নম্বর 202.69
ননর্বাহী আদেশ
আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ এবং পয়রবততে অবযাহত রাখা
সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবততে অবযাহত রাখা
যেখানে, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম ননউ ইয়র্ব স্টেদের সর্বত্র রাদযের েুদ্বাগর্ালীন যরুনর অর্স্থার
র্থা স্ট াষণা র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 যানর র্নর; এর্ং
যেখানে, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট েনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবযননত সংক্রমণ, উভয়ই ননউ
ইয়র্ব স্টেদে ননথর্দ্ধ র্রা হদয়দে এর্ং তা অর্োহত থার্দত পাদর র্দল প্রতোশা র্রা হদে:
সুতরাং, এখে আনম, ননউ ইয়র্ব স্টেদের গভনবর, অোন্ড্রু এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর আর্টবদর্ল

2-B-এর স্টসর্শন 29-a এর অধীদন আমার উপর নেস্ত র্তব র্ে পালদনর র্ততব দের দ্বারা স্টেদের েুদ্বাগর্ালীন
যরুনর অর্স্থার সময় স্ট্দর্াদনা সংস্থার স্ট্দর্াদনা আইন, স্থানীয় আইন, অধোদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান
র্া এর অংশগুদলা সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, ্নে এই যাতীয় আইন, স্থানীয় আইন,
অধোদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েুদ্বাগর্ালীন যরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াযনীয়
পেদেপ স্টনওয়ার স্টেদত্র র্াধা সতনষ্ট র্দর র্া নর্লনম্বত র্দর র্া প্রদয়াযদন এই ধরদনর েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লায়
সহায়তা র্া সহদ্াগীতা র্রার যনে প্রদয়াযন হদল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, অতএর্,
আনম এতদ্বারা র্া্বননর্বাহী আদেশ 202.22, স্টথদর্ 202.26, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35,
202.44, 202.45, 202.53, 202.57 এ উনিনেত ননদেব শগুনল ্া পরর্তী স্টর্ান ননদেব নশর্ার দ্বারা অনতক্রম
র্রা হয়নন, এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.64 এ উনিনেত ও অর্োহত আদে, স্টসই ননদেব শ ও আইনগুনল আদরা
নত্রশ নেন, 13 নদভম্বর 2020 প্বন্ত স্থনগত রাো এর্ং স্টসগুনলর সংদশাধন অর্োহত রােনে, এইগুনল র্েনতদরদর্:
•

্ানর্াহন ও ট্রানির্ আইদনর (Vehicle and Traffic law) 301 ধারার সার্নিনভশন (অো), স্টসই
পনরসর প্বন্ত প্রসানরত র্া সংদশাধন র্রা ্াদত র্াষীর্ ননরাপত্তা এর্ং নদ্বর্ানষবর্ ননগবমদণর পরীো
র্াধেতামূলর্ র্রা হয় এর্ং তা আর স্থনগত র্া সংদশানধত থার্দর্ না 3 নদভম্বর, 2020 তানরে
স্টথদর্।

উপরন্তু, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ শুরু র্দর 13 নদভম্বর 2020 প্বন্ত ননদনাক্তগুনল
সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া পনরর্তব ন র্রনে:
•

যনস্বাস্থে আইদনর অনুদেে 6909-এর উপধারা 4, নশো আইদনর অনুদেে 6527-এর উপধারা 6,
এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 8-এর ধারা 64.7 এর পনরর্তব ন, ননর্বাহী আদেশ 202 এ, স্টসই পনরসর
প্বন্ত ্া প্রদয়াযন পরীোর উদেদশে, র্া এই ধরদনর অনোনে র্াযগুদলা সম্পােন র্রদত COVID-19
দ্বারা সংক্রনমত র্া সদেহযনর্ র্েনক্তদর্ স্টসর্া প্রোন র্রার যনে নর্নর্ৎসর্ এর্ং নর্নর্ৎসর্-নাসবদের
স্টেদত্র ্াদত তারা এর্র্ট নননেব ষ্ট নন-দপদশন্ট স্বাস্থেনর্নধ যানর র্রদত পাদরন, নাসব র্া এমন অনে স্টর্ান
র্েনক্তদর্ ন্নন আইন দ্বারা র্া ননর্বাহী আদেশ দ্বারা অনুদমানেত COVID-19 আক্রান্ত র্দল সদেহভাযন

র্োনক্তর গলা র্া নোদসািোনরনিয়াল স্টসায়ার্ এর নমুনা সংগ্রহ র্রার যনে ্াদত তারা থুতুর স্টসায়াদর্র
নমুনাও সংগ্রহ র্রদত পাদরন।

উপরন্তু, েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার যনে প্রদয়াযনীয় েুদ্বাগর্ালীন যরুনর সময় স্টর্াদনা ননদেব শ যানর
র্রার যনে ননর্বাহী আইদনর আর্টবদর্ল 2-B এর স্টসর্শন 29-a অনু্ায়ী আমার উপর নেস্ত র্তত দের দ্বারা,
আনম এতদ্বারা ননননলনেত ননদেব শগুনল যানর র্রনে ্া 13 নদভম্বর 2020 প্বন্ত র্া্বর্র থার্দর্:
•

যনস্বাস্থে সুরোদর্ অগ্রসর র্রদত, এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.68 এ উপস্থানপত নর্নধননদষধ স্টমদন র্লার
র্েথবতার িদলর স্বীর্ত নতর র্ারদণ, র্াদযে পনরর্ালর্ অথবর্ষব 2020-দত প্রণীত র্াদযদে উপ্ুক্ত স্ট্
স্টর্ান তহনর্ল র্ন্ধ র্রার যনে অনুদমােন প্রাপ্ত, প্রতেে র্া পদরােভাদর্, স্টর্ান পার্নলর্ র্া স্টর্সরর্ারী
নর্েোলয় র্া স্কু ল স্টযলার স্টেদত্র এর্ং/অথর্া স্টর্ান এলার্ার স্টেদত্র ্ারা ননর্বাহী আদেশ 202.68 লঙ্ঘন
র্দরন স্টসই সমদয়র যনে স্ট্ সমদয় তারা এই লঙ্ঘন র্দরন অথর্া স্টসই সমদয়র যনে ্েন স্টসই স্কু ল
স্টযলা, স্কু ল র্া এলার্া ননর্বাহী আদেশ 202.68 অনু্ায়ী যানর র্রা স্বাস্থে নর্ভাদগর স্টর্ান আদেশ
লঙ্ঘন র্রদেন।

আমার স্বহদস্ত প্রেত্ত এর্ং অোলদর্নন শহদর স্টেদের
ননযস্ব নসলদমাহর সহ েুই হাযার নর্শ
সাদলর অদটার্র মাদসর স্টর্ােতম নেদন
এর্ট প্রোন র্রা হদলা।
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