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এক্সিকিউটিভ অর্ডার 

 

নিউ ইয়র্ক স্টেটে মাঙ্কিপক্স ভাইরাস ক্রমাগতভাটে ছনিটয় পিার র্ারটে 

স্টেেেযাপী স্ট ানিত দটু্ কাগর্ালীি জরুনর অেস্থা অেযাহত রাখা 

স্ট্টহতু, 2022 সালের 23 জেুাই কিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া (World Health Organization, WHO) 

দ্বারা মাক্সিপি ভাইরাস আন্তজডাকিি উলদ্বগ সৃটিিারী জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত এিটি জরুকর অিস্থ্া 

(Public Health Emergency of International Concern) কিলসলি ঘ াকিি িলেলে ;  

স্ট্টহতু , মাক্সিপি ভাইরাস েকিলে পিা অিযািি রলেলে এিং মানি স্বালস্থ্যর প্রকি এই 

ভাইরাস উলেখল াগয ঝুুঁ কি িলে ঘেখা কেলেলে, 28 জেুাই, 2022 িাকরলখ কনউ ইেিড ঘেলির স্বাস্থ্য 

িকমশনার মাক্সিপি ভাইরাসলি জনস্বালস্থ্যর প্রকি আসন্ন হুমকি কিলসলি ঘ ািণা িলরলেন;  

স্ট্টহতু , কনউ ইেলিড এখন ঘেলশর মলযয সংক্রমলণর অনযিম সলি ডাচ্চ িার ঘেখা  ালে, 

ঘ খালন 26 আগে, 2022 িাকরখ প ডন্ত কনউ ইেিড ঘেলি 3124টি ঘিস করলপািড িরা িলেলে ;  

স্ট্টহতু , স্থ্ানীে স্বাস্থ্য কিভাগললো িেলন্ত সিােিা, সংর্শ ড শনাকিরণ   িোরকি, 

সংর্লশ ড আসা িযক্সকলের টিিা প্রোন এিং িিডমালন উচ্চ-ঝুুঁ কিপূণ ড জনসংখযা, এিং কশক্ষা   

প্রচার প্রক্সক্রোর িযাপালর মলনাল াগী ি োর মাযযলম মাক্সিপি প্রােুভডালির প্রকি সক্সক্রেভালি 

সািাোন িরলে ;  

স্ট্টহতু, মাক্সিপলির টিিা প্রোন   পরীক্ষার িযিস্থ্া িরার জনয এিং ভাইরাস সংক্রমণ 

প্রকিলরায িরার জনয কমউকনকসপযাকেটি, স্থ্ানীে এোিা,   িাউকিলকের প্রলচিাে কনউ ইেিড 

ঘেি সরিারলি অিশযই সিােিা কেলি িলি;  

সুতরাাং, এখি, আকম, িযাকি ঘিািে, কনউ ইেিড ঘেলির গভন ডর, কনউ ইেিড ঘেলির 

সংকিযান এিং কনউ ইেিড ঘেলির আইনসমূি অনু ােী আমার উপর অকপ ডি িিৃ ডত্বিলে, এই 

মলম ড কনি ডািী আলেশ 20 এ িকণ ডি ঘেিজলুি েুল ডাগজকনি জরুকর অিস্থ্ার ঘমোে সম্প্রসারণ 

িরকে, এিং কনি ডািী আলেশ 20 এ িকণ ডি ঘমোে, শিড,   স্থ্কগিালেশ 27 ঘসলেম্বর, 2022 িাকরখ 

প ডন্ত িিাে রাখকে ; এিং 

অনির্ন্তু, , কনি ডািী আইলনর যারা 2-B এর ঘসিশন 29-a অনু ােী, ঘেিিযাপী 

েুল ডাগজকনি জরুকর অিস্থ্া চোিােীন সমলে, ঘিালনা সংস্থ্ার ঘিালনা আইন, স্থ্ানীে আইন, 

অযযালেশ, আলেশ, কিযান, িা কিকযমাো ঘমলন চো  কে েুল ডাগিােীন জরুকর পকরকস্থ্কির সালি 

মাকনলে ঘনোর জনয প্রলোজনীে পেলক্ষপললোলি প্রকিলরায িলর, িাযাগ্রস্ত িলর, অিিা 



কিেকম্বি িলর, অিিা  কে ঘসই েুল ডালগর সালি মাকনলে কনলি সিােিা িরার জনয আিশযি িে, 

িািলে উক আইন, স্থ্ানীে আইন, অযযালেশ, আলেশ, কিযান, িা কিকযমাো, অিিা এর 

অংশকিলশি সামকেিভালি স্থ্কগি িা পকরিিডন িরার জনয আমার উপর অকপ ডি িিৃ ডত্বিলে, 

আকম এই মলম ড এই কনি ডািী আলেলশর িাকরখ ঘিলি 27 ঘসলেম্বর, 2022 িাকরখ প ডন্ত 

কনম্নকেকখিললো সামকেিভালি স্থ্কগি িা পকরিিডন িরকে:  

 

• কনম্নকেকখি উলেশয পূরলণর জনয অপকরিা ড িযাকি অনু ােী কিমা আইলনর ঘসিশন 

3216(i)(17)(E), 3221(l)(8)(E),   4303(j)(3): (1) গ্রযান্ডফাোর ঘিেি প্ল্যালনর জনয এিং 

ঘরাগ কনেন্ত্রণ   প্রকিলরায ঘিলের (Centers for Disease Control and Prevention) 

অযার্ভাইজকর িকমটি অন ইকমউনাইলজশন প্রযািটিস (Advisory Committee on 

Immunization Practice, "ACIP")-এর সুপাকরলশর আ িাযীন নে এমন িযক্সকলের 

জনয ঘনি োলিডর অভযন্তলর   ঘনি োলিডর িাইলর মাক্সিপি ভাইরালসর টিিা গ্রিণ 

  প্রোলনর জনয ঘিালনা যরলনর ঘিা-ঘপলমি, ঘিা-ইন্সুলরন্স, িা িাকি ডি কর্র্াকিিে 

িযকিলরলি িভালরজ আিশযি িরলি; এিং (2) ACIP-এর সুপাকরলশর আ িাযীন 

িযক্সকলের জনয ঘনি োলিডর িাইলর এই টিিা গ্রিণ   প্রোলনর ঘক্ষলে ঘিা-ঘপলমি, 

ঘিা-ইন্সুলরন্স,   িাকি ডি কর্র্াকিিে ম িুফ িরলি;  

 

• কনম্নকেকখি ঘক্ষেললোলি ঘিা-ঘপলমি, ঘিা-ইন্সুলরন্স,   িাকি ডি কর্র্াকিিে ম িুফ 

িরার জনয অপকরিা ড িযাকি অনু ােী কিমা আইলনর ঘসিশন 3221(h)   (l)(3), 

4303(e)(1), (f)(1),   (ll), এিং 4328 (b)(1): (1) মাক্সিপি ভাইরাস কনণ ডে িরলি 

ঘনি োলিডর অভযন্তলর েযািলরিকর পরীক্ষার জনয; এিং (2) ঘিকেলিেি িযিিার িরা 

সি, কনম্নকেকখি স্থ্ানললোলি মাক্সিপি ভাইরাস কনণ ডে িরলি কভক্সজি িরার ঘক্ষলে: 

ঘনি োলিডর অভযন্তলর ঘিালনা ঘসিা প্রোনিারীর িা ডােে, ঘনি োলিডর অভযন্তলর 

ঘিালনা জরুকর ঘসিা ঘিে, মাক্সিপি ঘরাগ কনণ ডে িরলি সক্ষম ঘনি োলিডর 

অভযন্তরীণ অনয ঘ লিালনা িকিকি ডভালগর ঘরাগীলের ঘসিা প্রোনিারী প্রকিষ্ঠান, অিিা 

ঘিালনা িাসপািালের জরুকর কিভাগ, িলি শিড িালি ঘ , আইন অনু ােী অনুলমাকেি 

ঘক্ষলে, ঘ লিালনা ফলোআপ ঘসিা প্রোন অিিা মাক্সিপি ভাইরালসর কচকিৎসার 

জনয, ঘ মন িাসপািালে ভকিড ি ো ঘরাগীলি ঘসিা প্রোলনর জনয, প্রল াজয আইন িা 

চুক্সক অনু ােী ঘিা-ঘপলমি, ঘিা-ইন্সুলরন্স,   িাকি ডি কর্র্াকিিে আলরাপ িরা িলি 

পালর, এিং আইন অনু ােী অনযিাে আিশযি িলে অভযন্তরীণ রাজস্ব কিকযমাোর 

ঘসিশন 223(c)(2) অনু ােী উচ্চ কর্র্াকিিেকিকশি ঘিেি প্ল্যালনর জনয কর্র্াকিিে 

প্রল াজয িলি পালর। 

 

এই েুই িাজার িাইশ সালের আগে 

মালসর আঠাশ িাকরলখ 

আেিাকন কসটিলি আমার 

িালি এিং ঘেলির প্রাইকভ 

কসেলমাির িযিিার িলর৷ 
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