নম্বর 202.24
ননর্বাহী আদেশ
দুর্য োগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি
আইরনি সোমরিক িরগিোরদশ ও পরিবিযন
য্খোরন, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম - সমস্ত ননউ ইয়র্ব স্টেদে েুদ্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার র্থা স্ট াষণা র্দর
ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর র্নর;
য্খোরন, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট েনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবজননত সংক্রমণ উভয়ই ননউ ইয়র্ব স্টেদে
ননথর্দ্ধ র্রা হদয়দে এর্ং আদরা অর্যাহত হদত পাদর র্দল প্রতযাশা র্রা হদে;
উপিন্তু এখনই , গভনবর অযান্ড্রু এম. কুওদমা ননউ ইয়র্ব স্টেদের গভব নর স্ট্দর্াদনা সংস্থার স্টর্াদনা আইন, স্থানীয়
আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, নর্নধ্ র্া ননয়ন্ত্রণ, অথর্া এর অংশগুনলর সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধ্ন র্রার জনয স্টেদের
েুদ্বাগপূণব জরুনর অর্স্থা, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, নর্নধ্ র্া আইন স্টমদন র্লা েুদ্বাদগর
জরুনর অর্স্থা স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপদর্ র্াধ্া স্টেয় র্া নর্লম্ব র্দর র্া এই জাতীয় েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লায় সাহা্য র্া
সহায়তা র্রার প্রদয়াজন হয়, তদর্ আনম র্া্বননর্বাহী আইদনর ধ্ারা 29-a এর অনুদেে 2-B অনু্ায়ী আমার উপর নযস্ত
েমতার্দল, 25 স্টম 2020 প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্রনে:
•

•

নশো আইদনর (Education Law) স্টসর্শন 6801 স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন র্া সংদশাধ্ন র্রা ্াদত
লাইদসন্সপ্রাপ্ত ফামবানসেরা ফু ড অযান্ড ড্রাগ অযাডনমননদেশদনর (Food and Drug Administration, FDA)
অনুদমােন র্রা COVID-19 পরীো র্রার আদেশ নেদত অনুদমানেত হয়, SARS-CoV-2 র্া তার অযানির্নড
সনাক্ত র্রদত, এর্ং উননশ স্টশা অষ্টআশী সাদলর স্টফডারাল নিননর্াল লযার্দরেনর ইম্প্রুভদমি অযাদের (federal
clinical laboratory improvement act) অধ্ীদন োদের সার্টবনফদর্দের সাদপদে COVID-19 পরীো র্রাদত স্টসই
সর্ স্টরাগীর জনয ্াদের COVID-19 সংক্রমণ হদয়দে র্দল সদেহ র্রা হয়, অথর্া COVID-19 সংক্রমণ স্টথদর্
স্টসদর উদেদেন র্দল সদেহ র্রা হয়, এই শদতব স্ট্ তারা স্বাস্থয েপ্তদরর (Department of Health) ততনর উপ্ুক্ত
প্রনশেণ সম্পূনব র্রদর্ন;
জনস্বাস্থয আইদনর (Public Health Law) স্টসর্শন 571-এর সার্নডনভশন (6) স্টসই পনরসর অর্নধ্ পনরর্তব ন
র্া সংদশাধ্ন র্রা ্াদত এর্র্ট সীনমত পনরদষর্ার পরীোগার নহদসদর্ র্াজ র্রার উদেদশয লাইদসন্সপ্রাপ্ত
ফামবানসেদের মদনানীত র্রা ্ায় জনস্বাস্থয আইদনর সার্নডনভশন 579(3) অনু্ায়ী স্টসই সর্ স্টরাগীদর্ পরীো
র্রার জনয ্াদের COVID-19 সংক্রমণ অথর্া তার অযানির্নড আদে র্দল সদেহ র্রা হয় এই শদতব স্ট্ স্টতমন
পরীো FDA-অনুদমানেত হদত হদর্ এর্ং এর্র্ট সীনমত পরীদষর্ার পরীোগাদর র্যর্হাদরর জনয োেপ্রাপ্ত; এর্ং

উপিন্তু, েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় েুদ্বাগ জরুনর সময় স্টর্াদনা ননদেব শ জানর র্রার জনয ননর্বাহী আইদনর
29-a স্টসর্শদনর অনুদেে 2-B এর ধ্ারা অনু্ায়ী আমার উপর নযস্ত র্ততব পদের েমতা দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর
তানরে স্টথদর্ 25 স্টম 2020 সময়র্াদলর জনয ননননলনেত ননদেব শগুনল ইসুয র্নর:
•

37তম নসর্ট র্াউনন্সদলর পদের জনয স্ট্ নর্দশষ ননর্বার্ন অনুনিত হওয়ার র্থা নেল তা এতদ্বারা র্ানতল র্রা হল
এর্ং সাধ্ারণ ননর্বার্দন এই পে পূরণ র্রা হদর্।

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযালদর্নন স্টেদের নপ্রনভ সীল সহ
অযালদর্নন শহদর েুই হাজার নর্শ সাদলর
এনপ্রল মাদসর পঁনর্শতম নেদন এর্ট প্রোন র্রা
হল।
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