
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নং. 21 

 

এক্সিকিউটিভ অর্ডার 

 

 

নিউ ইয়র্ক স্টেটে এর্টে দটু্ কোগর্োলীি অবস্থো স্ট োষণো 

 

এেো নবটবচিো র্টে স্ট্, প্যারালাইটিি পপ্াকলওর এিটি পিস, জলুাই 21, 2022-এ, রিলযান্ড িাউকির এমন 

এিজন টিিািরণ না হওয়া বাকসন্দার মধ্যয শনাক্ত িরা হধ্য়কিল, কিকন পপ্াকলওর ইনকিউধ্বশন সময়িাধ্ল পিাধ্না 

আন্তজডাকিি ভ্রমণ িধ্রন কন;  

এেো নবটবচিো র্টে স্ট্, পি পপ্াকলওভাইরাসটি রিলযান্ড িাউকির বযক্সক্তধ্ি সংক্রাকমি িধ্রকিল পসটিধ্ি 

ভযািকসন পেধ্ি উদ্ভূি পপ্াকলওভাইরাস কহসাধ্ব কিকিি িরা হধ্য়ধ্ি, িার সব ডধ্শষটি 1990 সাধ্ল কনউইয়ধ্িড সনাক্ত িরা 

হধ্য়কিল; 

এেো নবটবচিো র্টে স্ট্, 2022 সাধ্লর একিল, পম, জনু, জলুাই এবং আগস্ট মাধ্স অধ্রঞ্জ, রিলযান্ড এবং 

সুকলভান িাউকিগুকলধ্ি সংগৃহীি বজডয-জধ্লর নমুনায় ক্সজনগিভাধ্ব সম্পকিডি পপ্াকলওভাইরাস সনাক্ত িরা হধ্য়ধ্ি; 

এেো নবটবচিো র্টে স্ট্, 1979 সাধ্ল মাকিডন িুক্তরাধ্ে পপ্াকলও কনমূ ডল বধ্ল প াষণা িরা হধ্য়কিল, িােকমিভাধ্ব 

পপ্াকলওর কবরুধ্ে উচ্চ টিিািরণ হাধ্রর িারধ্ণ;  

এেো নবটবচিো র্টে স্ট্, পিাকভর্-19 অকিমারী বযাপ্ী সব বয়স জধু়্ে পপ্াকলওর কবরুধ্ে রুটিন টিিািরণ হার 

িধ্মধ্ি এবং টিিা কনধ্য় কিযা পবধ়্েধ্ি; 

এেো নবটবচিো র্টে স্ট্, কনউইয়ধ্িড 2 বির বয়সী কশশুধ্দর মধ্যয পপ্াকলওর কবরুধ্ে টিিািরধ্ণর হার 78.96%, 

এবং এটি পবশ িধ্য়িটি িাউকি এবং ক্সজপ্ পিাধ্র্র িুলনায় উধ্েখধ্িাগযভাধ্ব িম;  

এেো নবটবচিো র্টে স্ট্, স্থানীয় স্বাস্থয কবভাগ সক্সক্রয়ভাধ্ব িদন্ত সমে ডন, পিাগাধ্িাগ সনাক্তিরণ এবং প্ি ডধ্বক্ষণ, 

উনু্মক্ত প্করকিকির এবং পিক্সিি বিডমান উচ্চ-ঝুুঁ কিপ্ূণ ড জনসংখযার জনয টিিা িশাসন এবং কশক্ষা ও িিাধ্রর মাযযধ্ম 

পপ্াকলওভাইরাস িাদুভডাধ্বর িকিক্সক্রয়া জানাধ্ে;  

 

এেো নবটবচিো র্টে স্ট্, পস্টি সরিারধ্ি অবশযই কমউকনকসপ্যাকলটি, এলািাসমূহ এবং িাউকিগুকলধ্ি 

পপ্াকলওভাইরাধ্সর জনয টিিা ও প্রীক্ষার সুকবযা িদান এবং প্করিালনার িরার জনয িাধ্দর িধ্িষ্টায় এবং এই পরাধ্গর 

কবস্তার পরায িরার জনয সমে ডন িরধ্ি হধ্ব;  

 

এখি, স্টেই র্োেটণ, আকম, কনউইয়িড পস্টধ্ির গভন ডর িযাকে পহািল, সংকবযান এবং কনউইয়িড পস্টধ্ির আইন 

িারা আমার উপ্র অকপ্ ডি িিৃডধ্ের কভকিধ্ি, এিিারা কনব ডাহী আইধ্নর অনুধ্েদ 2-B এর যারা 28 অনুসাধ্র উপ্লকি 

িরকি, পি কনউ ইয়িড পস্টধ্ি এিটি কবপ্ি ডয়  ধ্িধ্ি, িার জনয ক্ষকিগ্রস্ত স্থানীয় সরিারগুকল প্ি ডাপ্তভাধ্ব িকিক্সক্রয়া 

জানাধ্ি অক্ষম, এবং আকম এিিারা অধ্টাবর 9, 2022 প্ি ডন্ত সমগ্র কনউইয়িড পস্টধ্ির জনয এিটি পস্টিবযাপ্ী দুধ্ি ডাধ্গর 

জরুকর অবস্থা প াষণা িরকি ; এবং 

 

তদপুনে, কনব ডাহী আইধ্নর অনুধ্েদ 2-B এর যারা 29 অনুসাধ্র, এিিারা আকম পস্টধ্ির বযাপ্ি জরুরী বযবস্থাপ্না 

প্করিল্পনা িধ্য়াধ্গর কনধ্দডশ কদক্সে এবং সমস্ত িধ্য়াজনীয় পস্টি সংস্থাগুকলধ্ি পস্টি এবং স্থানীয় সম্পকি রক্ষা িরার জনয 



এই পস্টিবযাপ্ী দুধ্ি ডাধ্গর জরুকর অবস্থাধ্ি দমন, এর জনয িস্তুকি, এর িকি িকিক্সক্রয়া জানাধ্ি এবং এর পেধ্ি 

প্ুনরুোধ্রর জনয স্থানীয় সরিার ও বযক্সক্তধ্দর সহায়িা িরধ্ি িোিে প্দধ্ক্ষপ্ পনওয়ার জনয এবং জনস্বাস্থয, িলযাণ 

এবং কনরাপ্িা রক্ষার জনয িধ্য়াজনীয় এইরূপ্ অনযানয সহায়িা িদাধ্নর জনয অনুধ্মাকদি িরকি। 

 

তদনতনেক্ত, আমার উপ্র অকপ্ ডি িিৃডধ্ের কভকিধ্ি, এিটি পস্টিবযাপ্ী দুধ্ি ডাধ্গর জরুরী অবস্থা িলািালীন 

পিধ্িান সংস্থার পিাধ্না সংকবকয, স্থানীয় আইন, অযযাধ্দশ, আধ্দশ, কনয়ম, বা িকবযান, বা এর অংশগুকল সামকয়িভাধ্ব 

স্থকগি বা সংধ্শাযন িরার কনব ডাহী আইধ্নর অনুধ্েদ 2-B এর যারা 29-a িারা, এই যরধ্নর সংকবকয, স্থানীয় আইন, 

অযযাধ্দশ, আধ্দশ, কনয়ম বা িকবযান পমধ্ন িলা দুধ্ি ডাধ্গর জরুকর অবস্থা পমািাধ্বলা িরার জনয িধ্য়াজনীয় 

প্দধ্ক্ষপ্গুকল কনধ্ি িকিধ্রায, বাযা বা কবলকিি িরার পক্ষধ্ে বা এই যরধ্নর দুধ্ি ডাগ পমািাধ্বলায় সহায়িা বা সাহািয 

িরার িধ্য়াজধ্ন, আকম এিিারা এই কনব ডাহী আধ্দধ্শর িাকরখ পেধ্ি অধ্টাবর 9, 2022 প্ি ডন্ত কনম্নকলকখিগুকল 

সামকয়িভাধ্ব স্থকগি বা সংধ্শাযন িরকি: 

 

 

• জনস্বাস্থয আইন (Public Health Law) এর যারা 3001 এর উপ্কবভাগ 6 এবং 7, যারা 800.3 এর উপ্কবভাগ (o) 

এবং (p), এবং কনউ ইয়িড পিার্, কনয়ম এবং িকবযানসমূহ (New York Codes, Rules and Regulations, NYCRR)-

এর কশধ্রানাম 10-এর যারা 800.15, িাধ্ি িিযকয়ি জরুরী কিকিৎসা িিুক্সক্তকবদ-প্যারাধ্মকর্িস এবং উন্নি জরুরী 

কিকিৎসা প্করধ্সবাসমূহ ( Emergency medical services, EMS) এর িদানিারীধ্দর, স্বাস্থয কবভাধ্গর প্ূব ডানুধ্মাদন 

কনধ্য় িকমউকনটি প্যারাধ্মকর্কসন প্করধ্ষবা িদান িরার জনয, অ-জরুরী প্করধ্বধ্শ ও অবস্থান সহ অ-ধ্রাগী 

কনকদডষ্ট আধ্দশ অনুসাধ্র পপ্াকলওভাইরাধ্সর কবরুধ্ে টিিা িদাধ্নর জনয িধ্য়াজনীয় প্করসধ্র অনুমকি পদওয়া 

িায়, এই শিড সাধ্প্ধ্ক্ষ পি জরুরী কিকিৎসা িিুক্সক্তকবদ-প্যারাধ্মকর্িস এবং উন্নি EMS িদানিারীধ্দর িেধ্ম 

স্বাস্থয িকমশনার িারা কনয ডাকরি শিড প্ূরণ িরধ্ি হধ্ব;  

 

• কশক্ষা আইন (Education Law) এর যারা 6951, এবং NYCRR-এর কশধ্রানাম 8-এর যারা 79-5.5, িি দরূ প্ি ডন্ত এই 

যরধ্নর কবযানগুকল স্বাভাকবি গভডযারণ, কশশুর জন্ম এবং িসধ্বাির িধ্ের প্াশাপ্াকশ িােকমিভাধ্ব সুস্থ 

মকহলাধ্দর িােকমি িকিধ্রাযমূলি িজনন স্বাস্থয প্করিি ডায় যােীকবদযার অনুশীলনধ্ি সীমাবে িধ্র, এবং 

নবজািধ্ির মূলযায়ন, নবজীবনসঞ্চার এবং কশশুধ্দর জনয পরফাধ্রল, িধ্ের বযবস্থাপ্নায় পসই সিল যােীধ্দর 

যােীকবদযার অনুশীলনধ্ি িি দরূ প্ি ডন্ত সীমাবে িধ্র, িারা লাইধ্সন্সিাপ্ত কিকিৎসি বা হাসপ্ািাধ্লর সাধ্ে 

সহধ্িাকগিামূলি সম্পিড অনুসাধ্র অনুশীলন িধ্রন, িাধ্ি এই দুধ্ি ডাধ্গর জরুরী অবস্থার উধ্েধ্শয, যােীরা 

লাইধ্সন্সিাপ্ত কিকিৎসি, লাইধ্সন্সিাপ্ত কিকিৎসি সহিারী, বা িিযকয়ি নাস ড অনুশীলনিারীধ্দর কিকিৎসা 

িত্ত্বাবযাধ্ন এিটি অ-ধ্রাগী কনকদডষ্ট আধ্দশ অনুসাধ্র পি পিানও পরাগীধ্ি পপ্াকলওভাইরাধ্সর কবরুধ্ে টিিা কদধ্ি 

প্াধ্রণ, িধ্ব শিড োধ্ি পি, ইকমউনাইক্সজং এধ্জিধ্দর প্করিালনার জনয পস্টি কশক্ষা কবভাগ িিৃডি জাকর িরা 

শংসাপ্ে িা়ো এিজন যােীধ্ি অবশযই স্বাস্থয িকমশনাধ্রর িারা কনয ডাকরি শিড প্ূরণ িরধ্ি হধ্ব;  

 

• কশক্ষা আইধ্নর যারা 6801-এর উপ্কবভাগ 2 এবং NYCRR-এর কশধ্রানাম 8-এর 63.9, িাধ্ি এিটি অ-ধ্রাগী 

কনকদডষ্ট আধ্দশ অনুসাধ্র ফাম ডাকসস্টধ্দর পপ্াকলওভাইরাধ্সর কবরুধ্ে টিিা পদওয়ার জনয িধ্য়াজনীয় প্করসধ্র 

অনুমকি পদওয়া িায়;  

 

• কশক্ষা আইধ্নর যারা 6527-এর উপ্কবভাগ 6, জনস্বাস্থয আইধ্নর যারা 6909-এর উপ্কবভাগ 4 এবং NYCRR-এর 

কশধ্রানাম 8-এর যারা 64.7, পপ্াকলওভাইরাধ্সর কবরুধ্ে টিিা পদওয়ার জনয নাস ডধ্দর বা আইন িারা অেবা এই 

কনব ডাহী আধ্দশ িারা অনুধ্মাকদি অনয পিানও বযক্সক্তধ্দরধ্ি এিটি অ-ধ্রাগী কনকদডষ্ট কনয়ম জাকর িরার জনয 

কিকিৎসি এবং িিযকয়ি নাস ড অনুশীলনিারীধ্দর িধ্য়াজনীয় প্করসধ্র অনুমকি পদওয়ার জনয; এবং 

 

• জনস্বাস্থয আইধ্নর যারা 2168-এর উপ্কবভাগ 3 এবং NYCRR-এর কশধ্রানাম 10-এর যারা 66-1.2, িাধ্ি 19 বির 

বা িার পবকশ বয়সী বযক্সক্তধ্দর পপ্াকলওভাইরাস টিিা িদানিারী কনবকিি নাস ড,  যােী, িিযকয়ি জরুরী কিকিৎসা 

িিুক্সক্তকবদ-প্যারাধ্মকর্িস, উন্নি EMS িদানিারী, ফাম ডাকসস্ট , সহ স্বাস্থযধ্সবা িদানিারীধ্দর কনউ ইয়িড পস্টি 

ইকমউনাইধ্জশন ইনফরধ্মশন, কসধ্স্টম (New York State Immunization Information System, NYSIIS)এ বা 

কসটিওয়াইর্ ইকমউনাইধ্জশন পরক্সজকি (Citywide Immunization Registry, CIR)পি এই জািীয় টিিা পদওয়া 

করধ্প্ািড িরার জনয টিিা িদাধ্নর সম্মকি পনওয়া িধ্য়াজন এর আবশযিিাধ্ি িধ্য়াজনীয় প্করসধ্র স্থকগি িরা 

িায় এবং পিধ্িান বযক্সক্তধ্ি ( কশশু বা িাপ্তবয়স্কধ্দর) সমস্ত পপ্াকলওভাইরাস টিিা পদওয়ার 72  িার মধ্যয NYSIIS 

বা CIR এর িাধ্ি পপ্াকলওভাইরাস টিিািরণ িদান করধ্প্ািড িরার আবশযিিার জনয এই যরধ্নর কবযানগুকল 

আরও সংধ্শাযন িরা হধ্য়ধ্ি। এই অনুধ্েধ্দ োিা পিাধ্না কিিু পিাধ্না বযক্সক্তধ্ি িার সম্মকি বযিীি অেবা 

এযরধ্নর সম্মকি িদাধ্নর জনয আইকনভাধ্ব অনুধ্মাদনিাপ্ত অনয বযক্সক্তর সম্মকি বযিীি টিিা িদান িরার 

অনুমকি কদধ্ে বধ্ল গণয িরা িাধ্ব না। 

 

 

 

 

 

আমার হাধ্ি এবং কিকভ কসল অফ দয পস্টি 

(Privy Seal of the State) ি দ ি এই 

পসধ্েিধ্রর নবম কদধ্ন আলবাকন কসটিধ্ি দুই 

হাজার বাইশ সাধ্ল। 

 



 

 

 

গভন ডর িিৃডি   

 

গভন ডধ্রর সকিব 

 


