
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.92 
 

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, সংনর্ধান এর্ং ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর 
আইন দ্বারা আমার উপর অনপবত র্তৃদের র্দল, এতদ্দ্বারা পানে স্ট্ এর্টি েদু্বাগ অর্যাহতভাদর্ নর্েযমান ্ার প্রনত 
প্বাপ্তভাদর্ প্রনতনক্রয়া র্যক্ত র্রদত প্রভানর্ত স্থানীয় সংস্থাসমূহ এর্ং সরর্ারসমহূ অক্ষম। অতএর্, ননউ ইয়র্ব  
স্টেদটর সংনর্ধান ও ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 28 ধারার দ্বারা আমার উপর নযস্ত ক্ষমতার্দল, আনম 07 
মার্ব  2020 স্টথদর্ এর্টি রাজয জরুনরর্ালীন পনরনস্থনত স্ট াষর্া র্রনে স্ট্মন ননর্বাহী আদেশ 202 এ উনিনেত 
আদে। এই ননর্বাহী আদেশ র্লর্ত থার্দর্ 26 স্টেব্রুয়ারী 2021 প্বন্ত। 

উপরন্তু। আনম, ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর গভনবর, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আটিব দর্ল 2-B এর 
29-a ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত র্তব র্য পালদনর র্তৃব 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 পেদক্ষপ ননদত র্াধা স্টেয় র্া এই 
ধরদনর েদু্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সাহা্য র্রার জনয ্নে প্রদয়াজন হয় তদর্ ননর্বাহী আদেশ 202 এর্ং এর 
প্রনতটি উত্তরসূনর ননর্বাহী আদেশ, অনতক্রান্ত,, সংদশানধত র্া অনযথায় স্টময়াে উত্তীর্ব না হদল আইদনর স্থনগতাদেশ ও 
সংদশাধন অর্যাহত রােনে আরও নিশ নেন 26 স্টেব্রুয়ারী 2021 প্বন্ত এর্ং এতদ্বারা ননম্ননলনেতগুনল অস্থায়ীভাদর্ 
স্থনগত র্া সংদশাধন র্রনে এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 26 স্টেব্রুয়ারী 2021 প্বন্ত: 

 
• নাসাউ র্াউনি অযাডনমননদেটিভ স্টর্াড § 5-17.0(1) স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন 

2021 এর প্রথমাদধবর সাধারর্ র্র ্া নাসাউ র্াউনি টযাক্স স্টরাদল আনর্ভূব ত হয়, তা সুে র্া জনরমানা 
োো প্রোন র্রার স্টশষ তানরে 10 স্টেব্রুয়ারী 2021 স্টথদর্ 12 মার্ব  2021 প্বন্ত প্রসানরত র্রা; 

 
• ননর্বাহী আদেশ 202.24 এর্ং এর স্ট্ স্টর্ান র্নধবতাংশ, ্া জন স্বাস্থয আইদনর (Public Health Act) 

স্টসর্শন 579 এর সার্নডনভশন (3) অনু্ ায়ী লাইদসন্সপ্রাপ্ত োমবাদসনসেদের এর্ সীনমত পনরদষর্ার 
লযার্দরটনর পনরর্ালনা র্রার জনয স্ট্াগযতাপ্রাপ্ত স্বাস্থয পনরদষর্া স্টপশাোর নহদসদর্ মদনানীত র্রার জনয 
স্টর্র্ল স্টসই পনরসর অর্নধ এতদ্বারা সংদশাধন র্রা হল ্া প্রদয়াজন স্টসই সর্ল োমবাদসনসে-পনরর্ানলত 



 

 

সীনমত পনরদষর্ার লযার্দরটনরগুনলদর্ COVID-19 সংক্রমদর্র জনয এর্টি দ্রুত পরীক্ষদর্র মাধযদম পরীক্ষা 
র্রার জনয, এর্ র্নধবত অথবনননতর্ নক্রয়ার্লাদপর পনরর্ল্পনার অংশ নহদসদর্, ্া স্বাস্থয নর্ভাগ 
(Department of Health) দ্বারা অনুদমানেত, এই শদতব  স্ট্ স্টসই পরীক্ষা FDA-অনুদমানেত হয় এর্ং এর্টি 
সীনমত পনরদষর্ার লযার্দরটনরদত র্যর্হাদরর জনয োেপ্রাপ্ত হয়; 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.24, নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6801 স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্দর ্া প্রদয়াজন 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত োমবানসেদের COVID-19 পরীক্ষার আদেশ স্টেওয়ার জনয ্া েুড অযান্ড ড্রাগ অযাডনমননদেশন 
(Food and Drug Administration, FDA) দ্বারা অনুদমানেত SARS-CoV-2 র্া তার অযানির্নড সনাক্ত 
র্রার জনয, এর্ং COVID-19 পরীক্ষা পনরর্ালনা র্রার জনয, তা এতদ্বারা সংদশাধন র্রা হল স্টর্র্ল স্টসই 
পনরসর প্বন্ত ্াদত লাইদসন্সপ্রাপ্ত োমবানসে COVID-19 সনাক্ত র্রার জনয পরীক্ষার আদেশ নেদত পাদরন, 
এর্টি স্থায়ী আদেশ সহ, র্েব নহত অথবনননতর্ নক্রয়ার্লাদপর পনরর্ল্পনার অংশ নহদসদর্ ্া স্বাস্থয নর্ভাগ 
অনুদমােন র্দর, এই শদতব স্ট্ স্টসই পরীক্ষা FDA-অনুদমানেত হয় এর্ং উননশদশা অষ্ট-আনশ সাদলর 
স্টেডারাল নিননর্াল লযার্দরটনর ইম্প্রুভদমি অযাক্ট (federal clinical laboratory improvement act) 
অনু্ায়ী োদের প্রদয়াজনীয়তার সাটিব নেদর্দটর সাদপদক্ষ হয়, এর্ং এই ধরদনর পরীক্ষা এর্টি সীনমত 
পনরদষর্ার লযার্দরটনরর দ্বারা সম্পন্ন হয় এই ধরদর্র র্নধবত অথবনননতর্ নক্রয়ার্লাদপর পনরর্ল্পনার অংশ 
নহদসদর্; 

 
• ননর্বাহী আদেশ 202.32 এর্ং এর স্ট্ স্টর্ান র্নধবতাংশ, ্া নিননর্যাল লযার্দরটনরগুনলদর্ নননেবষ্ট নর্েু 

পনরনস্থনতদত এর্টি আদেশ জানর র্রার উৎস স্টথদর্ আদেশ র্া স্টপ্রসনক্রপশন োো COVID-19 পরীক্ষার 
নমুনা গ্রহর্ এর্ং পরীক্ষা র্রার অনুমনত স্টেয়, তা এতদ্বারা সংদশাধন র্রা হদে স্টর্র্ল স্টসই পনরসর প্বন্ত 
্া প্রদয়াজন এর্টি সীনমত পনরদষর্ার লযার্দরটনরর অনুমনতর জনয ্ার COVID-19 পরীক্ষা র্রার অনমুনত 
আদে র্নধবত অথবনননতর্ নক্রয়ার্লাদপর পনরর্ল্পনার অংশ নহদসদর্ ্া স্বাস্থয েপ্তর অনুদমােন র্দরদে এর্ং এই 
ননর্বাহী আদেশ অনু্ায়ী, COVID-19 এর নমুনা গ্রহর্ র্রদত এর্ং দ্রুত পরীক্ষা সম্পােন র্রদত এর্টি 
আদেশ জানর র্রার উৎস স্টথদর্ স্টর্ান নননেবষ্ট আদেশ র্া স্টপ্রসনক্রপশন োো; এই শদতব  স্ট্ সীনমত 
পনরদষর্ার লযার্দরটনরগুনল স্টরাগীদের র্াদে স্টসই ননদেব নশর্া উপলভয র্রদর্ন (অনলাইদনর মাধযদম ননর্ন্ধন 
সহ) ্া স্বাস্থয েপ্তর জানর র্দরদে এই ননর্বাহী আদেদশর অধীদন দ্রুত পনরক্ষদর্র সাদথ ্া সম্পনর্ব ত। এর্টি 
সীনমত পনরদষর্ার লযার্দরটনর স্বাস্থয নর্ভাদগর ননদেব নশর্া দ্বারা অনুদমানেত র্নধবত অথবনননতর্ নক্রয়ার্লাদপর 
পনরর্ল্পনা অনু্ ায়ী পরীক্ষার সাদথ সংনিষ্ট স্ট্ স্টর্ান লযার্দরটনর নরদপাটব  এর্ং ডকুদমদিশদন অনুদমানেত 
আদেদশর উৎস নহদসদর্ এই ননর্বাহী আদেশ র্যর্হার র্রদত পাদর। উপরন্তু, COVID-19 এর জনয ইনতর্ার্র্ 
পরীক্ষার েল পাওয়া স্টরাগীদের ্থা্থ েদলা-আপ নননিত র্রদত এর্ং প্রদয়াজদন ্থা্থ নর্নেন্নতার 
আদেশ জানর র্রা নননিত র্রদত, সীনমত পনরদষর্ার লযার্দরটনর ইদলর্ট্রননর্ নিননর্যাল লযার্দরটনর 
নরদপাটিব ং নসদেম (Electronic Clinical Laboratory Reporting System, ECLRS) এর মাধযদম স্বাস্থয 
নর্ভাগদর্ (Department of Health) 24  িার মদধয স্ট্ স্টর্ান ইনতর্ার্র্ েলােল নরদপাটব  র্রদর্; 
 
উপরন্তু, ভূসম্পনত্ত র্র আইন র্া নরদয়ল স্টপ্রাপাটিব  টযাক্স ল (Real Property Tax Law)-এর স্টসর্শন 

925-a দ্বারা আমার উপর অনপবত ক্ষমতা র্দল আক্রান্ত র্াউনি, নসটি, টাউন, নভদলজ র্া সু্কল নডনেক্ট অঞ্চদলর 
প্রধান ননর্বাহী অনেসাদরর সুে র্া স্টপনানি োো স্টপ্রাপাটিব  টযাক্স পনরদশাদধর স্টেদটর েদু্বাগর্ালীন পনরনস্থনতর জরুনর 
অর্স্থার র্াল র্ৃনদ্ধর অনুদরাদধ, আনম সুে র্া স্টপনানি োো স্টপ্রাপাটিব  টযাক্স পনরদশাদধর সময়র্াল একুশ নেন 
র্াোলাম, ননদর্র অঞ্চলগুদলা ্াদের টযাক্স পনরদশাধ এেদনা র্ানর্ আদে এর্ং ্াদের পদক্ষ অনুদরাধ র্রা হদয়দে 
তারা এই সময় র্ৃনদ্ধর আওতায় পেদর্: সারাদটাগা র্াউনি; 

 
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 র্তৃব পদক্ষর ক্ষমতা দ্বারা, 
আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 26 স্টেব্রুয়ারী 2021 সময়র্াদলর জনয ননম্ননলনেত ননদেবশগুনল ইসুয র্নর: 
 

• স্বাস্থয র্নমশনার সর্ল র্মবর্ারীদের জনয COVID-19 পরীক্ষা র্রাদনার ননদেবশ নেদত পাদরন র্া সাক্ষাৎ 
র্া েুটি পনরর্তব ন র্া ননমূবল র্রার ননদেবশ নেদত পাদরন স্ট্ স্টর্ান রাজয, স্থানীয় র্া স্টস্বোদসর্ী 
অলাভজনর্ সমদর্ত পনরদর্দশর স্টেনসনলটির জনয ্া মাননসর্ স্বাস্থয েপ্তর (Office of Mental 
Health), আসনক্ত স্টসর্া এর্ং সহায়তা েপ্তর (Office of Addiction Services and Supports), 
সংদশাধনী এর্ং সাম্প্রোনয়র্ তত্ত্বার্ধান নর্ভাগ (Department of Corrections and Community 
Supervision), উন্নয়ন্মূলর্ অক্ষমতা সহ মানুদষর েপ্তর (Office for People with Developmental 
Disabilities), র্া স্বাস্থয েপ্তদরর (Department of Health) তত্ত্বার্ধাদনর অধীদন র্া লাইদসন্সরৃ্ত 
ননয়নমত সময়সরূ্ীদত অথর্া প্রদয়াজন অনু্ ায়ী, মহামারী ননয়ন্ত্রদর্র জনয; 

 
 
 

 



 

 

আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর ননজস্ব 
নসলদমাহর সহ েইু হাজার একুশ সাদলর 
জানুয়ানর মাদসর সাতাশতম নেদন এটি প্রোন 
র্রা হদলা। 

 
 

 

 

 

 

গভনবর র্তৃব র্  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


