নম্বর 202.14
ননর্বাহী আদেশ

দুর্য োগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি
আইরনি সোমরিক িরগিোরদশ ও পরিবিযন
য্খোরন, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম - স্টেদের সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদের েুদ্বাগকািীন
জরুনর অর্স্থার কথা স্ট াষণা কদর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর কনর;
য্খোরন, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট েনা এর্ং সম্প্রোদের সংস্পশবজননত সংক্রমণ, উভেই ননউ
ইেকব স্টেদে ননথর্দ্ধ করা হদেদে এর্ং তা আদরা র্িদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে;
এখন অিএব আনম, অযান্ড্রু এম. কুওদমা, ননউ ইেদকব র গভনবর, ননর্বাহী আইদনর আর্টবদকি 2-B এর
স্টসকশন 29-a দ্বারা আমার উপর নযস্ত কতৃ ত্ব র্দি আইদনর এর্ং স্টকান ননদেব শ ্া স্টকান পরর্তী ননদেব শ ্া
ননর্বাহী আদেশ 202 এর্ং তার প্রদতযক উত্তরসূনর ননর্বাহী আদেশ দ্বারা প্রণীত, তার দ্বারা অনতক্রান্ত হেনন,
তার স্থনগতাদেশ এর্ং পনরর্তব ন অর্যাহত রােনে, নত্রশ নেন প্বন্ত, 07 স্টম 2020 অর্নি, ননদর্ উনিনেত
সীনমতকরণ র্াদে।
উপিন্তু, এতদ্বারা, স্ট্ স্টকান সংস্থার স্টকানও আইন, স্থানীে আইন, অিযাদেশ, আদেশ, নর্নি র্া ননেম,
র্া এর অংশনর্দশষ সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশািন করনে রাষ্ট্রীে েুদ্বাগপূণব জরুরী অর্স্থার সমদে, ্নে এই
জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অিযাদেশ, আদেশ, নর্নি র্া আইন স্টমদন র্িা েুদ্বাদগর জরুনর অর্স্থা
স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপদক র্ািা স্টেে, র্া নর্িনম্বত কদর র্া এই জাতীে েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িাে সাহা্য
র্া সহােতা করার জনয প্রদোজন হে, এই কা্বননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 07 স্টম 2020 অর্নি, এর
মদিয এগুনি রদেদে:
•

নশো আইদনর 6524 িারা, NYRR এর োইদেি 8 এর স্টসকশন 60.7 এর্ং NYCRR এর োইদেি
10 এর সার্ নিনভসন (g) 405.4 এর অনুদেে (1) স্টসই প্বন্ত ্া প্রদোজন স্টকানও
নর্নকৎসকদক ননউ ইেকব রাদজযর মদিয র্া র্াইদর একর্ট িাইদসন্সিারী নর্নকত্সদকর তত্ত্বার্িাদন
স্টকাদনা প্রনতষ্ঠাদন অনুশীিন করার অনুমনত প্রোন কদর ন্নন িাোজন কনমর্ট অন স্টমনিকাি
এিু দকশদনর (Liaison Committee on Medical Education) একর্ট স্টমনিকযাি এিু দকশন
অযাদক্রনির্টং এদজনন্সর অনুদমানেত একর্ট নর্নকৎসা নশোর স্টপ্রাগ্রাম স্টথদক র্া আদমনরকান
ওনেওপযানথক অযাদসানসদেশদনর (American Osteopathic Association) দ্বারা স্বীকৃ ত একর্ট
অযাকাদিনমক স্টমনিকযাি স্টপ্রাগ্রাম স্টথদক 2020-দত স্নাতক হদর্ন এর্ং ্াদক অযাদক্রনিশন কাউনন্সি
ফর গ্রযাজুদেে স্টমনিকাি এিু দকশন (Accreditation Council for Graduate Medical Education)
দ্বারা সীকৃ ত স্টরনসদিনন্স স্টপ্রাগ্রাম গ্রহণ কদর।

•

সাদরাদগে স্টকােব প্রনসনিওদরর স্টসকশন 1726 এর সার্নিনভসন এক, েুই, র্ার, পাাঁর্, আে এর্ং নে
এতদ্বারা পনরর্তব ন করা হি ্াদত স্টকান পযাদরি, আইনসম্মত অনভভার্ক, আইনসম্মত নজম্মাোর,
অথর্া মূি তত্ত্বার্িােক ন্নন একর্ট স্বাস্থয পনরর্্বা স্টফনসনির্টদত কাজ কদরন র্া স্টস্বোে স্টসর্া
প্রোন কদরন অথর্া ন্নন জুনিসঙ্গতভাদর্ মদন কদরন স্ট্ তারা হেত অনযভাদর্ COVID-19 এর

সংস্পদশব এদসদেন, তারা একজন অদপোরত অনভভার্কদক মদনাননত করদত পাদরন নিনেতভাদর্,
স্টসই সকি সার্নিনভসদন উনিনেত প্রনক্রো অনু্ােী; এর্ং স্টসই মদনানেন কা্বকর হদর্ স্টসই
সার্নিনভসদন উনিনেত প্রনক্রো অনু্ােী; এর্ং
•

র্ীমা আইদনর (Insurance Law) স্টসকশন 3216(d)(1)(C) এর্ং 4306(g), ফাইনানন্সোি
সানভব দসদসর সুপানরনদেদেদির দ্বারা প্রদ্াজয র্ীমাকারদকর নগদের উপিভযতা এর্ং স্বেিতার
নর্দর্র্নার সাদপদে, কদপবাদরশদনর স্টেদত্র র্ীমা আইদনর আর্টবদকি 43, অথর্া স্বাস্থয রেণাদর্েদনর
সংস্থা ্াদের পার্নিক স্বাস্থয আইদনর আর্টবদকি 44 অনু্ােী প্রতযনেত করা হে, তাদের:
o নপ্রনমোম প্রোদনর সমেকাি প্রদ্াজয র্ু নিনভনত্তক স্টগ্রস সমেকাদির স্টমোে স্টশষ হওোর এর্ং
01 জুন 2020, সন্ধ্যা 11.59, এর মদিয স্ট্র্ট পদর হে, তত অর্নি প্রসানরত করা স্টকান
সমনিত স্বাস্থয র্ীমা নীনত িারক র্া র্ু নি িারদকর জনয একর্ট র্যনিগত পনিনস র্া র্ু নির
অিীদন, স্ট্মন স্টসই শতব গুনি স্টসই স্টসকশনগুনিদত র্যর্হৃত হে, ন্নন আনথবক অসুনর্িার
সম্মুেীন হদেন COVID-19 নর্শ্বর্যাপী মহামারীর কারদন; এর্ং
o র্ািযতামূিক কদর স্ট্ প্রদ্াজয নর্মাকারক, কদপবাদরশন র্ীমা আইদনর আর্টবদকি 43 র্া
স্বাস্থয রেণাদর্েণ সংস্থা, পার্নিক স্টহিথ আইদনর অআনুবর্টদকি 44 অনু্ােী প্রতযনেত,
োনর্র অথব প্রোদনর জনয স্টসই সমেকাদি এর্ং র্ীমার পনিনসর্ট র্া র্ু নির্ট পূদর্বর তানরে
স্টথদক সমাপ্ত করদর্ন না স্টসই সমদে নপ্রনমোম প্রোন না করার জনয।

উপিন্তু, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক শুরু কদর 07 স্টম 2020 প্বন্ত ননদনাি ননদেব শগুনি
জানর করনে:
•

স্টকান নর্নকৎসার সরঞ্জাম (র্যনিগত প্রনতরোমূিক সরঞ্জাম (PPE), স্টভনিদিের, স্টরনস্পদরের,
র্াই-পযাপ, অযাদনদস্থনশো, র্া অনযানয প্রদোজনীে সরঞ্জাম র্া সরর্রাদহর জনয স্বাস্থয কনমশনার
দ্বারা ননিবানরত) ্া রাদজযর স্টকান সত্ত্বার দ্বারা সংরনেত, অথর্া রাদজয অর্নস্থত, তা DOH এর
কাদে নরদপােব করদত হদর্। ভনর্সযদত স্বল্প সমদে স্টকান স্বাস্থয পনরর্্বা স্টফনসনির্টর কাদে প্রদোজন র্া
র্তব মাদন ননষ্প্রদোজন র্স্তুগুনি DOH এমন একর্ট স্টফনসনির্টদত সরাদত পাদর ্াদের স্টসই র্স্তুগুনির
জরুনর নভনত্তদত প্রদোজন আদে, ননউইেদকব র হাসপাতািগুনি, নর্নভন্ন স্টফনসনির্টগুনি এর্ং স্বাস্থয স্টসর্া
কমীদের কাদে COVID-19 মহামানরর স্টমাকানর্িা করার জনয প্রদোজনীে সংস্থাদনর উপিভযতা
নননিত করার জনয, এর্ং স্টসগুনি স্টসই সর্ স্থাদন নর্তরণ করা স্ট্োদন স্টসগুনির অনর্িদম্ব প্রদোজন
আদে। DOH স্টসই র্স্তুগুনি অনর্িদম্ব স্টফরত স্টেদর্ ্েন স্টসগুনি আর জরুনর নভনত্তদত প্রদোজন হদর্
না এর্ং/অথর্া, র্াদজে নিনভশদনর সাদথ পরামশব কদর, নননিত করদর্ স্ট্ স্ট্ সর্ র্স্তু এর্ং
উপাোন করােত্ত করা হদেদে তার জনয েনতপূরণ প্রোন করা হে র্াজাদরর েদর ্া আেদত্ত
স্টনওোর সমে নর্েযমান নেি, এর্ং র্যর্সা ও র্যনির্গবদক স্টপদমি র্াইর্ার জনয পথ ননদেব নশকা
প্রোন করা হদর্।

•

এনিনকউর্টভ অিবার 202.3, 202.4, 202.5, 202.6, 202.7, 202.8, 202.10, 202.11, এর্ং
202.13 সরকানর র্া স্টর্সরকানর র্যর্সা র্া সরকানর র্াসস্থাদনর জােগাগুনিদক র্ন্ধ্ কদরদে র্া
অনযভাদর্ সীনমত কদরদে, এর্ং ্া স্টকান অপনরহা্ব নে এমন স্ট্ কারদণর জনয স্ট্ স্টকান
আেতদনর র্যনির্দগবর জনসমাদর্শ স্থনগত র্া র্ানতি কদর (দ্মন পার্টব, উৎসর্, স্টেিা, সভা র্া
অনযানয সামানজক অনুষ্ঠান), এমন সর্ ননর্বাহী আদেশ অর্যাহত থাকদর্, এই শদতব স্ট্ এই িরদনর
এনিনকউর্টভ অিবাদরর স্টমোেপূনতব র তানরে স্টজাে করা হদর্, ্াদত সর্ ইন-পাসবন র্যর্সানেক
নর্নিননদষি এর্ং কমবদেদত্রর নর্নিননদষি কা্বকর থাকদর্ 29 এনপ্রি 2020, রাত 11:59 প্বন্ত, ্নে
না পদর ভনর্ষযদতর ননর্বাহী আদেশ দ্বারা র্াড়ান হে।

•

07 এনপ্রি 2020, 2020-দত এর্ং তারপর স্টথদক স্ট্ স্টকান িরদনর ভনর্সযদত র্িমান ননদেব দশর
িঙ্ঘন, অনযানয প্রদোগকারী র্যর্স্থা ্া স্টকান পূদর্বর ননর্বাহী আদেদশ র্নণবত হদেদে, তা পার্নিক
স্টহিথ িয এর িারা 12-b(2) এর িঙ্ঘন নহদসদর্ শানস্তদ্াগয অপরাি এর্ং স্বাস্থয কনমশনারদক
জরুরী ননেমকানুন জানর করার ননদেব শ এর্ং অনুদমােন প্রোন করা হদেদে। স্টকান র্যনি স্ট্ স্টকান
জমাদেদত অংশ ননদে ্া অিবাদরর শতব ার্িী িঙ্ঘন কদর র্া স্ট্ স্টকান স্থাদন, ্া তার গৃহ নে,
স্টসোদন কা্বকর সামানজক েূরত্ব র্জাে রাোর নর্নিননদষি স্টমদন র্িদত র্যথব হদে, তার জনয এই
িরদনর িঙ্ঘদনর জনয জনরমানা জনরমানার পনরমাণ 1,000 মানকব ন িিার অনতক্রম করদর্ না।

•

স্টেের্যাপী স্কু ি র্দন্ধ্র সাদথ সম্পনকব ত ননর্বাহী আদেশ 202.4, ্া ননর্বাহী আদেশ 202.11 দ্বারা
সংদশানিত, তা এরপদর পনরর্তব ন করা হদর্ ্াদত এই প্রোন করা ্াে স্ট্ সকি স্কু ি 29 এনপ্রি
2020 প্বন্ত র্ন্ধ্ থাকদর্, স্ট্ সমে এই র্ন্ধ্ রাো অর্যাহত থাকদর্ নকনা তা পুণঃমূিযােন করা

হদর্। COVID-19-এর প্রােূভবাদর্র কারদণ স্টকাদনা স্কু ি 180 নেদনর স্টসশদনর শতব পূরদণ র্যথব হদি
তার স্কু ি এইি হ্রাস পাদর্ না, এই শদতব স্ট্ তাদের র্ন্ধ্ রাোর স্টমোে এোদন উনিনেত শদতব র
র্াইদর স্ট্ন না ্াে। অপনরহা্ব কমীদের নশশুদের পনরর্্বা উপর স্টজার স্টেওো সহ স্কু ি
নিনিক্টগুদিাদক নর্কল্প ননদেব শনামূিক র্যর্স্থা, নর্তরণ এর্ং োর্াদরর প্রাপযতা, ও নশশু পনরর্্বার
জনয পনরকল্পনা করদত হদর্, এর্ং প্রথদম স্টকান েু র্টর নেন র্া প্রর্ি তু ষারপাদতর নেনগুনি র্যর্হার
করা অর্যাহত রােদত হদর্।
•

আনথবক পনরদষর্ার সুপানরদিনদিি একর্ট সংকেকািীন নর্নি স্ট াষণা করদত পারদর্ন, ্া আনথবক
পনরদষর্ার সুপানরদিনদিি এর প্রদ্াজয র্ীমাকারক, কদপবাদরশদনর নগে উপিভযতা এর্ং স্বেিতার
নর্দর্র্নার সাদপদে করা হদর্ র্ীমা আইদনর আর্টবদকি 43 অনু্ােী, জনস্বাস্থয আইদনর আর্টবদকি
44 অনু্ােী প্রতযনেত স্বাস্থয রেণাদর্েণ সংস্থা, অথর্া র্ীমা আইন 1124 অনু্ােী প্রতযনেত োত্র
স্বাস্থয পনরকল্পনার স্টেদত্র, ্াদত কদর:
o নপ্রনমোম প্রোদনর সমেকাি প্রদ্াজয র্ু নিনভনত্তক স্টগ্রস সমেকাদির স্টমোে স্টশষ হওোর এর্ং
01 জুন 2020, সন্ধ্যা 11.59, এর মদিয স্ট্র্ট পদর হে, তত অর্নি প্রসানরত করা স্ট্
স্টকাদনা স্টোে গ্রুপ র্া েু দিি ব্ল্যাদেে সমনিত স্বাস্থয র্ীমা পনিনস র্া র্ু নি, অথর্া স্ট্
স্টকান নশশু স্বাস্থয র্ীমা পনরকল্পনা পনিনস র্া র্ু নির জনয স্ট্োদন পনিনস স্টহাল্ডার র্া র্ু নি
িারক পুদরা নপ্রনমোম র্হন কদর, কারণ র্ীমা আইদন ওই শতব ার্িী র্যর্হার করা হে, স্ট্
স্টকানও পনিনস স্টহাল্ডার র্া র্ু নিিারী ্ারা COVID-19 মহামানরর ফদি আনথবক কদষ্টর
সম্মুেীন হন; এর্ং
o র্ািযতামূিক কদর স্ট্ প্রদ্াজয নর্মাকারক, কদপবাদরশন র্ীমা আইদনর আর্টবদকি 43 র্া
স্বাস্থয রেণাদর্েণ সংস্থা, পার্নিক স্টহিথ আইদনর আর্টবদকি 44 অনু্ােী প্রতযনেত, অথর্া
র্ীমা আইদনর § 1124 অনু্ােী প্রতযনেত োত্র স্বাস্থয পনরকল্পনা, স্টসই সমেকাদি োনর্র
অথব প্রোদনর জনয োেী থাকদর্ এর্ং র্ীমার পনিনসর্ট র্া র্ু নির্ট পূদর্বর তানরে স্টথদক
সমাপ্ত করদর্ন না স্টসই সমদে নপ্রনমোম প্রোন না করার জনয।

•

আনথবক স্টসর্াসমূদহর সুপানরদিনদিি এই ননর্বাহী আদেশ র্াস্তর্ােদনর জনয প্রদোজনীে জরুরী নর্নি
জানর করার কতৃব ত্ব থাকদর্, ্ার মদিয রদেদে ননননিনেত সংক্রান্ত নর্নি: (1) স্টিে নফ মওকুফ;
এর্ং (2) স্টক্রনিে র্ুযদরার কাদে স্টননতর্ার্ক তথয প্রনতদর্েন করার উপর ননদষিাজ্ঞা।

•

এদেেস পাওোসব অযাে ট্রাে িয (Estates Powers and Trusts Law, EPTL)
3-2.1(a)(2), EPTL 3-2.1(a)(4), পার্নিক স্টহিথ িয (Public Health Law)
2981(2)(a), পার্নিক স্টহিথ িয 4201(3), নরদেি প্রপার্টব িয (Real Property Law) এর
আর্টবদকি 9, স্টজনারাি অনব্ল্দগশন্স িয (General Obligations Law) এর 5-1514(9)(b), এর্ং
EPTL 7-1.17 এর স্টেদত্র, স্বােয প্রোদনর প্রেজননেতা ্া উপদরাি ননউইেকব স্টেদের আইনগুনির
স্টেদত্র র্ািযতামূিক, তা অনিও-নভনিও প্র্ুনির মািযদম সম্পােন করা অনুদমানেত এই শদতব স্ট্
ননননিনেত শতব গুনি পূরণ করা হে:
o স্ট্ র্যনি র্ান তার স্বােদরর সােয স্টেওো হক, ্নে নতনন সােয প্রোনকারী(দের) সাদথ
র্যনিগতভাদর্ পনরনর্ত না হন, তাহদি তাদক অর্শযই নভনিও কনফাদরদন্সর র্িার সমে
সােয প্রোনকারীদের কাদে কাদে বর্ি েনর্ সম্বনিত পনরর্েপত্র প্রেশবন করদত হদর্, এর্ট
স্টকর্ি আদগ র্া পদর সঞ্চানরত কদর নে;
o নভনিও কনফাদরদন্স অর্শযই র্যনি এর্ং সােয(দের) মদিয সরাসনর আিাপর্ানরতার সুদ্াগ
প্রোন করদত হদর্, এর্ং প্রদ্াজয হদি তত্ত্বার্িানকারী উনকদির সাদথ, (দ্মন, স্বােরকারী
র্যনির পূদর্ব িারনকৃ ত স্টকানও নভনিও নে);
o সােী(দের) স্বােদরর পৃষ্ঠা(গুনি)র একর্ট পাঠ্য অনুনিনপ স্টপদত হদর্, ্া ফযাি র্া
ইদিকট্রননক উপাদেদপ্রনরত হদত পাদর, স্টসই একই তানরদে ্েন পৃষ্ঠার্টদত র্যনির দ্বারা
স্বােনরত হে;
o সােী(রা) স্বােদরর পৃষ্ঠা(গুনি)র স্টপ্রনরত অনুনিনপ স্বাের করদত পারদর্ন এর্ং র্যনির
কাদে তা স্টফরত পাঠ্াদত পারদর্ন; এর্ং
o সােয(রা) কা্বকর করার তানরদে মূি স্বােনরত ননথর্টর আর্ার সােয প্রোন করদত
পাদরন সম্পােদনর তানরদে এই শদতব স্ট্ সােয(রা) স্টসই আসি স্বােদরর পৃষ্ঠার্ট

বর্েুযনতনভাদর্ সােয প্রোন করা অনুনিনপগুনির একই সাদথ প্রাপ্ত হন সম্পােদনর নত্রশ নেদনর
মদিয।

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন স্টেদের নপ্রনভ সীি সহ েুই
হাজার নর্শ সাদির এনপ্রি মাদসর সপ্তম
নেদন এর্ট প্রোন করা হি।

গভনবর কতৃব ক

গভনবদরর সনর্র্

