
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
নম্বর 202.16 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

দরু য্োগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি 
আইরনি সোমরিক িরগিোরদশ ও পরিবিয ন 

 
 

য্খোরন, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম - স্টেদের সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদের েদু্বাগকািীন 
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 অযানু্ড্র 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 েদু্বাগপূণব জরুনর অর্স্থা, ্নে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধ্যাদেশ, 
আদেশ, নর্নধ্ র্া আইন স্টমদন র্িা েদু্বাদগর জরুনর অর্স্থা স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপদক র্াধ্া স্টেে র্া 
নর্িম্ব কদর র্া এই জাতীে েদু্বাগ স্টমাকাদর্িাে সাহা্য র্া সহােতা করার প্রদোজন হে, তদর্ আনম 
কা্বননর্বাহী আইদনর ধ্ারা 29-a এর অনুদেে 2-B অনু্ােী আমার উপর নযস্ত েমতার্দি, 12 স্টম 2020 
প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনি সামনেকভাদর্ স্থনগত করনে: 

 
• নশো আইদনর (Education Law) স্টসকশন 8602 এর্ং 8603 এর্ং NYCRR এর োইদেি 10 

এর স্টসকশন 58-1.5 স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন র্া সংদশাধ্ন করা ্া প্রদোজন COVID-19 এ 
আক্রান্ত র্দি মদন করা র্যনক্তদের স্টথদক সংগৃহীত নমুনাে SARS-CoV-2 র্া তার অযানির্নি 
সনাক্তকরদণর জনয র্যনক্তদক পরীো করার অনমুনত স্টেওোর জনয; পরীো সম্পােনকারী র্যনক্ত 
ফুি অযান্ড ড্রাগ অযানির্নি সনাক্তকরদণর জনয র্যনক্তদক পরীোিনমননদেশন (Food and Drug 
Administration, FDA) র্া ননউ ইেকব  স্বাস্থয েপ্তর (New York State Department of Health) 
দ্বারা অনুদমানেত পরীো র্া নিভাইদসর জনয উপ্কু্ত কমীদের প্রদোজনীেতাগুনি পূরণ করদত হদর্; 

 
• প্রকৃত সম্পনি ও কা্বনর্নধ্ আইদনর (Real Property and Proceedings Law) স্টসকশন 711, 

প্রকৃত সম্পনি আইদনর (Real Property Law) স্টসকশন 232-a এর্ং একানধ্ক আর্াস আইদনর 
(Multiple Dwelling Law) স্টসকশন 4 এর সার্নিনভশন ৪ এর্ং 9 এর্ং অনয স্টকান আইন র্া 
প্রনর্ধ্ান স্থনগত করা হদেদে এর্ং পনরর্তব ন করা হদেদে স্টসই পনরসর অর্নধ্ ্া অনযথাে একটি 
র্ান়িওোিা-ভা়িাদে সম্পকব  ততনর করদর্ COVID-19 এর প্রনতনক্রো ননদে সহােতা করদে এমন 
স্টকান র্যনক্ত র্া স্টকান র্যনক্ত ন্নন COVID-19 এর জনয স্থানরূ্যত হদেদেন, এর্ং স্টকান র্যনক্ত র্া 
সত্ত্বা, ্ার অন্তভুব ক্ত নকন্তু তাদতই সীমার্দ্ধ নে, স্টকান স্টহাদেদির মানিক, হাস্পতাি, অিাভজনক 
আর্াসন প্রোনকারী, হাসপাতাি অথর্া অনয স্টকান সামনেক আর্াসন প্রোনকারী ন্নন নত্রশ নেন র্া 
তার স্টর্নশ সামনেক আর্াসন প্রোন কদরন শুধ্ু COVID-19 এর প্রনতনক্রোে সহােতা করার জনয; 
 



  

 
উপিন্তু, েদু্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েদু্বাগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেবশ 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 12 স্টম 2020 সমেকাদির জনয ননননিনেত ননদেবশগুনি ইসুয 
কনর: 
 

• ননউ ইেকব  নসটি আইন নর্ভাগ (New York City Department of Law), সাশ্রেী মূদিযর আর্াসন 
এর্ং গৃহহীন আশ্রদের জনয প্রদোজনীে প্রকদের স্টেদত্র এই ননর্বাহী আদেদশর সমেকাদি স্টনা-অযাকশন 
র্া স্টনা-ফাইনিং আদর্েদনর জনয স্টনা-অযাকশন র্া স্টনা-ফাইনিং নর্ঠি জানর করদর্ জমা স্টেওোর 
45 নেদনর মদধ্য। আইন নর্ভাগ কতৃব ক প্রেি প্রনতটি আদর্েদনর জনয, ্া আদর্েনকারীদক জনস্বাথব 
র্া জন তহনর্ি র্াইর্ার অনুমনত স্টেে একটি অফানরং স্টেেদমি অথর্া একটি। ননউ ইেকব  নসটি 
নিপােব দমি অফ নফনযান্স (New York City Department of Finance) হাসপাতাি র্া স্বাস্থয 
পনরদষর্ার সুনর্ধ্া, সাশ্রেী মূদিযর হাউনজং, এর্ং গহৃহীন আশ্রদের সাদথ জন়িত প্রদোজনীে প্রকদের 
জনয কদন্ডানমননোম নিদেদরশন স্ট াষণা প্রনক্রোকরণ করদর্ এর্ং ননথভুক্ত করদর্ স্টতমন ফাইনিং 
প্রানপ্তর 30 নেদনর মদধ্য। 

 
• স্ট্ স্টকান রাজনননতক েি, রাজনননতক েদির কতৃপে র্া রাজনননতক েদির কমবকতব া, ্ার স্ট্ 

স্টকান আইন অনুসাদর স্টকান একটি ককাস ননধ্বারন করা আদে র্া তা 2020 সাদির এনপ্রি র্া স্টম 
মাদস অনুনিত হদত পাদর, তা 01 জনু 2020 প্বন্ত স্থনগত করা হদর্, স্টকান অননদষ্টর উদেশয 
ো়িা, নকন্তু স্টসরকম ককাস অর্যাহত থাকদত পাদর ্নে তা েরূর্তীভাদর্ অননুিত হে স্টেনিদফান 
কনফাদরন্স, নভনিও কনফাদরন্স, এর্ং/অথর্া অনুরুপ পনরদষর্া র্যর্হার কদর, এর্ং স্টকান পেদক 
এই ধ্রদনর স্টনাটিশ জানর সন্তুষ্টজনক র্দি ধ্রা হদর্ ্নে েরূর্তী অংশগ্রহণ নর্ষদে সুনননেবষ্ট তথয 
তাদত থাদক এর্ং তা ননর্বার্ন স্টর্াদিব র োদকব র কাদে ককাস নের্দসর পাাঁর্ নেন আদগ োনেি করা 
হে এর্ং এই গ্রাদমর মদধ্য সংর্ােপদত্র প্রকানশত হে, অথর্া েদির ওদের্সাইদে প্রকানশত হে, অথর্া 
ইদিকট্রননক স্টমইদির মাধ্যদম পূদর্বর স্টকান ককাস অংশগ্রহণকারীর কাদে পাঠাদনা হে ্ার জনয 
পাটিব র একটি ইদমি অযািদরস আদে। 

 
• সমস্ত অপনরহা্ব র্যর্সা র্া সত্ত্বার জনয, কমবদেদত্র উপনস্থত স্ট্ স্টকান কমীদক মুদের আর্রণ প্রোন 

করা হদর্ এর্ং তা পরদত হদর্ ্েন তারা গ্রাহক র্া জনসাধ্ারদণর সেসযদের সাদথ সরাসনর 
স্ট্াগাদ্াগ করদর্ন। র্যর্সাগুনিদক তাদের েরদর্, তাদের কমীদের জনয এই ধ্রদনর মুদের আর্রণ 
প্রোন করদত হদর্। এই নর্ধ্ান স্থানীে সরকার র্া স্থানীে আইন প্রদোগকারী সংস্থার দ্বারা কা্বকর 
করা হদত পাদর ্নে তা জনস্বাস্থয আইদনর 12 র্া 12-b ধ্ারার অধ্ীদন হে। এই প্রদোজনীেতাটি 
কা্বকর হদর্ র্ুধ্র্ার, এনপ্রি 15, রাত 8ো্ স্টথদক। 

 
 

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন স্টেদের নপ্রনভ সীি সহ 

েইু হাজার নর্শ সাদির এনপ্রি মাদসর 

দ্বােশতম নেদন এটি প্রোন করা হি। 

 

 

 

 

গভনবর কতৃব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


