নম্বর 202.11
ননর্বাহী আদেশ
দুর্য োগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি
আইরনি সোমরিক িরগিোরদশ ও পরিবিযন
য্রহিু , 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম ননউ ইয়র্ব স্টেদের সর্বত্র স্টেদের েুদ্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থার র্থা
স্ট াষণা র্দর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর র্নর;এর্ং
য্রহিু , COVID-19-এর ভ্রমণ এর্ং র্নমউননটি সংস্পশবজননত সংক্রমণ উভয়ই ননউ ইয়র্ব স্টেদে পাওয়া
নগদয়দে এর্ং আদরা হদত থার্দর্ র্দল অনুমান র্রা হদে;
যসরহিু , আনম, ননউ ইয়র্ব স্টেদের গভনবর, অযান্ড্রু এম. কুউদমা, ননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B এর 29-a
ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত র্ততব ত্ব ্া েূদ্বাগর্ালীন জরুনর অর্স্থায় স্ট্ সর্ল আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ,
আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্লদল তা েুদ্বাগর্ালীন জরুনর পনরনস্থনত স্টমার্াদর্লায় প্রদয়াজনীয় পেদেপ ননদত
র্াধা স্টেয় র্া নর্লম্ব র্রায় র্া প্রদয়াজদন এই ধরদনর েুদ্বাগ স্টমার্াদর্লায় সহায়তা র্া সহদ্াগীতা র্রার প্রদয়াজন
হদল স্ট্দর্াদনা সংস্থার স্টর্ানও আইন, স্থানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদলা
সামনয়র্ভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন র্রার েমতার্দল, আনম এত দ্বারা এই র্া্বননর্বাহী আদেশ প্রোদনর তানরে স্টথদর্
26 এনপ্রল 2020 প্বন্ত সামনয়র্ভাদর্ ননদনাক্তগুদলা স্থনগত র্া সংদশাধন র্রলাম:
•

মাননসর্ স্বাস্থযনর্নধ আইদনর (Mental Hygiene Law) ধারা 16.03 ও 16.05 এর্ং ননউ ইয়দর্ব র
ননয়ম, নীনত এর্ং প্রনর্ধাদনর (New York Codes, Rules and Regulations, NYCRR) এর
নশদরানাম 14-র অংশ 619 ্াদত এগুদলা নননেব ষ্ট পনরদষর্ার নর্ধানদর্ প্রতযনয়ত নর্নযাদসর মদধয সীনমত
র্দর, এই শদতব স্ট্ এই ধরদনর নর্নযাস র্যর্হাদরর জনয উন্নয়ন প্রনতর্ন্ধী র্যনক্তদের র্া্বালয় (Office
for People With Developmental Disabilities, OPWDD) র্নমশনাদরর অনুদমােন প্রদয়াজন হয়;

•

মাননসর্ স্বাস্থযনর্নধ আইদনর অনুদেে 16 অনু্ানয় র্মী সংর্দে স্টভাগা র্মবসূনর্ এর্ং স্থাপনাগুদলাদত নন্ুক্ত
প্রতযে সহায়তা প্রোনর্ারী স্টপশাোর ননদয়াদগর সংনেপ্ত প্রনশেণ এর্ং/অথর্া অনুদমােদনর সময়সীমা
র্াডাদনার অনুমনত প্রোদনর উদেদশয ননউ ইয়দর্ব র ননয়ম, নর্ধান এর্ং প্রনর্ধাদনর নশদরানাম 14-এর ধারা
633.16-এর প্রদয়াজনীয় অংশ;

•

সামানজর্ পনরদষর্া আইদনর (Social Services Law) ধারা 131-u এর্ং 459 (b) এর্ং
NYCRR-এর নশদরানাম 18-র ধারা 408.6, 408.7 এর্ং 408.8 ্ত েূর প্বন্ত নশশু এর্ং
পানরর্ানরর্ পনরদষর্া র্া্বালয় (Office of Children and Family Services) র্ততব র্ প্রনতনিত আইন
এর্ং প্রনর্ধান স্ট্ভাদর্ দেননর্ নভনিদত পানরর্ানরর্ সনহংসতাা্র নশর্ারদের আর্ানসর্ র্মবসূনর্র সময়র্াল
এর্ং র্যয় পনরদশাদধর পনরমাণদর্ সীনমত র্দর;

•

জনস্বাস্থয নর্ষয়র্ জরুনর পনরনস্থনত র্লার্াদল নননেব ষ্ট অযালদর্াহল-নভনির্ হযান্ড সযাননোইজার পণয উৎপােন
(মার্ব 2002) র্রার োেয ও ওষুধ প্রশাসদনর নীনতর সাদথ সামঞ্জসয স্টরদে ননর্নন্ধত আর্ানসর্ ফাদমবসী
এর্ং ননর্নন্ধত আর্ানসর্ আউেদসানসবং সংস্থাগুদলাদর্ নননেব ষ্ট অযালদর্াহল-নভনির্ হযান্ড সযাননোইজার পণয

উৎপােদন অস্থায়ীভাদর্ অনুমনত প্রোদনর উদেদশয নশো আইন এর্ং সংনিষ্ট প্রনর্ধাদনরধারা 6808
(1)-এর প্রদয়াজনীয় অংশ;
•

্তেণ প্বন্ত স্টর্াদনা র্যনক্তগত স্বাস্থয তথযদর্ (Personal Health Information) ঝুুঁ নর্গ্রস্থ হওয়া প্রনতদরাধ
র্রদত প্বাপ্ত সুরো রদয়দে ততেণ প্বন্ত ফাদমবনস স্টের্নননশয়ান এর্ং ফামবানসেদের তাদের র্াডীসহ
স্টর্াদনা নর্র্ল্প স্থাদন অনুশীলদনর অনুমনত প্রোদনর উদেদশয নশো আইদনর ধারা 6802, 6808, ও 6841
এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 8 এর েন্ড 29.7 (10) এর্ং 63.6-এর প্রদয়াজনীয় অংশ;

•

স্নাতর্ হর্ার পর পর 180 নেদনর জনয ননর্নন্ধত স্টপশাোর নাসব এর্ং স্টেদের নশো নর্ভাগ (State
Education Department) র্ততব র্ ননর্নন্ধত লাইদসন্সপ্রাপ্ত েে নাদসবর লাইদসদন্সর অনুদমােন পাওয়ার
স্ট্াগযতা অজবদনর উপ্ুক্ত নশো র্া্বক্রদমর মাধযদম হওয়া স্নাতর্দের এর্জন ননর্নন্ধত স্টপশাোর নাদসবর
তত্ত্বার্ধাদন এর্ং ননদয়াগর্ারী হাসপাতাল র্া নানসবং স্টহাদমর সমথবদন নানসবং অনুশীলদনর জনয নন্ুক্ত র্রার
উদেদশয নশো আইদনর ধারা 6907 এর উপনর্ভাগ 5 এর্ং সংনিষ্ট প্রনর্ধাদনর প্রদয়াজনীয় অংশ;

•

COVID-19-এর পনরনস্থনত স্টমার্দর্লায় স্টেদের প্রনতনক্রয়ার অংশ নহদসদর্ প্রোন র্রা নর্নর্ৎসা পনরদষর্ার
জনয সরর্ানর র্মবর্তব া আইদনর (Public Officers Law) ধারা 17 এর নর্ধান স্টথদর্ স্টেে ইউননভানসবটি
অফ ননউ ইয়র্ব (SUNY)-এর মানলর্ানাধীন অথর্া স্টেে ইউননভানসবটি অফ ননউ ইয়র্ব র্ততব র্ ইজারা
স্টনয়া এর্ং স্টেে ইউননভানসবটি অফ ননউ ইয়র্ব র্ততব র্ পনরর্ানলত স্থাপনাসমূদহ COVID-19-এর পনরনস্থনত
স্টমার্দর্লায় স্টেদের প্রনতনক্রয়ার সহায়তা র্রা নর্নর্ৎসর্গণ র্াে ্াদেন না তা নননিত র্রদত সরর্ানর
র্মবর্তব া আইদনর ধারা 17-এর উপনর্ভাগ 11 এর্ং সংনিষ্ট স্ট্দর্াদনা প্রনর্ধাদনর প্রদয়াজনীয় অংশ;

•

সরর্ানর র্মবর্তব া আইদনর ধারা 17 এর উপনর্ভাগ 1-এর অনুদেে এর্ং সংনিষ্ট স্ট্দর্াদনা প্রনর্ধাদনর এই
পনরসর প্বন্ত স্ট্োদন SUNY এই অনুদেদের অধীদন SUNY আপদেে হাসপাতাল (SUNY Upstate
Hospital), SUNY স্টোনন ব্রুর্ ইউননভানসবটি হাসপাতাল এর্ং ইউননভানসবটি হাসপাতাল (SUNY Stony
Brook University Hospital), ইউননভানসবটি হাসপাতাল SUNY ডাউনদেে (University Hospital
SUNY Downstate)-এর জনয স্টেে জুদড এর্টি স্টস্বোদসর্ী র্মবসূনর্র মদনানয়ন নেদয়দে, স্ট্োদন
পানরশ্রনমর্প্রাপ্ত এর্ং পানরশ্রনমর্হীন উভয় ধরদনর স্টস্বোদসর্ী রদয়দে;

•

ননউ ইয়র্ব স্টেদের র্নমউননটি র্দলজগুদলাদত আর্াসদনর শংসাপত্র জমা স্টেওয়ার নত্রশ নেদনর প্রদয়াজনীয়তা
স্থনগত র্রা, এর্ং COVID-19-এর জরুরী অর্স্থা র্লার্াদল প্রনতটি র্াউনিদত আর্াসদনর প্রশংসাপদত্রর
জনয ইদলর্ট্রননর্ স্টমইল এর্ং ডাদর্র মাধযদম আদর্েদনর অনুমনত স্টেওয়ার উদেদশয নশো আইদনর ধারা
6305-এর উপনর্ভাগ (3) এর্ং NYCRR-এর নশদরানাম 8-এর 602.12 ধারার উপনর্ভাগ (c) এর্ং
প্রদ্াজয অনযানয স্ট্দর্াদনা রাষ্ট্র র্া স্থানীয় আইন, নর্নধ র্া প্রনর্ধাদনর প্রদয়াজনীয় অংশ;

•

্থা্থভাদর্ র্া্বর্র র্রা জরুনর অর্স্থার স্ট াষণাপত্র জানর র্রা হদল এই ধারাগুদলার মদধয নননষদ্ধ র্রা
শতব ার্লী পূরদণ স্টর্াদনা স্টেে র্া স্থানীয় র্ততব পে র্যথব হদল র্ততব পে র্াদজে অনফদসর (Authorities
Budget Office) পনরর্ালর্দর্ এই সময়সীমা উদপো র্রার অনুমনত স্টেওয়ার উদেদশয সরর্ানর র্মবর্তব া
আইদনর ধারা 2800(1)(a) ও (2)(a); 2801(1) ও (2); 2802(1) এর্ং (2);
2824(2)-এর সামঞ্জসযপূণব এর্ং প্রদয়াজনীয় অংশ;

•

স্ট্োদন র্াস্তর্ সম্মত স্টসোদন, পার্নলর্ সত্ত্বাগুদলা নর্ড উন্মুক্তর্রদণর স্টরর্ডব র্রদর্ র্া লাইভ নিম
সরর্রাহ র্রদর্ ্াদত জনসাধারদণর এই জাতীয় নর্দডর উদদ্বাধন স্টেোর সুদ্াগ পায় ,এই শদতব নর্দডর
নন-পার্নলর্ উন্মুক্তর্রদণর (Non-public Opening of Bid) অনুমনত স্টেয়ার উদেদশয; সাধারণ স্টপৌর
আইদনর (General Municipal Law) ধারা 103(2), স্টেদের অথব আইন আইদনর (State Finance
Law) ধারা 144(1), নশো আইদনর (Education Law) ধারা 376(8)(a) এর্ং সরর্ানর র্মবর্তব া
আইদনর (Public Authorities Law) ধারা 359(1)-এর প্রদয়াজনীয় অংশ;

•

স্টেে নডপােবদমি র্ততব র্ লাইদসন্সপ্রাপ্ত র্যনক্ত ও র্যর্সানয়র্দেরদর্ তাদের লাইদসদন্সর স্টময়াে স্টশষ হওয়ার
তানরে র্ানডদয় স্টেয়ার উদেদশয:
•
এই ননর্বাহী আদেদশর স্টময়াে স্টশষ হওয়ার 30 নেদনর মদধয লাইদসন্স নর্ায়দনর সময় র্াডাদনার
উদেদশয, প্রদয়াজন অনু্ায়ী অনুদেে 6-D, 7, 7-A, 8-B, 8-C, 27, 28, 35-B, 35-C,
37-A, 39-E, 39-G, 41, সাধারণ র্যর্সা আইন (General Business Law)-এর ধারা
399-pp সংদশানধত হল;
•
এই ননর্বাহী আদেদশর স্টময়াে স্টশষ হওয়ার 30 নেদনর মদধয লাইদসন্স নর্ায়দনর সময় র্াডাদনার
উদেদশয, প্রদয়াজন অনু্ায়ী অনুদেে 6-F, 6-H, এর্ং ননউ ইয়র্ব র্া্বননর্বাহী আইন (New
York Executive Law)-এর ধারা 130-131 সংদশানধত হল;
•
এই ননর্বাহী আদেদশর স্টময়াে স্টশষ হওয়ার 30 নেদনর মদধয লাইদসন্স নর্ায়দনর সময় র্াডাদনার
উদেদশয, প্রদয়াজন অনু্ায়ী স্থার্র সম্পনি আইন (Real Property Law)-এর অনুদেে 12-A,
12-B, এর্ং 12-C সংদশানধত হল;এর্ং

•

এই ননর্বাহী আদেদশর স্টময়াে স্টশষ হওয়ার 30 নেদনর মদধয লাইদসন্স নর্ায়দনর সময় র্াডাদনার
উদেদশয, প্রদয়াজন অনু্ায়ী ননউ ইয়র্ব নশল্প ও সংস্কত নত নর্ষয়র্ আইন (New York Arts and
Cultural Affairs Law)-এর অনুদেে 25 সংদশানধত হল;

•

র্তব মাদন স্টেে নডপােবদমি র্ততব র্ প্রতযনয়ত ননমবাতা, েুর্রা নর্দক্রতা, ইন্সেলার এর্ং স্টমর্াননর্দেরদর্
তাদের নর্েযমান প্রতযয়নপত্র নর্ায়ন র্ালু রােদত সমথব র্রার উদেদশয, COVID-19 জরুনর অর্স্থা
র্লার্াদল স্টর্াসবসমূহ র্ানতল র্া স্থনগত র্রার র্ারদণ নশো নর্ষয় শতব র্ালু রাো সম্ভর্ না হর্ার
পনরনস্থনতদত NYCRR-এর নশদরানাম 19-এর ধারা 1210.13;

•

নশদরানাম 16, নগর উন্নয়ন র্দপবাদরশন নর্নধ (Urban Development Corporation Act), এই
পনরনস্থনতদত স্ট্, স্টর্াদনা প্রস্তানর্ত প্রর্ল্প র্া্বর্র র্রার জনয জনসাধারদণর শুনাননর প্রদয়াজনীয়তা হয়,
এই শদতব স্ট্ নগর উন্নয়ন র্দপবাদরশন জনগদণর জনয প্রস্তানর্ত প্রর্দল্পর নর্ষদয় মন্তর্য র্রার এর্টি
নর্র্ল্প সুদ্াগ সরর্রাহ র্দর এর্ং আইনটিদত থার্া স্টনাটিদশর শদতব র সাদথ সামঞ্জসয স্টরদে স্টসই সুদ্াদগর
স্টনাটিশ প্রর্াশ র্দর;

•

র্া্বননর্বাহী আইদনর ধারা 94, স্টসই মাত্রায়, ্েন ধারা 94(10)(a-c) অনু্ায়ী নর্েু নর্েু প্রনশেণ
আর্শযর্ হয়, এই ধরদনর সময়সীমা পূরদণ র্যথবতা র্া্বননর্বাহী আইদনর লঙ্ঘন নহসাদর্ ধরা হদর্ না ্নে
এই ধরদনর প্রনশেণ 30 নেদনর মদধয সম্পন্ন হয়;

•

সাোরণ র্যার্সা আইদনর ধারা 352-e(2) স্ট্োদন 30 নেদনর মদধয সহদ্াগীতা/সমর্াদয়র প্রস্তার্
পনরর্ল্পনায় প্রনতনক্রয়া জানাদত হদর্, উদেেয স্ট্, এ ধরদনর প্রনতনক্রয়ার জনয সময়সীমা 30 নেন প্বন্ত
র্নধবত র্রা স্ট্দত পাদর;

•

দর্নর্ত্র, পনরর্তব দনর অনুদমােন এর্ং অনযথায় অনুদমােদনর আদর্েন প্রনক্রয়ার্রদণর অনুদরাদধ সাডা নেদত
অযানডরন্ডযার্ পার্ব এদজনন্সর (Adirondack Park Agency) প্রদয়াজনীয় আইন ও প্রনর্ধাদনর সময়সীমা
স্থনগত র্রার উদেদশয র্া্বননর্বাহী আইদনর (Executive Law) ধারা 806, 808, 809, এর্ং 814,
পনরদর্শ সংরেণ আইদনর (Environmental Conservation Law) ধারা 24-0801, এর্ং সম্পনর্ব ত
নর্নধর প্রদয়াজনীয় অংশ;

•

লাইদসন্স অনুদমােদনর অভার্ সম্পনর্ব ত স্টেওয়ানন র্া স্টফৌজোনর েন্ড র্যতীত ননউ ইয়দর্ব র্াজ র্রার
উদেদশয, মানর্ব ন ্ুক্তরাদষ্ট্রর স্ট্ স্টর্ানও স্টেে, র্া র্ানাডার স্টর্ানও প্রদেশ র্া অঞ্চদল লাইদসন্সপ্রাপ্ত র্রদত
এর্ং সুেযানত থার্া ধাত্রীদের থার্দত অনুমনত স্টেওয়ার উদেদশয নশো আইদনর ধারা 6951, 6952,
6953 ও 6955-এর প্রদয়াজনীয় অংশ;

•

স্টর্র্লমাত্র স্ট্ সর্ল স্টমাের্ান COVID-19 প্রােূভবাদর্র র্ারদণ স্টস্বোয় অর্ল নহদসদর্ রাো হদয়দে তাদের
জনয এই ননর্বাহী আদেদশর সাদথ সম্পনর্ব ত 30-নেদনর জনয স্টোল আোয় র্রদত ্া স্টশষ র্াদরর পর েয়
মাদসর মদধয স্টর্াদনা স্টমাের্ান পরীো র্রার শতব , এই পনরসদর পনরর্হন আইন (Transportation
Law)-এর স্টসর্শন 140(3)-এর প্রদয়াজনীয় অংশ;

•

এই ধারার অধীদন গণনা র্রা আয় সীমার্দ্ধতা স্টথদর্ জরুরী সময়র্াদল প্রাপ্ত স্ট্দর্াদনা আয় উদপো
র্রার উদেদশয অর্সর ও সামানজর্ সুরো আইদনর (Retirement and Social Security Law) ধারা
212;

•

র্ানষবর্ সুরো পনরেশবন এর্ং র্মপদে নদ্বর্ানষবর্ ননগবমন পনরেশবন প্রদয়াজন ্াদত এই আদেদশর তানরে
প্বন্ত দর্ধ তদর্ এটির স্টময়াে সামদন স্টশষ হদর্ এমন পনরেশবন প্রতযয়নপদত্রর স্টময়াে স্টশষ হর্ার পদরও
্ানর্াহন দর্ধভাদর্ র্ালাদনা ্ায়, এমন পনরসদর স্টমাের্ান এর্ং ট্রযানফর্ আইদনর (Vehicle and
Traffic Law) ধারা 301 এর উপনর্ভাগ (a)-এর প্রদয়াজনীয় অংশ;

•

অদন্তযনষ্টনক্রয়া পনরদষর্ার অনুদমােদন র্া গ্রহদন ডকুদমি এর্ং ফমব এর্জন র্যনক্ত র্ততব র্ হাদত স্টেয়া
স্বােদরর র্েদল ইদলর্ট্রননর্ স্বাের র্যর্হার র্রদত অনুমনত স্টেয়ার উদেদশয স্টেদের প্র্ুনক্ত আইন
(State Technology Law)-এর ধারা 307(1)-এর প্রদয়াজনীয় অংশ;

অরিকন্তু, েূদ্বাগপুনব পনরনস্থনতদত েূদ্বাগ স্টমার্াদর্লা র্রদত স্ট্দর্াদনা ননদেব শনা প্রোদন আমার উপদর
র্া্বননর্বাহী আইদনর অনুদেে 2-B ধারা 29-a অনু্ায়ী নযাস্ত র্ততব ত্ব র্দল, এই র্া্বননর্বাহী আদেদশর তানরে
স্টথদর্ এনপ্রল 26, 2020 প্বন্ত আনম এত দ্বারা ননদনাক্ত ননদেব শনা প্রোন র্রনে:
•

স্টেের্যাপী স্কু ল র্দন্ধর সাদথ সম্পনর্ব ত ননর্বাহী আদেশ 202.4-এ অন্তভুব ক্ত ননদেব নশর্াটি সমস্ত স্কু ল এনপ্রল
15, 2020 অর্নধ র্ন্ধ থার্দর্ র্দল সংদশানধত হদর্, ্েন সর্ন্ধ থার্ার নর্ষয়টি পুনঃমূলযায়ন র্রা হদর্।

COVID-19-এর প্রােূভবাদর্র র্ারদণ স্টর্াদনা স্কু ল 180 নেদনর স্টসশদনর শতব পূরদণ র্যথব হদল তার স্কু ল
এইড হ্রাস পাদর্ না এই শদতব স্ট্ তাদের র্ন্ধ এোদন উনেনেত শদতব র র্াইদর ্ায় না। অপনরহা্ব
র্মীদের নশশুদের পনরর্্বা উপর স্টজার স্টেয়াসহ স্কু ল নডনিক্টগুদলাদর্ নর্র্ল্প ননদেব শনামূলর্ অপশন,
নর্তরণ এর্ং োর্াদরর প্রাপযতা, ও নশশু পনরর্্বা, এর্ং প্রথম স্টর্াদনা অর্র্াশ র্া তু ষারপাদতর নেদনর
র্যর্হার অর্যাহত রােদত হদর্।
•

স্টপ্রানফলযার্টির্ উদেদশয হাইদরানিদলাদরাকুইন র্া স্টলাদরাকুইন সরর্রাদহর উপর ননদষধাজ্ঞার সাদথ সম্পনর্ব ত
ননর্বাহী আদেশ 202.10-এ থার্া ননদেব নশর্াটি নননরূদপ সংদশাধন র্রা হদয়দে: স্টর্ানও ফামবানসে
নলনেতভাদর্: োেয এর্ং ঔষধ প্রশাসন অনুদমানেত উপসদগবর জনয ননধবানরত র্যতীত, হাইদরানিদলাদরাকুইন
র্া স্টলাদরাকুইন প্রোন র্রদর্ন না; 42 U. S. C 1396r -8(g)(l)(B)(i)-এ র্নণবত সংস্থার
অন্তভুব ক্ত অন্তভূব ক্ত হর্ার জনয অনুদমানেত এর্ র্া এর্ানধর্ উদ্ধতনত দ্বারা সমনথবত স্টর্াদনা উপসদগবর জনয;
হাসপাতাদলর আর্ানসর্ স্টরাগী এর্ং জটিল অর্স্থায় উপনীত স্টরাগীদের জনয; স্টর্াদনা েে নানসবং সংস্থার
জটিল এর্ং েুরাদরাদগযর মাঝামানঝ অংদশর র্ানসন্দাদের জনয; অথর্া এর্টি ইননেটিউশনাল নরনভউ স্টর্াডব
(Institutional Review Board) র্ততব র্ অনুদমানেত গদর্ষণার অংশ নহদসদর্ এই জাতীয় ঔষদধর নর্ধান
স্টেয়ার জনয অনুদমানেত স্ট্দর্াদনা র্যনক্ত র্যর্স্থাপত্রটিদত এই র্যর্স্থাপত্র স্টর্াদনা পনরনস্থনতদত স্টেয়া হদয়নেল
তা উদেে র্রদর্ন।

•

স্টর্াদনা ধরদনর স্থাপনার র্া্বক্রম র্া র্ত জন র্যনক্ত স্টর্াদনা জায়গায় থার্দত পারদর্ তা সীনমত র্রার
স্টর্াদনা র্া্বননর্বাহী আদেশ র্া্বর্র হদল, র্া্বননর্বাহী আদেশ দ্বারা অনুদমানেত সংেযার স্টর্নশ সংেযর্
র্যনক্ত দ্বারা এই জাতীয় স্টর্ানও স্থাপনার জায়গা েেল হদল র্া র্া্বক্রম পনরর্ালনা র্রা হদল তা আইন
লঙ্ঘন র্দল গণয হদর্ এর্ং এটি সীমার্দ্ধতার মাধযদম নয় নর্দশষ ভাদর্, স্ট্ স্থাপনা র্া স্থাদন অর্নস্থত
তার এেনতয়াদর থার্া ইউননফমব স্টর্াড (Uniform Code) র্া র্া্বর্র অনযানয স্থানীয় নর্নডং স্টর্াদডর
লঙ্ঘন র্দল গণয হদর্। এ জাতীয় স্টর্ানও লঙ্ঘদনর েনা েদল, স্ট্ স্থান র্া স্থাপনায় এটি অর্নস্থত স্টসই
এলার্ার মদধয আইন প্রদয়াদগর অনুদমােনপ্রাপ্ত স্টর্ানও স্টেে, র্াউনি, র্া স্থানীয় পুনলশ অনফসার, স্টসই
স্থান র্া স্থাপনা স্টথদর্ র্যনক্তদের অপসারণ র্রদত পারদর্ন। এোডাও, এোডাও, এ জাতীয় স্টর্ানও
লঙ্ঘদনর েনা েদল, স্ট্ স্থান র্া স্থাপনায় এটি অর্নস্থত স্টসই এলার্ার মদধয ইউননফমব স্টর্াড র্া
অনযনয স্থানীয় নর্নডং স্টর্াড প্রদয়াদগর অনুদমােনপ্রাপ্ত স্টর্ানও স্টেে, র্াউনি, র্া স্থানীয় আইন
প্রদয়াগর্ারী র্মবর্তব া র্া ফায়ার মাশবাল এমন স্ট্দর্াদনা স্থাপনা র্া স্থানদর্ অযানপয়াদরন্স টিনর্ে, এর্টি
লং দনর স্টনাটিশ, এ ধরদনর লং দনর প্রনতর্াদরর আদেশ জানর র্রদত পারদর্ন স্ট্গুদলার তাৎেনণর্
পনরপালন র্রদত হদর্ এর্ং/অথর্া স্ট্দর্াদনা মানলর্, অপাদরের নর্ংর্া ভাডাটিয়াদর্ েেল র্রদর্ন না
আদেশ (Do Not Occupy Order) নেদত পারদর্ন। েেল-সংক্রান্ত ননদেব শনা র্া স্থাপনার র্া্বক্রমসম্পনর্ব ত ননদেব শনার পনরপালন নননিত র্রার উদেদশয, এই নর্ধাদনর স্টর্ানও নর্েু ই এ জাতীয়
এর্ং/অথর্া অনতনরক্ত আইন প্রদয়াদগর পেদেপ স্টনওয়ার স্টেদত্র স্টর্াদনা সরর্ানর ইউননে র্া সংস্থার
র্ততব ত্বদর্ সীমার্দ্ধ র্রদর্ না।

•

ননউ ইয়র্ব স্টেদের স্বাস্থয েপ্তর (New York State Department of Health) র্ততব র্ জানরর্ত ত
COVID-19-র সংক্রমণ এর্ং সংক্রমণ ননয়ন্ত্রণ সংনিষ্ট সর্ল নের্ ননদেব শনা অনর্লদম্ব র্া্বর্র হদর্ এর্ং
ননউ ইয়র্ব স্টেদের স্বাস্থয েপ্তর র্ততব র্ অতীদত প্রোনর্ত ত স্টর্াদনা সাং নষবর্ নের্ ননদেব শনা এর্ং স্ট্দর্াদনা
স্থানীয় স্বাস্থয স্টর্াডব এর্ং স্ট্দর্াদনা স্থানীয় স্বাস্থয েপ্তর র্া এর্ই নর্ষদয়র সাদথ সম্পনর্ব ত স্টেদের অনযানয
স্টর্াদনা রাজনননতর্ উপনর্ভাগ র্ততব র্ জানরর্ত ত স্ট্দর্াদনা নের্ ননদেব শনাদর্ র্ানতল র্রদর্।

অযালদর্নন নসটিদত স্টেওয়া, আমার হস্ত দ্বারা
এর্ং স্টেদের নপ্রনভ নসদলর অধীদন
প্রেি এই েুই হাজার নর্শ সাদলর
মার্ব মাদসর সাতাশতম নেদন।

গভনবর র্ততব র্

গভনবদরর সনর্র্

