নম্বর 202.41
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, 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 স্টসকশন 29-a এর আর্টবদকি 2-B অনু্ােী আমার উপর নযস্ত েমতার্দি, আনম
এতদ্বারা ননর্বাহী আদেশ 202.31 -দত উপনস্থত ননদেব শগুনি অর্যাহত রােনে ্নে না স্টসগুনি পরর্তী একর্ট
ননদেব শ স্টসগুনিদক োনপদে ্াে; এর্ং
উপিন্তু, আনম এতদ্বারা এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক শুরু কদর 13 জুিাই 2020 প্বন্ত ননদনাক্ত
ননদেব শগুনি সামনেকভাদর্ র্ন্ধ র্া পনরর্তব ন করনে:
•

ননর্বাহী আদেশ 202.7 এ উপনস্থত ননদেব শ, স্ট্মন ননর্বাহী আদেশ 202.36 দ্বারা সম্প্রসানরত এর্ং
সংদশানধ্ত হদেদে, তা অনু্ােী সকি সািন, েযােু পািবার, নপোনসবং পািবার এর্ং সম্পনকব ত র্যনক্তগত
পনরর্্বা পনরদষর্াসমূহ সাধ্ারণ মানুদষর জনয র্ন্ধ রাো হদেনেি তা এতদ্বারা পুনরাে সংদশাধ্ন করা
হি স্টসই পনরসর অর্নধ্ ্া প্রদোজন স্টসই সকি র্যনক্তগত পনরর্্বা পনরদষর্াসমূহ র্ািু করার অনুদমােন
স্টেওোর জনয এর্ং শুধ্ু স্টসই পনরসর প্বন্ত এর্ং অঞ্চিগুনিদত ্া স্বাস্থয েপ্তদরর (Department of
Health) স্টেজ নি পুনরাে স্টোিার ননদেব শনার সাদথ সামঞ্জসযপূণ।
ব

•

ননর্বাহী আদেশ 202.35, ্া ননর্বাহী আদেশ 202.3, 202.4, 202.5, 202.6, 202.7, 202.8,
202.10, 202.11, 202.13, 202.14 এর্ং 202.28 এর্ং 202.31, এর্ং 202.34 এর প্রনর্ধ্ানগুনি
প্রসানরত কদর, ্ার প্রনতর্ট সরকানর র্া স্টর্সরকানর র্যর্সা র্া সরকানর র্াসস্থাদনর জােগাগুনি র্ন্ধ র্া
অনযথাে সীনমত কদরনেি, এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.38 ্া েশ জদনর স্টর্নশ স্টগৌণ জন সমাদর্দশর
আেতন স্থনগত, র্ানতি, র্া সীনমত কদর, এর্ং ্া এক সাদথ ননউ ইেকব অন পজ গঠন কদর, তা
এতদ্বারা অর্যাহত থাকদর্ ্তেণ না এর্ং ্নে না তা পদর সংদশাধ্ন র্া প্রসানরত করা হে
ভনর্ষযদতর একর্ট ননর্বাহী আদেশ দ্বারা, নকন্তু তা করা হদর্ এই শদতব স্ট্:

o 12 জুন, 2020 তানরে স্টথদক কা্বকর, অপনরহা্ব নে এমন র্যর্সা র্া অনযানয প্রনতষ্ঠাদন র্া
সত্ত্বাে সশরীদর কাজ করা কমীর্ি হ্রাস এর্ং সীনমত করা আর তৃ তীে প্বাদের নশদের স্টেদত্র
প্রদ্াজয হদর্ না, ্া স্বাস্থয েপ্তর কতৃব ক ননধ্বানরত হদেদে, স্ট্াগয অঞ্চিগুনিদত, ্ার মদধ্য
রদেদে:
▪ স্টরেু দরি / োেয পনরদষর্া; এর্ং
▪ র্যনক্তগত পনরর্্বা।
o স্টেজ নিদত স্টোিা র্যর্সা র্া সত্ত্বাগুনিদক অর্শযই স্বাস্থয নর্ভাগ (Department of Health)
কতৃব ক প্রণীত ননদেব শনা অনু্ােী পনরর্ািনা করদত হদর্।
o 12 জুন 2020 তানরদের নহদসদর্, স্ট্ অঞ্চিগুদিা স্টেজ নি পুনরাে স্টোিার জনয প্রদোজনীে
ননধ্বানরত জনস্বাস্থয ও ননরাপত্তার স্টমনিক্স পূরণ করদে, স্টসগুনি হি: নেঙ্গার স্টিকস, স্টসন্ট্রাি
ননউ ইেকব , স্টমাহাক ভযানি, সাউোনব োোর এর্ং নথব কানন্ট্র। স্টকান অনতনরক্ত অঞ্চি ্া এই
তানরদের পদর এই মানেণ্ড পূরণ করদর্ স্টসগুনিদক আরও অনতনরক্ত পুননর্বদর্র্না োড়াই এই
ননর্বাহী আদেদশর অন্তভুব ক্ত র্দি নর্দর্র্না করা হদর্ এর্ং একই শতব ার্িীর সাদপদে তৃ তীে
প্বাদের নশেগুনি পুনরাে স্টোিার অনুমনত স্টেওো হদর্।
আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের ননজস্ব
নসিদমাহর সহ েুই হাজার নর্শ সাদির
জুন মাদসর ত্রদোেশতম নেদন এর্ট
প্রোন করা হি।
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