্রুকয অফস্থ্া (Public Health 

Emergency of International Concern) কললফ ক াকলি লেলে;  

 

স্ট্টেতু, 2020 ালরয 31 র্ানুোকয কিাকবর্-19 এয প্রকিক্সিোে কিলয স্বাস্থ্যলফা ম্প্রিােলি 

াাময িযলি ভাকিডন স্বাস্থ্য ও ভানফলফা (United States Health and Human Services) কিফ মূ্পর্ ড 

ভাকিডন মুক্তযালেয র্নয এিটি র্নস্বাস্থ্য র্রুকয অফস্থ্া ক ালর্া িলযলেন  

 

স্ট্টেতু, কনউ ইেিড এখন কম ালয কিাকবর্-19 ংিভর্ কিখলি ালে িা কেি 2021 ালরয 

একপ্রলরয য কেলি কিলখকন। 

  

স্ট্টেতু, েি এি ভাল নিুন কিাকবর্-19 আিান্ত লে াািালর বকিড কযােীয ংখযা কফল 

বিকনি 300 র্লনয কফক লে কেলে; 

 

স্ট্টেতু, কেির্লু আঞ্চকরি িাকিা ূযলর্য র্নয াািালরয ধাযর্ক্ষভিা কনক্সিি িযলি 

কেিলি অফযই এিটি ভকিি ন্থা অফরম্বন িযলি লফ; 

 

স্ট্টেতু, কভউকনকযাকরটি ও িাউকিগুকরয কিাকবর্-19 টিিা ও যীক্ষা প্রিান ও ফযফস্থ্া িযায 

র্নয এফং এভন ালয বাইযা ংিভর্ কযাধ িযায র্নয িালিয প্রলিষ্টাে কেি যিাযলি অফযই িালিয 

ভে ডন িযলি লফ; 

 

স্ট্টেতু, এিটি নিুন SarCoV2 বযাকযলেি, মা ওকভিন নালভ কযকিি, কফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্া এফং 

কিা ড পয কর্ক্সর্র্ িলরার অযান্ড কপ্রলবনন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 

িিৃডি নাক্ত িযা লেলে এফং উলদ্বলেয বযাকযলেি কললফ ক ালর্া িযা লেলে; 

 

স্ট্টেতু, বযাকযলেিটি কনউ ইেিড ভাকিডন মুক্তযালেয 50টি কেলিয ফিেটিলি এফং 104টি 

িাউকিলি নাক্ত িযা লেলে; 

 

স্ট্টেতু, ওকভিন বযাকযলেিটি উচ্চ ংিভর্ীর এফং ূিিীে ালয ফকৃ্সি কলি ালয;  

 

স্ট্টেতু, ফিডভান টিিাভূ ওকভিন ংিভলর্য কফরুলি িাম ডিয লে ফলর ভলন লে না, কিন্তু 

গুরুিয কযালেয কফরুলি এখলনা ক্সক্তারী যলেলে; 

 



  

এখি, অতএব, আকভ, িযাকে কাির, কনউ ইেিড কেলিয েবন ডয, কনউ ইেিড কেলিয ংকফধান এফং 

কনফ ডাী আইলনয ধাযা 28, অনুলেি 2-B িিৃডি আভায উয নযস্ত িিৃ ডত্ব দ্বাযা, এখন কেলি 2022 ালরয 25 

র্ানুোকয ম ডন্ত কনফ ডাী আলি 11-য িডাফরী, এফং যি অফযাি যাখায ক ালর্া িযকে। 

 

উপিন্তু, কনফ ডাী আইলনয 2-B অনুলেলিয 29-a ধাযা অনুমােী আভায উয নযস্ত কেলিয 

িুলম ডােূর্ ড র্রুকয অফস্থ্াে কমলিালনা এলর্ক্সিয কমলিালনা ংকফকধ, স্থ্ানীে আইন, অধযালি, আলি, কনেভ, 

ফা প্রকফধান ফা িালিয কমলিালনা অং াভকেিবালফ স্থ্কেি ফা ংলাধন িযায িিৃ ডত্ব দ্বাযা, মকি এভন 

ংকফকধ, স্থ্ানীে আইন, অধযালি, আলি, কনেভ, ফা প্রকফধান ভানায পলর িুলম ডাে র্রুকয ফযফস্থ্া াভার 

কিওোয র্নয প্রলোর্নীে িলক্ষ প্রকিলযাধ, ফাধাগ্রস্ত ফা কফরকম্বি িলয ফা মকি এভন িুলম ডাে াভার 

কিওোয র্নয াাময লমাকেিা িযায র্নয প্রলোর্ন ে, িালর আকভ এিদ্বাযা এই কনফ ডাী আলিলয 

িাকযখ কেলি 2022 ালরয 25 র্ানুোকয িাকযখ ম ডন্ত কনলিয স্থ্কেিালি ফা কযফিডন ক ালর্া িযকে: 

 

 াফকরি করে আইলনয অনুলেি 5-য কলযানাভ V এফং কনউ ইেিড কিার্ রুর অযান্ড 

কযগুলরলিয (New York Codes, Rules and Regulations, NYCRR) কলযানাভ 10-য উ-অং 19 

এফং 58, কই কযয অফকধ কযফিডন িযা ফা ংলাধন িযা মালি কমির রযাফলযিকযগুকর এিটি 

কিকনিযার রযাফলযিকয ইভ্পু্রবলভি অযাক্ট (Clinical Laboratory Improvement Acts, CLIA) নি 

ধাযর্ িলয এফং 42 কিার্ অপ কপর্ালযর কযগুলরি (Code of Federal Regulations, CFR) উ-বাে 

H, J, Kএফং M এ ফকর্ ডি CLIA এয ভানিণ্ড অনুযর্ িলয, িাযা কনউ ইেিড কেলিয ফযক্সক্তলিয কেলি 

ংেৃীি নভুনাে SARS-CoV-2 নাক্ত িযায র্নয যীক্ষা ম্পািন িযলি ালয; 

 

 ফাস্তফ ম্পকি িয আইলনয (Real Property Tax Law) ধাযা 459-c এয াফকর্কবন 7, 7-a এফং 8 এফং 

ফাস্তফ ম্পকি িয আইলনয ধাযা 467 এয াফকর্কবন 5, 5-a, 5-b, 5-c এফং 6 কই কযয অফকধ 

ংলাধন িযা মা প্রকোর্ন এিটি ভূরযােনিাযী ইউকনলিয েবকন ডং ফকর্য এিটি কযলর্াকরউন া 

িযায র্নয 2022 এয ভূরযােলনয কযালরয ংকিষ্ট কিন অনুমােী ো প্রিালনয র্নয কই ির 

ম্পকিয ভাকরিলিয মাযা 2021 ভূরযােলনয কযালর কই ো প্রাপ্ত ন, মায পলর কই ির ফযক্সক্তয 

কেলি নফােলনয আলফিনলেয প্রলোর্ন আয োলি না, এফং িালিয িালে ভূরযােনিাযীলিয 

নফােলনয আলফিনে াঠালনায প্রলোর্নীেিাও োলি না।  কিন্তু এই লিড কম েবকন ডং ফকর্, িায 

কফিল্প কললফ, এই ধযলনয কযলর্াকরউলন এভন প্রক্সিো অন্তবুডক্ত িযলি ালয মায দ্বাযা ভূরযােনিাযী 

এিটি নফােলনয আলফিন িাকখর িযা প্রলোর্নীে িযলি ালয মখন িায কফশ্বা িযায িাযর্ োলি কম 

এির্ন ভাকরি কমকন 2021 ভূরযােন কযালর অফযাকি াওোয কমােয লেকেলরন, কিকন েি িায 

প্রােকভি ফাস্থ্ান কযফিডন িলয োিলি ালযন, িুক্সক্তলি এিটি নিুন ভাকরিলি কমাে িলয োিলি 

ালযন,ম্পকিটি এিটি নিুন ভাকরলিয িালে স্তান্তয িলয োিলি ালযন, অেফা ভাযা কেলেন; 

 

 াফকরি অকপা ড আইলনয অনুলেি 7 কই কযয অফকধ মা ও অযালম্বকরলি প্রলোর্নভলিা কভটিং 

িযা এফং আইন অনুলভাকিি এভন িলক্ষ িযূফিী িনপালযি ির ফা এধযলনয কফায ভাধযলভ 

িযায অনুভকি প্রিান িযায র্নয এফং অনযোে 2021 ালরয আইলনয অধযাে 417-য অং E-য 

প্রকফধান অনুমােী িলক্ষ গ্রর্ িযায অনুভকি প্রিালন প্রলোর্নীে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

আভায স্বলস্ত এফং কেলিয কনর্স্ব ীরলভালযয 

অধীলন, অযারফাকন লয িুই ার্ায 

এিু ালরয কর্লম্বয ভালয 

োক্সিিভ কিলন এটি প্রিান িযা 

লরা। 

 

 

েবন ডয িিৃ ডি   



  

 

েবন ডলযয কিফ 


