নম্বর 202.95
ননর্বাহী আদেশ
আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ এবং সংনশাধে অবযাহত রাখা
সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবততে অবযাহত রাখা
যেখানে, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম সম্পূর্ব ননউ ইয়র্ব স্টেট জুদে স্টেদটর েুদ্বাগর্ালীন 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;
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এখে, অতএব আয়ম, অযান্ড্রু এম. কুওনমা, ননউ ইয়র্ব স্টেদটর গভনবর, ননর্বাহী আইদনর আর্টবদর্ল 2-B এর 29-a
অধীদন আমার উপর নযস্ত র্তব র্য পালদনর র্ততব দের দ্বারা স্টেদটর েুদ্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার সময় স্ট্দর্াদনা সংস্থার
আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন
পানর, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েুদ্বাগর্ালীন
পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ ননদত র্াধা স্টেয় র্া এই ধরদনর েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সাহা্য
জনয ্নে প্রদয়াজন হয় তাহদল আরও নিশ নেন ননর্বাহী আদেশ 202 এর্ং তার সাদথ ননর্বাহী আদেশ 202-এর
উত্তরসূনরদত উনিনেত স্থনগতাদেশ এর্ং সংদশাধনগুনল নিশ নেদনর জনয 24 মার্ব, 2021 অর্নধ অর্যাহত রােনে - ্নে
অনতক্রম, সংদশাধন র্রা হদয় থাদর্, র্া অনযথায় স্টময়াে স্টশষ হদয় নগদয় থাদর্,

উপরন্তু, েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় েুদ্বাগ জরুনর সময় স্টর্াদনা ননদেব শ 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 24 মার্ব 2021 সময়র্াদলর জনয ননম্ননলনেত ননদেব শগুনল ইসুয র্নর:
•

P-12 স্কু ল (সরর্ানর র্া স্টর্সরর্ানর) র্া স্কু ল নিনিক্ট দ্বারা নন্ুক্ত এর্জন নশের্দর্ অর্শযই জানাদত হদর্ স্ট্
তারা শুধুমাি স্বাস্থয নর্ভাদগর প্রনতদর্েদনর জনয স্টজলার অনুদরাদধ তাদের ননদয়াগর্ারী স্কু ল র্া স্কু ল স্টজলায়
COVID-19 র্টর্া স্টপদয়দেন। এই ননদেব নশর্ার মদধয স্টর্ান নর্েু র মাদন এই নয় স্ট্ স্টর্ান নশের্দর্ COVID-19 র্টর্া
গ্রহর্ র্রদত হদর্।

•

র্ুধর্ার, 24 স্টেব্রুয়ানর, 2021 স্টথদর্ শুরু হদয়, প্রনত শুক্রর্ার, প্রনতর্ট স্কু ল এর্ং স্কু ল স্টজলা সাপ্তানহর্ নভনত্তদত স্বাস্থয
অনধেপ্তদরর র্াদে আদগর সপ্তাদহ সম্পন্ন COVID-19 র্টর্া প্রোদনর সংেযা, স্টসই সাদথ নশের্দের সংেযা ও শতাংশ
্ারা আদগর সপ্তাদহ নশোথীদের সশরীদর ননদেব শনা নেদয়দেন তা নরদপাটব র্রদর্, এর্র্ট েমব এর্ং পদ্ধনতদত ্া স্বাস্থয
অনধেপ্তর ননধবারর্ র্রদর্। এই ধরদনর সাপ্তানহর্ প্রনতদর্েদন অনয স্ট্ স্টর্ান তথয উপাোন অন্তভুব ক্ত র্রা হদর্ ্া
স্বাস্থয র্নমশনার এই ধরদনর স্কু ল এর্ং স্কু ল স্টজলার মদধয সশরীদর ননদেব শনা ট্র্যার্ র্রার জনয ্থা্থ র্দল ননধবারর্
র্রদর্ন।
েুই হাজার একুশ সাদলর স্টেব্রুয়ানর মাদসর র্াইশতম নেদন
আমার স্বহদস্ত এর্ং স্টেদটর নপ্রনভ নসদল (Privy
Seal) অযালদর্নন নসর্টদত স্টেওয়া হদয়দে।
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