
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.61 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ এবং পয়রবতত ে অবযাহত রাখা 
সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবতত ে অবযাহত রাখা 

 
 

যেখানে, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম - স্টেদের সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদের েদু ব্াগকািীন জরুনর 
অর্স্থার কথা স্ট াষণা কদর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর কনর;  
 

যেখানে, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট  েনা এর্ং সম্প্রোদের সংস্পশবজননত সংক্রমণ, উভেই ননউ ইেকব  
স্টেদে ননথর্দ্ধ করা হদেদে এর্ং তা আদরা র্িদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে; 

 
উপরন্তু এখেই, 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 েদু ব্াগপূণব জরুনর অর্স্থা, ্নে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, নর্নধ্ র্া আইন 
স্টমদন র্িা েদু ব্াদগর জরুনর অর্স্থা স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপদক র্াধ্া স্টেে র্া নর্িম্ব কদর র্া এই জাতীে 
েদু ব্াগ স্টমাকাদর্িাে সাহা্য র্া সহােতা করার প্রদোজন হে, তদর্ আনম কা্বননর্বাহী আইদনর ধ্ারা 29-a এর 
অনুদেে 2-B অনু্ােী আমার উপর নযস্ত েমতার্দি, 09 অদটার্র 2020 প ব্ন্ত ননদনাক্ত আইনগুনি সামনেকভাদর্ 
স্থনগত করনে: 

 
• জনস্বাস্থয আইদনর (Public Health Law) স্টসকশন 579 এর সার্নিনভশন 1 স্টসই পনরসর প ব্ন্ত পনরর্নতব ত 

্া প্রদোজন COVID-19 এর্ং ইনফু্লদেঞ্জা পরীোর ফিাফি অনর্িদম্ব নরদপােব  করা র্াধ্যতামূিক কদর (3 
 িার স্টর্নশ নে) অনতনরক্ত নিননকাি িযার্দরেনরর দ্বারা, ্ার মদধ্য িাইদসন্সকৃত নর্নকৎসক, ওনেওপযাথ, 
েন্ত নর্নকৎসক, ধ্ানত্র, নাসব প্রযানটশনার র্া ওপ্টদমনিেদের দ্বারা পনরর্ানিত নিননকাি িযার্দরেনরগুনি 
অন্তভুব ক্ত ্ারা ফুি অযান্ড ড্রাগ অযািনমননদেশন (Food and Drug Administration, FDA) অথর্া স্বাস্থয 
নর্ভাগ (Department of Health) দ্বারা অনুদমানেত একটি পদেি অফ স্টকোর COVID-19 পরীো 
করাদনার জনয এর্ং স্বাস্থয নর্ভাদগর কাদে একটি নফনজনসোন অনফস িযার্দরেনর নহদসদর্ ননর্নিত, জনস্বাস্থয 
আইদনর স্টসকশন 576-c NYCRR এর োইদেি 10 এর স্টসকশন 58-1.14 অনু্ােী; এই অনতনরক্ত শদতব  
স্ট্ স্ট্দহতু এটি COVID-19 পরীোর সাদথ সম্পনকব ত, ননদর্র ননদেব নশকা অনু্ােী প্রদোজন সু্কদির উপনস্থনত 
এর্ং কমবসংস্থান সম্পনকব ত তথয সহ।  
 
উপরন্তু, েদু ব্াগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েদু ব্াগকািীন জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেবশ জানর করার 

জনয ননর্বাহী আইদনর (Executive Law) আটিব দকি 2-B এর স্টসকশন 29-a অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কতৃদের 
দ্বারা, আনম এতদ্বারা ননননিনেত ননদেবশগুনি ইসুয করনে ্া 09 অদটার্র 2020 প ব্ন্ত কা্বকর থাকদর্: 
 

• COVID-19 র্া ইনফু্লদেঞ্জার জনয নিপােব দমি অফ স্টহল্থ নফনজনশোন অনফস িযার্দরেনর ইভযািুদেশন স্টপ্রাগ্রাম 
(Department of Health Physician Office Laboratory Evaluation Program) কতৃব ক অনুদমানেত 
প্রদতযক িাইদসন্সপ্রাপ্ত স্টপশাজীর্ী ্ারা COVID-19 র্া ইনফু্লদেঞ্জার পরীো করাদত অনুদমানেত, এককভাদর্ র্া 
অনযানয পরীোর সাদথ, তারা স্টসই সকি পরীোর ফিাফি অনর্িদম্ব জানাদর্ (3  ণ্টার স্টর্নশ নে) স্বাস্থয 
নর্ভাগদক ইদিকিননক নিননকযাি িযার্দরেনর নরদপাটিব ং নসদেদমর (Electronic Clinical Laboratory 
Reporting System, ECLRS) মাধ্যদম ্েন একটি ফিাফি পাওো ্াদর্।  



  

o এোডাও প্রোন করা হদেদে স্ট্ COVID-19 পরীোর জনয অনুদমানেত প্রদতযক স্টপশাোর এই 
ধ্রদনর নমুনা সংগ্রহ করদর্ন না র্া এই ধ্রদনর পরীো পনরর্ািনা করদর্ন না, স্টসই র্যনক্ত সু্কদি 
্াে নক না, এর্ং ্নে ্াে, স্টকাথাে স্টসই র্যনক্ত সু্কদি উপনস্থত হে, এর্ং স্টসই স্টিো ECLRS এ 
নরদপােব  করদর্; এর্ং কমবননদোদগর স্থান, এর্ং স্টসই র্যনক্ত একটি এনিদমিানর, স্টসকন্ডানর র্া স্টপাে 
স্টসকন্ডানর সু্কদি কাজ র্া স্টস্বোদসর্া প্রোন কদরন নক না, এর্ং ্নে তাই হে, তাহদি এই ধ্রদনর 
স্টিো ECLRS স্টক জানাদর্ন।  

o উপরন্তু, COVID-19 পরীোর জনয অনুদমানেত প্রদতযক স্টপশাোর র্যনক্তর স্থানীে ঠিকানা নজজ্ঞাসা 
না কদর এই ধ্রদনর নমুনা গ্রহণ র্া পরীো পনরর্ািনা করদর্ন না, ্নে স্টসই ঠিকানা র্যনক্তর 
স্থােী ঠিকানার স্টথদক নভন্ন হে, এর্ং স্টসই স্থানীে ঠিকানা অর্শযই ECLRS এর কাদে জানাদত 
হদর্।  
 

• ননউ ইেকব  রাদজযর প্রনতটি িাইদসন্সপ্রাপ্ত গদর্ষণাগাদর, COVID-19 পরীোর জনয স্ট্ স্টকান নমুনা 
প্রনক্রোকরদণর আদগ, এককভাদর্ অথর্া অনয স্টকান সংক্রামক স্টরাদগর জনয পরীোর সাদথ, সু্কদি উপনস্থনত 
র্া প্রাপ্তর্েস্কদের স্টেদত্র কাদজর জােগা র্া স্টস্বোদসর্ার জােগা সংক্রান্ত তথয স্টসই িযার্দরেনরদত পাঠাদত হদর্ 
নমুনার সাদথ। এই ধ্রদনর তথয অর্শযই ECLRS এর মাধ্যদম স্টেে নিপােব দমি অফ স্টহল্থদক জানাদত 
হদর্।  
 

• সকি COVID-19 পরীো এর্ং স্টরাগ ননণবে, স্ট্ স্টকান র্যনক্ত জনয, ন্নন একজন োত্র, নশেক এর্ং অনয 
স্টকান র্যনক্ত ন্নন একজন সু্কদির কমবর্ারী র্া স্টস্বোদসর্ী উচ্চ ও ননন নশো প্রনতষ্ঠান এর্ং স্টজিার জনয, 
তার সম্পদকব  ননউ ইেকব  রাদজযর প্রনতটি স্থানীে স্বাস্থয নর্ভাগ প্রনতনেন স্বাস্থয েপ্তদরর কাদে দেননক নভনিদত 
নরদপােব  করদর্, এমন আকার এর্ং পদ্ধনতদত ্া স্বাস্থয নর্ভাগ ননধ্বারন করদর্। এই ধ্রদনর দেননক 
প্রনতদর্েদন অনয স্ট্ স্টকান তথয উপাোন অন্তভুব ক্ত করা হদর্ ্া স্বাস্থয কনমশনার উপ্ুক্ত র্দি ননধ্বারন 
করদর্ন উচ্চ ও ননন নশো প্রনতষ্ঠান, সু্কি এর্ং সু্কি স্টজিার মদধ্য COVID-19 এর প্রােভুব ার্ িযাক করার 
জনয। 
 

• প্রনতটি সু্কি এর্ং সু্কি স্টজিা প্রনতনেন স্বাস্থয েপ্তদরর কাদে নরদপােব  করদর্ দেননক নভনিদত, এমন আকার র্া 
পদ্ধনতদত ্া নর্ভাগ ননধ্বারণ করদর্, স্টসই সকি COVID-19 পরীো এর্ং স্টরাগ ননণবে ্া নশোথী, নশেক 
এর্ং অনয স্ট্ স্টকান কমবর্ারী র্া স্টস্বোদসর্কদের মদধ্য পনরর্ানিত হদর্। এই ধ্রদনর দেননক প্রনতদর্েদন 
অনয স্ট্ স্টকান তথয উপাোন অন্তভুব ক্ত করা হদর্ ্া স্বাস্থয কনমশনার এই ধ্রদনর সু্কি এর্ং সু্কি স্টজিার 
মদধ্য COVID-19 এর প্রােুভব ার্ িযাক করার জনয ্থা্থ র্দি ননধ্বারণ করদর্ন।  

 
• প্রনতটি উচ্চনশো প্রনতষ্ঠান, কনমউননটি এর্ং জনুনের কদিজ, নর্শ্বনর্েযািে, স্নাতক এর্ং স্টপশাোরী নর্েযািে, 

নর্নকৎসা নর্েযািে, এর্ং কানরগনর নর্েযািে, নকন্তু তাদতই সীনমত নে, প্রনতনেন স্বাস্থয নর্ভাগদক নরদপােব  
করদর্, এমন আকাদর এর্ং পদ্ধনতদত ্া নর্ভাগ ননধ্বারন করদর্, কযাম্পাদস থাকা নশোথী, নশেক, এর্ং 
অনয স্টকান কমবর্ারী র্া স্টস্বোদসর্কদের সকি COVID-19 পরীো এর্ং ননণবে সম্পদকব । এই ধ্রদনর দেননক 
প্রনতদর্েদন অনয স্ট্ স্টকান তথয উপাোন অন্তভুব ক্ত করা হদর্ ্া স্বাস্থয কনমশনার এই ধ্রদনর উচ্চনশো 
প্রনতষ্ঠাদনর মদধ্য COVID-19 এর প্রােভুব ার্ িযাক করার জনয ্থা্থ র্দি ননধ্বারণ কদরন, এর্ং আদরা 
প্রদোজনীে কদর স্ট্, একটি প্রনতষ্ঠান 100টি ইনতর্ার্ক ফিাফদি স্টপ ৌঁোদনার পর স্বাস্থয নর্ভাগদক অনতনরক্ত 
নর্জ্ঞনপ্ত প্রোন করদত হদর্।  
 

• স্ট্ স্টকান ননদেব নশকা, সংদশাধ্ন র্া স্থনগতাদেশ স্ট্ স্টকান COVID-19 পরীো পনরর্ািনা র্া প্রনক্রো করার 
জনয জানর করা স্ট্ স্টকান FDA অনুদমানেত পদ্ধনতদত অনয স্ট্ স্টকান সংক্রামক স্টরাদগর সাদথ COVID-19 
পরীো করার জনয প্রদ্াজয হদর্।  
 

• সর্ ননর্বার্ন স্টর্ািব দক একটি পনরকল্পনা প্রণেন করদত হদর্ ্াদত ননর্নিত স্টভাোররা একটি সম্পূণব করা 
অযার্দসনি র্যািে স্টফদি আসদত পাদরন একটি ননর্বার্ন স্টর্াদিব , আনিব স্টভাটিং অর্স্থাদন, র্া ননর্বার্দনর নেদনর 
স্টভাটিং অর্স্থাদন, ্াদত স্টভাোরদের সশরীদর স্টভাে প্রোনকারীদের সাদথ িাইদন অদপো করদত না হে, ্া 
সশরীদর স্টভাদের সমদের নর্িম্ব এডাদত এর্ং স্পশবনর্হীন স্টভাদের র্যর্স্থা সম্প্রসানরত করদর্। পনরকল্পনা 
অর্শযই 21 স্টসদপ্টম্বর, 2020 এর মদধ্য স্টেে ননর্বার্ন স্টর্াদিব র কাদে জমা নেদত হদর্ এর্ং জমা স্টেওোর 
সমে কাউনি স্টর্ািব  অফ ইদিকশন অনফস এর্ং তাদের ওদের্সাইদে জনসমু্মদে উপিভয করদত হদর্। 
 

• 2020 সাদির আইদনর অধ্যাে 91 এর্ং অধ্যাে 138 এর্ং/অথর্া ননর্বাহী আদেশ 202.58-এর নর্ধ্ান 
অনু্ােী জানরকৃত স্ট্দকাদনা অনুপনস্থত র্যািদের জনয, স্ট্ই স্টেদত্র স্টভাোরদের কাগদজর আদর্েন স্টফরত 
নেদত হদর্ না কারণ স্টভাোর নর্ঠি, ইদমইি, অনুনিনপ, স্টফান, ইিারদনে র্া দর্েযুনতক মাধ্যদম অনুপনস্থত 
র্যািদের জনয আদর্েন কদরদেন, ননর্বার্ন স্টর্ািব  এই ধ্রদনর স্টভাোরদের র্যািদের সাদথ একটি কাগদজর 
অনুপনস্থত র্যািদের আদর্েন পাঠাদর্ না, এর্ং এই ধ্রদনর স্টভাোরদের র্যািে পাওোর আদগ র্া পাওোর 
সমে একটি কাগদজর আদর্েন সম্পন্ন করদত হদর্ না। 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.48-এর ননদেব নশকা, ্া ননর্বাহী আদেশ 202.41-এর অন্তভুব ক্ত ননদেব নশকাটি সংদশাধ্ন 
কদরদে, স্ট্টি ননউ ইেকব  শহদরর তৃতীে প ব্াদের অংশ নহদসদর্ অভযন্তরীণ োেয পনরদষর্া এর্ং িাইননং 
নননষদ্ধ কদরনেি, এতদ্বারা সংদশানধ্ত করা হে, ্াদত 30 স্টসদপ্টম্বর, 2020 স্টথদক ননউ ইেকব  শহদর 



  

অভযন্তরীণ োেয পনরদষর্া এর্ং িাইননং এর অনুমনত প্রোন করা হদর্, ্তেণ স্বাস্থয নর্ভাগ (Department 
of Health) এর্ং প্রদ্াজয অনয স্টকাদনা রাজয দ্বারা জানরকৃত ননদেব নশকা কদঠারভাদর্ স্টমদন র্িা হে। 

 
 
 
 
 

আমার স্বহদস্ত প্রেি এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের ননজস্ব 

নসিদমাহরসহ েইু হাজার নর্শ সাদির 

স্টসদপ্টম্বর মাদসর নর্ম নেদন এটি প্রোন 

করা হদিা। 

 

 

গভনবর কতৃব ক  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


