
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 নং 
 

ননর্বাহী আদেশ 

 

রাজ্য সংস্থাগুলির লিযাকিাপের সবগুপিা নীলিমািা জ্পুে স্বাস্থয একত্রীকরণ 

 

যেখাপন, এটি ভাদ াভাদর্ ননিভুক্ত সামানিক সত্য যে, মানুষ যে অর্স্থায় িন্ম যনয়, যর্দে ওদে, কাি কদে, র্াাঁদে, 

যেদ , এর্ং র্ৃদ্ধ হয়, এর্ং দেননক িীর্দনে অর্স্থা রূপায়ণকােী র্ানহযক প্রভার্ক ও নসদেমগুন ে র্ৃহত্তে যসট, সক  মানুদষে 

স্বাস্থয ও ক যাদণে উপে একটি নর্শা  প্রভার্ যেদ ;  

 

যেখাপন, পনেদর্শ, কৃনষ, র্াসস্থান, পনের্হন, জ্বা ানন, পাকব  এর্ং নর্দনােন, এর্ং অিবনননত্ক উন্নয়ন সম্পনকব ত্ 

নীনত্গুন  িনসাধােদণে শােীনেক, অিবনননত্ক, এর্ং সামানিক পনেদর্শদক উদেেদোগ্যভাদর্ প্রভানর্ত্ কদে;যেোদন স্মাটব  র্ৃনদ্ধ 

এর্ং যটকসই উন্নয়দনে নীনত্গুন  সোসনে উন্নত্ স্বাদস্থযে ে াে  এর্ং র্য়স র্ান্ধর্ সম্প্রোয়গুন দক সমিবন কদে;  

 

যেখাপন, সমস্ত নীনত্মা া িদুে স্বাস্থয র্যর্স্থা সেকােী নীনত্ সম্পনকব ত্ সমস্ত সেকােী সংস্থাে নসদ্ধাদেে স্বাস্থয 
সম্পনকব ত্ নীনত্মা া নর্দর্েনা কদে; িনসংেযা স্বাস্থয এর্ং স্বাদস্থযে সাময উন্নত্ কোে িনয ক্ষনত্কােক স্বাদস্থযে প্রভার্গুন  

এনেদয় ে দে; এর্ং অ-স্বাস্থয সংস্থাগুন ে যনতৃ্দে নীনত্, যপ্রাগ্রাম, এর্ং উদেযাদগ্ে মদধয স্বাস্থয নর্দর্েনা একনিত্ কদে;  

 

যেখাপন, ননউ ইয়কব  যেদটে নীনত্ েদয়দে যে সক  োিয সেকাে সংস্থা গ্ভনবেদক ননউ ইয়দকব ে অনধর্াসীদেে োনহো 
যমটাদত্ সাহােয কোে িনয পনেকনিত্ উন্নয়নশী  নীনত্গুন  প্রণয়দনে পোমশব যেয় এর্ং সহায়ত্া কদে এর্ং যসই র্ানসন্দাদেে 

স্বাস্থয, ননোপত্তা এর্ং সুনর্ধাে িনয উত্সাহ যেয়;  

 

যেখাপন, োিয সেকাে সংস্থাগুন ে এর্ং অনযানযদেে প্রদেষ্টাে মাধযদম, ননউ ইয়কব  যেটটি আদমনেকাে প্রিম 

অর্সেপ্রাপ্ত র্যনক্তদেে আদমনেকান সনমনত্ে (American Association of Retired Persons, AARP) দ্বাো প্রিম র্য়স র্ান্ধর্ 

োষ্ট্র নহসাদর্ মদনানীত্ হদয়নে । এই পেটি নর্শ্ব স্বাস্থয সংস্থাে (World Health Organization, WHO) দ্বাো র্নণবত্ আটটি 

িীর্ন ধােদণে প্রভার্দকে উপে নভনত্ত কদে ননম্নরূপঃ 1) র্াইদেে িায়গ্া এর্ং ভর্ন; 2) পনের্হন; 3) ননর্সন; 4) সামানিক 

অংশগ্রহণ; 5) সম্মান এর্ং সামানিক অেভুব নক্ত; 6) নাগ্নেক অংশগ্রহণ এর্ং কমবসংস্থান; 7) যোগ্াদোগ্ এর্ং ত্িয; এর্ং 8) 

সম্প্রোয় এর্ং স্বাস্থয যসর্া;  
 

যেখাপন, ননউ ইয়দকব ে প্রিম র্য়স র্ান্ধর্ োষ্ট্র নহসাদর্ পেপ্রানপ্ত যেশটিে সমস্ত নীনত্মা া িদুে স্বাস্থয র্যর্স্থা এর্ং সর্ 

অনধর্াসীদেে, নর্দশষ কদে র্য়স্ক প্রাপ্তর্য়স্কদেে স্বাস্থয এর্ং সুস্থত্াে উপে প্রভার্ নর্স্তাদেে িনয পনেদর্শ, অিবনননত্ক ও 

সামানিক নর্ষয়গুন ে উপে োষ্ট্র নীনত্ে এর্ং পদ্ধনত্গুন ে প্রভার্ সম্পদকব  োদিযে নর্দর্েনাে প্রনত্ মদনাদোগ্ আকষবণ র্ৃনদ্ধ 

কেদর্; এর্ং 
 

যেখাপন, প্রনত্দোধ নর্ষয়সূনে, স্বাদস্থযে ে ােদ ে উন্ননত্ে িনয এর্ং িানত্গ্ত্, যগ্াষ্ঠীগ্ত্, অক্ষমত্া, এর্ং কম 

সামানিক-অিবনননত্ক যগ্াষ্ঠীগুন ে পাশাপানশ এই অসঙ্গনত্গুন  অনুভর্কােী িনগ্দণে এই দর্ষমযগুন  কমাদত্ ননউ ইয়কব  
যেদটে স্বাস্থয সংস্কাে পনেকিনা, একটি  ব্লুনপ্রন্ট সের্োহ কদেদে ো িনস্বাস্থয ও প্রনত্দোদধে নর্নভন্ন পেদক্ষদপ োিযদক েদিষ্ট 

অগ্রগ্নত্ অিব ন কেদত্ সুদোগ্ নেদয়দে। 

 

  



 

 

 

এখন, িাই, আলম, অ্যানু্ড্র এম. কুওপমা, ননউ ইয়কব  যেদটে গ্ভনবে, ননউ ইয়কব  যেদটে সংনর্ধান ও আইন দ্বাো আমাে 

কাদে প্রেত্ত কতৃ্ব পদক্ষে নযােযত্া অনুসাদে, এর্ং আেও নর্দশষভাদর্, ননউ ইয়কব  যেট সংনর্ধাদনে ধাো IV, অনুদেে 1 অনুোয়ী 
ননম্নরূপ আদেশ এর্ং ননদেবশ কেনেঃ 
 

1. এোদন র্যর্হৃত্ নহসাদর্, “প্রভানর্ত্ োষ্ট্রীয় সংস্থা (Affected State Entities)” অিব (i) গ্ভনবদেে ননর্বাহী কতৃ্ব পদক্ষে 

সমস্ত সংস্থ   এর্ং নর্ভাগ্, এর্ং (ii) সমস্ত সেকানে সনুর্ধা কদপবাদেশন, সেকােী কতৃ্ব পক্ষ, যর্ার্ব  এর্ং কনমশন োে িনয গ্ভনবে 

যেয়ােমযান, প্রধান ননর্বাহী, র্া যর্ার্ব  সেসযদেে অনধকাংশই,ননউ ইয়কব  ও ননউ িানসব র্ন্দদেে কতৃ্ব পক্ষ (Port Authority of 

New York and New Jersey) র্যত্ীত্। 

 

2. সমস্ত প্রভানর্ত্ োষ্ট্র সংস্থাগুন ে ননউ ইয়কব  যেট প্রনত্দোধ নর্ষয়সনূে অগ্রানধকাে এর্ং WHO এে আটটি িীর্ন 

ধােদণে প্রভার্কদক একনিত্ কেদত্ হদর্, যেোদন োিয পনেকিনাগুন দত্ কােবকে এর্ং সম্ভার্য পনেকিনাগুদ া েুক্তোষ্ট্রীয় 

সেকাদেে কাদে িমা যেওয়া হয়, এে পাশাপানশ সংস্থা ননদেব নশকা, নীনত্, পদ্ধনত্ এর্ং সংগ্রহ, 2017 সাদ ে োষ্ট্রীয় োিয য ানষত্ 

সমস্ত নীনত্মা া িদুে স্বাস্থয র্যর্স্থাে  ক্ষযগুন  আেও এনগ্দয় যনওয়াে িনয সমস্ত নীনত্মা া িদুে স্বাস্থয অযার্ হক কনমটিে 

ননদেবশনা অনুোয়ী পনেকিনা কো হয়।  

 

3.  েুনক্তে অনুদোধ, অনুোন, যের্াদে  এদিনি র্া সত্তাে কাদে পনেকিনাগুন  িমা যেওয়াে সময়, র্া প্রদোিয 
সংনর্নধর্দ্ধ এর্ং প্রশাসননক অধীদন উন্নয়নশী  োিয পনেকিনাগুন  দত্নে কোে সময় ননউ ইয়কব  যেট প্রনত্দোধ নর্ষয়সূনেে 

অগ্রানধকাে এর্ং WHO এে আটটি িীর্ন ধােদণে প্রভার্ক কীভাদর্ যসোভাদর্ অেভুব ক্ত কো হদর্ ত্া ননদয় সমস্ত প্রভানর্ত্ 

োষ্ট্র সংস্থাগুন  নর্দর্েনা কেদর্, যেোদন কােবকেী এর্ং সম্ভার্য। েিােি সদর্বাত্তম মূদ যে ক্রদয়ে িনয যেোদন ম ূয ননধবােক 

প্রভার্ক নয়, একটি প্রভানর্ত্ োষ্ট্রীয় সংস্থা োষ্ট্রীয় প্রনত্দোধ নর্ষয়সনূে অগ্রানধকাে এর্   যসট মূ য মূ যায়দনে নভনত্তদত্ 

WHO এে আটটি িীর্ন ধােদণে প্রভার্ক র্ণবনাকােী প্রস্তাদর্ে িনয অনত্নেক্ত প্রেুনক্তগ্ত্ পদয়দন্টে পেুস্কাে অনুদমােন কোে 

িনয ক্রদয়ে কাোদমা নর্দর্েনা কেদর্।  

 

4. পূর্বর্ত্ীটি অিব ন কেদত্:  

 

A. 2019 সাদ ে 1 িানুয়ানে র্া ত্াে পদে, প্রভানর্ত্ োষ্ট্রীয় সংস্থাগুন , যেোদন কােবকে এর্ং সম্ভার্য, অনুদোদধে 

মদধয যসো মূ য সংগ্রহ এর্ং অনুোন অেভুব ক্ত কেদর্ যেোদন মূ য ননধবােক প্রভার্ক নয়, একটি সংস্থান োদত্ 

ঠিকাোেো ত্াদেে েুনক্ত, সম্মনত্ এর্ং / র্া ক্রয় সম্পােদনে মাধযদম ত্াদেে সম্প্রোদয়ে স্বাস্থয এর্ং সুস্থত্া কীভাদর্ 

উন্নত্ কেদত্ পাদে ত্া র্ণবনা কেদত্ পাদে, যেমন- র্য়স র্ান্ধর্ কমবসংস্থান সৃনষ্ট এর্ং অিবনননত্ক নস্থনত্শী ত্া, 
পনের্হন গ্নত্শী ত্া, এর্ং একানধক এ াকায় পনেপূেক সনুর্ধা িাকদত্ পাদে এমন নর্ননদয়াগ্গুন ে  াদভে ক্ষমত্া 
প্রোদেে যক্ষদি;  

 

B. প্রনত্টি প্রভানর্ত্ োষ্ট্রীয় সংস্থাে নীনত্মা া, ননদেব নশকা, প্রনর্ধান এর্ং প্রস্তানর্ত্ আইন নর্কাদশ ননম্নন নেত্ 

নর্দর্েনাে নভনত্তদত্, যেোদন কােবকে এর্ং সম্ভার্য, অেভুব ক্ত কদে এই  ক্ষয অিব ন কেদর্ঃ  
 

i. ননউ ইয়কব  যেট প্রনত্দোধ নর্ষয়সূনে এর্ং সমস্ত োিয সংস্থাগুন  এর্ং িনসাধােণ এর্ং র্যনক্তগ্ত্ 

অংশীোেদেে মদধয র্য়স-র্ান্ধর্-সম্পনকব ত্ যপ্রাগ্রাম এর্ং নীনত্মা াে উন্নত্ যেণীনর্নযাস এর্ং সমন্বদয়ে 

সুদোগ্; 

 

ii. র্যনক্তদেে সম্প্রোয়গুন দত্ র্সর্াস োন দয় োওয়াে ক্ষমত্া উপে প্রভার্ একভাদর্ ত্াদেে যোগ্যত্া ও 

মূ যায়দনে সাদি সামঞ্জসযপূণব;  
 

iii. নাগ্নেক প্রর্ৃনত্ত এর্ং নকভাদর্ ত্াদেে প্রসানেত্ কো োয় ত্াে সুদোগ্;  

 

iv. র্ানেে এর্ং সম্প্রোয়-নভনত্তক পনেদষর্ানেে িনয অর্কাোদমা শনক্তশা ীকেণ; 

 

v. এমন মদনাভার্ ো এমন ভনর্ষযৎ গ্দে যত্াদ  যেোদন প্রদত্যক ননউ ইয়কব াে শনক্তশা ী, সুস্থ 

সম্প্রোয়গুন দত্ সুস্থত্া, েী ব িীর্ন এর্ং িীর্দনে মান উপদভাগ্ কেদত্ পাদে; 

 

vi. প্রেুনক্ত, উদ্ভার্ন, গ্দর্ষণা, স্বাস্থযদসর্া এর্ং র্যর্সাদত্ প্রনত্টি সম্প্রোদয়ে নর্দশষ শনক্ত, এর্ং সুস্থ র্াধবকয ও 

পনের্াদেে েত্ন যনওয়াে কমীদেে সহায়ত্াে িনয এই শনক্তগুন  কীভাদর্ কাদি  াগ্াদনা োয়; 

 

vii. সম্প্রোয় নর্িাইন, পনেকিনা, যিাননং এর্ং উন্নয়নদক সমিবন কদে এমন যপ্রাগ্রামগুন দত্ সুস্থ ও র্য়স 

র্ান্ধর্ সম্প্রোয়গুন  অেভুব ক্ত কো; 
 

viii. ত্ত্ত্বার্ধায়ক সমিবন প্রোে; 

 



 

 

 

ix. ননউ ইয়দকব ে র্ানসন্দাদেে র্যয়র্হু , উচ্চমাদনে পনেদষর্াগুন ে নর্ধান, নর্দশষত্ র্ৃদ্ধদেে, প্রনত্র্ন্ধী 
প্রাপ্তর্য়স্কদেে এর্ং ত্াদেে েত্নশী দেে র্যর্স্থা; এর্ং 
 

x. স্বাস্থয এর্ং সহায়ক যসর্াদত্ গ্রাহদকে প্রাপযত্া র্ৃনদ্ধ। 

 

 

C. এই আদেদশে ত্ানেদেে 30 নেদনে মদধয, প্রনত্টি প্রভানর্ত্ োষ্ট্রীয় সংস্থা সমস্ত নীনত্মা া িদুে স্বাস্থয র্যর্স্থাে 

একিন সমন্বয়কােী ননধবােণ কেদর্, নেনন:  

 

i. সমস্ত নীনত্মা া িদুে স্বাস্থয র্যর্স্থাে অযার্ হক কনমটিে সাদি যোগ্াদোগ্ কেদর্ন; এর্ং 
 

ii. এই আদেদশে সাদি সংনিষ্ট প্রভানর্ত্ োষ্ট্রীয় সংস্থাে িনয োয়ী িাকদর্ন। 

 

D.  ননউ ইয়কব  যেদটে অনযানয সক  সেকােী সংস্থাগুন  ত্াদেে েুনক্ত, সম্মনত্ এর্ং ক্রদয়ে যক্ষদি একই নর্দর্েনা 
কেদত্ উত্সানহত্ কো হদে। 

 

 

 

এই েইু হািাে আোদো সাদ ে যেৌদ্দ নদভম্বদে এটি আমাে হাদত্ 

এর্ং অযা দর্নন শহদেে োদিযে নপ্রনভ নসদ ে 

অধীদন এটি যেওয়া হদয়দে। 

 

 

গ্ভনবে কতৃ্ব ক  

 

 

গ্ভনবদেে সনের্ 


