
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
নম্বর 202.82 
 

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; 

যেখানে, COVID-19 মহামারীর গুরুতরতা সম্প্রোদয় ইনফু্লদয়ঞ্জার এর্দ্াদগ উপনস্থনত দ্বারা আরও জটিল 
হদয় উদেদে; 

যেখানে, জনস্বাস্থয আইন (Public Health Law)-এর 206 ধারার 1 নং সার্নিনভশনর প্রথম অনুদেে 
এর্ং 613 ধারার 1 নং অনুদেে স্টরাদগর নর্স্তার স্টরাধ র্া হ্রাস র্রার জনয এর্ং জনস্বাদস্থযর রক্ষার জনয 
প্রাপ্তর্য়স্কদের স্টস্বোদসর্ী টির্াোন এর্ং নশশুদের টির্াোদনর র্মবসূনর্ স্থাপন ও পনরর্ালনা র্রার জনয ননউ ইয়র্ব  
রাদজযর স্বাস্থয নর্ভাগ (New York State Department of Health) এর্ং স্থানীয় স্বাস্থয নর্ভাগদর্ অনুদমানেত র্দর; 

যেখানে, COVID-19 এর আরও নর্স্তার স্টমার্াদর্লা র্রদত, সাধারর্ত স্বাস্থয স্টসর্া র্যর্স্থা এর্ং সমাদজ 
অনতনরক্ত নর্ঘ্ন এনেদয় র্লদত, এর্ং জনগদর্র জীর্ন, স্বাস্থয, ননরাপত্তা এর্ং র্লযার্ রক্ষা র্রদত, COVID-19 এর্ং 
ইনফু্লদয়ঞ্জার নর্রুদদ্ধ ্ত তাোতানে সম্ভর্ স্টস্বোদসর্ী টির্ার্রদর্র স্টক্ষদে র্াধা অপসারর্ র্া হ্রাস র্রা প্রদয়াজন, এই 
ধরদনর টির্ার্রদর্র জনয প্রদয়াজনীয় পনরদষর্া, র্মী, সরঞ্জামানে এর্ং প্রদয়াজনীয় সুদ্াগ-সুনর্ধাগুনল প্রোন র্দর 
এর্ং টির্ার্রদর্র সমদয়াপদ্াগী এর্ং সঠির্ প্রনতদর্েন সহজতর র্দর;  

যেখানে, অতএর্ COVID-19 এর্ং ইনফু্লদয়ঞ্জার টীর্া রাজয জদুে নর্নভন্ন পনরদর্দশ সময়মত নর্তরর্ এর্ং 
প্রোন সহজ র্রা প্রদয়াজন, এর্ং নর্দশষ র্দর ননউ ইয়র্ব  স্টেট স্বাস্থয নর্ভাগ (New York State Department of 
Health) র্া স্থানীয় স্বাস্থয নর্ভাগ দ্বারা অনুদমানেত এর্ং তাদের তত্ত্বার্ধাদনর অধীন এই ননর্বাহী আদেশ দ্বারা 
অনুদমানেত এর্ং লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্, লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসদর্র সহর্ারী র্া প্রতযনয়ত নর্নর্ৎসর্ নাসবদের 
নর্নর্ৎসার তত্ত্বার্ধাদন পনরর্ানলত এই ননর্বাহী আদেশ দ্বারা অনুদমানেত পদয়ন্ট অফ নিসদপননসং (Points of 
Dispensing) (এোদন "POD") র্া অনযানয টির্ার্রদর্র অনুমনত প্রোন র্রা ্াদত নননেবষ্ট নর্েু র্যনক্ত র্া স্বাস্থয 
স্টপশাোরদের সদ্বযর্হার র্রা ্ায়, ্ারা: (1) র্তব মাদন টির্া পনরর্ালনার জনয অনুদমানেত নয়, নর্ন্তু নশক্ষা আইন 
(Education Law) র্া জনস্বাস্থয আইদনর (Public Health Law) সনুননেবষ্ট নর্ধান অনু্ায়ী ্াদের লাইদসন্স 
স্টেওয়া হদয়দে র্া প্রতযনয়ত র্রা হদয়দে; অথর্া (2) নশক্ষা আইন র্া জনস্বাস্থয আইন অনু্ায়ী স্টর্ান নশক্ষামূলর্ 
র্া প্রনশক্ষর্ র্মবসূর্ীদত ননর্নিত স্ট্মন এই ননর্বাহী আদেদশ উদেে র্রা হদয়দে এর্ং ্াদের প্রদয়াজন অনু্ায়ী 



 

 

মূলযায়ন এর্ং প্রনশক্ষর্ স্টেওয়া হদর্ COVID-19 এর্ং ইনফু্লদয়ঞ্জার টির্া প্রোন র্রার জনয, স্ট্োদন এই ধরদনর 
টীর্ার প্রোন স্টরাগীর মূলযায়ন র্রা অন্তভুব ক্ত র্দর লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্ সহর্ারী, অথর্া প্রতযনয়ত নর্নর্ৎসর্ 
নাসব, এর্ং এর্টি স্টরাগী নননেবষ্ট নয় এমন স্থায়ী আদেশ অনু্ায়ী স্টরাগ ননয়ন্ত্রর্ এর্ং প্রনতদরাধ স্টর্দের(Centers 
for Disease Control and Prevention), মানর্ব ন ফুি এন্ড ড্রাগ অযািনমননদেশন (U.S. Food and Drug 
Administration), এর্ং ননউ ইয়র্ব  স্বাস্থয নর্ভাদগর জানর র্রা প্রদ্াজয ননদেব নশর্া অনু্ায়ী; 

যেখানে, নশক্ষা আইন (Education Law) র্া জনস্বাস্থয আইদনর অধীদন লাইদসন্সপ্রাপ্ত র্া প্রতযনয়ত স্বাস্থয 
স্টপশাজীর্ীরা অনুশীলদনর নননেবষ্ট পনরসদর ননদয়ানজত থার্দত অনুদমানেত, এর্ং এই আদেশটি তাদের স্টপশাজীর্ীদের 
ননয়নমত টির্ার্রদর্র অনমুনত স্টেওয়ার জনয এই স্টপশাজীর্ীদের অনুশীলদনর পনরনধগুনল র্ানেদয় তুলদর্ না, র্রং 
স্টর্র্লমাে এই আদেদশর সময়র্াদল এর্ং র্নর্বত অতযন্ত সীনমত পনরনস্থনতদত তাদের টির্ার্রদর্র অনুমনত স্টেদর্; 

যেখানে, ননউ ইয়র্ব র্াসীদের COVID-19 টির্া এর্ং এর প্রশাসদনর জনয র্ীমা র্ভাদরজ রদয়দে তা নননিত 
র্রদত, ্ার মদধয থাদর্ টির্া পাওয়ার জনয প্রদয়াজনীয় স্ট্ স্টর্ান সাক্ষাৎ, ্াদত ননউ ইয়র্ব র্াসীদের দ্রুত টির্া 
পাওয়ার স্টক্ষদে স্টর্ান র্াধা না থাদর্; 

এখে, অতএব, আয়ম, অযানু্ড্র এম. কুওনমা ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর গভনবর, ননর্বাহী আইদনর আটিব দর্ল 2-B এর 
29-a স্টসর্শদনর অধীদন আমার উপর নযস্ত র্ততব দের দ্বারা স্ট্ স্টর্াদনা সংস্থার স্টর্াদনা আইন, স্থানীয় আইন, 
অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর স্টেদটর 
েদু্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার সময়, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান 
স্টমদন র্লদল তা েদু্বাগর্ালীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ ননদত র্াধা স্টেয় র্া নর্লম্ব র্রায় 
র্া এই ধরদনর েদু্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সহদ্াগীতা র্রার জনয প্রদয়াজন হয় এর্ং স্ট্ স্টর্াদনা ননদেবশ জানর 
র্রার জনয এর্টি েদু্বাগর্ালীন সঙ্কদটর উদেদশয ্া এই েদু্বাদগর স্টমার্ানর্লা র্রার জনয প্রদয়াজন, আনম এতদ্দ্বারা 
এই র্া্বননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 12 জানুয়ারী 2021 প্বন্ত সামনয়র্ভাদর্ ননম্ননলনেতগুনল স্থনগত র্া সংদশাধন 
র্রনে: 

 
 

• COVID-19 টির্ার্রদর্র স্টক্ষদে গ্র্যান্ডফাোিব  স্বাস্থয পনরর্ল্পনাগুনলদত প্রদ্াজয হওয়ার জনয র্ীমা আইন 
(Insurance Law)-এর 3216(i)(17)(E), 3221(l)(8)(E) এর্ং (F) এর্ং 4303(j)(3) ধারা 
সংদশাধন র্রা হদয়দে; 
 

• নশক্ষা আইদনর 6521 ও 6902 ধারার ননর্বাহী আদেশ 202-এর এই প্রর্ার সংদশাধন, ্াদত এটি নন-
নানসবং র্মীদের অনুমনত স্টেওয়ার জনয প্রদয়াজনীয় পনরমাদর্, নশক্ষা আইদনর অনুদেে 139 অনুসাদর 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত নাসবদের লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ত্সর্ র্া অনযানয লাইদসন্সপ্রাপ্ত এর্ং আইনগতভাদর্ অনুদমানেত 
স্বাস্থযদসর্া প্রোনর্ারীদের দ্বারা ননধবানরত নর্নর্তসাগত স্টরনজদমন্টগুনলর র্া্ব সম্পােনদর্ সীমার্দ্ধ র্দর, স্ট্মন 
আইন র্া ননর্বাহী আদেশ দ্বারা অনুদমানেত এর্ং স্বাস্থয র্নমশনার (Commissioner of Health) র্ততব র্ 
্থা্থ নহদসদর্ নর্দর্নর্ত প্রনশক্ষর্ সমাপ্ত হওয়ার পদর, এগুনল র্রার জনয: (1) পরীক্ষার উদেদশয 
COVID-19 র্া ইনফু্লদয়ঞ্জার সংক্রমদর্ আক্রান্ত হদত পাদরন এমন র্যনক্তর র্াে স্টথদর্ গলা, অনুনানসর্ র্া 
নাদসাদফদরনঞ্জয়াল স্টসায়ার্ নমুনা সংগ্র্হ র্রা; (2) তীব্র র্া অতীদতর COVID-19 স্টরাগ ননর্বদয়র জনয 
রদক্তর নমুনা সংগ্র্হ র্রা; (3) টির্াোন অনুশীলদনর পরামশবোতা র্নমটি (Advisory Committee for 
Immunization Practices, ACIP) এর্ং/অথর্া এর্টি প্রদ্াজয মানর্ব ন ্ুক্তরাদের োেয ও ওষুধ প্রশাসন 
(United States Food and Drug Administration)-এর অনুদমােন র্া জরুরী র্যর্হাদরর অনুদমােন 
(Emergency Use Authorization, EUA)-এর অনত সাম্প্রনতর্ সুপানরশ অনুসাদর ইনফু্লদয়ঞ্জা র্া 
COVID-19-এর নর্রুদদ্ধ টির্ার্রর্ র্রা, এই আদেদশ ননধবানরত অনয স্ট্ স্টর্ান শতব  সাদপদক্ষ, প্রনশক্ষর্ এর্ং 
তোরনর্ সম্পনর্ব ত শতব ানে সহ, তদর্ এদত সীমার্দ্ধ নয়, স্ট্োদন প্রদ্াজয; এর্ং (4) স্ট্োদন প্রদ্াজয এর্ং 
স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন, এর্জন নাদসবর তত্ত্বার্ধাদন, র্াজ সম্পােন র্রার জনয, অনযথায় এর্জন 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত র্া ননর্নিত নাদসবর অনুশীলদনর স্টক্ষদের মদধয সীমার্দ্ধ ্া এর্জন COVID-19 র্া ইনফু্লদয়ঞ্জা 
সংক্রমদর্ আক্রান্ত র্া সদেহজনর্ র্যনক্তর পনরর্্বা র্রা;  
  

• নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6909 এর সার্নিনভশন 4, নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6527 এর সার্নিনভশন 6, 
এর্ং NYCRR এর টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 64.7, এর স্ট্ সংদশাধন ননর্বাহী আদেশ 202.1এ উনেনেত স্টসই 
পনরসর অর্নধ পনরর্তব ন র্রার জনয ্া নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6902, সার্নিনভশন 5 এর্ং 7 এর্ং 
নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6909, নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6527 এর সার্নিনভশন 7 এর্ং NYCRR এর, 
টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 63.9 অন্তভুব ক্ত র্রা ্ায় ্াদত লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্ ও প্রতযনয়ত নাসবদের এর্টি 
স্টরাগী নননেবষ্ট নয় এমন স্বাস্থযনর্নধ নর্নর্ৎসর্দের নাসব, নর্নর্ৎসদর্র সহর্ারী, নর্দশষজ্ঞ সহর্ারী, ফামবানসে 
র্া অনয স্ট্ স্টর্ান আইন দ্বারা র্া এই ননর্বাহী আদেশ দ্বারা অনুদমানেত র্যনক্তদর্ প্রোন র্রা অনুদমােন 
র্দর ্নে র্নমশনার দ্বারা জানর র্রা ননদেব নশর্ার সাদথ সসঙ্গত হয় এর জনয: (1) পরীক্ষার উদেদশয 
COVID-19 র্া ইনফু্লদয়ঞ্জার সংক্রমদর্ আক্রান্ত হদত পাদরন এমন র্যনক্তর র্াে স্টথদর্ গলা, অনুনানসর্ র্া 
নাদসাদফদরনঞ্জয়াল স্টসায়ার্ নমুনা সংগ্র্হ র্রা; (2) তীব্র র্া অতীদতর COVID-19 স্টরাগ ননর্বদয়র জনয 



 

 

রদক্তর নমুনা সংগ্র্হ র্রা; (3) টির্াোন অনুশীলদনর পরামশবোতা র্নমটি (ACIP) এর্ং/অথর্া এর্টি 
প্রদ্াজয মানর্ব ন ্ুক্তরাদের োেয ও ওষুধ প্রশাসন-এর অনুদমােন র্া জরুরী র্যর্হাদরর অনুদমােন-এর অনত 
সাম্প্রনতর্ সপুানরশ অনুসাদর ইনফু্লদয়ঞ্জা র্া COVID-19-এর নর্রুদদ্ধ টির্ার্রর্ র্রা, এই আদেদশ ননধবানরত 
অনয স্ট্ স্টর্ানও শতব  সাদপদক্ষ, প্রনশক্ষর্ এর্ং তোরনর্ সম্পনর্ব ত শতব ানে সহ, তদর্ এদত সীমার্দ্ধ নয়, 
স্ট্োদন প্রদ্াজয; এর্ং (4) স্ট্োদন প্রদ্াজয এর্ং স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন, এর্জন নাদসবর 
তত্ত্বার্ধাদন, র্াজ সম্পােন র্রার জনয, অনযথায় এর্জন লাইদসন্সপ্রাপ্ত র্া ননর্নিত নাদসবর অনুশীলদনর 
স্টক্ষদের মদধয সীমার্দ্ধ ্া এর্জন COVID-19 র্া ইনফু্লদয়ঞ্জা সংক্রমদর্ আক্রান্ত র্া সদেহজনর্ র্যনক্তর 
পনরর্্বা র্রা; 
 

• নশক্ষা আইদনর ধারা 6527-এর সার্নিনভশন 6, ধারা 6909-এর সার্নিনভশন 4 এর্ং 5, এর্ং ননউ 
ইয়র্ব  স্টর্াি, নর্নধ ও ননয়ম (New York Codes, Rules and Regulations, NYCRR)-এর নশদরানাম 
8-এর ধারা 64.7, COVID-19 টির্া প্রশাসদনর জনয ননর্নিত স্টপশাজীর্ী নাসবদের দ্বারা স্টসই পনরসর 
অর্নধ ্া প্রদয়াজন, স্টরাগী-নর্হীন নননেবষ্ট র্যর্স্থা ননধবানরত, আদেশপ্রাপ্ত, এর্ং পনরর্ানলত র্রদত অনুদমানেত 
র্দর; 
 

• নশক্ষা আইদনর ধারা 6902 স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন COVID র্া ইনফু্লদয়ঞ্জার টির্া 
প্রোদনর জনয স্টরাগী নননেবষ্ট নয় এমন স্বাস্থযনর্নধ অনুদমােন র্রার জনয ্া লাইদসন্সপ্রাপ্ত র্যর্হানরর্ নাসবদের 
দ্বারা স্টপ্রস্ক্রাইর্ র্রদত, আদেশ নেদত এর্ং র্া্বর্র র্রার জনয প্রদয়াজন, ্াদত শুধুমাে এই আদেদশর 
উদেদশয এই ধরদনর লাইদসন্সপ্রাপ্ত র্যর্হানরর্ নাসবরা COVID এর্ং ইনফু্লদয়ঞ্জার টির্ার্রর্ পনরর্ালনা র্রদত 
পাদরন লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্, লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্ সহর্ারী র্া প্রতযনয়ত নাসব নর্নর্ৎসর্দের 
নর্নর্ৎসাগত তত্ত্বার্ধাদনর অধীদন পদয়ন্টস অফ নিদস্পনন্সংগুনলদত (POD) এ, ্া ননউইয়র্ব  স্বাস্থয নর্ভাগ 
র্া স্থানীয় স্বাস্থয নর্ভাগগুনলর তত্ত্বার্ধাদন র্া অনুদমােদন পনরর্ানলত হয়, এই শদতব  স্ট্ এই ধরদনর 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত র্যর্হানরর্ নাসবরা প্রথদম এগুনলদত প্রনশক্ষর্ গ্র্হর্ র্দরন: (1) স্টর্ৌশল, ইনঙ্গত, সতর্ব তা, 
অসঙ্গনত, সংক্রমর্ ননয়ন্ত্রর্ অনুশীলন; (2) এই ধরদনর র্াদজর জনয স্ট্াগযতার স্টমৌনলর্ স্তর প্রোদনর জনয 
প্বাপ্ত র্যনক্তগত প্রনতরক্ষামলূর্ সরঞ্জাদমর র্যর্হার; এর্ং (3) স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপলদমানানর নরসানসটিশদন 
এর্টি র্তব মান শংসাপে, ্াদত র্মপদক্ষ এর্টি অনলাইন স্টপ্রাগ্র্াম দ্বারা স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপালদমানানর 
নরসানসটিশদন এর্টি সাটিব নফদর্ট অন্তভুব ক্ত হদত হদর্ স্ট্টি আদমনরর্ান নাসবদের শংসাপে স্টর্ে (American 
Nurses Credentialing Center), ফাদমবনস নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল (Accreditation Council for 
Pharmacy Education, ACPE), অথর্া অর্যাহত নর্নর্ৎসাগত নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল 
(Accreditation Council for Continuing Medical Education) স্টথদর্ স্বীর্ত নত স্টপদয়দে; 
 

• 2020 সাদলর আইদনর 110 নং অধযায় স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন, এর্ং স্বাস্থয র্নমশনার এর্ং নশক্ষা 
র্নমশনার (Commissioner of Education) র্ততব র্ শংসাপে সাদপদক্ষ, মানর্ব ন ্ুক্তরাদের োেয ও ওষুধ 
প্রশাসদনর র্াদয়ালনজক্স মূলযায়ন ও গদর্ষর্ার স্টর্ে (United States Food and Drug Administration’s 
Center for Biologics Evaluation and Research) র্ততব র্ এই টির্ার অনুদমােদনর 90 নেদনর মদধয 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফাদমবনসেদের COVID-19 টির্া স্টেওয়ার জনয অনুমনত স্টেদর্; 

 
• নশক্ষা আইদনর 6801 ধারার 2 এর্ং 3 নং সার্নিনভশন এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 8-এর ধারা 63.9, 

COVID-19 টির্া প্রশাসদনর জনয এই ননর্বাহী আদেদশর দ্বারা নননেবষ্ট ও অনুদমানেত নহদসদর্ নতুন 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফাদমবনসে, এর্ং তার সাদথ রাজয নশক্ষা নর্ভাগ র্ততব র্ টির্া স্টেওয়ার জনয প্রতযনয়ত 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফাদমবনসেদের দ্বারা স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন, স্টরাগী নননেবষ্ট আদেশ র্া স্টরাগী-নর্হীন 
নননেবষ্ট র্যর্স্থা ননধবানরত, আদেশপ্রাপ্ত, এর্ং পনরর্ানলত র্রদত অনুদমানেত র্দর; 
 

• নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6801 এর সার্নিনভশন 2 এর্ং 3, স্টসর্শন 6527 এর সার্নিনভশন 7, স্টসর্শন 
6909 এর সার্নিনভশন 7, স্টসর্শন 6802 এর সার্নিনভশন 22, এর্ং স্টসর্শন 6828 এর সার্নিনভশন 1 
এর্ং তার সাদথ NYCRR এর টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 63.9, স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া 
প্রদয়াজন COVID র্া ইনফু্লদয়ঞ্জার টির্ার্রদর্র স্টক্ষদে স্টরাগী নননেবষ্ট নয় এমন স্বাস্থযনর্নধর প্রদয়াগ স্টপ্রস্ক্রাইর্ 
র্রদত, আদেশ নেদত, এর্ং র্া্বর্র র্রদত অনুদমােন র্রার জনয লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফামবানসেদের স্টক্ষদে ্ারা 
রাজয নশক্ষা নর্ভাগ (State Education Department) দ্বারা প্রতযনয়ত নন টির্ার্রর্ প্রোদনর জনয, ্াদত 
এই আদেদশর উদেদশয স্টর্র্ল স্টসই ফামবানসেরা COVID এর্ং ইনফু্লদয়ঞ্জা টির্া প্রোন র্রদত পাদরন ননউ 
ইয়র্ব  স্বাস্থয নর্ভাগ র্া স্থানীয় স্বাস্থয নর্ভাদগর তোর্ধাদন র্া অনুদমােদন থার্া পদয়ন্টস অফ নিদস্পনন্সং 
(POD) সাইদট ্া লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্, লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসদর্র সহায়র্, র্া প্রতযনয়ত নর্নর্ৎসর্ 
নাসবদের নর্নর্ৎসাগত তত্ত্বার্ধাদন পনরর্ানলত হয়, এই শদতব  স্ট্ স্টসই ফামবানসে অর্শযই প্রথদম এগুনলদত 
প্রনশক্ষর্ লাভ র্রদর্ন: (1) স্টর্ৌশল, ইনঙ্গত, সতর্ব তা, অসঙ্গনত, সংক্রমর্ ননয়ন্ত্রর্ অনুশীলন; (2) এই 
ধরদনর র্াদজর জনয স্ট্াগযতার স্টমৌনলর্ স্তর প্রোদনর জনয প্বাপ্ত র্যনক্তগত প্রনতরক্ষামলূর্ সরঞ্জাদমর 
র্যর্হার; এর্ং (3) স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপলদমানানর নরসানসটিশদন এর্টি র্তব মান শংসাপে, ্াদত র্মপদক্ষ এর্টি 
অনলাইন স্টপ্রাগ্র্াম দ্বারা স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপালদমানানর নরসানসটিশদন এর্টি সাটিব নফদর্ট অন্তভুব ক্ত হদত হদর্ স্ট্টি 



 

 

আদমনরর্ান নাসবদের শংসাপে স্টর্ে, ফাদমবনস নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল (ACPE), অথর্া অর্যাহত 
নর্নর্ৎসাগত নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল স্টথদর্ স্বীর্ত নত স্টপদয়দে; 
 

• নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6801 এর সার্নিনভশন 2 এর্ং 6802 এর সার্নিনভশন 22, এর্ং তার সাদথ 
NYCRR এর টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 63.9 স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন ননউইয়র্ব  
স্টেদটর স্ট্ স্টর্ান র্াউনন্টদত অর্নস্থত লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্ এর্ং প্রতযনয়ত নর্নর্ৎসর্ নাসবদের COVID-19 
এর্ং ইনফু্লদয়ঞ্জা টির্ার্রদর্র স্টক্ষদে এর্টি স্টরাগী নননেবষ্ট স্টপ্রসনক্রপশন র্া স্টরাগী নননেবষ্ট নয় এমন স্বাস্থযনর্নধ 
এর্জন ফামবানসেদর্ প্রোন র্রার জনয ন্নন টির্া প্রোদনর জনয অনুদমানেত এর্ং তার সাদথ নতুন 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফামবানসেদেরও স্ট্মন এই র্া্বননর্বাহী আদেদশ নননেবষ্ট ও অনুদমানেত আদে, ্নে না COVID-
19 র্া ইনফু্লদয়ঞ্জার টির্া এর্টি POD সাইদট প্রোন র্রা হয়; 
 

• নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6801 এর সার্নিনভশন 2 এর্ং 3, স্টসর্শন 6527 এর সার্নিনভশন 7, স্টসর্শন 
6909 এর সার্নিনভশন 7, স্টসর্শন 6802 এর সার্নিনভশন 22, স্টসর্শন 6828 সার্নিনভশন 1, এর্ং 
তার সাদথ NYCRR এর টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 63.9 স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন 
নতুন লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফামবানসেদের ্াদের পূদর্ব এর্টি সীনমত পানমবট জানর র্রা হদয়নেল, তাদের টির্া 
প্রোদনর জনয সাটিব নফদর্শন প্রোন র্রদত নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6806 আর তার সাদথ NYCRR এর 
টাইদটল 8 স্টসর্শন 63.4 অনু্ায়ী, ননউইয়র্ব  স্টেদট টির্া প্রোন র্রার জনয লাইদসন্স প্রানপ্তর এর্ং 
ননউইয়র্ব  স্টেদট ননর্নির্রদর্র অননতনর্লদম্ব নব্বই নেদনর জনয এর্ং প্রশাসদনর সাটিব নফদর্শদনর স্থনগত থার্া 
অর্স্থায় ্ার জনয এর্টি আদর্েন স্বাস্থয নর্ভাদগর োনেল র্রা হদয়দে; 
 

• নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6951, এর্ং NYCRR এর টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 79-5.5, স্টসই পনরসর অর্নধ 
সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন ধােীনর্েযাদর্ স্বাভানর্র্ গভব ার্স্থা, নশশুর জন্ম এর্ং প্রসর্-পরর্তী পনরর্্বার 
র্যর্স্থাপনা এর্ং তার সাদথ মূলত স্বাস্থযর্নত প্রাথনমর্ প্রনতদরাধমূলর্ প্রজনন স্বাস্থয পনরর্্বা, এর্ং 
নর্জাতদর্র মূলযায়ন, নরসানসদটশন এর্ং নশশুদের স্টরফাদরদলর জনয সীনমত র্দর, এর্ং ধােীনর্েযাদর্ স্টসই 
সর্ ধােীদের মদধয সীনমত র্দর ্ারা লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্ র্া হাসপাতাদলর সাদথ সহদ্ানগতামলূর্ সম্পর্ব  
র্জায় স্টরদে তাদের র্াজ র্দরন, ্াদত শুধুমাে এই ননর্বাহী আদেদশর উদেদশয, ধােীরা ননউ ইয়র্ব  স্বাস্থয 
েপ্তর র্া স্থানীয় স্বাস্থয নর্ভাগ দ্বারা তত্ত্বার্ধান র্রা র্া অনুদমানেত এর্ং লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্, 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত সহায়র্ নর্নর্ৎসর্ র্া প্রতযনয়ত নর্নর্ৎসর্ নাদসবর নর্নর্ৎসাগত তত্ত্বার্ধাদন পনরর্ানলত পদয়ন্ট 
অফ নিসদপননসং (POD) সাইদট স্টর্ান স্টরাগী নননেবষ্ট নয় এমন স্বাস্থযনর্নধর আদেশ অনু্ায়ী স্ট্ স্টর্ান 
স্টরাগীদর্ ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 এর নর্রুদদ্ধ টির্া নেদত পাদরন। তদর্, শতব  থাদর্ স্ট্, টির্া 
প্রশাসদনর জনয রাদজযর নশক্ষা নর্ভাগ (State Education Department) র্ততব র্ প্রেত্ত শংসাপে নর্হীন 
এর্জন নমিওয়াইফদর্ প্রথদম ননম্ননলনেত স্টক্ষেগুনলদত প্রনশক্ষর্ গ্র্হর্ র্রদত হদর্, নশক্ষা র্নমশনাদরর সাদথ 
পরামদশবর পদর স্বাস্থয র্নমশনার দ্বারা ননধবানরত নহদসদর্: (1) স্টর্ৌশল, ইনঙ্গত, সতর্ব তা, অসঙ্গনত, সংক্রমর্ 
ননয়ন্ত্রর্ অনুশীলন; (2) এই ধরদনর র্াদজর জনয স্ট্াগযতার স্টমৌনলর্ স্তর প্রোদনর জনয প্বাপ্ত র্যনক্তগত 
প্রনতরক্ষামলূর্ সরঞ্জাদমর র্যর্হার; এর্ং (3) স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপলদমানানর নরসানসটিশদন এর্টি র্তব মান 
শংসাপে, ্াদত র্মপদক্ষ এর্টি অনলাইন স্টপ্রাগ্র্াম দ্বারা স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপালদমানানর নরসানসটিশদন এর্টি 
সাটিব নফদর্ট অন্তভুব ক্ত হদত হদর্ স্ট্টি আদমনরর্ান নাসবদের শংসাপে স্টর্ে, ফাদমবনস নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত 
র্াউনন্সল (ACPE), অথর্া অর্যাহত নর্নর্ৎসাগত নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল স্টথদর্ স্বীর্ত নত স্টপদয়দে; 
 

• নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6601 স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন মুে এর্ং সংলগ্ন তদন্ত্রর 
নর্নর্ৎসায় েন্ত নর্নর্ৎসাদর্ সীনমত র্রা, মানর্ শরীদরর অনয স্ট্ স্টর্ান অংশ র্জব ন র্দর, ্াদত শুধুমাে 
এই ননর্বাহী আদেদশর উদেদশয, েন্ত নর্নর্ৎসর্রা ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 এর নর্রুদদ্ধ টির্া নেদত পাদরন 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্, লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্ সহর্ারী র্া প্রতযনয়ত নাসব নর্নর্ৎসর্দের নর্নর্ৎসা 
তত্ত্বার্ধাদন পনরর্ানলত, এর্ং ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর স্বাস্থয নর্ভাগ র্া স্থানীয় স্বাস্থয নর্ভাদগর তত্ত্বার্ধাদন র্া 
অনুদমােদন পনরর্ানলত এর্টি স্টরাগী নননেবষ্ট নয় এমন আদেশ অনু্ায়ী পদয়ন্ট অফ নিদস্পদন্সশদন (POD), 
এই শদতব  স্ট্ এই ধরদনর েন্ত নর্নর্ৎসর্রা প্রথদম ননম্ননলনেত স্টক্ষেগুনলদত প্রনশক্ষর্ প্রাপ্ত হন, স্ট্মন নশক্ষা 
র্নমশনাদরর সাদথ আদলার্নার পর স্বাস্থয র্নমশনার র্ততব র্ ননধবানরত হদর্: (1) স্টর্ৌশল, ইনঙ্গত, সতর্ব তা, 
অসঙ্গনত, সংক্রমর্ ননয়ন্ত্রর্ অনুশীলন; (2) এই ধরদনর র্াদজর জনয স্ট্াগযতার স্টমৌনলর্ স্তর প্রোদনর জনয 
প্বাপ্ত র্যনক্তগত প্রনতরক্ষামলূর্ সরঞ্জাদমর র্যর্হার; এর্ং (3) স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপলদমানানর নরসানসটিশদন 
এর্টি র্তব মান শংসাপে, ্াদত র্মপদক্ষ এর্টি অনলাইন স্টপ্রাগ্র্াম দ্বারা স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপালদমানানর 
নরসানসটিশদন এর্টি সাটিব নফদর্ট অন্তভুব ক্ত হদত হদর্ স্ট্টি আদমনরর্ান নাসবদের শংসাপে স্টর্ে, ফাদমবনস 
নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল (ACPE), অথর্া অর্যাহত নর্নর্ৎসাগত নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল 
স্টথদর্ স্বীর্ত নত স্টপদয়দে; 
 

• নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6606 এর সার্নিনভশন 1 এর্ং NYCRR এর টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 61.9 স্টসই 
পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন োাঁদতর স্বাস্থযনর্নধর র্র্ব াদর্ েন্ত পনরদষর্ার সম্পােদন সীনমত র্দর 
এর্ং োাঁদতর স্বাস্থযনর্নধর র্র্ব াদর্ স্ট্ স্টর্ান লাইদসন্সপ্রাপ্ত েন্ত নর্নর্ৎসদর্র অনফদস র্া উপ্কু্তভাদর্ সনিত 
সু্কদল র্া সরর্ারী প্রনতষ্ঠাদন এর্জন েন্ত নর্নর্ৎসদর্র তত্ত্বার্ধাদন পনরর্ানলত র্রা র্াধযতামলূর্ র্দর ্াদত 



 

 

শুধুমাে এই ননর্বাহী আদেদশর উদেদশয, স্টিন্টাল হাইনজননেরা ্াদের এর্টি েন্ত স্বাস্থযনর্নধর সীনমত স্থানীয় 
ইননফদেশন অযানাদস্থনশয়া/নাইট্রাস অক্সাইি অযানালদজনসয়া সাটিব নফদর্ট জানর র্রা হদয়দে নশক্ষা আইদনর 
স্টসর্শন 6605-b এর্ং NYCRR এর স্টসর্শন 61.17 অনু্ায়ী, তারা ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 টির্া 
প্রোন র্রদত পাদরন ননউ ইয়র্ব  স্টেট স্বাস্থয নর্ভাগ র্া স্থানীয় স্বাস্থয নর্ভাগ দ্বারা তত্ত্বার্ধান র্রা র্া 
অনুদমানেত এর্ং লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্, লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্ সহর্ারী, অথর্া প্রতযনয়ত নর্নর্ৎসর্ নাদসবর 
তত্ত্বার্ধাদন পনরর্ানলত, এর্টি স্টরাগী নননেবষ্ট নয় এমন আদেশ অনু্ায়ী পদয়ন্ট অফ নিদস্পনন্সং (POD) 
সাইদট এই শদতব  স্ট্ এই ধরদনর স্টিন্টাল হাইনজননেরা প্রথদম ননম্ননলনেত স্টক্ষেগুনলদত প্রনশক্ষর্ পান, স্ট্মন 
নশক্ষা র্নমশনাদরর সাদথ আদলার্নার পর স্বাস্থয র্নমশনার র্ততব র্ ননধবানরত হদর্: (1) স্টর্ৌশল, ইনঙ্গত, 
সতর্ব তা, অসঙ্গনত, সংক্রমর্ ননয়ন্ত্রর্ অনুশীলন; (2) এই ধরদনর র্াদজর জনয স্ট্াগযতার স্টমৌনলর্ স্তর 
প্রোদনর জনয প্বাপ্ত র্যনক্তগত প্রনতরক্ষামূলর্ সরঞ্জাদমর র্যর্হার; এর্ং (3) স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপলদমানানর 
নরসানসটিশদন এর্টি র্তব মান শংসাপে, ্াদত র্মপদক্ষ এর্টি অনলাইন স্টপ্রাগ্র্াম দ্বারা স্টমৌনলর্ 
র্ানিব ওপালদমানানর নরসানসটিশদন এর্টি সাটিব নফদর্ট অন্তভুব ক্ত হদত হদর্ স্ট্টি আদমনরর্ান নাসবদের শংসাপে 
স্টর্ে, ফাদমবনস নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল (ACPE), অথর্া অর্যাহত নর্নর্ৎসাগত নশক্ষার জনয 
স্বীর্ত নত র্াউনন্সল স্টথদর্ স্বীর্ত নত স্টপদয়দে; 
 

• নশক্ষা আইদনর 7001 ধারার 1 এর্ং 2 নং সার্নিনভশদন পিাদয়নট্র অনুশীলনদর্ পাদয়র নর্নর্ত্সার মদধয 
সীমার্দ্ধ র্রা হয়, মানর্দেদহর অনয স্টর্ান অংশদর্ র্াে নেদয়, ্াদত স্টর্র্ল এই ননর্বাহী আদেদশর উদেদশয, 
স্টপািাদয়নট্রেরা ননউ ইয়র্ব  রাজয স্বাস্থয নর্ভাগ র্া স্থানীয় স্বাস্থয নর্ভাগ দ্বারা তোরনর্ র্া অনুদমানেত এর্ং 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ত্সর্, লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ত্সর্ সহায়র্, র্া প্রতযনয়ত নাসব অনুশীলনর্ারীদের নর্নর্ত্সা 
তত্ত্বার্ধাদন পনরর্ানলত নর্তরর্ পদয়ন্ট (POD) সাইটগুনলদত স্টরাগী-নর্হীন নননেবষ্ট আদেদশর নভনত্তদত 
COVID-19 এর নর্রুদদ্ধ টির্ার্রর্ র্রদত পাদরন, তদর্ এই ধরদনর স্টপািাদয়নট্রেদের প্রথদম ননম্ননলনেত 
স্টক্ষেগুনলদত প্রনশক্ষর্ গ্র্হর্ র্রদত হদর্, নশক্ষা র্নমশনাদরর সাদথ পরামদশবর পদর স্বাস্থয র্নমশনার দ্বারা স্ট্মন 
ননধবানরত হদর্: 
 
 (1) স্টর্ৌশল, ইনঙ্গত, সতর্ব তা, অসঙ্গনত, সংক্রমর্ ননয়ন্ত্রর্ অনুশীলন; (2) এই ধরদনর র্াদজর জনয 
স্ট্াগযতার স্টমৌনলর্ স্তর প্রোদনর জনয প্বাপ্ত র্যনক্তগত প্রনতরক্ষামূলর্ সরঞ্জাদমর র্যর্হার; এর্ং (3) স্টমৌনলর্ 
র্ানিব ওপলদমানানর নরসানসটিশদন এর্টি র্তব মান শংসাপে, ্াদত র্মপদক্ষ এর্টি অনলাইন স্টপ্রাগ্র্াম দ্বারা 
স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপালদমানানর নরসানসটিশদন এর্টি সাটিব নফদর্ট অন্তভুব ক্ত হদত হদর্ স্ট্টি আদমনরর্ান নাসবদের 
শংসাপে স্টর্ে, ফাদমবনস নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল (ACPE), অথর্া অর্যাহত নর্নর্ৎসাগত নশক্ষার 
জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল স্টথদর্ স্বীর্ত নত স্টপদয়দে; 
 

• জনস্বাস্থয আইদনর স্টসর্শন 3001 এর সার্নিনভশন 6 এর্ং 7, NYCRR এর টাইদটল 10 এর স্টসর্শন 
800.15 এর্ং 800.3 এর সার্নিনভশন o এর্ং p স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন জরুরী 
নর্নর্ৎসা প্র্ুনক্তনর্ে এর্ং উন্নত নর্নর্ৎসা প্র্ুনক্তনর্েদের োনয়ে প্রাথনমর্ পনরর্্বা এর্ং অসুস্থ ও আহত 
র্যনক্তদের পনরর্হদর্ সীনমত র্দর ্াদত তাদের রাদজযর প্রদ্াজয স্টপ্রাদটার্ল অনু্ ায়ী স্টরাগীদের নর্নর্ৎসার 
জনয জরুরী নর্নর্ৎসা প্র্নুক্তনর্ে এর্ং উন্নত নর্নর্ৎসা প্র্ুনক্তনর্েদের প্রদয়াজন হয়, ্নে না এর্জন 
স্টমনিদর্ল র্দরাল নর্নর্ৎসর্ দ্বারা স্টর্ান এর্র্ স্টরাগীর জনয অনযথা র্রা অনুদমানেত হয়, ্াদত, শুধমুাে 
এই ননর্বাহী আদেদশর উদেদশয, জরুরী নর্নর্ৎসা প্র্ুনক্তনর্ে এর্ং উন্নত জরুরী নর্নর্ৎসা প্র্নুক্তনর্েরা 
ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 এর নর্রুদদ্ধ টির্া নেদত পাদরন এর্টি স্টরাগী নননেবষ্ট নয় এমন আদেদশর সাইদট 
্া ননউ ইয়র্ব  স্বাস্থয নর্ভাগ র্া স্থানীয় স্বাস্থয নর্ভাগ দ্বারা তত্ত্বার্ধান র্রা র্া অনুদমােন র্রা হয়, এর্ং 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্, লাইদসন্সপ্রাপ্ত সহর্ারী নর্নর্ৎসর্, অথর্া প্রতযনয়ত নর্নর্ৎসর্ নাসব দ্বারা পনরর্ালনা 
র্রা হয়, এই শদতব  স্ট্ এই ধরদনর জরুনর নর্নর্ৎসা প্র্ুনক্তনর্ে EMT (Emergency Medical 
Technician) প্রথদম ননম্ননলনেত স্টক্ষেগুনলদত প্রনশক্ষর্ গ্র্হর্ র্দরন, স্ট্মন নশক্ষা র্নমশনাদরর সাদথ 
আদলার্নার পর স্বাস্থয র্নমশনার র্ততব র্ ননধবানরত হদর্: (1) স্টর্ৌশল, ইনঙ্গত, সতর্ব তা, অসঙ্গনত, সংক্রমর্ 
ননয়ন্ত্রর্ অনুশীলন; (2) এই ধরদনর র্াদজর জনয স্ট্াগযতার স্টমৌনলর্ স্তর প্রোদনর জনয প্বাপ্ত র্যনক্তগত 
প্রনতরক্ষামলূর্ সরঞ্জাদমর র্যর্হার; এর্ং (3) স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপলদমানানর নরসানসটিশদন এর্টি র্তব মান 
শংসাপে, ্াদত র্মপদক্ষ এর্টি অনলাইন স্টপ্রাগ্র্াম দ্বারা স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপালদমানানর নরসানসটিশদন এর্টি 
সাটিব নফদর্ট অন্তভুব ক্ত হদত হদর্ স্ট্টি আদমনরর্ান নাসবদের শংসাপে স্টর্ে, ফাদমবনস নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত 
র্াউনন্সল (ACPE), অথর্া অর্যাহত নর্নর্ৎসাগত নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল স্টথদর্ স্বীর্ত নত স্টপদয়দে; 
 

• জনস্বাস্থয আইদনর ধারা 3001-এর সার্নিনভশন (7) এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 10-এর 800.3 ধারার 
সার্নিনভশন (p), স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন, ননর্বাহী আদেশ 202 অনুসাদর এর্ং স্বাস্থয নর্ভাদগর 
পূদর্ব অনুদমােদনর মাধযদম সাম্প্রোনয়র্ পযারাদমনিনসন পনরদষর্া সরর্রাহ র্দর, প্রতযনয়ত জরুনর নর্নর্ৎসা 
প্র্ুনক্তনর্ে-পযারাদমনির্দের স্টরাগী-নর্হীন নননেবষ্ট আদেশ অনুসাদর এর্ং লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ত্সদর্র নর্নর্ত্সার 
ননদেবশনায় ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 এর নর্রুদদ্ধ টির্ার্রদর্র অনুমনত স্টেদর্। তদর্, এই শদতব  স্ট্, এই 
নর্নর্তসাগত প্র্ুনক্তনর্ে-পযারাদমনির্দের প্রথদম ননম্ননলনেত স্টক্ষেগুনলদত প্রনশক্ষর্ গ্র্হর্ র্রদত হদর্, নশক্ষা 
র্নমশনাদরর সাদথ পরামদশবর পদর স্বাস্থয র্নমশনার দ্বারা ননধবানরত নহদসদর্: (1) স্টর্ৌশল, ইনঙ্গত, সতর্ব তা, 
অসঙ্গনত, সংক্রমর্ ননয়ন্ত্রর্ অনুশীলন; (2) এই ধরদনর র্াদজর জনয স্ট্াগযতার স্টমৌনলর্ স্তর প্রোদনর জনয 



 

 

প্বাপ্ত র্যনক্তগত প্রনতরক্ষামলূর্ সরঞ্জাদমর র্যর্হার; এর্ং (3) স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপলদমানানর নরসানসটিশদন 
এর্টি র্তব মান শংসাপে, ্াদত র্মপদক্ষ এর্টি অনলাইন স্টপ্রাগ্র্াম দ্বারা স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপালদমানানর 
নরসানসটিশদন এর্টি সাটিব নফদর্ট অন্তভুব ক্ত হদত হদর্ স্ট্টি আদমনরর্ান নাসবদের শংসাপে স্টর্ে, ফাদমবনস 
নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল (ACPE), অথর্া অর্যাহত নর্নর্ৎসাগত নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল 
স্টথদর্ স্বীর্ত নত স্টপদয়দে; 
 

• নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6801 সার্নিনভশন 2 অনুদেে a, b, এর্ং c, এর্ং NYCRR এর টাইদটল 8 এর 
স্টসর্শন 63.9 এর সার্নিনভশন b এর অনুদেে 5 স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফামবানসেদের, ্ারা এর্টি স্টরাগী-নননেবষ্ট নয় এমন স্বাস্থযনর্নধ অনু্ায়ী এর্টি অনাক্রমযতার 
এদজন্ট প্রোন র্দরন, তাদের স্টসই প্রোদনর তথয স্টরাগীর পনরর্্বার্ারী নর্নর্ৎসর্দর্ সরর্রাহ র্রা এর্ং 
স্টরাগীদের এর্টি প্রাথনমর্ স্বাস্থয পনরর্্বা অনশুীলনর্ারী থার্ার গুরুে সম্পদর্ব  অর্নহত র্রা, ্াদত র্দর, 
এই ননর্বাহী আদেদশর উদেদশযর জনযই স্টর্র্ল, লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফামবানসেরা ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 এর 
টির্া প্রোন র্রদত পাদরন স্টসই টির্ার্রদর্র নরদপাটব  স্টরাগীর পনরর্্বার্ারী নর্নর্ৎসদর্র র্াদে না র্দর, 
নর্ন্তু অর্শযই নযুনতমভাদর্ স্টসই টির্ার্রদর্র নরদপাটব  CIR র্া NYSIIS স্টর্ জানাদর্ন; 
 

• NYCRR এর টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 64.7 এর অনুদেে 3 এর উপ-অনুদেে ii, স্টসই পনরসর অর্নধ 
সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন এর্টি স্টরাগী-নননেবষ্ট নয় এমন স্বাস্থযনর্নধ অনু্ায়ী টির্া প্রোনর্ারী ননর্নিত 
স্টপশাোর নাসবদের জনয স্টসই টির্ার্রদর্র নরদপাটব  স্টরাগীর পনরর্্বার্ারী নর্নর্ৎসদর্র র্াদে র্রা আর্শযর্ 
র্দর ্াদত র্দর, এই ননর্বাহী আদেদশর উদেদশয, ননর্নিত স্টপশাোর নাসবরা টির্া প্রোন র্রদত পাদরন 
ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 এর নর্রুদদ্ধ, স্টসই টির্ার্রদর্র নরদপাটব  স্টরাগীর পনরর্্বার্ারী নর্নর্ৎসদর্র র্াদে 
না র্দর, নর্ন্তু, নূযনতমভাদর্ স্টসই টির্ার্রদর্র র্থা নরপটব  র্দর CIR র্া NYSIIS এর র্াদে, স্ট্মন 
প্রদ্াজয; 
 

• NYCRR এর টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 29.2 এর সার্নিনভশন a এর অনুদেে 3 স্টসই পনরসর অর্নধ 
সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন ঐ নর্ভাদগর মদধয তানলর্াভুক্ত স্টপশাগুনলর জনয প্রদতযর্ স্টরাগীর মূলযায়ন এর্ং 
নর্নর্ৎসাদর্ সঠির্ভাদর্ প্রনতফনলত র্দর এমন এর্টি স্টরর্িব  র্জায় রাো এর্ং ধদর রােদত র্যথব হওয়াদর্ 
স্টপশাগত অসোর্রর্ নহদসদর্ গর্য র্দর, ্াদত এই ননর্বাহী আদেদশর স্টক্ষদে স্টর্র্ল স্ট্ সর্ল র্যনক্ত এই 
ননর্বাহী আদেশ অনু্ায়ী টির্া স্টেওয়ার জনয অনুদমানেত স্টসই নর্ভাদগর মদধয তানলর্াভুক্ত স্টপশাগুনলর মদধয, 
তাদের স্টর্ান স্টরর্িব  র্জায় রাো র্া ধদর রাো র্াধযতামূলর্ নয় স্টসই সর্ স্টরাগীদের জনয ্াদের তারা 
ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 এর নর্রুদদ্ধ টির্া প্রোন র্দরন, এই শদতব  স্ট্ স্টসই সর্ল র্যনক্তদের অর্শযই 
স্বাস্থয নর্ভাদগর ননদেব নশত স্টরর্িব  রাোর সর্ল প্রদয়াজনীয়তা স্টমদন র্লদত হদর্; 
 

• NYCRR এর টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 64.7 এর সার্নিনভশন a এর অনুদেে 3 এর উপ-অনুদেে ii এর 
ক্লজ d স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্াদত এর্জন ননর্নিত স্টপশাোর নাসব ন্নন অনাক্রমযতার এদজন্ট 
প্রোন র্দরন এর্টি স্টরাগী নননেবষ্ট স্বাস্থযনর্নধ অনু্ায়ী, নতনন নননিত র্দরন স্ট্ অনাক্রমযতা প্রোন র্রা 
প্রদতযর্ র্যনক্তর তথয স্টরর্িব  র্রা হয়, র্জায় রাো হয়, এর্ং ধারর্ র্রা হয় রাজয নশক্ষা নর্ভাদগর স্টর্ািব  
অফ নরদজন্টদসর নর্নধর স্টসর্শন 29.2 এর সার্নিনভশন a এর অনুদেে 3 অনু্ায়ী, ্াদত এই ননর্বাহী 
আদেদশর উদেদশয স্টর্র্ল ননর্নিত স্টপশাোর নাসবদের জনয স্টতমন স্টরর্িব  র্জায় রাো র্া ধদর রাো নননিত 
র্রা র্াধযতামলূর্ নয় তাদের জনয ্াদের তারা টির্া প্রোন র্দরন ইনফু্লদয়ঞ্জা র্া COVID-19 এর জনয 
এই শদতব  স্ট্ স্টসই সর্ল র্যনক্তদর্ অর্শযই টির্া প্রোন র্রদত হদর্ স্ট্মন স্বাস্থয নর্ভাগ ননদেবশ র্রদর্; 
 

• NYCRR এর টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 63.9 এর সার্নিনভশন b এর অনুদেে 5 এর উপ-অনুদেে xi স্টসই 
পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা প্রদয়াজন ্াদত এর্জন ফামবানসেদর্, ন্নন এর্টি স্টরাগী নননেবষ্ট নয় এমন 
স্বাস্থযনর্নধ অনু্ায়ী এর্টি অনাক্রমযতার এদজন্ট প্রোন র্রদেন, তাদর্ নননিত র্রদত হদর্ অনাক্রমযতা 
প্রোন র্রা সর্ল র্যনক্তর স্টরর্িব  র্জায় রাো হয় এর্ং ধারর্ র্রা হয় রাজয নশক্ষা নর্ভাদগর স্টর্ািব  অফ 
নরদজন্টদসর নর্নধর স্টসর্শন 29.2 এর সার্নিনভশন a এর অনুদেে 3 অনু্ায়ী ্াদত শুধুমাে এই ননর্বাহী 
আদেদশর উদেদশয, ফামবানসেদের নননিত র্রদত হদর্ না স্ট্ এই ধরদনর স্টরর্িব  র্জায় রাো এর্ং ধদর 
রাো উনর্ত তাদের জনয ্াদের তারা ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 এর নর্রুদদ্ধ টির্া প্রোন র্দরন, এই 
শদতব  স্ট্ এই ধরদনর র্যনক্তদের অর্শযই স্বাস্থয েপ্তর র্ততব র্ ননদেব নশত সর্ল স্টরর্িব  রাোর প্রদয়াজনীয়তা 
স্টমদন র্লদত হদর্; 
 

• NYCRR এর টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 64.7 এর সার্নিনভশন a এর অনুদেে 2 এর উপ-অনুদেে i স্টসই 
পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা ্া প্রদয়াজন এর্জন ননর্নিত স্টপশাোর নাসব ন্নন এর্টি অনাক্রমযতার 
এদজন্ট প্রোন র্রদত অনুদমানেত এর্টি স্টরাগী-নননেবষ্ট নয় এমন আদেশ অনু্ায়ী, তাদর্ র্তব মাদন র্ানিব ও-
পালদমানানর নরসানসদটশদনর (CPR) জনয প্রতযনয়ত র্রা, র্যােযা র্রদত স্ট্ এই ননর্বাহী আদেদশর উদেদশয, 
ননর্নিত স্টপশাোর নাসবদের অর্শযই এর্টি র্তব মান সাটিব নফদর্শন থার্দত হদর্ স্টর্নসর্ র্ানিব ওপালদমানানর 
নরসানসদটশদনর এর্টি অনলাইন স্টপ্রাগ্র্াদমর স্টথদর্ ্ারা আদমনরর্ান নাদসবস স্টক্রদিননশয়ানলং স্টসন্টার, েয 



 

 

আদক্রনিশন র্াউনন্সল ফর ফাদমবনস এিুদর্শন (ACPE) অথর্া আদক্রনিশন র্াউনন্সল ফর র্নন্টননউইং 
স্টমনির্াল এিুদর্শন স্টথদর্ আদক্রনিশন স্টপদয়দেন; 

 
• নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6542 এর অনুদেে 1 এর সংদশাধন স্ট্মন ননর্বাহী আদেশ 202.10 দ্বারা র্রা 

হদয়দে স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন স্টর্ান সম্পনর্ব ত নর্নধ অন্তভুব ক্ত র্রার জনয, ্ার মদধয আদে নর্ন্তু 
তাদতই সীনমত নয়, NYCRR এর টাইদটল 10 এর স্টসর্শন 94.2 এর সার্নিনভশন (a) এর্ং (b) এর্ং 
NYCRR এর টাইদটল 8 এর স্টসর্শন 29.2 এর সার্নিনভশন (a) এর অনদুেে 5 ্াদত এর্জন সহায়র্ 
নর্নর্ৎসর্ তাদের নশক্ষা, প্রনশক্ষর্ এর্ং অনভজ্ঞতার উপ্ুক্ত নর্নর্ৎসাগত পনরদষর্া প্রোন র্রদত অনুদমানেত 
হন এর্জন তত্ত্বার্ধানর্ারী নর্নর্ৎসর্ োো, ্ার মদধয আদে, নর্ন্তু তাদত সীনমত নয়, COVID-19 এর্ং 
ইনফু্লদয়ঞ্জা টির্া প্রোন র্রা এর্ং নর্নর্ৎসাগতভাদর্ পদয়ন্টস অফ নিদস্পনন্সং এর্ং অনযানয ধরদর্র 
টির্ার্রদর্র সাইদটর তত্ত্বার্ধান র্রা, স্ট্মন এই ননর্বাহী আদেশ দ্বারা অনুদমানেত, এর্জন তত্তার্ধায়র্ 
নর্নর্ৎসদর্র তত্তার্ধান সম্পনর্ব ত স্টর্ান স্টেওয়ানন র্া স্টফৌজোরী জনরমানা োো; 
 

• নশক্ষা আইদনর 6902 ধারার সার্নিনভশন (3)-এর ননর্বাহী আদেশ 202.10-এর সংদশাধন এর্ং স্টর্ানও 
সম্পনর্ব ত নর্নধমালা, NYCRR-এর নশদরানাম 10-এর 29.2, 29.14 এর্ং, 64.5 ধারা সহ, তদর্ এদত 
সীমার্দ্ধ নয়, স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন, এর্জন নাসব অনুশীলনর্ারীদর্ স্টর্ানও নলনেত অনুশীলন 
রু্নক্ত র্া নর্নর্ত্সদর্র সাদথ সহদ্াগী সম্পর্ব  োোই তাদের পোদশানা, প্রনশক্ষর্ এর্ং অনভজ্ঞতার জনয 
উপ্ুক্ত পনরদষর্া প্রোদনর জনয অনুমনত স্টেদর্, ্ার মদধয অন্তভুব ক্ত, স্টর্ানও নর্নর্ত্সদর্র সাদথ নলনেত 
অনুশীলন রু্নক্ত র্া সহদ্াগী সম্পদর্ব র অভার্ সম্পনর্ব ত নাগনরর্ র্া স্টফৌজোনর জনরমানা োোই এই ননর্বাহী 
আদেদশর দ্বারা অনুদমানেত COVID-19 এর্ং ইনফু্লদয়ঞ্জার টির্া পনরর্ালনা এর্ং নর্নর্ৎসাগতভাদর্ নর্তরর্ 
পদয়ন্ট র্া অনযানয ধরদর্র টির্া সাইটগুনল প্বদর্ক্ষর্ র্রা, তদর্ এদত সীমার্দ্ধ নয়; 
 

• জনস্বাস্থয আইদনর 2168 ধারা এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 10-এর 66-1.2 ধারা, এগুনল র্রার জনয, 
স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন: (1) এই প্রদয়াজনীয়তাটি স্থনগত র্রা হদর্ স্ট্ 19 র্ের র্া তার স্টর্নশ 
র্য়দসর র্যনক্তদের তাদের টির্া সংক্রান্ত তথয ননউ ইয়র্ব  রাজয টির্াোন তথয স্টরনজনে (New York State 
Immunization Information Registry, NYSIIS) র্া শহদরর টির্াোন স্টরনজনে (City Immunization 
Registry, CIR)-এর র্াদে জানাদত সম্মনত নেদত হদর্, ্াদত এই ননর্বাহী আদেদশর উদেদশয, প্রদ্াজয 
নহদসদর্, ননউ ইয়র্ব  রাদজযর স্বাস্থয র্নমশনার (New York State Commissioner) র্া ননউ ইয়র্ব  শহদরর 
র্নমশনার র্া NYSIIS র্া CIR-এ প্রাপ্তর্য়স্কদের টির্াোন তথয অন্তভুব ক্ত র্রদত পাদর, টির্ার সম্মনত 
োোই এর্ং ননউ ইয়র্ব  রাদজযর স্বাস্থয নর্ভাগ র্ততব র্ জানর র্ত ত ননদেব নশর্া সাদপদক্ষ; এর্ং (2) প্রদ্াজয 
নহদসদর্, স্ট্ স্টর্ানও র্যনক্ত (নশশু র্া প্রাপ্তর্য়স্ক)-এর জনয সমস্ত ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 টির্া অর্শযই 
NYSIIS র্া CIR-এর র্াদে প্রনতদর্েন র্রদত হদর্, এই ধরদনর টির্া প্রশাসদনর 24  ন্টার মদধয। এই 
নর্ধাদন এমন স্টর্ান নর্েুই পো হদর্ না ্া স্টর্ান র্যনক্তর সম্মনত, অথর্া নপতামাতা র্া অনভভার্দর্র মত 
তাদের পক্ষ স্টথদর্ এই ধরদনর সম্মনত প্রোদনর জনয আইনগতভাদর্ অনুদমানেত অনয স্টর্ান র্যনক্তর সম্মনত 
োো তাদের টির্ার্রদর্র অনুমনত স্টেয়; 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.10, স্ট্মন র্নধবত, এ উনেনেত জনস্বাস্থয আইদনর আটিব দর্ল 5 এর টাইদটল V এর 
এর্ং NYCRR এর টাইদটল 10 এর অংশ 19 এর্ং 58 এর সামনয়র্ সংদশাধন, SARS-COV-2 এর 
নমুনা সনাক্তর্রদর্র উদেদশয পরীক্ষা র্রার জনয নননেবষ্ট নর্েু লযার্দরটনরদর্ অনুদমােন র্রার জনয, 
সংদশাধন র্রা স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন ্াদত প্রাসনঙ্গর্ পরীক্ষার নর্দশষজ্ঞতার স্টক্ষদে নক্লননর্াল 
লযাদর্াদরটনর ইমপ্রুভদমন্ট আক্টস (CLIA) সাটিব নফদর্ট ধারর্র্ারী, স্ট্ 42 CFR উপ-অংশ H, J, K 
এর্ং M এ র্নর্বত CLIA এর মান পরূর্ র্দর, ইনফু্লদয়ঞ্জা ভাইরাদসর, স্টরনস্পদরটনর নসঙ্কনসনশয়াল ভাইরাস 
RNA, র্া অনযানয শ্বসন পযাদনদলর পরীক্ষা সম্পােন র্রার জনয স্ট্মন স্বাস্থয নর্ভাগ অনুদমােন র্দরন, 
স্টসই সর্ র্যনক্তর নমুনাদত ্াদের COVID-19 সংক্রমদর্ আক্রান্ত র্দল সদেহ র্রা হয়, স্টপােমদটব ম নমনুা 
সহ; 
 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.16-এর মদধয সমনিত, নশক্ষা আইদনর 8602 এর্ং 8603 ধারা এর্ং NYCRR-এর 
নশদরানাম 10-এর 58-1.5 ধারার, অস্থায়ী সংদশাধনগুনল, স্ট্মন র্নধবত, স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন, 
সংদশাধন র্রা ্া COVID-19-এ আক্রান্ত র্দল মদন র্রা র্যনক্তদের স্টথদর্ সংগতহীত নমুনায় 
SARS-CoV-2 র্া তার অযানন্টর্নি সনাক্তর্রদর্র জনয র্যনক্তদর্ পরীক্ষা র্রার অনুমনত স্টেয়; স্টসই 
পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন এই জাতীয় র্যনক্তদের স্ট্ স্টর্ানও নমনুায় স্টর্ানও নর্নর্ৎসামূলর্ লযার্দরটনর 
পরীক্ষা র্রার অনুমনত স্টেওয়ার জনয প্রদয়াজনীয়, তদর্ স্টসই র্যনক্তদর্ ্থা্থ তত্ত্বার্ধাদন থার্দত হদর্ এর্ং 
োেয ও ওষধু প্রশাসন (Food and Drug Administration, FDA) র্া ননউ ইয়র্ব  স্বাস্থয নর্ভাগ (New 
York State Department of Health) দ্বারা অনুদমানেত পরীক্ষা র্া নিভাইদসর জনয উপ্ুক্ত র্মীদের 
প্রদয়াজনীয়তাগুনল পূরর্ র্রদত হদর্; 
 



 

 

• ননর্বাহী আদেশ 202.24-এর মদধয সমনিত, নশক্ষা আইদনর ধারা 6801-এর অস্থায়ী সংদশাধন, স্ট্মন 
র্নধবত, স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন, এই ধরদনর সংদশাধন লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফাদমবনসেদের COVID-19 
পরীক্ষার আদেশ এর্ং পনরর্ালনা র্রার জনয অনুদমানেত র্দর, স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন, 
COVID-19 র্া ইনফু্লদয়ঞ্জা সংক্রমদর্ আক্রান্ত র্া সদেহজনর্ র্যনক্তদের র্াে স্টথদর্ সংগ্র্হ র্রা নমুনাগুনলদত 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফাদমবনসেদের ইনফু্লদয়ঞ্জা ভাইরাস র্া শ্বাস্দন্ত্রর নসনন্সটিয়াল ভাইরাস রাইদর্াননউদক্লইর্ অযানসি 
(Ribonucleic acid, RNA) সনাক্তর্রদর্র জনয পরীক্ষার আদেশ স্টেওয়ার জনয প্রদয়াজনীয়; এর্ং উননশ 
শত অষ্ট-আনশ সাদলর স্টফিারাল নর্নর্ৎসামূলর্ লযার্দরটনর উন্ননত আইন (federal clinical laboratory 
improvement act) অনুসাদর মওকুফ প্রদয়াজনীয়তা শংসাপে সাদপদক্ষ, COVID-19 র্া ইনফু্লদয়ঞ্জা সংক্রমদর্ 
আক্রান্ত স্টরাগী, র্া COVID-19 র্া ইনফু্লদয়ঞ্জা সংক্রমর্ স্টথদর্ স্টসদর উেদেন এমন স্টরাগীদের মদধয 
COVID-19 র্া ইনফু্লদয়ঞ্জা ভাইরাস র্া শ্বাস্দন্ত্রর নসনন্সটিয়াল ভাইরাস RNA সনাক্তর্রদর্র জনয পরীক্ষা 
পনরর্ালনা র্রদত, স্বাস্থয নর্ভাগ দ্বারা উন্নত উপ্কু্ত প্রনশক্ষর্ সমানপ্তর পদর। 
 

• ননর্বাহী আদেশ 202.1-এর নর্ধানগুনল, স্ট্মন র্নধবত, ্া NYCRR-এর নশদরানাম 10-এর অংশ 709 এর্ং 
710 স্থনগত এর্ং/অথর্া সংদশানধত র্দরদে, স্টসই পনরসর অর্নধ ্া প্রদয়াজন, স্বাস্থয র্যর্স্থা সংস্থা, জনস্বাস্থয 
ও স্বাস্থয পনরর্ল্পনা পনরষে (Public Health and Health Planning Council)-এর সুপানরশ নর্দর্র্না না 
র্দর স্বাস্থয র্নমশনার র্ততব র্ অস্থায়ী হাসপাতাদলর অর্স্থান এর্ং এক্সদটনশনগুনলর জনয ননমবার্ 
অযানিদর্শনগুনল অনুদমানেত র্রদত প্রদয়াজনীয়, এই ধরদর্র অস্থায়ী অর্স্থান এর্ং এক্সদটনশদন অস্থায়ী 
টির্ার্রদর্র সাইটগুনল অন্তভুব ক্ত থার্দত পাদর তা স্পষ্টতর র্রদত সংদশাধন র্রা হদয়দে; 
 

• নশক্ষা আইদনর স্টসর্শন 6808 এর্ং এর অধীদন স্ট্ স্টর্ান ননয়মর্ানুন,দসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্রা 
্াদত ননউ ইয়র্ব  স্টেদটর মদধয এর্টি অনুদমানেত টীর্া সরর্রাহর্ারীদর্ স্টফিাদরল COVID-19 টির্া এর্ং 
আনুষনঙ্গর্ সরর্রাহ (CDC COVID-19 টির্ার্রর্ স্টপ্রাগ্র্াদম (CDC COVID-19 Vaccination Program) 
ভনতব র ফদল প্রাপ্ত), আদরর্জন অনুদমানেত টির্া প্রোনর্ারীদর্ প্রোন র্রদত ন্ননও CDC COVID-19 
টির্ার্রর্ স্টপ্রাগ্র্াদম ননর্নিত, নর্নামূদলয এর্ং প্রদ্াজয সংরক্ষর্ এর্ং পনরর্ালনার প্রদয়াজনীয়তার সাদপদক্ষ; 
CDC COVID-19 টির্ার্রর্ স্টপ্রাগ্র্াম সরর্রাহর্ারী রু্নক্তদত র্নর্বত শতব ার্লী; এর্ং ননউ ইয়র্ব  স্টেট 
এিুদর্শন নিপাটব দমদন্টর সাদথ পরামশব র্দর ননউ ইয়র্ব  স্টেট নিপাটব দমন্ট অফ স্টহল্থ র্ততব র্ জানর র্ত ত স্টর্ান 
ননদেব নশর্ায় শতব গুনল র্নর্বত আদে; 
 

উপরন্তু, েদু্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় েদু্বাগর্ালীন জরুনর সমদয় স্টর্াদনা ননদেবশ জানর র্রার 
জনয ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 29-a স্টসর্শন অনু্ায়ী আমার উপর নযস্ত র্ততব দের ক্ষমতা দ্বারা, আনম 
এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 12 জানুয়ারী 2021 সময়র্াদলর জনয ননম্ননলনেত ননদেবশগুনল ইসুয র্রনে: 
 

• ননম্ননলনেত নশক্ষামলূর্ র্মবসূনর্দত তানলর্াভুক্ত র্যনক্তরা ননউ ইয়র্ব  রাদজযর স্বাস্থয নর্ভাগ র্া স্থানীয় স্বাস্থয 
নর্ভাগ দ্বারা তোরনর্ র্া অনুদমানেত এর্ং লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্, লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ত্সর্ সহায়র্ র্া 
সাটিব নফদর্ট নাসব অনুশীলনর্ারীদের নর্নর্ত্সা তত্ত্বার্ধাদন পনরর্ানলত নর্তরর্ পদয়ন্ট (POD) সাইটগুনলদত 
এর্টি স্টরাগী-নর্হীন নননেবষ্ট আদেশ অনু্ায়ী ইনফু্লদয়ঞ্জা এর্ং COVID-19 এর নর্রুদদ্ধ টির্ার্রর্ র্রদত 
পাদরন, ্নে এই জাতীয় নশক্ষাথীরা নর্নর্ৎসামলূর্ অনভজ্ঞতার র্মপদক্ষ এর্ র্ের সম্পন্ন র্দর থাদর্ন (এই 
ননর্বাহী আদেদশ অনযথায় র্নর্বত না হদল) এর্ং প্রথদম ননম্ননলনেত স্টক্ষেগুনলদত প্রনশক্ষর্ প্রাপ্ত হদয় থাদর্ন, 
নশক্ষা র্নমশনাদরর সাদথ পরামদশবর পদর স্বাস্থয র্নমশনার র্ততব র্ প্রেত্ত গাইদিন্স অনুসাদর এর্ং এদত 
ননধবানরত নহদসদর্: (1) স্টর্ৌশল, ইনঙ্গত, সতর্ব তা, অসঙ্গনত, সংক্রমর্ ননয়ন্ত্রর্ অনুশীলন; (2) এই ধরদনর 
র্াদজর জনয স্ট্াগযতার স্টমৌনলর্ স্তর প্রোদনর জনয প্বাপ্ত র্যনক্তগত প্রনতরক্ষামূলর্ সরঞ্জাদমর র্যর্হার; এর্ং 
(3) স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপলদমানানর নরসানসটিশদন এর্টি র্তব মান শংসাপে, ্াদত র্মপদক্ষ এর্টি অনলাইন 
স্টপ্রাগ্র্াম দ্বারা স্টমৌনলর্ র্ানিব ওপালদমানানর নরসানসটিশদন এর্টি সাটিব নফদর্ট অন্তভুব ক্ত হদত হদর্ স্ট্টি 
আদমনরর্ান নাসবদের শংসাপে স্টর্ে, ফাদমবনস নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল, অথর্া অর্যাহত নর্নর্ৎসাগত 
নশক্ষার জনয স্বীর্ত নত র্াউনন্সল স্টথদর্ স্বীর্ত নত স্টপদয়দে (4) নশক্ষা র্নমশনাদরর পরামশবক্রদম স্বাস্থয র্নমশনার 
দ্বারা ননধবানরত অনয স্ট্ স্টর্ানও শতব  সাদপদক্ষ, ্ার মদধয থাদর্ প্রদ্াজয নশক্ষা প্রনতষ্ঠান এর্ং র্মবসূনর্ ্াদত 
নশক্ষাথীরা এই জাতীয় নশক্ষাথীদের টির্ার্রর্ প্রশাসদনর েক্ষতা ননধবারদর্র জনয তানলর্াভুক্ত হদয়দেন এর্ং 
স্বাস্থয ও নশক্ষা র্নমশনাদরর অনুদমােদনর জনয এর্টি ফদমবর এর্টি প্রতযয়ন প্রোন র্রা স্ট্ এই নশক্ষাথীর 
প্রদয়াজনীয় প্রনশক্ষর্ সম্পন্ন র্দরদেন এর্ং টির্ার্রদর্ েক্ষতা প্রেশবন র্দরদেন, তদর্ এদত সীমার্দ্ধ নয়: 

o নশক্ষা আইদনর অনুদেে 131 এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 8-এর নর্ভাগ 60 অনু্ায়ী রাদজযর 
নশক্ষা নর্ভাগ র্ততব র্ অনুদমানেত এর্ং/অথর্া ননর্নিত এর্টি নর্নর্ৎসাগত র্মবসূনর্;  
 

o নশক্ষা আইদনর অনুদেে 139 এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 8-এর নর্ভাগ 64 অনু্ায়ী রাদজযর 
নশক্ষা নর্ভাগ র্ততব র্ অনুদমানেত এর্ং/অথর্া ননর্নিত এর্টি ননর্নিত স্টপশাগত নানসবং র্মবসনূর্ র্া 
লাইদসন্সপ্রাপ্ত র্যর্হানরর্ নানসবং র্মবসনূর্; 

 



 

 

o নশক্ষা আইদনর অনুদেে 131-B এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 8-এর নর্ভাগ 60 অনু্ায়ী রাদজযর 
নশক্ষা নর্ভাগ র্ততব র্ অনুদমানেত এর্ং/অথর্া ননর্নিত এর্টি নর্নর্ৎসর্ সহর্ারী র্মবসূনর্;  

 
o নশক্ষা আইদনর অনুদেে 137 এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 8-এর নর্ভাগ 63 অনু্ায়ী রাদজযর 

নশক্ষা নর্ভাগ র্ততব র্ অনুদমানেত এর্ং/অথর্া ননর্নিত এর্টি ফাদমবনস র্মবসূনর্। এই ননর্বাহী আদেদশর 
উদেদশয, স্ট্ ফাদমবনস নশক্ষাথীরা নশক্ষা আইদনর ধারা 6806 এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 8-এর 
63.4 ধারা অনুসাদর টির্ার্রদর্র শংসাপে সহ এর্টি সীনমত অনমুনত স্টপদয়দেন, তাদের POD 
স্টসটিংদয় COVID-19 এর্ং ইনফু্লদয়ঞ্জা টির্ার্রদর্র জনয নযূনতম প্রদয়াজনীয় নর্নর্ৎসামলূর্ অনভজ্ঞতা 
রদয়দে র্দল মদন র্রা হদর্, ্নে এই জাতীয় নশক্ষাথীরা অনয সমস্ত প্রনশক্ষদর্র প্রদয়াজনীয়তা পূরর্ 
র্দরন এর্ং উপদর র্নর্বত সমস্ত প্রদ্াজয ননদেব নশর্া স্টমদন র্দলন; 

 
o নশক্ষা আইদনর অনুদেে 133 এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 8-এর নর্ভাগ 61 অনু্ায়ী রাদজযর 

নশক্ষা নর্ভাগ র্ততব র্ অনুদমানেত এর্ং/অথর্া ননর্নিত এর্টি েন্তনর্নর্ৎসা র্মবসূনর্; 
 

o নশক্ষা আইদনর অনুদেে 141 এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 8-এর অংশ 65 অনু্ায়ী রাদজযর নশক্ষা 
নর্ভাগ র্ততব র্ অনুদমানেত এর্ং/অথর্া ননর্নিত এর্টি স্টপািাদয়নট্রর্ স্টমনিনসন র্মবসূনর্;  
 

o নশক্ষা আইদনর অনুদেে 140 এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 8-এর উপনর্ভাগ 79-5 অনু্ায়ী রাজয 
নশক্ষা নর্ভাগ র্ততব র্ অনুদমানেত এর্ং/অথর্া ননর্নিত এর্টি নমিওয়াইফানর র্মবসূনর্। 

 
• স্ট্ স্টর্ান লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্, লাইদসন্সপ্রাপ্ত নর্নর্ৎসর্ সহায়র্, এর্ং প্রতযনয়ত নাসব অনুশীলনর্ারী, ্ারা 

নর্তরর্ পদয়ন্ট (POD) সাইটগুনল র্া অনযানয ধরদনর টির্ার্রর্ সাইটগুনলর নর্নর্তসাগত তত্ত্বার্ধায়র্, এই 
ননর্বাহী আদেশ দ্বারা অনুদমানেত নহদসদর্, এর্ং ননউ ইয়র্ব  রাদজযর স্বাস্থয নর্ভাগ র্া স্থানীয় স্বাস্থয নর্ভাগ 
দ্বারা তোরনর্ র্া অনুদমানেত, তাদের অর্শযই র্ানিব ওপলদমানানর পনুর্বাসদন (cardiopulmonary 
resuscitation, CPR) এর্টি র্তব মান শংসাপে থার্দত হদর্; 
 

• এই আদেদশর 60 নেদনর মদধয, জনস্বাস্থয আইদনর অনুদেে 5, নশদরানাম 5 অনুসাদর স্বাস্থয নর্ভাগ দ্বারা 
অনুদমানেত সমস্ত নর্নর্ৎসামূলর্ পরীক্ষাগারগুনল, এর্ং স্ট্োদন 25 জদনর স্টর্শী র্মবর্ারী রদয়দে, তাদের 
অর্শযই স্ট্াগয সত্তার অংশগ্র্হর্র্ারী হদত হদর্ এর্ং এর্টি স্ট্াগয সত্তার মাধযদম ননউ ইয়দর্ব র জনয 
রাজযর্যাপী স্বাস্থয তথয স্টনটওয়ার্ব  (Statewide Health Information Network for New York, 
SHIN-NY)-এর সাদথ সং্ুক্ত হদত হদর্, এর্ং তাদের অর্শযই এই জাতীয় স্টরাগীর তথয অযাদক্সস র্রার 
জনয আইন দ্বারা অনুদমানেত অনযানয স্ট্াগয সত্তা অংশগ্র্হর্র্ারীদের দ্বারা স্টরাগীর তথযগুনলদত র্যনক্তগত 
এর্ং সুরনক্ষত নদ্ব-মেুী অযাদক্সস অনুদমানেত র্রদত হদর্; 
 
 
 

 
 
 

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর ননজস্ব 

নসলদমাহর সহ েইু হাজার নর্শ সাদলর 

নিদসম্বর মাদসর েদয়ােশ নেদন এটি প্রোন 

র্রা হল। 

 

 

 

 

গভনবর র্ততব র্  

 



 

 

গভনবদরর সনর্র্ 


