নম্বর 202.38
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 ইেকব স্টেদের গভনবর, ননর্বাহী আইদনর আর্টবদকি 2-B
এর স্টসকশন 29-a দ্বারা আমার উপর নযস্ত কতৃ দের র্দি ননর্বাহী আদেশ 202 এর্ং প্রনতর্ট উত্তরানিকারী
ননর্বাহী আদেশ 202.14 অর্নি এর্ং এর অন্তভুব ক্ত ননর্বাহী আদেশ 202 দ্বারা প্রণীত পরর্তী ননদেব শার্িীর দ্বারা
স্থনগত ও আইদনর সংদশািন এর্ং স্টকাদনা ননদেব শনা অর্যাহত স্টরদে, ননর্বাহী আদেশ 202.27 ও 202.28 এ
অন্তভুব ক্ত নহদসদর্ 6 জুিাই 2020 প্বন্ত অর্যাহত রােনে এর্ং
উপিন্তু, েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েুদ্বাগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেব শ জানর করার
জনয ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর িারা অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কতৃব পদের
েমতা দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 06 জুিাই 2020 সমেকাদির জনয ননম্ননিনেত
ননদেব শগুনি ইসুয কনর:
•

স্টসিার ফর নিনজজ কদরাি অযান্ড নপ্রদভনশন (Center for Disease Controls and Prevention)
এর্ং ননউ ইেকব স্টেে নিপােবদমি অর্ স্টহিথ গাইদিন্স (New York State Department of Health
Guidance) অনু্ােী কমানশবোি নর্নডংদের মানিক, নরদেইি স্টোদরর মানিক এর্ং এর্ং তাদের পে
স্টথদক তাদের নর্নডং ও র্যর্সাদের (সনিনিতভাদর্ "অপাদরের") মদিয সর্বজনীন স্থানগুনি পনরর্ািনা
করার জনয অনুদমানেত র্যনক্তদের প্রদর্দশর অনুমনত স্টেওোর আদগ র্যনক্তদের তাপমাত্রা পরীো করদত
হদর্ এমন নর্র্েণতা থাকদত হদর্। উপরন্তু, এমন অপাদরেরদের ঢু কদত স্টেওো হদর্ না (i) ্ারা এই
িরদনর তাপমাত্রা পরীো করদত অস্বীকার কদর এর্ং (ii) ্াদের তাপমাত্রা ননউ ইেকব স্টেে
নিপােবদমি অর্ স্টহিদথর ননদেব নশকার ঊদবব। স্টকাদনা অপাদরের এই ননদেব শ প্রদোদগর কারদণ র্ু পর্াপ
স্টভাগ-নর্িাদসর র্ু নক্ত র্া উদেশযজননত হতাশা িঙ্ঘদনর োনর্ সাদপদে হদর্ না। এই ননদেব শনার্ট
আদমনরকা উইথ নিদজনর্নির্ট অযাক্ট (American with Disabilities Act) র্া ননউ ইেকব স্টেে র্া ননউ
ইেকব নসর্ট নহউমযান রাইেস আইদনর স্টকাদনা প্রনর্িান অথর্া আইদনর অনয স্টকান প্রনর্িাদনর সাদথ
সামঞ্জসযপূণব পদ্ধনতদত প্রদোগ করা হদর্।

•

ননর্বাহী আদেদশ 202.3-এর মদিয স্ট্ ননদেব শনার্ট র্াড়াদনা হদেদে, তাদত স্ট্দকাদনা স্টরেু দরি র্া র্াদরর
প্রাঙ্গদণ পৃষ্ঠদপাষকদের োেয র্া পানীে পনরদর্শন র্ন্ধ করার প্রদোজন নেি, স্টকর্িমাত্র র্াইদরর প্রাঙ্গদণ
স্টকাদনা স্টরেু দরি র্া র্ার পৃষ্ঠদপাষকদের োর্ার র্া পানীে পনরদর্শন করার অনুমনত স্টেওোর জনয
প্রদোজনীে পনরমাদণ সংদশািন করা হদেদে তদর্ এই জাতীে স্টরেু দরি র্া র্ার এই জাতীে
কা্বকিাদপর জনয ননদেব নশত স্বাস্থয অনিেফতদরর সাদথ সিনত র্জাে রােদত হদর্।

•

ননর্বাহী আদেশ 202.35 ্া ননর্বাহী আদেশ 202.33 এর ননদেব শদক অর্যাহত স্টরদেদে, এইভাদর্ এরূপ
স্থাদনর অভযন্তরীণ েমতার 25% এর স্টর্নশ স্টকাদনা উপাসনার রগুনির জনয স্ট্দকাদনা অপ্রদোজনীে
জমাদেদতর অনুমনত সংদশািন করা হদেদে, ্নে এর্ট পুনরাে স্টোিার িাপ 2-এর স্টভৌগনিক অঞ্চদি
থাদক এর্ং আরও সরর্রানহত হে ্া স্বাস্থয েফতদরর প্রদোজনীে সামানজক েূরদের স্টপ্রাদোকি ও
পনরষ্কার-পনরেন্নতা ও জীর্াণুমুক্ত স্টপ্রাদোকিগুনি স্টমদন র্দি থাদক।

•

স্টরেু দরি এর্ং র্ারগুদিার িাইদসন্সকৃ ত প্রাঙ্গদণ োেয ও পানীদের আউেদিার স্টসর্া পুনরাে শুরু করার
পদর এই জাতীে পনরদষর্াগুনির সাদথ সামানজক েূরে প্রদোজনীেতার সাদথ সিনত সহজতর করদত,
ননউ ইেদকব র এই স্টেদে অযািদকাহি্ুক্ত পানীে ননেন্ত্রণ আইন, স্টরেু দরি র্া র্ারগুনির স্ট্দকাদনা
র্যর্স্থা করার জনয স্টেদের মে ননেন্ত্রণ কতৃব পে কতৃব ক িাইদসন্সকৃ ত পনরসর প্রসানরত করার অনুমনত
স্টেওো হদর্(a) ননকেস্থ পার্নিক স্টস্পস (উোহরণস্বরূপ, ফু েপাত র্া র্ন্ধ রাস্তাগুনি) র্যর্হার করদত
এর্ং/অথর্া অনযথাে িাইদসন্সনর্হীন র্যনক্তগত স্থাদন এই িরদনর স্টরেু দরি র্া েণ্ড ননেন্ত্রদণ, ্ুনক্তসঙ্গত
সীমার্দ্ধতা এর্ং স্টেে (b) মে ননেন্ত্রণ কতৃব পদের স্টর্োরমযাদনর দ্বারা ননিবানরত পদ্ধনত এর্ং স্থানীে
স্টপৌরসভার ্ুনক্তসঙ্গত অনুদমােন সাদপদে পার্নিক স্টস্পস র্যর্হাদরর প্রনত সিান প্রেশবন এর্ং সর্
নর্ষদে স্বাস্থয অনিেপ্তর দ্বারা প্রণীত ননদেব শনা সাদপদে।

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযাির্ানী শহদর স্টেদের ননজস্ব
নসিদমাহর (Privy Seal of the
State) সহ েুই হাজার নর্শ সাদির
জুন মাদসর ষষ্ঠ নেদন এর্ট প্রেত্ত হদিা।

গভনবর কতৃব ক

গভনবদরর সনর্র্

