
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.88 
 

ননর্বাহী আদেশ 
 

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

যেখানে, 7 মার্ব  2020 তানরদে আনম সমূ্পর্ব ননউ ইয়র্ব  স্টেট জদুে স্টেদটর েদু্বাগর্ালীন জরুনর 
অর্স্থার র্থা স্ট াষর্া র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর র্নর; এর্ং 

যেখানে, COVID-19 এর ভ্রমর্ সংনিষ্ট  টনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবজননত সংক্রমর্, উভয়ই ননউ 
ইয়র্ব  স্টেদট ননথর্দ্ধ র্রা হদয়দে এর্ং তা আদরা র্লদত পাদর র্দল প্রতযাশা র্রা হদে; 

এখে, অতএব আয়ম, অযানু্ড্র এম. কুওনমা, ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর গভনবর, ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B 
এর 29-a ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত র্তব র্যপালদনর র্ততব দের দ্বারা স্ট্ স্টর্ানও সংস্থার স্টর্ানও আইন, 
স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন 
র্রদত পানর রাদজযর েদু্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার সময়, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, 
আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েদু্বাগর্ালীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ 
ননদত র্াধা স্টেয় র্া নর্লম্ব র্রায় র্া প্রদয়াজদন এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সহদ্াগীতা র্রার 
জনয প্রদয়াজন হদল, আনম এতদ্বারা এই র্া্বননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 03 স্টেব্রুয়ারী 2021 অর্নধ 
ননম্ননলনেতগুনল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রনে: 

• জনস্বাস্থয আইদনর (Public Health Law) 2168 ধারা এর্ং NYCRR-এর টাইদটল 10 এর ধারা 
66-1.2 এর ননর্বাহী আদেশ 202.82 এর সংদশাধন র্রা হদয়দেএর্ং অর্যাহত থার্দে ্াদত স্টর্ান 
র্যনির (নশশু অথর্া প্রাপ্ত র্য়স্ক) সর্ল ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 টির্ার্রর্ NYSIIS র্া CIR 
স্টর্ জানাদনা হয়, প্রদ্াজয অনুসাদর,উি টির্া প্রোদনর 12  ণ্টার মদধয; 
 

• জনস্বাস্থয আইদনর স্টসর্শন 12 এই ননর্বাহী আদেদশ প্রনতনিত স্টেওয়ানন জনরমানা মূলযায়দনর জনয 
নিপাটব দমন্ট অে স্টহলথদর্ অনুমনত স্টেওয়ার উদেদশয এতদ্বারা সংদশাধন র্রা হদে;  

 
 

উপরন্তু, েদু্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় েদু্বাগ জরুনর সময় স্টর্াদনা ননদেবশ জানর র্রার 
জনয ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসর্শদনর অনুদেে 2-B এর ধারা অনু্ায়ী আমার উপর নযস্ত র্ততব পদের 
েমতা দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 03 স্টেব্রুয়ারী 2021 সময়র্াদলর জনয ননম্ননলনেত 
ননদেবশগুনল ইসুয র্নর: 

 
• স্ট্ স্টর্ান স্বাস্থযদসর্া সনুর্ধা, সরর্রাহর্ারী র্া সত্তা ্াদের COVID-19 টির্া র্রাে র্রা হদয়দে 

এর্ং ্ারা COVID-19 টির্া স্টপদয়দে, অথর্া ্ারা পুননর্বতরর্র্ত ত COVID-19 টির্া স্টপদয়দে, 
তাদের অর্শযই এই ধরদনর সুনর্ধা প্রানপ্তর এর্ সপ্তাদহর মদধয এই ধরদনর টির্া নেদত হদর্। স্ট্ 



 

 

 

স্টর্ান স্বাস্থযদসর্া সুনর্ধা, সরর্রাহর্ারী র্া সত্তা ্ারা সর্ল টির্া প্রোন র্যর্স্থা পনরর্ালনার েমতা 
স্টনই, তাদের অর্শযই প্রানপ্তর 5ম নেদনর মদধয স্বাস্থয নর্ভাগদর্ অর্নহত র্রদত হদর্। 4 জানুয়ানর, 
2020 তানরে প্বন্ত স্ট্ স্টর্ান স্বাস্থযদসর্া স্টর্ন্দ্র, সরর্রাহর্ারী র্া প্রনতিাদন র্তব মাদন স্ট্ স্টর্ান 
টির্ার জনয এটি র্া্বর্র হদর্ এর্ং এই ধরদনর অর্নশষ্ট স্টিাজ 8 জানয়ুানর, 2020 এর পদর 
নেদত হদর্। এই প্রনক্রয়া অনু্ায়ী টির্া নেদত র্যথব হদল 100,000 মানর্ব ন িলার প্বন্ত স্টেওয়ানন 
জনরমানা হদত পাদর, এর্ং/অথর্া ভনর্ষযদত টির্া র্রাে র্মাদনা র্া ননমূবল র্রা হদত পাদর। এই 
ননদেব নশর্া অনু্ ায়ী নর্ভাগদর্ অর্নহত র্রদত র্যথব হদল স্বাস্থয অনধেপ্তর এই ধরদনর সনুর্ধা, 
সরর্রাহর্ারী র্া সত্তার জনয ভনর্ষযদত টির্া র্রাে হ্রাস র্া ননমূবল র্রদত পাদর। 

 
 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.73-এ ননর্বাহী আদেশ 202.30 এর্ং 202.40 সংদশানধত হয়, তাদত উনিনেত 
ননদেব নশর্া অনু্ ায়ী, স্বাস্থয র্নমশনাদরর ননদেবশ অনু্ ায়ী নানসবং স্টহাদমর র্মবর্ারীদের পরীো র্রার 
ননদেব নশর্া সংদশাধন র্রা হদয়দে ্াদত স্বাস্থয র্নমশনারদর্ এমন স্টেদটর স্ট্দর্াদনা অঞ্চদলর মাইদক্রা 
ক্লাোর, ্া 202.68 এ র্র্ীত হদয়দে, এমন লার্ায় অর্নস্থত সুনর্ধার সর্ল র্মীর পরীো র্রার 
প্রদয়াজনীয়তা অনুদমােদনর েমতা প্রোন র্রা ্ায়।  

 
 
 

আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর 

ননজস্ব নসলদমাহরসহ েইু হাজার একুশ 

সাদলর জানয়ুানর মাদসর র্তুথব নেদন 

এটি প্রোন র্রা হদলা। 

 

 

গভনবর র্ততব র্  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


