
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

নং. 11.2 
 

এক্সিক্সিউটিভ অর্ড ার 
 

নিউ ইয়র্ক  স্টেটে এর্টি দটু ক্োগ জরুনি অবস্থো স্ট োষণো 
 

 
স্ট্টেতু, 2020 সালের শুরুর ক্সিলি ক্সিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া (World Health Organization, WHO) দ্বারা 

কিাক্সভর্-19 বিক্সশ্বি মহামারী এিটি আন্তর্ড াক্সিি উলদ্বলের র্নস্বাস্থ্য র্রুক্সর অিস্থ্া (Public Health 
Emergency of International Concern) ক্সহলসলি ক াক্সিি হলেলে;  
 

স্ট্টেতু, 2020 সালের 31 র্ানুোক্সর কিাক্সভর্-19 এর প্রক্সিক্সিোে কিলের স্বাস্থ্যলসিা সম্প্রিােলি সাহায্য 
িরলি মাক্সিড ন স্বাস্থ্য ও মানিলসিা (United States Health and Human Services) সক্সিি সমূ্পর্ড মাক্সিড ন 
য্ুক্তরালের র্নয এিটি র্নস্বাস্থ্য র্রুক্সর অিস্থ্া ক াির্া িলরলেন  
 

স্ট্টেতু, ক্সনউ ইেিড  এখন কয্ হালর কিাক্সভর্-19 সংিমর্ কিখলি পালে িা কেট 2021 সালের 
এক্সপ্রলের পর কেলি কিলখক্সন। 
  

স্ট্টেতু, েি এি মালস নিুন কিাক্সভর্-19 আিান্ত হলে হাসপািালে ভক্সিড  করােীর সংখযা কিলে বিক্সনি 
300 র্লনর কিক্সে হলে কেলে; 

 
স্ট্টেতু, কেটর্লুে আঞ্চক্সেি িাক্সহিা পূরলর্র র্নয হাসপািালের ধারর্ক্ষমিা ক্সনক্সিি িরলি কেটলি 

অিেযই এিটি সমক্সিি পন্থা অিেম্বন িরলি হলি; 
 
স্ট্টেতু, ক্সমউক্সনক্সসপযাক্সেটি ও িাউক্সিগুক্সের কিাক্সভর্-19 টিিা ও পরীক্ষা প্রিান ও িযিস্থ্া িরার র্নয 

এিং এমন হালর ভাইরাস সংিমর্ করাধ িরার র্নয িালির প্রলিষ্টাে কেট সরিারলি অিেযই িালির সমেডন 
িরলি হলি; 
 

স্ট্টেতু, এিটি নিুন SarCoV2 ভযাক্সরলেি, য্া ওক্সমিন নালম পক্সরক্সিি, ক্সিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া এিং কসিাসড 
ফর ক্সর্ক্সর্র্ িলরাে অযান্ড ক্সপ্রলভনেন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) িিতড ি 
সনাক্ত িরা হলেলে এিং উলদ্বলের ভযাক্সরলেি ক্সহলসলি ক াির্া িরা হলেলে; 

 
স্ট্টেতু, ভযাক্সরলেিটি ক্সনউ ইেিড সহ মাক্সিড ন য্ুক্তরালের 50টি কেলটর সিিেটিলি এিং 104টি 

িাউক্সিলি সনাক্ত িরা হলেলে; 
 

স্ট্টেতু, ওক্সমিন ভযাক্সরলেিটি উচ্চ সংিমর্েীে এিং সূিিীে হালর িতক্সি কপলি পালর;  
 

স্ট্টেতু, িিড মান টিিাসমূহ ওক্সমিন সংিমলর্র ক্সিরুলি িায্ডির হলে িলে মলন হলে না, ক্সিন্তু 
গুরুির করালের ক্সিরুলি এখলনা েক্সক্তোেী রলেলে; 
 

সুতিোাং, এখি, আক্সম, িযাক্সে কহািে, ক্সনউ ইেিড  কেলটর েভনডর, ক্সনউ ইেিড  কেলটর সংক্সিধান ও 
ক্সনউ ইেিড  কেলটর আইন অনযু্ােী আমার উপর অক্সপডি িিতড ত্বিলে, এই মলমড ক্সনিডাহী আলিে 11 অনুয্ােী 
কেটর্লুে িলুয্ডাের্ক্সনি র্রুক্সর অিস্থ্ার কমোি 15 কফব্রুোক্সর, 2022 পয্ডন্ত সম্প্রসারর্ িরক্সে, এিং ক্সনিডাহী 



  

আলিে 11 ও 11.1-এ িক্সর্ডি আইলনর স্থ্ক্সেিালিে ও পক্সরিিড ন 14 কফব্রুোক্সর, 2022 িাক্সরখ পয্ডন্ত িহাে 
রাখক্সে, িলি: 

 
• ক্সনউ ইেিড  কেট ক্সসলনট ও অযালসম্বক্সেলি িালির ক্সনর্ ক্সিলিিনাে িনফালরন্স িে অেিা অনুরূপ 

পক্সরলিিা িযিহার িলর িরূ কেলি সাক্ষাি িরা ও আইন অনুয্ােী অনুলমাক্সিি এধরলনর পিলক্ষপ 
গ্রহর্ িরার র্নয এিং অনযোে 2021 সালের আইলনর অধযাে 417 এর অংে E-এর 
ক্সিধানগুলো কমলন িার্ িরার র্নয অনুলমািন প্রিালনর র্নয অপক্সরহায্ড িযাক্সি অনুয্ােী সরিাক্সর 
িমডিিড া আইলনর ধারা 7 এর ক্সনিডাহী আলিে 11.1 এ োিা স্থ্ক্সেিালিে আর িহাে োিলি 
না। 
 

 
 

 
 
 

এই িিড িইু হার্ার িাইলের র্ানুোক্সরর পলনলরা িাক্সরলখ 

আেিাক্সন ক্সসটিলি আমার হালি এিং 

কেলটর প্রাইক্সভ ক্সসেলমাহর িযিহার 

িলর। 

 

 

েভনডর িিতড ি   

 

েভনডলরর সক্সিি 


