
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.19 
 

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, 17 স্টম 2020 
প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনি সামনেকভাদর্ স্থনগত করনে: 

 
• শ্রম আইদনর (Labor Law) স্টসক্সন 860-b এর সার্নিনভশন এক, স্টেিাদরি স্টপদর্ক স্টপ্রাদেকশন 

স্টপ্রাগ্রাম (Paycheck Protection Program) স্টথদক অথব সাহা্য পাওো এর্ং স্টসই অনু্ােী কমবর্ারীদের 
পুনরাে ননদোগ করা একটি র্যর্সানেক প্রনতষ্ঠানদক অনুমনত স্টেওোর প্রদোজনীেতার পনরসদর, 
স্টেিারাি স্টপদর্ক স্টপ্রাদেকশন স্টপ্রাগ্রাম স্টথদক অথব সাহা্য পাওো একটি র্যর্সানেক প্রনতষ্ঠান ্েন 
প্রারনিকভাদর্ কমবর্ারীদের কাদজ আসদত র্ারণ কদর তেন এই স্টসক্সন অনু্ােী তাদক আইদনর 
আর্নশযকতা অনু্ােী নর্জ্ঞনি নেদে তা জানাদত হদর্ এর্ং এই স্টসক্সদনর অধ্ীদন তা ্তো শীঘ্র করা 
সির্ নকন্তু নব্বই নেদনর মদধ্যই হদত হদর্ এরকম র্াধ্যর্াধ্কতা স্টনই। 

 
 

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 কততব পদের েমতা 
দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 17 স্টম 2020 সমেকাদির জনয ননননিনেত ননদেবশগুনি ইসুয 
কনর: 

 
 

• এতদ্বারা স্বাস্থয েির (Department of Health) একটি একক, স্টেেজদুে সমনিত পরীোর অগ্রানধ্কার 
প্রনক্রো স্থাপন করদর্ ্ার স্টেদের, সরকানর এর্ং স্টর্সরকানর সমস্ত িযার্দরেনরগুনি প্রদোজন হদর্, ্ারা 
COVID-19 স্টরাগ ননণবে পরীো সম্পােন করদর্, ্াদের শুধ্ুমাত্র এই ধ্রদনর প্রনক্রো অনু্ােী 



  

COVID-19 স্টরাগ ননণবে পরীো সমূ্পণব করদত হদর্। এই ধ্রদনর স্ট্ স্টকাদনা িযার্দরেনর এই সমনিত 
স্টেের্যাপী প্রনক্রো দ্বারা স্ট্ভাদর্ ননদেবশ স্টেওো হদেদে স্টসইভাদর্ সংস্থা র্া র্যনক্তর্দগবর পরীোদক 
অগ্রানধ্কার স্টেদর্। এই ধ্রদনর স্ট্ স্টকাদনা িযার্দরেনর, স্বাস্থয েিদরর স্টকাদনা োে োো, এমন স্টকাদনা 
রু্নক্তদত আর্দ্ধ হদর্ না ্া স্টকাদনা স্টর্সরকানর র্া সরকানর স্বত্বার জনয পরীোর সেমতাদক সংরনেত 
রােদর্ এর্ং স্টসদহতু েিরগুনির ননউ ইেকব  স্টেদে COVID-19 পরীোদক অগ্রানধ্কার স্টেওোর এর্ং 
সমনিত করার সেমতাদত প্রনতর্ন্ধকতা সতষ্ট করদর্। এই ননদেব নশকাটির স্ট্ স্টকাদনা িঙ্ঘদনর জনয একটি 
নাগনরক জনরমানা হদত পাদর ্া 10,000 িিার র্া এই স্টসক্সন অমানয কদর প্রেত্ত পরীোর নর্ননমদে 
প্রাি অথবরানশর নতন গুদণর স্টর্নশ হদর্ না, এর্ং আদরা র্িা হদেদে স্ট্ এই ধ্রদনর িযার্দরেনরগুনির 
স্ট্ স্টকাদনা অপাদরটিং সাটিব নেদকে র্া িাইদসন্স প্রতযাহার করার েমতা এতদ্বারা কনমশনারদক স্টেওো 
হদেদে।  
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.18 এ থাকা ননদেব নশকার আর্নশযকতা অনু্ােী স্বাস্থয কনমশনাদরর িাইদসন্স প্রাি র্া 
ননেনন্ত্রত স্ট্ স্টকাদনা েেতা্ুক্ত নানসবং স্টেনসনিটি, নানসবং স্টহাম, র্া প্রাির্েদের পনরর্্বা স্টেনসনিটিদক 
COVID-19 এর জনয ইনতর্ার্ক েিােি আসা, র্া COVID-19 সম্পনকব ত মততুয হওো একজন 
আর্ানসদকর পনরর্াদরর সেসয র্া ননকে আত্মীেদক, 24  িার মদধ্য জানাদত হদর্, এর্ং এই নর্ষেটি 
মানয না করার জনয প্রনতনেন 2,000 িিার জনরমানা পনরদশাধ্ করদত হদর্ র্দি এতদ্বারা পনরমানজব ত 
করা হদেদে, স্ট্দহতু স্টসটি জনস্বাস্থয আইদনর (public health law) স্টসক্সন 12 অমানয করা, এর্ং 
পরর্তী স্ট্ স্টকাদনা িঙ্ঘন জনস্বাস্থয আইদনর স্টসক্সন 12-b অনু্ােী িঙ্ঘন হদি তা শানস্তদ্াগয হদর্।  
 
 

• স্টেে স্বাস্থয েিদরর সাদথ আদিার্না না কদর স্টকাদনা স্থানীে প্রশাসন র্া স্থানীে েির, জনস্বাস্থযদক 
েনতগ্রস্ত করদত পাদর এমন স্টকাদনা পেদেপ স্টনদর্ না। স্টকাদনা স্থানীে সরকানর আনধ্কানরক,  
COVID-19 জনস্বাদস্থযর আপৎকািীন পনরনস্থনত পনরর্ািনা সংক্রান্ত এমন স্টকাদনা পেদেপ ননদত পারদর্ন 
না ্া অনয স্টকাদনা স্থানীে প্রশাসদনর, স্টেদের পেদেপগুনিদক র্াাঁধ্া স্টেদর্ র্া স্টকাদনা দ্বদের সতনষ্ট 
করদর্।  
 
 
 
 
 

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন স্টেদের সরকানর 

নসিদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ সাদির 

এনপ্রি মাদসর সদতর তানরদে এটি প্রোন 

করা হি। 

 

 

গভনবর কততব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


