নম্বর 202.23
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 আদরা অর্যাহত হদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে;
উপিন্তু এখনই, গভনবর অযান্ড্রু এম. কুওদমা ননউ ইেকব স্টেদের গভব নর স্ট্দকাদনা সংস্থার স্টকাদনা
আইন, স্থানীে আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, নর্নধ্ র্া ননেন্ত্রণ, অথর্া এর অংশগুনির সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া
সংদশাধ্ন করার জনয স্টেদের েুদ্বাগপূণব জরুনর অর্স্থা, ্নে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধ্যাদেশ,
আদেশ, নর্নধ্ র্া আইন স্টমদন র্িা েুদ্বাদগর জরুনর অর্স্থা স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপদক র্াধ্া স্টেে র্া
নর্িম্ব কদর র্া এই জাতীে েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িাে সাহা্য র্া সহােতা করার প্রদোজন হে, তদর্ আনম
কা্বননর্বাহী আইদনর ধ্ারা 29-a এর অনুদেে 2-B অনু্ােী আমার উপর নযস্ত েমতার্দি, 24 স্টম 2020
প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনি সামনেকভাদর্ স্থনগত করনে:
•

ননর্বার্ন আইদনর স্টসকশন 8-400 এর্ং আর্টবদকি 9 এর স্ট্ স্টকান প্রনর্ধ্ান স্টসই পনরসর অর্নধ্
পনরর্তব ন র্া সংদশাধ্ন করা ্াদত স্ট্ সকি স্টভাোর সনক্রে ও নননিে অর্স্থাে আদেন এর্ং
আগামী 23 জুন 2020 তানরদে অনুনিত হদত ্াওো একর্ট প্রাথনমক র্া নর্দশষ ননর্বার্দন স্টভাে
প্রোদনর স্ট্াগয, তাদক আদর্েন করার জনয একর্ট ডাক মাশুি প্রেত্ত স্টেরদতর নর্কল্প সহ একর্ট
অনুপনস্থত র্যািে অযানিদকশন েমব পাঠাদনা হদর্। এর্ট একর্ট অনুপনস্থত র্যািে পাওোর অনুদরাধ্
করার অনয স্টকান উপাে োডাও হদর্, এর্ং স্ট্ স্টকান স্টভাোদরর স্টোন র্া ইিারদনে র্া বর্েুযনতন
মাধ্যদম এই ধ্রদনর র্যািে অনুদরাধ্ করদত পারা সেম রাো হদর্। স্ট্ স্টকান র্যািে ্া পূদর্ব
পুনঃননধ্বানরত ননর্বার্দনর জনয অনুদরাধ্ করা র্া প্রাপ্ত করা হদেদে, অথর্া 23 জুন 2020 তানরদে
অনুনিত হদত ্াওো প্রাথনমক ননর্বার্দনর জনয প্রাপ্ত করা হদেদে, তা বর্ধ্ থাকদর্ এর্ং ননর্বার্ন
স্টর্াডব দ্বারা গণনা করা হদর্ ্নে এর্ট তাদের কাদে স্টেরত স্টেওো হদর্।

উপিন্তু, েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েুদ্বাগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেব শ জানর করার জনয
ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর ধ্ারা অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কততব পদের েমতা
দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 24 স্টম 2020 সমেকাদির জনয ননননিনেত ননদেব শগুনি ইসুয
কনর:
•

স্বাস্থয কনমশনাদরর জানর করা স্টকান ননেম অথর্া ননদেব শ স্টমদন র্িদত র্যথব হদেদে র্দি ননধ্বারণ করা
হদি তাহদি স্বাস্থয কনমশনার স্ট্ স্টকান েেয নানসবং স্টেনসনির্ট অথর্া প্রাপ্তর্েস্ক পনরর্্বার স্টেনসনির্টর

পনরর্ািন সার্টবনেদকে স্থনগত অথর্া রে করার জনয অনুদমানেত অথর্া তার নর্পনরত স্টকান আইদনর
অনুর্তী নন র্দি ননধ্বারণ করা হে তাহদি কনমশনার পনরর্ািনা অর্যাহত রাোর জনয একজন
নরনসভারদক ননদোগ করদত পাদরন র্তব মান পনরর্ািকদক 24 ণ্টার নর্জ্ঞনপ্ত জানর কদর ্াদত কদর
ননউ ইেকব রাদজযর মানুদষর জীর্ন, স্বাস্থয এর্ং ননরাপত্তা সুরনেত করার জনয।
•

আগামী 23 জুন 2020 তানরদে অনুনিত হদত ্াওো স্টেে অযাদসম্বনি এর্ং স্টেে নসদনে নর্দশষ
ননর্বার্ন র্ানতি করা হদেদে এর্ং সাধ্ারণ ননর্বার্দন এই পেগুনি পূরণ করা হদর্। কুইন্স স্টর্াদরা
স্টপ্রনসদডদির অনেদসর জনয স্ট্ নর্দশষ ননর্বার্ন অনুনিত হদর্, তা এতদ্বারা র্ানতি করা হি এর্ং
সাধ্ারণ ননর্বার্দন এই পে পূরণ করা হদর্।

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন স্টেদের নপ্রনভ সীি সহ
অযািদর্নন শহদর েুই হাজার নর্শ সাদির
এনপ্রি মাদসর র্নিশ তানরদে এর্ট
প্রোন করা হি।

গভনবর কততব ক
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