নম্বর 202.4
নির্বাহী আদেশ
অব্যাহত সাময়িক স্থয়িতাদেশ এব্ং েুদ্য ািকালীন জরুয়ি অব্স্থা সংক্রান্ত আইদনি পয়িমাজযন

য্খাদন,7 মার্ব 2020 তানিদে আনম - স্টেদেি সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদেি েুদ্বাগকািীি
জরুনি অর্স্থাি কথা স্ট াষণা কদি নির্বাহী আদেশ িম্বি 202 জানি কনি;

য্খাদন, COVID-19 এি ভ্রমণ সংনিষ্ট

েিা এর্ং সম্প্রোদেি স্ট্াগাদ্াগ সংক্রান্ত সংক্রমণ

উভেই নিউ ইেকব স্টেদে িনথর্দ্ধ কিা হদেদে এর্ং আদিা অর্যাহত হদত পাদি র্দি প্রতযাশা কিা হদে
এর্ং

এখন, অতএব্,, েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িা কিাি জিয প্রদোজিীে েুদ্বাগকািীি জরুনি
সমে স্টকাদিা নিদেব শ জানি কিাি জিয নির্বাহী আইদিি 29-a স্টসকশদিি আর্টবদকি 2-B
অিু্ােী আমাি উপি িযস্ত কতৃ দেি দ্বািা, আনম এই নির্বাহী আদেদশি তানিে স্টথদক 15
এনপ্রি, 2020 সমেকাদিি জিয নিম্ননিনেত নিদেব শগুনি জানি কিনে:
• স্টকাি স্থািীে সিকাি র্া িাজনিনতক মহকুমা, কা্বকি মার্ব 17, 2020 স্টথদক কা্বকি,
স্থািীে সিকাি দ্বািা অপনিহা্ব-িে নির্বানিত কমীিা র্ানি স্টথদক কাজ কিদত পািদর্ি র্া
েু র্ট নিদত পািদর্ি স্টকাি অযাক্রুোি র্াজব িা কদি, শুর্ু স্টসই সর্ কমীদেি োিা ্ািা
COVID-19 এি প্রনত এিাকাি প্রনতনক্রোি জিয অপনিহা্ব। এই র্িদিি অপনিহা্ব িে এমি
কমীি স্টমাে 50-শতাংদশি (50%) এি কম হদর্ িা এই র্িদিি স্থািীে সিকাি র্া
িাজনিনতক মহকুমাি সম্পূণব জির্ি জুদি স্টমাে কমীি সংেযা।
•

স্ট্ স্টকাি িাজয কমী ্াি পনিদষর্া অপনিহা্ব িে, অথর্া COVID-19 এি প্রনত প্রনতনক্রো
সমথবি কিাি জিয প্রদোজি িে, তাদেি কাদজ নিদপােব কিাি স্টেদত্র স্ট্ সীমার্দ্ধতাগুনি
আদে তা সকি কাউনিি স্টেদত্র প্রসানিত হদর্ নিউ ইেকব স্টেদে।

•

স্টকাি পূর্ব নিদেব শ সদেও, নিউ ইেকব িাদজযি প্রনতর্ট স্কু ি েুই সপ্তাদহি জিয র্ন্ধ কিাি নিদেব শ
জানি কিা হদে, র্ুর্র্াি, 18 মার্ব, 2020 স্টথদক 01 এনপ্রি 2020 অর্নর্। এই তানিদেি
পদিও এই র্ন্ধ িাোদক আদিা প্রসানিত কিা হদর্ নকিা তা িাজয সিকাি মূিযােি কিদর্ি
এর্ং 180 নেদিি নিদেব শিামূিক প্রদোজিীেতা স্থনগত িাো অর্যাহত িােদর্ি নকিা িাজয তা
নস্থি কিদর্ি। 180 নেদিি স্থনগতাদেশ িাদজযি র্ন্ধ িাোি নিদেব দশি সাদথ সমন্বে কিা হদর্।
স্ট্ সর্ স্কু ি র্ন্ধ িাোি সমে সীমা অনতক্রম কিদর্, তাদেি 180-নেদিি নিেম স্টথদক
অর্যাহনত স্টেওো হদর্ িা। স্কু ি নিনিক্টিা নর্কল্প নিদেব শিামূিক নর্কল্প উন্নত কিাি, োর্াি
নর্তিণ এর্ং প্রাপযতা, এর্ং নশশু পনির্্বাি জিয পনিকল্পিা প্রস্তুত কিদর্ স্ট্োদি নর্দশষ কদি
স্টজাি স্টেওো হদর্ স্বাস্থয স্টসর্া স্টপশা নিদোনজত র্া প্রথম প্রনতনক্রোকািী নপতামাতাি সন্তািদেি
পনিদষর্া প্রোি কিা ্ািা প্রনতনক্রোি প্রদর্ষ্টাে অতযন্ত গুরুেপূণব, এই র্িদিি পনিকল্পিা িাজয
নশো েফতদিি (State Education Department) কাদে জমা স্টেওো হদর্ এর্ং তাস্বাস্থয েপ্তি
এর্ং নশশু ও পনির্াি পনিদষর্া েপ্তদিি (Department of Health and Office of Children
and Family Services) সদে আদিার্িা কদি সংদশার্ি র্া পনির্তব ি কিা হদত পাদি। িাসাউ
কাউনিি স্কু ি স্টজিা, সাদফাক কাউনি এর্ং ওদেেদর্োি কাউনি এর্ং নিউ ইেকব শহিদক 17
মার্ব, 2020-ি মর্যিাদতি মদর্য অিুদমােদিি জিয এমি পনিকল্পিা জমা নেদত হদর্ িাজযদক।

•

17 মার্ব 2020 অিুনিত হওোি কথা এমি স্টকাি গ্রামীণ নির্বার্ি স্থনগত কিা হদর্
এর্ং স্ট্ স্টকাি নির্বানর্ত আনর্কানিক তাি পদে আসীি থাকদর্ি ্তেণ িা একর্ট
িতু ি নির্বার্ি অিুনিত হদে।

মাদর্বি স্টষািতম নেদি অযাির্ানিদত শহদি,
স্টেদেি নপ্রনভ নসি এর্ং
আমাি হস্ত দ্বািা প্রেত্ত
হদিা েুই হাজাি কুনি
র্ৎসদি।
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