নম্বর 202.44
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, কোরজই, আনম, অযান্ড্রু এম. কুওদমা, ননউ ইেকব স্টেদের গভনবর, ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B
এর 29-a স্টসকশন দ্বারা আমার উপর অনপবত কততব দের র্দি, ননদনাক্ত আইদনর ধারা 21 জুিাই, 2020 প্বন্ত
রনহত অথর্া সামনেক সমদের জনয সংদশাধন করিাম:
• নরদেি প্রপার্টব েযাক্স আইদনর অনুদেে 5, অস্থােী এর্ং র্ূ ড়ান্ত নরদেি প্রপার্টব েযাক্স অযাদসসদমি
স্টরাি োনেি করার জনয 30 নেন প্বন্ত সমে অনুদমােন নেদেদে; আর অস্থােী তানিকা
োনেদির 21 নেন পর কর মূিযােন ইউননদের জনয নহোনরং অযাদসসদমি অনভদ্াদগর জনয
অনুদমােন স্টেওো হদেদে; এোড়া ঐ অনুদেদে অস্থােী স্টরাি ফাইনিং এর নর্জ্ঞনি অনিাইদন
প্রকাশ করা এর্ং অস্থােী স্টরাি ইন- পাসবন অনুসন্ধান স্থনগত করার অনুমনত স্টেওো হদেদে;
এর্ং অযাদসসদমি নরনভউ স্টর্ার্বদক েূর স্টথদক অনভদ্াগ স্টশানার অনুমনত স্টেওো হদেদে।
• নরদেি প্রপার্টব েযাক্স আইন § 1212 অনু্ােী, কর ও অথব নর্ভাদগর কনমশনারদক র্ূ ড়ান্ত
রাষ্ট্রীে সমীকরণহার, স্টেনণ অনুপাত এর্ং স্টেনণ সমীকরদণর হার অনুদমােন করার অনুমনত
স্টেওো হদেদে ্া আইন দ্বারা ননধবানরত সমদের 10 নেন পূদর্ব োড়া এর পদর করা ্াদর্ না।
• নশক্ষা আইন § 680 অনু্ােী, িাইদসন্সপ্রাি ফামবানসেদের অযানির্নর্ স্টেে করার জনয
COVID পরীক্ষা র্া পরীক্ষা পনরর্ািনা করার অনুমনত স্টেওো হদেদে।
• জনস্বাস্থয আইন § 571(6) অনু্ােী, িাইদসন্সপ্রাি ফামবানসেদের স্ট্াগযতাসম্পন্ন স্বাস্থযদসর্া
স্টপশাোর নহদসদর্ মদনানীত করার অনুমনত স্টেওো হদেদে ্াদত তারা COVID র্া এর
অযানির্নর্ স্টেদের জনয স্টরাগীদের পরীক্ষা করদত একর্ট সীনমত সানভব স িযার্দরেনর পনরর্ািনা
করদত পাদর।
• 10 NYCRR 401.3(a), (e), 709, 710, 710.1 র্া অনয স্ট্দকাদনা প্রদ্াজয ননেম
অনু্ােী, স্বাস্থয নর্ভাগ (Department of Health, DOH) িাইদসন্সপ্রাি জন্মদকন্দ্র এর্ং স্টকন্দ্র
দ্বারা পনরর্ানিত ননদর্নেত জন্ম স্টেওোর স্থানগুদিাদক অনুদমােন এর্ং সার্টবনফদকে প্রোন করদত
পারদর্।
• 15 স্টসদেম্বর, 2020 তানরদে অনুনিতর্য স্ট্দকাদনা গ্রাদমর ননর্বার্ন পনরর্ািনার র্যাপাদর
ননর্বার্নী আইদনর অনুদেে 6 এর্ং 15 সাদপদক্ষ এই প্রশাসননক ননদেব শ এর্ং শহদরর আইদনর
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অনুদেে 6 অনু্ােী সামনেকভাদর্ স্থনগত এর্ং অনযদকাদনাভাদর্ ননদনাক্ত অনুসাদর সংদশাধন
করা হদিা:
o মার্ব, এনপ্রি, স্টম র্া জুদন হদর্ র্দি পূর্ব ননধবানরত স্ট্দকাদনা গ্রাম র্া শহদরর ননর্বার্ন
15 স্টসদেম্বর, 2020-দত হদর্। স্ট্ গ্রাম র্া শহদরর ননর্বার্নগুনি এই কা্বননর্বাহী
আদেদশর ননদেব শ অনু্ােী 15 স্টসদেম্বর 2020 হদর্ র্দি ননধবানরত, স্টসগুনির জনয সমস্ত
পার্টবর ননমদনশন পার্টবর ককাস র্া সনমনতদক করদত হদর্, ্া এই পার্টবর প্রধাদনর
স্ট াষণা অনু্ােী েূরর্তী স্থান স্টথদক করা স্ট্দত পাদর এর্ং স্ট্র্ট 20, আগে, 2020
তানরদের মদধয করদত হদর্ এর্ং এই ধরদনর সনমনতর স্টথদক পাওো ননমদনশদনর
সনেপত্র ও নর্নধর্ৎ অস্বীকার র্া স্বীকত নতর সনেপত্র 22 আগে, 2020 তানরদের পদর
োনেি করা ্াদর্ না এর্ং নর্নধর্ৎ অস্বীকাদরর সনেপত্র একর্ার জমা স্টেওো হদে
স্টগদি স্টকাদনা নর্কল্প র্যনক্তদক অনুমনত স্টেওো হদর্ না।
o ভনর্ষযদতর কা্বননর্বাহী আদেশ দ্বারা ননধবানরত প্রনক্রো সাদপদক্ষ, স্টসদেম্বর 2020-র
আদগ পূর্বননধবানরত একর্ট গ্রাম র্া শহদরর ননর্বার্দনর জনয স্ট্ সমস্ত স্বতন্ত্র ননমদনশন,
এেন 15 স্টসদেম্বর 2020 অনুনিত হদর্ র্দি ঠিক হদেদে, তা NY-এর কা্বকিাপ
্তনেন প্বন্ত স্থনগত ততনেন প্বন্ত নর্িনম্বত হদর্।
o মূিত 2020 সাদির মার্ব, এনপ্রি, স্টম র্া জুন মাদসর স্টকাদনা তানরদে সূনর্ত হওো স্ট্
গ্রাম র্া শহদরর ননর্বার্দনর স্টসই সমে র্যািেপত্র সম্পূণবভাদর্ ননধবানরত হদে স্টগনেি অথর্
কা্বননর্বাহী আদেদশর মাধযদম নর্িনম্বত, স্টসগুনির স্টক্ষদত্র এই সমে এই কা্বননর্বাহী আদেশ
অনু্ােী একই র্যািেপত্র র্যর্হার করা ্াদর্ ্া আদগর ননর্বার্দন র্যর্হৃত হত, এর্ং
্নে এই ধরদনর র্যািেপত্র ইনতমদধয মুনিত হদে ্াে, তাহদি স্টসই র্যািেগুনিদত
ননর্বার্দনর আসি তানরে অনয থাকদিও 15 স্টসদেম্বর 2020 এর ননর্বার্দন স্টসগুনি
র্যর্হার করা স্ট্দত পাদর।
o ননর্বার্ন আইন র্া গ্রামীন আইদনর স্ট্দকাদনা র্যর্স্থা এমনভাদর্ পনরর্ািনার জনয
পক্ষান্তদর প্রদ্াজয ্াদত মার্ব, এনপ্রি, স্টম র্া জুদন আদোনজত স্টকাদনা ননর্বার্ন 2020
সাদির 15ই স্টসদেম্বর ননর্বার্দনর তানরদে প্রদ্াজয হে।
o ননর্বার্ন আইদনর 15-126 ধারা অনু্ােী র্া ননর্বার্নী স্টর্াদর্বর প্রতযেন অনু্ােী গ্রামীন
ক্লাদকব র কাদে ্ত তাড়াতানড় পূণব আদিার্নার নর্র্তনত (statement of canvass)
োনেি করা হদর্ ততই দ্রুত 15 স্টসদেম্বর 2020 সাদির পুনঃসূনর্ত ননর্বার্দন ননর্বানর্ত
গ্রামীন র্া শহদরর কমবকতব াগণ ননজ অনফস শুরু করদর্ন, এর্ং আসদি ননধবানরত
ননর্বার্দন ননর্বানর্ত হদি স্ট্ সমেসীমা হদতা স্টসই অনু্ােীই এই ধরদনর কমবকতব াদের
অনফদসর স্টমোে ননধবানরত হদর্।
o কা্বননর্বাহী আদেদশর মাধযদম অতীদত নর্িনম্বত হওো এমন স্ট্ গ্রাম র্া শহদরর
ননর্বার্দনর জনয র্যািদের অযাদক্সস স্টসই সমে স্থনগতকরদণর জনয সম্পূণব হেনন, স্টসগুনি
15 স্টসদেম্বর, 2020-দত প্রদ্াজয র্যািে অযাদক্সস র্যর্স্থার ননেম স্টমদন স্বতন্ত্রভাদর্
পনরর্ানিত হদর্।
ননর্বার্ন আইন § 9-209 অনু্ােী, ্নে না স্টভাোররা পুনঃননধবানরত ননর্বার্দন স্টভাে নেদত র্া
অনয স্টকান র্যািদের অনুদরাধ না কদর ন্নন তাদের র্ানতি এর্ং পুনঃননধবানরত ননর্বার্দনর জনয
অনুদরাধ কদরনেদিন স্টসই স্টভাোদরর দ্বারা জমা স্টেওো অনুপনস্থত র্যািদের অনুমনত প্রোন করা
হি।
ননর্বার্ন আইন §8-410 অনু্ােী,ননর্বার্ন স্টর্ার্বদক 1 জুিাই, 2020 এর আদগ অনুনিত
ননর্বার্দনর জনয এমন একর্ট স্টভাে র্যর্স্থা র্জাে রােদত হদর্ স্ট্ন স্ট্ স্টভাোররা র্যনক্তগত
এর্ং স্বাধীনভাদর্ র্যািে নর্নিত করদত র্াে তা তাদের জনয সহজপ্রাপয হে; আর এই স্টসর্াো
অর্শযই তাদের ওদের্সাইদে থাকদত হদর্ ্াদত মানুষ এই স্টসর্া সম্পদকব জাদন,
ননর্বার্ন আইন § 16-108 অনু্ােী, সুনপ্রম স্টকাদেবর স্ট্দকাদনা নর্র্ারপনতদক ননর্বার্দনর নেন
ননর্বার্নী নর্ষে স্টশানার এর্ং স্টেনিদফান র্া নভনর্ও কনফাদরদন্সর মাধযদম তা ননধবারণ করার
অনুমনত স্টেওো হদিা।
ননর্বার্ন আইন § 8-407 অনু্ােী, ননর্বার্ন স্টর্াদর্বর পনরেশবকরা শারীনরকভাদর্ অনুপনস্থত
র্যািে প্রোদনর জনয সুদ্াগ-সুনর্ধা পনরেশবন করদত পারদর্ন না এর্ং তারা স্টসগুদিা স্টমইি র্া
র্যনক্তগত স্টর্নিভানরর মাধযদম পাঠাদত পারদর্ন।
ননর্বার্ন আইন § 5-204 অনু্ােী, 2020 সাদি স্টভাে সাইদে স্থানীে র্া র্যনক্তগতভাদর্
ননর্ন্ধদনর প্রদোজনীেতা েূর করার কথা র্িা হদেদে।
জনস্বাস্থয আইন § 576-b(1) এর্ং 10 NYCRR 58-1.7, 58-1.9 অনু্ােী নক্লননকযাি
িযার্গুনিদক স্টকান স্টপ্রসনক্রপশন র্া আদেশ োড়াই নানসবং স্টহাম এর্ং প্রাির্েস্ক স্টসর্া ফযানসনির্টজ
কমীদের কাে স্টথদক COVID-19 পরীক্ষার নমুনা গ্রহণ এর্ং পরীক্ষা করার অনুমনত স্টেওো হি
এর্ং এই নরদপােব ফযানসনির্টদজর ্থা্থ কমীর কাদে স্টপ্ররণ করদত হদর্; আর ফযানসনির্টজ
আর্ার নর্নকৎসা এর্ং আইদসাদিশন অর্বাদরর জনয স্থানীে স্বাস্থয নর্ভাদগ স্টসই পনজর্টদভর নরদপােব
স্টপ্ররণ করদর্ন।

•

নশক্ষা আইন § 6530 অনু্ােী, নর্নকৎসকদের স্টকাদনা নর্নকৎসক-দরাগীর সম্পকব োড়াই
COVID-19 পরীক্ষার জনয স্ব-প্রদণানেত হদে নমুনা সংগ্রদহর জনয অনুদমােন স্টেওো হদিা।

উপিন্তু, েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েুদ্বাগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেব শ জানর করার
জনয ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর ধারা অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কততব পদক্ষর
ক্ষমতা দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 21 জুিাই 2020 সমেকাদির জনয ননননিনেত
ননদেব শগুনি ইসুয কনর:
• স্বাস্থয কনমশনাদরর জানর করা স্টকান ননেম অথর্া ননদেব শ স্টমদন র্িদত র্যথব হদেদে র্দি ননধবারণ
করা হদি তাহদি স্বাস্থয কনমশনার স্ট্ স্টকান েক্ষয নানসবং স্টফনসনির্ট অথর্া প্রাির্েস্ক পনরর্্বার
স্টফনসনির্টর পনরর্ািন সার্টবনফদকে স্থনগত অথর্া রে করার জনয অনুদমানেত অথর্া তার
নর্পনরত স্টকান আইদনর অনুর্তী নন র্দি ননধবারণ করা হে তাহদি কনমশনার পনরর্ািনা
অর্যাহত রাোর জনয একজন নরনসভারদক ননদোগ করদত পাদরন র্তব মান পনরর্ািকদক 24
ণ্টার নর্জ্ঞনি জানর কদর ্াদত কদর ননউ ইেকব রাদজযর মানুদষর জীর্ন, স্বাস্থয এর্ং ননরাপত্তা
সুরনক্ষত করার জনয।
•

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

•

37র্ট নর্নিদে নসর্ট কাউনন্সদির পদের জনয স্ট্ নর্দশষ ননর্বার্ন অনুনিত হওোর কথা নেি
তা এতদ্বারা র্ানতি করা হি এর্ং সাধারণ ননর্বার্দন এই পে পূরণ করা হদর্।

•

ননর্বাহী আদেদশ 202.13 এর্ং 202.12-এ উনিনেত জন্মোনকারী স্টরাগীদের জনয সহােক র্যনক্ত
সংক্রান্ত ননদেব শ এদতাদ্বারা সংদশাধন করা হদে এই মদমব স্ট্োদন স্ট্ স্টকান আরর্টদকি আঠাদশর
স্টফনিনসর্ট, িাইদসদন্সর শতব নহদসদর্, স্ট্ স্টকান জন্মোনকারী স্টরাগীদক প্রসর্দর্েনার সমে,
জন্মোদনর সমে এর্ং স্টরাগীর থাকার অর্নশষ্ট সমদে, একজন সহােক র্যনক্তর উপনস্থনতদক
অনুদমােন করদর্, ্ার স্টকান COVID-19 এর উপসগব স্টনই; এর্ং/অথর্া একজন স্টর্ৌিা, ্ার
COVID-19 এর স্টকান উপসগব স্টনই, তাদক প্রসর্দর্েনার সমে, জন্মোদনর সমে এর্ং স্টরাগীর
থাকার অর্নশষ্ট সমদে উপনস্থত থাকদত স্টেদর্। একজন সহােক র্যনক্তর এর্ং/অথর্া একজন
স্টর্ৌিার উপনস্থনত কনমশনাদরর দ্বারা ননধবানরত র্যনতক্রদমর অধীন হদর্ নর্নকৎসাগত প্রদোজদনর
জনয।

•

ননর্বাহী আদেশ 202.10 -দত থাকা ননদেব শনার্ট ্া স্বাস্থয কনমশনারদক সকি সাধারণ
হাসপাতাদি, অম্বুিােনর সাজব ানর স্টসিাদর, অনফস-নভনত্তক সাজব ানরর অনুশীিন এর্ং র্াোগননেক
এর্ং নর্নকত্সা স্টকন্দ্রগুনিদক, স্টরাগীদের স্টর্দর্র সংেযা র্তনদ্ধ কদর, সর্ ঐনেক সাজব ানর এর্ং
প্রনক্রো র্ানতি করা সহ, তা এদতাদ্বারা সংদশাধন করা হদে সাধারণ হাসপাতািগুনিদক ঐনেক
সাজবানর এর্ং পদ্ধনত প্রনক্রো সম্পােন করার অনুদমােন স্টেওোর জনয ্তক্ষণ তারা ননননিনেত
মানেণ্ড পূরণ করদেন: একর্ট কাউনির মদধয, স্টমাে উপিব্ধ হাসপাতাি ইনদপদশি কযাপানসর্ট
নত্রশ শতাংদশর উপর এর্ং স্টমাে উপিব্ধ হাসপাতাদির ICU ক্ষমতা নত্রশ শতাংদশর উপর এর্ং
স্টমাে পনরর্তব ন, এনপ্রি 17 2020 স্টথদক এনপ্রি 27 2020 প্বন্ত হাসপাতাদি ভনতব স্টরাগীর
সংেযা ্ারা COVID-19 এর জনয ইনতর্ার্ক, েদশর স্টর্দে কম হে; কাউনি মদধয প্রনতর্ট
হাসপাতাি ্া স্ট্াগযতার মানেণ্ড পূরণ কদরদে, তাদের জনয, উপিব্ধ হাসপাতাি ইনদপদশি
কযাপানসর্ট নত্রশ শতাংদশর স্টর্নশ এর্ং উপিব্ধ হাসপাতাদির ICU কযাপানসর্ট নত্রশ শতাংশ এর্ং
স্টমাে পনরর্তব ন, এনপ্রি 17 2020 স্টথদক এনপ্রি 27 2020 প্বন্ত হাসপাতাদি ভনতব স্টরাগীর
সংেযা ্ারা COVID-19 এর জনয ইনতর্ার্ক, েদশর স্টর্দে কম হে স্বাস্থয কনমশনার এই
মানেণ্ড র্াস্তর্ােদনর স্টক্ষদত্র ননদেব শনা জানর করার জনয অনুদমানেত। ঐনেক সাজব ানর ও
প্রনক্রোকরণ সম্পােদনর জনয অনুদমানেত সাধারণ হাসপাতািগুদিাদক অর্শযই নূযনতমভাদর্,
কনমশনার কততব ক ননধবানরত পদ্ধনতদত স্বাস্থয েিরদক সাজব ানরর সংেযা এর্ং ধরণ নরদপােব করদত
হদর্। স্ট্ সর্ সাধারণ হাসপাতাি ্ারা এই ননদেব দশ উনিনেত ঐনেক সাজব ানর এর্ং প্রনক্রো
সম্পােন করার মানেণ্ড পূরণ কদরন না তারা এই নননষদ্ধকরণ স্টথদক োড় র্াইদত পাদরন এমন
একর্ট পনরকল্পনা জমা নেদে স্বাস্থয েিদরর কাদে, কনমশনাদরর সুপানরশকত ত পদ্ধনতদত, ্ার
অন্তভুব ক্ত, নূনযতমভাদর্, তাদের স্টফনসনির্টর ধারণ ক্ষমতা, শারীনরক কননফগাদরশন, সংক্রামক
র্যানধর স্টপ্রাদোকি এর্ং কমী স্টমাতাদেন করার ক্ষমতা, স্টকান প্রদ্াজয কমবসংস্থাদনর কদষ্টর তথয
্া কমীর্দির স্টকান হ্রাস অন্তভুব ক্ত কদর, ফাদিবা সহ, ্া

দেদে স্টসই স্টফনসনির্টর ঐনেক

সাজবানর র্া প্রনক্রো সম্পােদনর অক্ষমতার কারদণ অথর্া কমীর্দি হ্রাস করার কারদণ, ্া
অনর্িদম্ব হদত পাদর স্টসই স্টফনসনির্টর ঐনেক সাজব ানর অথর্া প্রনক্রো সম্পােদনর অক্ষমতার
ফদি। সাধারণ হাসপাতািগুদিা স্টরাগীদের জনয স্টকাদনা ঐনেক সাজব ানর র্া প্রনক্রো সম্পােন
করদর্ না, ্তক্ষণ প্বন্ত না প্রনতর্ট স্টরাগী একর্ট অনুদমানেত র্াোগননেক পরীক্ষার মাধযদম
COVID-19 এর স্টননগর্টভ ফি িাভ কদরদে, এর্ং হাসপাতাি ও স্টরাগী কনমশনাদরর দ্বারা
ননধবানরত পদ্ধনতদত প্রাক-অদরাদপার্ার এর্ং প্রাক-প্রনক্রোকরণ ননদেব নশকা স্টমদন র্দিদে
•

এমন স্টকাদনা নর্নিে র্া নর্দশষ নর্নিে, ্া শুধু েমকি, গ্রন্থাগার, নেব মা র্া পানন
র্যর্স্থাপনা নর্নিদের মদধয সীনমত নে, একর্ট ননর্বার্ন এর্ং/অথর্া র্াদজে স্টভাে পনরর্ািনা
করদি, স্টসগুনি 15 স্টসদেম্বর, 2020 তানরদে পুনঃসূনর্ত হদর্ এর্ং ভনর্ষযদতর কা্বননর্বাহী
আদেদশর দ্বারা ননধবানরত প্রনক্রো সাদপদক্ষ, মদনানেন করা নপর্টশন/আদর্েনগুনির জনয স্বাক্ষর
সংগ্রহ এতদ্দ্বারা পরর্তী নর্জ্ঞনি না আসা প্বন্ত স্থনগত থাকদর্; শতব মদত ্নেও, এই কা্বননর্বাহী
আদেশ অনু্ােী এই ধরদনর ননর্বার্ন স্টকাদনা স্কু ি নর্নিে র্যর্স্থাপনার অধীনস্থ হদি, একর্ট
িাইদেনর নর্নিে 9 জুন, 2020 একর্ট ননর্বার্দনর র্যর্স্থা করদত পাদর।

•

ননর্বার্নী আইদনর 6-138 ধারা অনু্ােী, স্ট্দকাদনা অনফদসর জনয স্ট্দকাদনা স্বতন্ত্র মদনানীত
নপর্টশন/আদর্েদনর সাকুব দিশন, োনেি এর্ং সংগ্রহ ্া অনযভাদর্ ননর্বার্নী আইন অনু্ােী র্া
কা্বননর্বাহী আদেশ 202.13-দত প্রোন করা স্টকাদনা নর্দশষ ননর্বার্দনর জনয সাকুব দিে র্া োনেি
করা হদতা, তা পরর্তী নর্জ্ঞনি না আসা প্বন্ত ক্রমাগত মুিতনর্ থাকদর্ এর্ং ভনর্ষযদতর
কা্বননর্বাহী আদেশ সাদপক্ষ।

•

2020-র মাদর্ব মুিতনর্ হওো, র্া 16 জুন, 2020 তানরদে ননধবানরত হওো, র্া 15 স্টসদেম্বর,
2020 তানরদের আদগ স্টকাদনা সমে সূনর্ত হওো স্ট্দকাদনা গ্রাম র্া শহদরর ননর্বার্নদক
এতদ্দ্বারা 15 স্টসদেম্বর 2020 তানরদের জনয পুনঃসূনর্ত করা হদিা।

•

কা্বননর্বাহী আদেশ 202.23 সংদশাধন করা হদেদে ্াদত এর্ট স্পষ্ট করা ্াে স্ট্ সনক্রে
এর্ং/অথর্া নননিে নস্থনত থাকা এমন স্ট্দকাদনা স্টভােোতা 23দশ জুন, 2020 তানরদে অনুনিত
হদত র্িা স্টকাদনা প্রাথনমক (primary) র্া নর্দশষ (special) ননর্বার্দন স্টভােোদনর স্ট্াগয,
ন্নন 23দশ জুদনর নর্দশষ ননর্বার্ন র্া প্রাথনমক ননর্বার্দনর জনয স্টেনিদফাদনর মাধযদম অনুপনস্থত
র্যনক্তর র্যািদের অনুদরাধ কদরদেন, তাদক র্াক মাশুদি পনরদশানধত স্টফরৎ পাঠাদনার োম
সদমত একর্ট অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যািে পাঠাদনা হদর্: শতব মদত ্নেও প্রদতযক স্টভােোতাদক একর্ট
র্যািদের স্টর্নশ পাঠাদনা হদর্ না, এর্ং র্যািে পাওো আদগ র্া পাওোর সমে পাশাপানশ
আদর্েনপত্র সম্পূণব করার আর্শযকতা স্টনই। উপরন্তু, ননর্বার্নী স্টর্ার্ব স্টেনিদফাদনর মাধযদম
স্টকাদনা অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যািদের জনয অনুদরাধ স্টপদি স্টসই অনুদরাধগুনির একর্ট স্টরকর্ব
র্জাে রােদর্ এর্ং স্টভােোতাদের অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যািদের অনুদরাদধর তরফ স্টথদক এই
ধরদনর স্টরকদর্বর নহসাদর্ অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যািদের আদর্েন সম্পূণব করদর্, তদর্ স্টকাদনা
কারণর্শত স্টকাদনা র্যািে অনুপনস্থত র্যনক্তর র্যািদের আদর্েন সম্পূণব না হওোর

ােনতর জনয

অবর্ধ নহসাদর্ গণয হদত পারদর্ না।
•

স্ট্ স্টকান আইদনর স্টকান স্থনগতাদেশ র্া পনরর্তব ন ্া ননর্বাহী আদেদশ 202-এ স্থনগত করা
হদেদে, অথর্া ্া এর পদর স্টকান সংদশানধত র্া সংদশানধত ননর্বাহী আদেদশ জানর করা হদেদে,
্া একর্ট র্ািু ননউ ইেকব স্টেে িাইদসন্স র্া ননর্ন্ধন োড়া একর্ট স্টপশার অনুশীিদনর জনয
অনুমনত নেদেদে, ্ার অন্তভুব ক্ত নকন্তু স্টসই সকি র্যনক্তর মদধয সীমার্দ্ধ নে, ্ারা অনয স্টকান
রাদষ্ট্র র্া কানার্াে িাইদসন্সকত ত, এদতাদ্বারা স্টসই স্টপশাোরদের প্রনত নত্রশ নেদনর সমেকাদির
জনয প্রসানরত ্াদত স্টসই স্টপশাোররা তাদের পনরদষর্া প্রোন করার জনয সক্ষম হন ্া রাদজযর
COVID-19 এর প্রনত প্রনতনক্রোর জনয প্রদোজন।

•

েযাদক্সশন এর্ং নফনযান্স কনমশনাদরর েযাক্স আইদনর স্টসকশন 1145 ধারা স্টমাতাদর্ক স্টেনরদত
ননথভু ক্তকরণ এর্ং পনরদশাদধর জনয স্টপনানি ের্ব করা হদিা এর্ং সুে ও স্টপনানি কমাদনার
সমেকাি েযাক্স প্রোনকারীদের জনয আরও 100 নেন র্াড়াদনা হদিা ্াদের 20 মার্ব, 2020
এর মদধয নরোনব ননথভু ক্তকরণ, নর্ক্রে হ্রাস এর্ং েযাক্স র্যর্হাদরর প্রদোজন নেি, ্া 29
স্টফব্রুোনরর, 2020 এ স্টসিস েযাক্স র্তু থব মানসক নহসাদর্র নভতদর অন্তভুব ক্ত।

•

স্টেদের স্টরসট্রাদকর স্ট্দকাদনা িাইদসন্সধারী র্া ফ্রানসাইনজ 1 জুন, 2020 প্বন্ত এই সকি
স্টরসট্রাক র্ািাদত পারদর্, তদর্ শতব থাদক স্ট্, স্টকাদনা েশবনাথী র্া ভক্ত এই ফযানসনির্টদত প্রদর্শ
করদত পারদর্ না, শুধু অতযার্শযক র্যনক্তদক এই সাইদে প্রদর্দশর অনুমনত স্টেওো হদর্; এর্ং
আরও শতব থাদক স্ট্, স্টরসট্রাদকর এই সকি িাইদসন্সধারী র্া ফ্রানসাইনজ, এর্ং সকি

অতযার্শযক র্যনক্তদক স্বাস্থয েির (Department of Health) এর্ং/অথর্া স্টগনমং কনমশদনর
নেক-ননদেব শনা স্টমদন র্িদত হদর্।

আমার স্বহদস্ত স্বাক্ষনরত এর্ং অযািদর্নন শহদর স্টেদের
ননজস্ব নসিদমাহর সহ েুই হাজার নর্শ
সাদির জুন মাদসর একনর্ংশতম নেদন
এর্ট প্রোন করা হদিা।

গভনবর কততব ক

গভনবদরর সনর্র্

