নম্বর 202.34

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, িোই, আনম, অযান্ড্রু এম. কুওদমা, ননউ ইেকব স্টেদের গভনবর, েু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 পদের েমতা দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক
27 জুন 2020 সমেকাদির জনয ননম্ননিনেত ননদেব শগুনি ইসুয কনর:
•

র্যর্সানেক পনরর্ািক এর্ং ভর্দনর মানিকরা, এর্ং তাদের পে স্টথদক অনুদমানেত র্যনির্গব, ননর্বাহী
আদেশ 202.17 এর ননদেব দশর সাদথ অনুর্তীতা নননিত করদত পাদরন (দকান র্যনি ্ার র্েস েুদের
স্টর্নশ এর্ং একটি মুদের আর্রণ সহয করদত সেম, তাদের প্রকাশয স্থাদন একটি মাস্ক র্া কাপদের
মুদের আর্রণ নেদে নাক এর্ং মুে ঢাকদত হদর্), ্ার মদধয আদে স্টকান র্যনি ্নে ননর্বাহী আদেশ
202.17 এর ননদেব শ স্টমদন র্িদত র্যথব হে তাদক প্রদর্শ করদত না স্টেওো র্া ্নে তারা এই ননদেব শ
স্টমদন র্িদত র্যথব হন, তাদের অপসানরত করদত র্াধয করা, এর্ং এই স্টসই মানিক র্া পনরর্ািক এই
ননদেব শ র্ির্ত করার কারদণ, শান্তভাদর্ নর্দনােন উপদভাগ, র্া উদেশয নর্ফি করার জনয িঙ্ঘদনর
োর্ীর জনয োের্দ্ধ হদর্ন না স্টকর্ি স্টসই ননদেব শ র্ির্ত করার জনয। এই ননদেব দশর স্টকাদনা নকেু ই
ননর্বাহী আদেশ 202.17-এর ননদেব শ িঙ্ঘদনর জনয জনরমানা র্া অনযানয অথবেণ্ড আদরাপ করা স্টথদক
রাজয ও স্থানীে র্ির্তকরণ কততব পদের অনধকার নননষদ্ধ র্া সীনমত করদর্ না। এই ননদেব শনাটি
আদমনরকা উইথ নিদজনর্নিটি অযাক্ট (American with Disabilities Act) র্া ননউ ইেকব স্টেে র্া
ননউইেকব নসটি নহউমযান রাইেস আইদনর স্টকান প্রনর্ধান অথর্া আইদনর অনয স্টকান প্রনর্ধাদনর সাদথ
সামঞ্জসযপূণব পদ্ধনতদত প্রদোগ করা হদর্।

•

ননর্বাহী আদেশ 202.31, ্া 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 এর প্রনর্ধানগুনি প্রসানরত কদর, ্ার প্রনতটি
সরকানর র্া স্টর্সরকানর র্যর্সা র্া সরকানর র্াসস্থাদনর জােগা র্ন্ধ র্া অনযথাে সীনমত কদর, এর্ং
ননর্বাহী আদেশ 202.32 ্া ননর্বাহী আদেশ 202.33 দ্বারা পনরর্নতব ত, ্া ে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 সংদশাধন র্া প্রসানরত করা হে
ভনর্ষযদতর একটি ননর্বাহী আদেশ দ্বারা, নকন্তু তা করা হদর্ এই শদতব স্ট্:
o স্বাস্থয েপ্তর কততব ক ননধবানরত জনস্বাস্থয ও ননরাপত্তার স্টমনিক্স পূরণ করার সাদথ সাদথই একটি
অঞ্চি পুনরাে স্টোিার স্টফজ ওোদনর জনয স্ট্াগয হদর্।
o স্বাস্থয েপ্তদরর ননদেব শনা অনু্ােী স্ট্সর্ র্যর্সা প্রনতষ্ঠান র্া সত্ত্বাগুনি স্টোিা হদেদে, তাদের স্বাস্থয
অনধেপ্তর কততব ক প্রণীত ননদেব শনার সাদপদে পনরর্ানিত হদত হদর্।
o 28 স্টম 2020 তানরদের নহদসদর্ স্ট্ অঞ্চিগুদিা স্টফজ ওোন পুনরাে স্টোিার জনয প্রদোজনীে
ননধবানরত জনস্বাস্থয ও ননরাপত্তার স্টমনিক্স পূরণ করদে, স্টসগুনি হি: নফঙ্গার স্টিকস, স্টসন্ট্রাি
ননউ ইেকব , স্টমাহাক ভযানি, সাউোনব োোর, নথব কানন্ট্র, ওদেোনব ননউ ইেকব , কযানপোি
অঞ্চি, নমি-হািসন, এর্ং িং আইিযান্ড। এই অঞ্চিগুদিার মদধয রদেদে স্টজদননস, নিনভংেন,
মনদরা, অিানরও, অরনিন্স, স্টসদনকা, ওদেইন, ওোইওনমং, ইদেেস, কােুগা, স্টকােবিযান্ড,
মযানিসন, ওনন্ডাগা, ওসুইদগা, ফু িেন, হানকব মার, মিদগামানর, ওদনইিা, ওেদসদগা, স্টস্কাহযানর,
ব্রুম, স্টর্মুং, স্টর্নযাদঙ্গা, স্টিিাওদের, শুইিার, েু দর্ন, টিওগা, েম্পনকন্স, নিনেন, এদসক্স,
ফ্র্যাঙ্কনিন, হযানমল্টন, স্টজফারসন, িুইস, স্টসি িদরন্স, আদিগযানন, কযাট্টারুগাস, র্াউোউকুো,
এনর, নাোগ্রা, আদেনন, কিনম্বো, নগ্রন, সারাদোগা, স্টসদনদক্টনি, স্টরনসিাোর, ওোদরন,
ওোনশংেন, িাদর্স, অদরঞ্জ, পুেনাম, রকিযান্ড, সানিভান, আিোর, ওদেেদর্োর, নাসাউ,
এর্ং সাদফাক। স্টকান অনতনরি অঞ্চি ্া এই তানরদের পদর এই মানেণ্ড পূরণ কদর স্টসগুনিদক
আরও পুননর্বদর্র্না না কদর এই ননর্বাহী আদেদশর অন্তভূব ি র্দি নর্দর্র্না করা হদর্ এর্ং একই
শতব ার্িী সাদপদে স্টফজ ওোন নশল্পগুনি পুনরাে স্টোিার অনুমনত স্টেওো হদর্।

আমার স্বহদস্ত এর্ং স্টেদের সরকানর নসিদমাহর সহ
অযািদর্নন শহদর েুই হাজার নর্শ সাদির
স্টম মাদসর আঠাশতম নেদন এটি প্রোন
করা হদিা।

গভনবর কততব ক

গভনবদরর সনর্র্

