
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.79 
 

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 01 জানয়ুারী 2021 প্বন্ত। 

উপরন্তু, আনম, ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর গভনবর, অযানু্ড্র এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আটিব দর্ল 2-B-এর 
স্টসর্শন 29-a এর অধীদন আমার উপর নযস্ত র্তব র্য পালদনর র্তৃব দের দ্বারা স্টেদটর েদু্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার 
সময় স্ট্ স্টর্াদনা সংস্থার স্ট্ 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 স্টনওয়ার স্টক্ষদে র্াধা সৃনষ্ট 
র্দর র্া নর্লনম্বত র্দর র্া প্রদয়াজদন এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সহদ্াগীতা র্রার জনয প্রদয়াজন 
হয়, তাহদল সামনয়র্ভাদর্ স্টসগুনল স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, অতএর্, আনম এতদ্বারা র্া্বননর্বাহী আদেশ 
202 এ উনিনেত স্থনগতাদেশ ও সংদশাধনগুনল, ্া স্টর্ান পরর্তী ননদেব নশর্া দ্বারা অনতক্রম র্রা হয়নন, এর্ং ্ার 
অন্তভুব ক্ত 202.21, এর্ং 202.27, 202.28, 202.29, 202.21, and 202.27, 202.28, 202.29, 202.30, 
202.31, 202.38, 202.39, 202.40, 202.41, 202.42, 202.43, 202.48, 202.49, 202.50, 202.51, 
202.52, 202.55, 202.55.1, 202.56, 202.60, 202.61, 202.62, 202.63, 202.67, 202.68, স্ট্মন 
ননর্বাহী আদেশ 202.72 এ উনিনেত ও অর্যাহত রাো হদয়দে, স্টসগুনল আদরা নেশ নেন, 01 জানুয়ানর 2021 প্বন্ত 
অর্যাহত রােনে, এর্ং এতদ্বারা এই ননর্বাহী স্টেদশর তানরে স্টথদর্ 1 জানয়ুানর, 20201 প্বন্ত ননম্ননলনেতগুনল 
সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া পনরর্নতব ত র্রনে: 



 

 

• NYCRR এর নশদরানাম 10 এর 405.9 ধারার সার্নিনভশন h এর7 নং অনুদেে, স্টসই পনরসর অর্নধ 
পনরর্তব ন র্রা ্া প্রদয়াজন জনস্বাস্থয আইদনর আটিব দর্ল 28 অনু্ ায়ী লাইদসন্সপ্রাপ্ত সাধারর্ 
হাসপাতালগুদলাদর্, ্ারা েদু্বাগর্ালীন সঙ্কদট স্টরাগীদের নর্নর্ৎসা র্রদেন, তাদের এই ধরদনর স্টরাগীদের 
দ্রুত স্থানান্তর র্রদত র্া গ্রহর্ র্রদত স্টেয়, ইন্টার - র্া ইন্ট্রা-নসদেম স্টরাগীদের ভারসাময র্জায় রাো 
সক্ষম র্রার জনয প্রদয়াজনীয়, স্ট্মন স্বাস্থয র্নমশনার দ্বারা আর্শযর্ র্রা হদর্, এই শদতব  স্ট্ এই ধরদনর 
স্টেনসনলটিগুনল ্ুনক্তসঙ্গত র্যর্স্থা গ্রহর্ র্দর স্টসই সর্ স্টরাগীদের স্বাস্থয এর্ং ননরাপত্তা সুরনক্ষত র্রদত, 
ননরাপে স্থানান্তদরর অনুশীলন সহ; 

 

উপরন্তু, েদু্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় েদু্বাগর্ালীন জরুনর সময় স্টর্াদনা ননদেবশ জানর র্রার জনয 
ননর্বাহী আইদনর (Executive Law) আটিব দর্ল 2-B এর স্টসর্শন 29-a অনু্ ায়ী আমার উপর নযস্ত র্তৃদের 
দ্বারা, আনম এতদ্বারা ননম্ননলনেত ননদেবশগুনল ইসুয র্রনে ্া 01 জানুয়ারী 2021 প্বন্ত র্া্বর্র থার্দর্: 

 
• 202.68 এ উনিনেত ননদেবশ, ্া স্বাস্থয েপ্তর দ্বারা রাদজযর স্টসই সর্ এলার্াগুনল ননধবারন র্রা আর্শযর্ 

র্দর স্ট্োদন র্নধবত জন-স্বাস্থয সীমার্দ্ধতা প্রদয়াজন COVID এর ক্লাোর-নভনত্তর্ স্টর্দসর উপর ননভব র র্দর, 
তা এতদ্বারা সংদশাধন র্রা হল এই মদমব স্ট্ স্বাস্থয েপ্তর দ্বারা নননেবষ্ট "লাল স্টজান" এর্ং "র্মলা স্টজান" 
স্টভৌগনলর্ অর্স্থাদন থার্া সু্কলগুনল, সশরীদর প্রনশক্ষর্ প্রোন র্রদত পাদরন স্টসই সমদয় ্েন স্টসই স্টজানটি 
"লাল" র্া "র্মলা" নহদসদর্ নননেবষ্ট, স্বাস্থয েপ্তদরর পথননদেবশ এর্ং ননদেব নশর্া স্টমদন র্লার সাদপদক্ষ। 

 
 
 

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর ননজস্ব 

নসলদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ সাদলর 

নিদসম্বর মাদসর নদ্বতীয় নেদন এটি প্রোন 

র্রা হল। 

 

 

 

 

গভনবর র্তৃব র্  

 

গভনবদরর সনর্র্ 


