নম্বর 202.15
ননর্বাহী আদেশ
দুর্য োগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি
আইরনি সোমরিক িরগিোরদশ ও পরিবিযন
য্খোরন, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম - স্টেদের সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদের েুদ্বাগকািীন
জরুনর অর্স্থার কথা স্ট াষণা কদর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর কনর;
য্খোরন, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট েনা এর্ং সম্প্রোদের সংস্পশবজননত সংক্রমণ উভেই ননউ
ইেকব স্টেদে ননথর্দ্ধ করা হদেদে এর্ং আদরা অর্যাহত হদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে;
উপিন্তু এখনই, গভনবর অযান্ড্রু এম. কুওদমা ননউ ইেকব স্টেদের গভব নর স্ট্দকাদনা সংস্থার স্টকাদনা
আইন, স্থানীে আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, নর্নধ্ র্া ননেন্ত্রণ, অথর্া এর অংশগুনির সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া
সংদশাধ্ন করার জনয স্টেদের েুদ্বাগপূণব জরুনর অর্স্থা, ্নে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধ্যাদেশ,
আদেশ, নর্নধ্ র্া আইন স্টমদন র্িা েুদ্বাদগর জরুনর অর্স্থা স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপদক র্াধ্া স্টেে র্া
নর্িম্ব কদর র্া এই জাতীে েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িাে সাহা্য র্া সহােতা করার প্রদোজন হে, তদর্ আনম
কা্বননর্বাহী আইদনর ধ্ারা 29-a এর অনুদেে 2-B অনু্ােী আমার উপর নযস্ত েমতার্দি, 09 স্টম 2020
প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনি সামনেকভাদর্ স্থনগত করনে:
•

NYCRR এর োইদেি 10, স্টসকশন 5-6.12 এর সার্নিনভশন (a) এর অনুদেে (4) ্া ননউ
ইেদকব স্টর্াতিজাত র্া র্হুি পনরমাদণ নর্নক্র হওো জি জাতীে পদণযর সরর্রাহ ননেন্ত্রণ কদর, এটি
র্দি স্ট্ এই সকি পণয উৎপােনকারী স্টেনসনিটিগুনি, ্ারা র্তব মাদন ননউ ইেদকব প্রতযনেত, তারা
একটি ননউ ইেকব স্টেে স্বাস্থয েপ্তদরর আদরানপত সাটিবনেদকে নম্বর পদণযর স্টিদর্দি প্রেশবন করা
োড়া, অনয স্ট্ স্টকান রাদজয অনুদমানেত স্টিদর্ি প্রেশবন করা জি জাতীে পণয সরর্রাহ করদত
পারদর্ন সামনেকভাদর্, ্নে তাদের ননেনমত র্যর্হৃত স্টিদর্ি স্টশষ হদে নগদে থাদক। একর্ার
আদরানপত সাটিবনেদকে নম্বর প্রেশবন করা স্টিদর্ি প্রাপ্ত হদি স্টসগুনির র্যর্হার আর্ার শুরু করা
স্ট্দত পাদর;

•

নশো আইদনর (Education Law) স্টসকশন 6808 এর্ং তার অধ্ীদন স্ট ানষত স্টকান নর্নধ্, স্টসই
পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন করা ্া স্টকান প্রস্তুতকারক, নরপযাকার, র্া স্টপ্রসনক্রপশদনর ওষুধ্ র্া
নিভাইদসর পাইকার, ন্নন ননউ ইেদকব র র্াইদর শারীনরকভাদর্ অর্নস্থত এর্ং ননউ ইেদকব ননর্নিত
নন, নকন্তু অনয স্টকান রাদজয িাইদসন্সকৃ ত এর্ং/অথর্া ননর্নিত, নতনন ননউ ইেদকব , স্টপ্রসনক্রপশন
ওষুধ্ র্া নিভাইসগুনিদত সরর্রাহ করদত পাদরন;

•

নশো আইদনর 6808 ধ্ারা, NYCRR এর আটিবদকি 137 স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন করা ্াদত
একটি ননউ ইেদকব িাইদসন্সকৃ ত োদমবনস, অনয স্টকান রাদজয অর্নস্থত িাইদসন্সনর্হীন োদমবনস,
পাইকার, র্া তৃ তীে-পদের িনজনেক্স প্রোনকারীর কাে স্টথদক ওষুধ্ এর্ং নর্নকৎসা সংক্রান্ত পণয

গ্রহণ করদত পাদর ্াদত একটি সামনেক ওষুধ্ অথর্া নিভাইদসর ােনত পূরণ করা স্ট্দত পাদর
্ার েদি স্বাস্থয পনরদষর্া প্রোন করা র্যাহত হদত পাদর, এগুনি করা স্ট্দত পাদর ননম্বনিনেত শদতব :
o িাইদসন্সহীন অর্স্থানটি তার ননজ রাদজয ্থা্থভাদর্ িাইদসন্সকৃ ত, এর্ং িাইদসন্স ্ার্াইদের
িকুদমদিশন ননউ ইেকব োদমবনসদত র্জাে রাো স্ট্দত পাদর।
o োদমবসী স্টকাদনা োদমবসী, পাইকার, র্া তৃ তীে পদের িনজনেক্স প্রোনকারীর স্টথদক প্রাপ্ত
স্টকাদনা ওষুধ্ র্া নিভাইদসর সামনেক ােনতর িকুদমদিশন র্জাে রাদে ্ারা ননউ ইেদকব
িাইদসন্সকৃ ত নে।
o োদমবসী স্ট্ স্টকান ননউ ইেদকব িাইদসন্সকৃ ত নে এমন োদমবসী, পাইকারী, র্া তৃ তীে পদের
িনজনেক্স প্রোনকারী স্টথদক প্রাপ্ত প্রনতটি ড্রাগ এর্ং নিভাইদসর জনয সর্ স্টরকিব র্জাে
রাোর প্রদোজনীেতা স্টমদন র্দি।
o উপদরাক্ত সকি ননথপত্র এর্ং স্টরকিবসমূহ র্জাে রাো হদর্ এর্ং স্ট ানষত জরুরী অর্স্থার
অর্সাদনর পর নতন র্ের অর্নধ্ সহদজই তা উদ্ধার করা ্াদর্।
o এই ড্রাগ র্া নিভাইসটি একটি অনুদমানেত FDA ননর্নিত ওষুধ্ প্রস্তুতকারদকর দ্বারা
উত্পানেত হদেনেি;
•

নশো আইদনর স্টসকশন 6512 স্টথদক 6516, এর্ং 6524 এর্ং NYCRR এর োইদেি 8 এর অংশ
60 স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন করা স্ট্ সর্ র্যনক্ত ননউ ইেকব স্টেদে অর্নস্থত ননর্নিত র্া
অযাদক্রনিে করা নর্নকৎসা সংক্রান্ত স্টপ্রাগ্রামগুনি স্টথদক সাদি স্নাতক হদেদেন, তাদের ননউ ইেকব
স্টেদে নর্নকৎসক স্টহদসদর্ প্রযানিস করদত স্টেদর্ স্টকান িাইদসন্স প্রাপ্ত না হদে স্টকান স্টেওোনন র্া
স্টেৌজোনর শানস্ত োড়াই, এই শদতব স্ট্ স্টসই সকি স্নাতকদের করা নর্নকৎসার তত্ত্বার্ধ্ান করদর্ন
ননউ ইেকব স্টেদে নর্নকৎসা করার জনয িাইদসন্সকৃ ত এর্ং ননর্নিত একজন নর্নকৎসক;

•

পার্নিক স্টহিথ আইদনর (Public Health Law) অনুদেে (b) er উপঅনুদেে (ii) এর্ং (iii)
এর্ং স্টসকশন 2801-a এর সার্নিনভশন (4) এর অনুদেে (c) এর্ং সার্নিনভশন (1) এর
অনুদেে (c) এর উপঅনুদেে (ii) এর্ং স্টসকশন 3611-a এর সার্নিনভশন (2) এর অনুদেে
(c), স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন করা ্াদত স্বাস্থয নর্ভাদগর প্বাদিার্না োংশন অপনরহা্ব
নর্ষদের অর্নধ্ সীনমত করার জনয COVID-19 সংক্রান্ত স্বাস্থয সংকদের সমে, এর্ং এই েুদ্বাগ
জরুরী স্ট াষণার সমেকাদির জনয অনুদেে 28 এর্ং অনুদেে 36-এর অপাদরের সংক্রান্ত নর্জ্ঞনপ্ত
স্থানান্তর করার জনয স্টকান নর্নধ্র্দ্ধ সমেসীমাে স্টোি নেদত, এর্ং তার পরর্তী স্টকান নর্স্তৃ নতর
জনয;

•

ধ্মীে কদপবাদরশন আইদনর (Religious Corporations Law) 43 এর্ং 45 স্টসকশনগুনি স্টসই
পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন করা ্া প্রদোজন স্টপ্রাদেোি এনপদকাপাি পযানরশগুনিদক স্টকান র্ানষবক
ননর্বার্ন স্তনগত করদত স্টেওোর জনয এর্ং রাজয েুদ্বাগকািীন সঙ্কদের সমে স্টসরকম স্টকান
ননর্বার্দনর নর্জ্ঞনপ্ত জানর করা নমটিং দ্বারা আনুষ্ঠাননক সঙ্কল্প এর্ং সমথবদনর অনুপনস্থনতদত;

•

পনরদর্শ সংরেণ আইদনর (Environmental Conservation Law) আটিবদকি 3, 8, 9, 13, 15,
17, 19, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 37 এর্ং 75 এর্ং 6 NYCRR এর অংশ 552,
550, 601, এর্ং 609, স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন করা ্া প্রদোজন গণ-শুনাননর
প্রদোজনীেতা স্থনগত করার জনয, এই শদতব স্ট্ জনসাধ্ারদণর মন্তর্য তেদনা গৃহীত হদর্ হে
বর্েুযতীনভাদর্ অথর্া িাকদ্াদগ, জনসাধ্ারদণর অংশগ্রহদণর প্রদোজনীেতা পূরণ করার জনয;

•

স্টেে অযািনমননদেটিভ প্রনসনিওর অযাি (State Administrative Procedures Act ) এর স্টসকশন
202(2)(a) স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন করা ্া প্রদোজন এই নীর্বাহী আদেদশর 90
কযাদিন্ডার নেন প্বন্ত প্রস্তানর্ত ননেন বতনরর নর্জ্ঞনপ্ত স্থনগত করার জনয, স্ট্মন এটি অভযাতত
থাকদত পাদর, সনাপ্ত হদত পাদর;

•

পনরদর্শ সংরেণ আইন এর আটিবদকি 70, স্ট্মন 6 NYCRR এর অংশ 621 এর্ং 624, এর্ং
পনরদর্শগত সংরেণ আইদনর অনুদেে 17, স্ট্মন পানমবে প্রনক্রোকরদণর জনয 6 NYCRR এর
অংশ 704 এর্ং 750 দ্বারা র্াস্তর্ানেত হদেদে, স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন করা ্া প্রদোজন
সর্বজনীন শুনানী স্থনগত করার জনয এই শদতব স্ট্ জনগদণর মন্তর্য নিনেত আনজব নহদসদর্ গৃহীত
হদর্, হে বর্েূযতীনভাদর্ অথর্া িাকদ্াদগ, অথর্া স্টকান র্াধ্যতামূিক সশরীদর স্টপশ হওো
স্টেনিকনোদরনন্সং র্া অনযানয বর্েূযতীনভাদর্ মাধ্যম দ্বারা করা ্াদর্;

•

6 NYCRR পােব 375 এর্ং পনরদর্শগত সংরেণ আইন এর আটিবদকি 27 স্টসই পনরসর অর্নধ্
পনরর্তব ন করা ্া প্রদোজন এই ননর্বাহী আদেদশর কা্বকর সমে সর্বজনীন সভা স্থনগত করার জনয
একটি নননিে নর্পজ্জনক র্জব য পোথব ননষ্পনির সাইদে এর্ং নননেব ষ্ট নকেু ব্রাউননেল্ড নিনাপ

স্টপ্রাগ্রাদমর সাইদে, এই শদতব স্ট্ নিনেত প্রনতকার সম্পদকব মন্তর্য অর্যাহত থাদক এর্ং প্রনতকারমূিক
নসদ্ধাদন্ত স্টসগুনির মূিযােন করা হে;
•

নশো আইদনর স্টসকশন 3635 স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন করা ্াদত এনপ্রি 1 এর প্রদোজনীেতা
পূরণ করা ্াে স্ট্ র্ার্া-মাদেদের পনরর্হদণর জনয অনুদরাধ্ োনেি করদত হদর্ তাদের কু ি
নিনেদির সাদথ ্াদত তাদের নশশুদের জনয পনরর্হদণর র্যর্স্থা করা ্াে পদরর কু দির র্েদরর
জনয;

•

নশো আইদনর ধ্ারা 6512 স্টথদক 6516, এর্ং 8510 এর্ং 8 NYCRR এর োইদেি 79-4 স্টসই
পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন র্া সংদশাধ্ন করা ্াদত িাইদসন্সধ্ারী শ্বসন সংক্রান্ত স্টথরানপে ্াদের
মানকব ন ্ুক্তরাদের স্ট্ স্টকান রাদজয িাকনাম আদে, তারা ননউ ইেকব স্টেদে র্র্বা করদত পারদর্ন
িাইদসন্স োড়া, স্টকান স্টেওোনন র্া স্টেৌজোনর শানস্ত োড়াই;

•

নশো আইদনর স্টসকশন 6512 স্টথদক 6516, 8402, 8403, 8404, 8405 এর্ং 8 NYCRR এর
সার্ পােব 79-9, 79-10, 79-11 এর্ং 79-12 স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন র্া সংদশাধ্ন করা
্াদত স্ট্ স্টকান রাদজয িাইদসন্সকৃ ত এর্ং নাম-িাক সহ মানননসক স্বাদস্থযর কাউনন্সির, নর্র্াহ এর্ং
পানরর্ানরক স্টথরানপে, সৃজনশীি শীদল্পর স্টথরানপে এর্ং সাইদকা-আনানিে ননউ ইেকব স্টেদে
প্রযানিস করদত পাদরন, িাইদসন্স না থাকার েরুন নেওোনন র্া স্টেৌজোনর শানস্ত োড়া;

•

জনস্বাস্থয আইদনর স্টসকশন 3400 স্টথদক 3423, এর্ং 3450 স্টথদক 3457 আইন স্টসই পনরসর
অর্নধ্ পনরর্তব ন অথর্া সংদশাধ্ন করা ্াদত অনয স্ট্ স্টকান রাদজয র্া স্টেনরেনরদত িাইদসন্সকৃ ত
এর্ং নাম-িাক থাকা অদন্তনষ্টনক্রোর পনরর্ািকদের ননউ ইেদকব অদন্তনষ্টনক্রোর পনরর্ািক নহদসদর্
কাজ করদত স্টেে স্বাস্থয কনমশনাদরর অনুদমােদনর এর্ং তার দ্বারা আদরানপত শতব পূরদণর সাদপদে
িাইদসন্স না থাকার কারদণ স্টকান নেওোনন র্া স্টেৌজোনর শানস্ত োড়াই, এই শদতব স্ট্ স্টসই
অদন্তনষ্টনক্রোর পনরর্ািক ননউ ইেকব স্টেদে িাইদসন্সকৃ ত এর্ং ননর্নিত অদন্তনষ্টনক্রোর পনরর্ািদকর
তত্ত্বার্ধ্াদন কাজ করদর্ন;

•

জনস্বাস্থয আইদনর স্টসকশন 3428 স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন র্া সংদশাধ্ন করা ্াদত ননউ
ইেকব রাদজয িাইদসন্সকৃ ত একজন অদন্তযনষ্টনক্রোর পনরর্ািক, নকন্তু ননউ ইেদকব ন্নন ননর্নিত নন,
তাদক কাজ করার অনুমনত স্টেওো স্ট্দত পাদর স্বাস্থয কনমশনাদরর অনুদমােন এর্ং তার আদরানপত
শতব পূরদণর সাদপদে, ননউ ইেকব স্টেদে ননর্নিত না হওোর জনয স্টকান নেওোনন র্া স্টেৌজোনর
শানস্ত োড়াই, এই শদতব স্ট্ স্টসই অদন্তযনষ্টনক্রোর পনরর্ািক ননউ ইেকব স্টেদে িাইদসন্সকৃ ত এর্ং
ননর্নিত একজন অদন্তযনষ্টনক্রোর পনরর্ািদকর তত্ত্বার্ধ্াদন কাজ করদত হদর্;

•

নে ের প্রনেে কদপবাদরশন আইদনর (Not for Profit Corporation Law) স্টসকশন 1517,
NYCRR এর স্টসকশন োইদেি 19 এর 203.3, 203.6 এর্ং 203.13 এর্ং NYCRR এর োইদেি
10 এর স্টসকশন 77.7(a)(1) স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন র্া সংদশাধ্ন করা প্রদোজন ্াদত
স্বাস্থয কনমশনাদরর মদনানীত র্যনক্তগণ অদন্তযনষ্টনক্রোর পনরর্ািদকর অনুদমানেত এদজি হন অথর্া
একজন উপনস্থত থাকদর্ন এর্ং সশরীদর প্রনতটি মৃত শরীদরর সরাদনা র্া স্থানান্তদরর তিার্ধ্ান এর্ং
র্যর্স্থা করদর্ন;

•

নে ের প্রনেে কদপবাদরশন আইদনর স্টসকশন 1517, NYCRR এর োইদেি 19 এর স্টসকশন
203.3, 203.6 এর্ং 203.13 এর্ং NYCRR এর োইদেি 10 স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন র্া
সংদশাধ্ন করা ্া প্রদোজন স্বাস্থয কনমশনাদরর মদনানীত র্যনক্তগণদক অদন্তযনষ্টনক্রোর পনরর্ািদকর
অনুদমানেত এদজি হওোর জনয অথর্া আন্ডারদেকার হওোর জনয, অথর্া একজন কাউনি
কদরানার হওোর জনয, কদরানাদরর নর্নকৎসক এর্ং/অথর্া স্টমনিকাি নিদরির হওোর জনয স্টসই
সকি মৃত শরীরগুনির জনয ্া তাদের তিার্ধ্াদন থাকদর্, মৃত র্যনক্তদক ননদজ তিার্ধ্ান এর্ং
র্যর্স্থা কদর কর্রোনাে, স্টপারাদনার স্থাদন র্া কমন কযানরোদর ননদে ্ার্ার জনয একটি োনেি
করা স্টিথ সাটিবনেদকদের অনুনিনপ সহ;

•

জনস্বাস্থয আইদনর স্টসকশন 4140 এর্ং 4144, নে ের প্রনেে কপবদরশন িয এর স্টসকশন 1502,
1517 এর্ং NYCRR এর োইাদেি 19 এর স্টসকশন 203.1, 203.4, 203.8 এর্ং 203.13
NYCRR োইদেি 10 এর স্টসকশন 13.1 স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন র্া সংদশাধ্ন করা ্াদত
স্টেে স্টরনজস্ত্রার স্টিথ সাটিবনেদকে ননর্িন করদত পাদরন এর্ং কর্র স্টেওোর ও সরাদনার পানমবে
জানর করদত পাদরন, স্থানীে স্টরনজোর তা অনুদরাধ্ করদি এর্ং স্বাস্থয কনমশনার অনুদমােন করদি;

উপিন্তু, েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েুদ্বাগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেব শ জানর করার জনয
ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর ধ্ারা অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কতৃব পদের েমতা
দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 09 স্টম 2020 সমেকাদির জনয ননননিনেত ননদেব শগুনি ইসুয
কনর:
•

স্টকাদনা স্থানীে কমবকতব া, রােীে কমবকতব া র্া স্থানীে সরকার র্া কু ি, ্ার স্ট্ স্টকান আইন
অনু্ােী, স্টকান গণশুনাননর ননধ্বানরত আদে র্া অনযথাে এনপ্রি র্া স্টম মাদস সং টিত হওোর কথা
আদে, তা স্থনগত করা হদর্ 01 জুন 2020 প্বন্ত, অননদষ্টর উদেশয োড়াই, তদর্ এই ধ্রদনর
শুনানন র্িদত পাদর ্নে এর আদোজনকারী পার্নিক র্নি র্া কমবকতব া, স্টেনিদোন কনোদরদন্সর
র্যর্হার, নভনিও কনোদরন্স, এর্ং/অথর্া অনযানয অনুরূপ পনরদষর্া র্যর্হার কদর েূরর্তীভাদর্
এটি অনুনষ্ঠত করদত পাদরন।

•

এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 09 স্টম 2020 অর্নধ্, কর ও আনথবক নর্ভাগ (Department
of Taxation and Finance) কদরর োেভার সংগ্রহ করার এর্ং ননধ্বারন করার সাদথ সম্পনকব ত
কাগদজ হাদত করা সইদের র্েদি নিনজোি সই ননদত অনুদমানেত। কর ও অথব কনমশনার স্টকান
ননথর স্টেদত্র এই ননদেব শ প্রদোগ করা হদর্ তা ননধ্বারণ করদর্ন এর্ং গৃহীত নিনজোি স্বােদরর
প্রদোজনীেতাগুনি আরও সংজ্ঞানেত করদর্ন।

•

ননর্বার্ন আইদনর (Election Law)
এতদ্বারা COVID-19 এর র্যাপকতা
অনুপনস্থনত-র্যািে মঞ্জুর করা স্ট্দত
তার আদগ অনুনষ্ঠত স্টকান ননর্বার্দন

•

শুধ্ুমাত্র 23 জুন 2020 র্া তার আদগ অনুনষ্ঠত স্ট্ স্টকান ননর্বার্দনর জনয, ননর্বার্ন আইদনর
স্টসকশন 8-400 এতদ্বারা পনরর্তব ন করা হি স্টকান সশরীদর সই র্া উপনস্থত হওোর প্রদোজন
োড়া ইদিক্ট্রননক আদর্েন অনুদমােন করার জনয ্াদত অনুপনস্থত র্যািে অযাদক্সস করদত পারার
জনয।

স্টসকশন 8-400 সামনেকভাদর্ স্থনগত করা হদেদে এর্ং
এর্ং সামানজক নর্স্তাদরর কারদণ পনরর্নতব ত হদেদে ্াদত একটি
পাদর সামনেক অসুস্থতার নভনিদত এর্ং 23 জুন 2020 এ র্া
COVID-19 সংক্রমদণর সম্ভার্নাও অন্তভুব ক্ত করদর্।

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন স্টেদের নপ্রনভ সীি সহ
েুই হাজার নর্শ সাদির এনপ্রি মাদসর
নর্ম নেদন এটি প্রোন করা হি।

গভনবর কতৃব ক

গভনবদরর সনর্র্

