নম্বর 202.81
ননর্বাহী আদেশ

আইনের সাময়িক স্থয়িতানেশ এবং সংনশাধে অবযাহত রাখা
সাময়িক স্থয়িতানেশ ও পয়রবততে অবযাহত রাখা

যেখানে, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম সম্পূর্ব ননউ ইয়র্ব স্টেট জুদে স্টেদটর েুদ্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার
র্থা স্ট াষর্া র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর র্নর; এর্ং
যেখানে, COVID-19 এর ভ্রমর্ সংনিষ্ট টনা এর্ং সম্প্রোদয়র সংস্পশবজননত সংক্রমর্, উভয়ই ননউ ইয়র্ব
স্টেদট ননথর্দ্ধ র্রা হদয়দে এর্ং তা আদরা র্লদত পাদর র্দল প্রতযাশা র্রা হদে;
সুতরাং, এখে আয়ম, য়েউ ইিকত যেনের িভেত র, অযান্ড্রু এম. কুওনমা, ননর্বাহী আইদনর আর্টবদর্ল 2-B-এর
স্টসর্শন 29-a এর অধীদন আমার উপর নযস্ত র্তব র্য পালদনর র্ততব দের দ্বারা স্টেদটর েুদ্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার
সময় স্ট্দর্াদনা সংস্থার স্ট্দর্াদনা আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা
সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, ্নে এই জাতীয় আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া
প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েুদ্বাগর্ালীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ স্টনওয়ার স্টেদে র্াধা সতনষ্ট
র্দর র্া নর্লনম্বত র্দর র্া প্রদয়াজদন এই ধরদনর েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সহদ্াগীতা র্রার জনয প্রদয়াজন
হদল সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রদত পানর, অতএর্, আনম এতদ্বারা আইদনর সর্ল স্থনগতাদেশ এর্ং
পনরর্তব ন, এর্ং স্টসই সর্ল ননদেব শ ্া র্া্বননর্বাহী আদেশ 202.22 স্টথদর্ 202.26, 202.32, 202.33, 202.34,
202.35, 202.44, 202.45, 202.53, 202.57, 202.64 এর্ং 202.69-দত উনিনেত ননদেব শগুনল, স্ট্মন ননর্বাহী
আদেশ 202.75 এর্ং ননর্বাহী আদেশ 202.74 স্টত অর্যাহত রাো এর্ং উনিনেত, স্টসগুনল 10 জানুয়ারী 2021 প্বন্ত
আদরা নেশ নেদনর জনয অর্যাহত এর্ং অপনরর্নতব ত রােনে, এর্ং আনম এদতাদ্বারা ননম্ননলনেতগুনল সামনয়র্ভাদর্
স্থনগত রােনে র্া পনরর্নতব ত র্রনে এই ননর্বাহী স্টেদশর তানরে স্টথদর্ 10 জানুয়ারী 2021 প্বন্ত:
•

স্টরনসং, পানর-মুটুদয়ল র্ানজ এর্ং প্রজনন আইদনর ধারা 221-a স্টগনমং র্নমশনগুনলদর্ জরুনর আদেশ দ্বারা
সরর্ারী র্দের আদেদশর ফদল স্টরদসর তানরে র্ানতদলর র্ারদর্ জনর্দের স্বাস্থয র্ীমার জনয স্ট্াগযতা
অজবদনর মান হ্রাস র্রার জনয অনুমনত স্টেওয়া হদয়দে, প্রদয়াজনীয়তা অনুসাদর;

•

নশো আইদনর 1951 সাদলর 2 নং ধারার অনুদেে এর্ং 2018-a ও 2018-b ধারা অনু্ায়ী
COVID-19-এর ভাইরাদস আক্রান্ত হওয়া এমন স্টরাগগুনলর মদধয অন্তভুব ক্ত র্রা ্ার জনয এর্র্ট অনুপনস্থত
র্যালদটর অনুদরাধ র্রা ্াদর্, ্তেূর প্রদয়াজনীয়;

উপরন্তু, েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রার জনয প্রদয়াজনীয় েুদ্বাগর্ালীন জরুনর সমদয় স্টর্াদনা ননদেব শ জানর র্রার
জনয ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 29-a স্টসর্শন অনু্ায়ী আমার উপর নযস্ত র্ততব দের েমতা দ্বারা, আনম

এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদর্ 10 জানুয়ারী 2021 সময়র্াদলর জনয ননম্ননলনেত ননদেব শগুনল ইসুয, পনরর্তব ন
এর্ং অর্যাহত র্রনে:
•

ননর্বাহী আদেশ 202.48 এ উনিনেত ননদেব নশর্া, ্া 202.28 সাদল ননর্বাহী আদেদশর ননদেব নশর্া পনরর্তব ন
র্দরদে ্া ননর্বাহী আদেশ 202.75 দ্বারা অর্যাহত নেল, ্া ভাো পনরদশাধ না র্রার জনয স্টর্ান
র্ানর্নজযর্ ভাোদটদর্ উদেে র্া উদেদের প্রনক্রয়া শুরু র্রা র্া স্টর্ান র্ানর্নজযর্ র্েদর্র স্টফারদলাজার
নননষদ্ধ র্দর 31 জানুয়ারী 2021 প্বন্ত অর্যাহত রাদে।

•

ননর্বাহী আদেশ 202.30-এ অর্যাহত ননদেব নশর্ার্ট ্া ননর্বাহী আদেশ 202.79 এ রদয়দে, স্টসর্টদর্ 28
অনুদেদের স্টজনাদরল হাসপাতালদর্ এমন স্টরাগীদর্ নিসর্াজব র্রার অনুমনত স্টেয়, স্ট্ স্টরাগীর COVID-19
পরীোয় স্টননতর্ার্র্ ফলাফল আদসনন, ্নে এই ধরদনর স্টরাগী স্টসন্টারস ফর নিনজজ র্দরাদলর নীনতমালা
অনু্ায়ী সংক্রামর্ সময় অনতক্রান্ত র্দর থাদর্, এমন এর্র্ট ফযানসনলর্টদত ্াদত স্টর্র্ল COVID-19
পনজর্টভ স্টরাগী থাদর্ এর্ং ্নে ফযানসনলর্টর্ট প্রমার্ র্রদত সেম হয় স্ট্ স্টসর্ট এইরূপ স্টরাগীদের ্থা্থ
স্টেেভাল র্রদত পারদর্।

•

ননর্বাহী আদেশ 202.61-এ জানর র্রা এর্ং 202.79 স্টত জানর রাো ননদেব নশর্ার্ট স্টসামর্ার 14 নিদসম্বর,
2020 তানরদে ননউ ইয়র্ব শহদরর অভযন্তদর ইনদিার িাইননং-এর অনুদমােন স্থনগত র্রার জনয সংদশাধন
র্রা হদয়দে।

•

ননর্বাহী আদেশ 202.68-এ স্ট্ ননদেব নশর্া রদয়দে তা স্বাস্থয েপ্তর (Department of Health, DOH) স্টর্
COVID-19 এর লাোর নভনির্ স্টর্স অনু্ায়ী রাদজযর নর্নভন্ন এলার্া ননধবারর্ র্রদত হদর্ স্ট্োদন
অনতনরক্ত জনস্বাদস্থযর উপর ননদষধাজ্ঞা আদরাপ র্রা প্রদয়াজন, তা পনরর্নতব ত হদয়দে ্া 14 নিদসম্বর,
2020 স্টথদর্ র্া্বর্র হদর্, ্ার ফদল DOH এর ননধবানরত "অদরঞ্জ স্টজান" এলার্ায় নজম এর্ং নফটদনস
স্টসন্টারসমূহ 25% েমতায় 14 নিদসম্বর, 2020 স্টথদর্ র্ালু রাো ্াদর্ ্নে তারা DOH এর নীনতমালা
র্দ ারভাদর্ অনুসরর্ র্দর। র্ারর্ার, স্টহয়ার স্টসলুন, স্পা, টযাটু র্া নপয়ানসবং পালবার, স্টনইল স্টটর্নননশয়ান
এর্ং স্টনইল স্টসলুন, র্সদমদটালনজে, এসদথর্টনশয়ান স্টলজার র্ু ল অপসারর্ এর্ং ইদলদরালাইনসস, এর্ং স্বাস্থয
নর্ভাগ র্ততব র্ ননধবানরত "অদরঞ্জ স্টজান" স্টভৌগনলর্ এলার্ার মদধয অর্নস্থত অনযানয সর্ল র্যনক্তগত ্ত্ন
স্টসর্া 14 নিদসম্বর, 2020 স্টথদর্ র্ালু রাো ্াদর্ ্নে তারা DOH এর নীনতমালা র্দ ারভাদর্ অনুসরর্
র্দর ্ার ফদল গ্রাহর্দের উপর সরাসনর র্া গ্রাহর্দের র্াদে স্টসর্া প্রোনর্রা র্মীরা প্রনত সপ্তাদহ
COVID-19 িায়াগননের্ পরীো পান এর্ং স্টর্ান র্মবর্ারী প্রথম 7 নেদনর মদধয এর্র্ট স্টননতর্ার্র্
COVID-19 পরীোর ফলাফল না স্টপদয় পুনরায় স্টোলা র্যর্সায় এই ধরদনর স্টর্ান স্টসর্া প্রোন র্দর না।

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযালদর্নন শহদর স্টেদটর ননজস্ব
নসলদমাহর সহ েুই হাজার নর্শ সাদলর
নিদসম্বর মাদসর এগাদরাতম নেদন এর্ট প্রোন
র্রা হল।

গভনবর র্ততব র্

গভনবদরর সনর্র্

