
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
নম্বর 202.90 
 

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 আনম, ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর গভনবর, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আর্টব দর্ল 2-B এর 29-a 
ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত র্তব র্য পালদনর র্ততব দের দ্বারা স্টেদটর েদু্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার সময় স্ট্দর্াদনা সংস্থার 
স্টর্াদনা আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন 
র্রদত পানর, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েদু্বাগর্ালীন 
জরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ ননদত র্াধা স্টেয় র্া এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সাহা্য 
র্রার জনয ্নে প্রদয়াজন হয় তদর্ ননর্বাহী আদেশ 202 এর্ং প্রনতর্ট উত্তরসূনর ননর্বাহী আদেশ 202-এর দ্বারা প্রাপ্ত, 
পেতযাগ, সংদশানধত র্া অনযথায় স্টময়াে উত্তীর্ব না হওয়া প্বন্ত আইদনর স্থনগতাদেশ ও সংদশাধনী এর্ং স্ট্দর্াদনা ননদেবশনা 
অনর্রত র্রুন এর্ং অস্থায়ীভাদর্ র্রুন এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ জানুয়ানর 29, 2021 এর মদধয ননম্ননলনেতর্ট 
স্থনগত র্া সংদশাধন র্রুন: 
 

• NYCRR-এর ৮ নং এই ননর্বাহী আদেশ অনুসাদর প্রনতনিত NYCRR 8 নং ধারার 29.7 নং অনুদেদের (a) 
অনুদেদের 21 অনুদেে অনু্ায়ী লাইদসন্সনর্হীন সহর্ারী অথর্া ফাদমবনস স্টটর্নননশয়ানদের অস্থায়ী লাইদসন্সধারী 
স্টমাট র্ারজন র্যনির তত্ত্বার্ধান র্রার জনয এর্জন লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফামবানসেদর্ অনুদমােন স্টেওয়া হদর্; 
 

• র্া্বননর্বাহী আদেশ 202.82 এ থার্া স্থনগতাদেশ ও সংদশাধনীগুনল লাইদসন্স্িু র্যর্হানরর্ নাসব, লাইদসন্সপ্রাপ্ত 
ফামবানসে, নমডওয়াইফ, স্টডনিে, েন্ত নর্নর্ৎসর্দের অনুমনত স্টেয় ্ারা COVID-19 এর নর্রুদদ্ধ র্টর্া স্টেওয়ার 
জনয নশো আইন, পনডদয়নিেস, জরুনর নর্নর্ৎসা নর্দশষজ্ঞ, উন্নত জরুনর নর্নর্ৎসা প্র্নুিনর্ে, এর্ং জরুনর 
নর্নর্ৎসা প্র্ুনিনর্ে পযারাদমনডর্স নর্ভাদগর 6605-b অনুসাদর এর্র্ট স্টডিাল হাইনজন নননষদ্ধ স্থানীয় অনুপ্রদর্শ 
অযানাদস্থনসয়া / নাইিাস অক্সাইড অযানালাইনজয়া শংসাপত্র জানর র্রা হদয়দে এর্টদর্ স্টর্র্লমাত্র COVID-19 এর 
নর্রুদদ্ধ র্টর্া স্টেওয়ার জনয পূদর্বাি র্যনিদের অনমুনত স্টেওয়ার জনয প্রদয়াজনীয় পনরমাদর্ সংদশাধন র্রা হদয়দে 
্নে এই ধরদনর র্যনিরা স্বাস্থয র্নমশনার র্ততব র্ ননধবানরত শতব  পূরর্ র্দর।  



 

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 29 জানুয়ারী 2021 সময়র্াদলর জনয ননম্ননলনেত ননদেবশগুনল ইসুয র্নর: 

 
• এর্জন র্যনি (a) স্বাস্থয অনধেফতর (Department of Health) এর র্াদে গ্রহর্দ্াগয জাতীয়ভাদর্ অনুদমানেত 

ফাদমবনস স্টটর্নননশয়ান সনেপত্র র্মবসূনর্র এর্র্ট সনেপত্র রাো, (a) ভাল নননতর্ র্নরদত্রর অনধর্ানর হওয়া, এর্ং 
(c) স্বাস্থয র্নমশনাদরর পরামশব অনুসাদর স্বাস্থয র্নমশনার র্ততব র্ প্রদয়াজনীয় লাইদসদন্সর জনয স্ট্মন অনতনরি 
স্ট্াগযতা পূরদর্র জনয, ননউইয়র্ব  স্টেট সামনয়র্ভাদর্ "ফামবানস স্টটর্নননশয়ান" নহসাদর্ লাইদসন্স পাওয়ার স্ট্াগয 
হদত পারদর্ন এর্ং এ জাতীয় েমতাদত COVID-19 পনরর্ানলত হদত পাদর ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর স্বাস্থয অনধেপ্তর র্া 
স্থানীয় স্বাস্থয নর্ভাগ দ্বারা তোরর্ র্রা র্া অনুদমানেত এর্ং লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্, লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্ 
সহায়র্, র্া সার্টব ফাইড নাসব অনুশীলনর্ারীদের নর্নর্ৎসার তত্ত্বার্ধাদন এর্ং সরাসনর তোরনর্র অধীদন পনরর্ানলত 
পদয়িস অর্ নডসদপনন্সং (Points of Dispensing, POD) সাইটগুনলদত - র্টর্াোনগুনল লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফামবানসদের 
এর্ং লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফামবানসদের প্রতযে তত্ত্বার্ধাদন ফামবানস প্রনতিাদন এই ধরদনর ফামবানস প্র্ুনিনর্েদের অর্শযই 
প্রথম গ্রহর্ র্রা উনর্ত: (1) স্টর্ৌশল, ইনিত, সতর্ব তা, অসিনত, সংক্রমর্ ননয়ন্ত্রর্ অনুশীলন; (2) এই ধরদনর 
র্াদজর জনয স্ট্াগযতার স্টমৌনলর্ স্তর প্রোদনর জনয প্বাপ্ত র্যনিগত প্রনতরোমূলর্ সরঞ্জাদমর র্যর্হার; এর্ং (3) 
স্টমৌনলর্ র্ানডব ওপলদমানানর নরসানসর্টশদন এর্র্ট র্তব মান শংসাপত্র, ্াদত র্মপদে এর্র্ট অনলাইন স্টপ্রাগ্রাম দ্বারা 
স্টমৌনলর্ র্ানডব ওপালদমানানর নরসানসর্টশদন এর্র্ট সার্টব নফদর্ট অন্তভুব ি হদত হদর্ স্ট্র্ট আদমনরর্ান নাসবদের শংসাপত্র 
স্টর্ন্দ্র (American Nurses Credentialing Center), ফাদমবনস নশোর জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল (Accreditation 
Council for Pharmacy Education, ACPE), অথর্া অর্যাহত নর্নর্ৎসাগত নশোর জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল 
(Accreditation Council for Continuing Medical Education) স্টথদর্ স্বীর্ত নত স্টপদয়দে; "ফাদমবনস স্টটর্নননশয়ান" 
নহদসদর্ অস্থায়ী লাইদসন্স প্রোন র্ারী স্টর্ান র্যনিদর্ অনধর্ার র্া লাইদসনন্সং ম্বাোর অনধর্ার প্রোন র্রদর্ না, 
শুধুমাত্র এোদন অনুদমানেত এর্ং এই আদেদশর র্া্বর্র সমদয়র জনয; 

 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.82 মদধয স্থনগতাদেশ ও ননদেবশার্লী ্া র্যনিদর্ COVID-19 এর নর্রুদদ্ধ র্টর্া স্টেওয়ার 
অনুমনত স্টেয়, এই ধরদনর র্যনিদের COVID-19 এর নর্রুদদ্ধ র্টর্া স্টেওয়ার অনুমনত স্টেওয়ার জনয প্রদয়াজনীয় 
নহদসদর্ পনরর্তব ন র্রা হয় ্নে তারা স্বাস্থয র্নমশনার র্ততব র্ সর্ল প্রনশেদর্র প্রদয়াজনীয়তা ও শতব ার্লী পূরর্ 
র্দর।  

 

 
 

আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর ননজস্ব 
নসলদমাহরসহ েইু হাজার একুশ সাদলর জানুয়ানর 
মাদসর দ্বােশতম নেদন এর্ট প্রোন র্রা হদলা। 

 

 

 

 

 

গভনবর র্ততব র্  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


