নং, 202.5

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

য্খাদন, মার্ব 7, 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 সংস্পশবজনিত সংক্রমণ উভেই নিউ ইেকব স্টেদে
িনথর্দ্ধ কিা হদেদে এর্ং আদিা অর্যাহত হদত পাদি র্দি প্রতযাশা কিা হদে;
য্খাদন, COVID-19 এি েুদ্বাগকািীি জরুনি অর্স্থাি স্টেদত্র সর্দর্দে সমদোপদ্াগী , এর্ং কা্বকি পেদেদপি
সুনর্ধাদথব, নিউ ইেকব স্টেদেি জিয দ্রুত কাজ কিদত পািা, সমন্বে কিা এর্ং পণয, পনিদষর্া, স্টপশাজীর্ী এর্ং সর্ ধিদিি
স্টেো কমীদকদক একনত্রত কিা এেি অতীর্ জ়রুনি এর্ং
এখন তাই আনম, অযান্ড্রু এম. কুওদমা, স্টেে অভ নিউ ইেকব -এি গভিবি, নির্বাহী আইদিি অিুদেে 2-B এি ধািা
29-a স্টমাতাদর্ক আমাি উপি অনপবত েমতা র্দি সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া স্টকাদিা সংনর্ধাি, স্থািীে আইি, অধযাদেশ,
আদেশ, শাসি র্া· প্রনর্ধাি র্া এি অংশ, একটি স্টেদেি েুদ্বাগকািীি জরুনি সমদে স্টকাদিা এদজনি, ্নে এই ধিদিি
সংনর্ধাি স্টমদির্িা, স্থািীে আইি, অধযাদেশ, আদেশ, নিেম র্া প্রনর্ধাি, েুদ্বাগ জরুনি অর্স্থা স্টমাকাদর্িা কিাি জিয
প্রদোজিীে পেদেপ প্রনতদিাধ কদি, র্াধাগ্রস্ত কদি র্া নর্িম্ব কদি, স্টস কািদণ এই ধিদিি েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িাে সহােতা র্া
সাহা্য কিাি জিয, আনম সামনেকভাদর্ এ সকি স্থনগত র্া পনিমাজবি কিিাম ্া এই নির্বাহী আদেদশি তানিে স্টথদক
এনপ্রি 17, 2020 স্টথদক সমেকাদিি জিয কা্বকি থাকদর্ নিম্ননিনেত:
•

নশো আইদিি ধািা 6512 স্টথদক ধািা 6516 প্বন্ত এর্ং ধািা 6524 এর্ং NYCRR এি োইদেি 8 এি পােব
60-এি আওতাে মানকব ি ্ুক্তিাদেি স্ট্দকাদিা স্টেদে র্তব মাদি ভাদিা স্টসর্া স্টপ ৌঁদে স্টেওোি জিয নর্নকৎসকদেি
িাইদসি স্টেওো হদিা এর্ং নিউ ইেকব স্টেদে িাইদসদিি অভাদর্ স্টেওোনি র্া স্ট জোনি শানস্ত োড়াই স্টমনিনসি
নেদত পািদর্;

•

নশো আইদিি ধািা 6502 এর্ং NYCRR -এি োইদেি 8 এি অংশ 59.8 -এি আওতাে, স্ট্ পনিমাণ
নর্নকৎসক িাইদসিধািী এর্ং নিউ ইেকব স্টেদে র্তব মাি ভাদিা স্টসর্া োি কিাি জিয প্রদোজিীে, নকন্তু তািা নিউ
ইেকব স্টেদে নির্নিত িে, তাদেিদক নিউ ইেকব স্টেদে নির্িি িা কিা সংক্রান্ত স্টেওোনি র্া স্ট জোনি শানস্ত
োড়া স্টসর্া প্রোদিি অিুমনত স্টেওো হি;

•

নশো আইদিি ধািা 6512 স্টথদক ধািা 6516, প্বন্ত এর্ং 6905, 6906 এর্ং 6910 এর্ং NYCRR, এি োইদেি
8 এি পােব 64 এি আওতাে,নির্নিত িাসব, িাইদসিধািী র্যর্হানিক িাসব এর্ং িাইদসিকৃ ত িাদসবি স্টপশা র্র্বা
কািীদেি মানকব ি ্ুক্তিাদেি স্ট্দকাদিা স্টেদে র্তব মাদি এই অর্স্থা স্টমাকাদর্িাি জিয প্রদোজিীে িাইদসদিি অভাদর্
স্টেওোনি র্া স্ট জোনি শানস্ত োড়া স্টসর্া প্রোদিি অিুমনত স্টেওো হি;

•

নশো আইদিি ধািা 6512 স্টথদক ধািা 6516 প্বন্ত এর্ং 6541 এর্ং NYCRR এি োইদেি 8 এি অংশ 60.8
এি আওতাে নর্নকৎসক সহােকদেি িাইদসি প্রোি কিাি জিয অিুমনত স্টেওো হি এর্ং মানকব ি ্ুক্তিাদেি

স্ট্দকাদিা স্টেদে র্তব মাি এই পনিনস্থনতদত নিউ ইেকব স্টেদে িাইদসদিি অভাদর্ স্টেওোনি র্া স্ট জোনি শানস্ত োড়া
স্টসর্া প্রোদিি অিুমনত স্টেওো হি;
•

NYCRR এি োইদেি 10 এি ধািা 400.12-এি আওতাে, োস্থযকনমশিাি কতৃব ক অিুদমানেত 28 টি সুদ্াগসুনর্ধা েুদ্বাগ জরুনি অর্স্থাি দ্বািা আক্রান্ত স্টিাগীদেি কাদে স্টপ ৌঁদে স্টেওোি ও তাদেি গ্রহদণি অিুমনত প্রোি কিা
হি;

•

NYCRR,-এি োইদেি 10 এি ধািা 415.11-এ, এই নর্প্বদে আক্রান্ত র্যনক্তদেি িানসবংদহামগুনিদক ভনতব ি অিুমনত
স্টেওোি জিয প্রদোজিীে র্যর্স্থা নিদত র্িা হি, এই ধিদিি িানসবং স্টহামগুনিদক সামনেকভাদর্ র্যনক্ত স্ট্ স্থাি তযাগ
কদিদে তাি সামনগ্রক প্বাদিার্িা ও মূিযােিও কিদর্ি স্ট্ি ঐোদি তাি আি স্ট িাি প্রদোজ়ি িাই, এদেদত্র
র্যনক্তদক িানসবং স্টহামগুনি স্টথদক স্থাি তযাগ কিাদিাি অিুমনতও প্রোি কিা হি; ;

•

NYCRR-এি োইদেি 10-এি স্টসকশি 415.15 -এি উপনর্ভাগ, প্রদোজি অিু্ােী িানসবং স্টহামগুনিদত আক্রান্ত
র্যনক্তদক জরুনি নভনিদত ভনতব কিাি জিয নর্নকৎসকদক অিুদমােি প্রোি কিা হি র্া স্টকাি র্যনক্ত আর্াি একই
সুনর্ধা গ্রহণ কিদত র্াইদি ্া স্টথদক তাদক ন নিদে স্টেওো হদেদে স্টস স্টেদত্র স্টস আদর্েি িাকর্ কিাি অিুমনত
স্টেওো হি;

•

NYCRR-এি োইদেি 10-এি স্টসকশি 415.26-এি উপনর্ভাগ অিু্ােী, প্রদোজি অিু্ােী িানসবং স্টহামগুনিদত
আক্রান্ত র্যনক্তদক ভনতব প্রনক্রো স্টমদি র্িাি অিুমনত স্টেওো হি, স্ট্মি- র্যনক্তি জিয স্টসই পদ্ধনত গ্রহণ ্া স্টথদক
তাদেি সনিদে স্টেওো হে অথর্া স্টসই সুনর্ধা স্টথদক তাদক ন নিদে স্টেওো ্া স্টস একর্াি স্টভাগ কদিদে;

•

NYCRR-এি োইদেি 10-এি ধািা 763.4-এি উপনর্ভাগ g এি অিুদেে 2,; ধািা 763.4 এি উপনর্ভাগ h
এি অিুদেে 7 এর্ং 8; 766.5 িং ধািাি উপনর্ভাগ a এি অিুদেে 2; 766.5 িং ধািাি উপনর্ভাগ d এি
অিুদেে 1 স্টমাতাদর্ক, ্ািা সাটিব াদেি স্টহাম স্টহিথ এদজনি, িং োমব স্টহাম স্টহিথ স্টকোি স্টপ্রাগ্রাম, এইিস স্টহাম
স্টকোি স্টপ্রাগ্রাম, এর্ং িাইদসিকৃ ত স্টহাম স্টকোি সানভব দসস এদজনি, তাদেিদক েুদ্বাগ প্রাথনমক পনিদষর্াি স্টেদত্র
প্রাথনমক পনিেশবদিি পি সাধয মদতা পাদসবািাি স্টকোি সাহা্যকািী র্া ইি-পাসবি ও ইি স্টহাম তোিনকি অিুমনত
স্টেওো হি ,এোড়া তািা পদিাে উপাদে স্ট্মি- স্টেনিদ াি র্া , নভনিও স্ট্াগাদ্াগসহ এই তোিনকি জিয
অিুমনতপ্রাপ্ত;

•

NYCRR-এি োইদেি 10 এি স্টসকশি 763.5-এি মদধয িদেদে, সাটিব াদেি স্টহাম স্টহিথ এদজনিি জিয প্রাথনমক
স্টিাগী স দিি অিুমনত স্টেওো, েী বদমোেী স্টহাম স্টহিথ স্টকোি স্টপ্রাগ্রাম এর্ং এইিস স্টহাম স্টকোি স্টপ্রাগ্রাদমি দ্বািা
েুদ্বাগকািীি জরুনি অর্স্থাে েনতগ্রস্ত র্যনক্তদেি স্টসর্া প্রোি
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•

এর্ং একটি কনমউনিটি স্টি াদিদিি প্রানপ্ত ও

ণ্টাি মদধয কিদত হদর্;

স্টসকশি 403.3 এর্ং 403.5 ্নে NYCRR এি োইদেি 10 হে, তাহদি স্টহাম স্টকোি সানভব দসস সংস্থাদক স্টহাম
স্টকোি কমী স্টিনজনি কিাি জিয তথয জমা নেদত হদর্;

•

NYCRR এি োইদেি 18 এি ধািা 358-4.3, 358-5.12 এর্ং 358-5.13, এি মদধয, স্টকাদিা পদেি দ্বািা
নিনেত, স্টেনিদ াদি, নভনিও র্া অিযািয ইদিকট্রনিক উপাদে িযা্য শুিানিদত উপনস্থনতি অিুমনত প্রোি কিা হি;

•

পার্নিক স্টহিথ আইদিি স্টসকশি 2999-h এর্ং 2999-j স্টত স্টমনিকযাি ইিদিমনিটি
ান্ড এিদিানিসদক োস্থয
কনমশিাদিি নর্দর্র্িাি নভনিদত স্ট্োদি COVID-19 আক্রান্ত র্ানসন্দািা নেি র্া স্ট্ র্াসস্থাি COVID-19 দ্বািা
আক্রান্ত তাদক পনিষ্কাি কিা ও জীর্ািুমুক্ত কিাি েির্ নহদসদর্ পুিিাে র্িণ কিা ্াদর্;

•

জিোস্থয আইদিি ধািা 2805-k ও NYCRR এি োইদেি 10 এি ধািা 4 05.4, 405.5, 405.9, 405.14,
405.19 এর্ং 405.22 অিু্ােী, প্রদোজিীে স্টপশাগত স্ট্াগযতা সম্পন্ন কমীদেি অিুমনত স্টেওোি জিয
প্রদোজিীেএর্ং ্ািাজিোস্থয আইি এর্ং NYCRR -এি এই ধিদিি ধািাগুনিি সদে সেনত স্টিদে সুনর্ধাে কাজ
কিদত অনধকািপ্রাপ্ত এর্ং েীকৃ ত র্া ্ািা অিয স্টেদেি প্রদ্াজয আইি ও প্রনর্ধাি স্টমদি একটি সুনর্ধাে কাজ
কিদত েীকৃ ত, তাদেিদক নিউ ইেকব স্টেদে একটি সুনর্ধাে অিুশীিি কিদত অিুমনত স্টেওো হি; ;

•

NYCRR এি োইদেি 10 এি অংশ 405 , এ একটি সাধািণ হাসপাতাদি নর্েযমাি িীনতমািা এর্ং পদ্ধনত
গ্রহণকিাি জিয র্িা হি, ্া একটি িতু ি, অস্থােী সুনর্ধা হদর্ এর্ং ্া COVID-19 প্রােুভবাদর্ি স্টিাগীদেি
নর্নকৎসাি উদেদশয ততনিকিা হদর্;

•

নিমবাণ সংক্রান্ত স্টকাদিা স্টকাি, শনক্ত সংিেণ, র্া অিযািয নর্নডং স্টকাি, এর্ং সমস্ত স্টেে ও স্থািীে আইি,
অধযাদেশ, এর্ং প্রশাসি সম্পনকব ত প্রনর্ধাি এর্ং এিদ াসবদমি, কনমশিাি দ্বািা অিুদমােি গ্রহণ কিদত হদর্, র্া
প্রদ্াজ়য স্টেদত্র OPWDD কনমশিাি দ্বািা অিুদমানেত হদত হদর্, স্ট্মি- প্রদ্াজয, র্যর্স্থাপিা স্থাপিাি সামনেক
পনির্তব ি, নর্োিা েমতা, এর্ং পনিদষর্া প্রোি; অস্থােী নিমবাণ, হাসপাতাদিি অর্স্থাি পনির্তব ি এর্ং এক্সদেিশি
সমূহ; প্রতযনেত েমতা সীমাি র্ৃনদ্ধ এর্ং/অথর্া অিনধক িাো এর্ং অস্থােী হাসপাতাদিি অর্স্থাি এর্ং এক্সদেিশি
প্রনতষ্ঠা

•

NYCRR এি োইদেি 10 এি পােব 425 এর্ং সামানজক স্টসর্া আইদিি ধািা 461- k অিু্ােী -এ, প্রাপ্তর্েস্কদেি
নেি পনির্্বা স্টপ্রাগ্রাদম ্াতাোত কিদত ও স্থািান্তদিি উপিোস্থয কনমশিাি দ্বািা অিুদমানেত িা হদি নিনষদ্ধ কিা
হদিা;

•

স্টমিাি হাইনজি আইদিি 16.17-এি ধািা,একটি প্রোিকািীি অপাদিটিং সাটিবন দকে স্থনগত র্া সীনমত কিাি জিয
জরুনি র্যর্স্থা গ্রহণ কিদত উন্নেিমূিক প্রনতর্িকতা্ুক্ত র্যনক্তদেি েপ্তি স্টপনিদে প্রদোজি হে;

•

স্টসকশি 633.12 ও 636-1 -এি NYCRR 14 তম োইদেদিি মদধয িদেদে, ্া একটি ইনন্ডনভজুোি সানভব স
প্ল্যািদথদক সামনেকভাদর্ নর্র্ু যত কিাি জিয প্রদোজিীেতা, ্া অিযথাে স্টি স্টপ্রাগ্রানমং এর্ং অিযািয কনমউনিটি
নভনিক পনিদর্নশত অংশগ্রহদণি রূপদিো ততনি কিদর্, এর্ং সামনেকভাদর্ র্যনক্তনর্দশষদক অিযত্র সনিদে স্টিওোি
জিয প্রদোজিীে প্বাদে, ্াদত ওই র্যনক্তি োস্থয ও নিিাপিা র্জাে িাোি জিয এই জরুনি সমেকাি এর্ং
প্রদোজিীে পনিমাণ;

•

স্টসকশি 33.02 ও 33.05 এি স্টমিাি হাইনজি আইি এর্ং স্টসকশিগুনিি 633.4, 636-1.4 এর্ং 633.16 এি
োইদেি 14 NYCRR এি মদধয, মািনসক োস্থযনর্নধ আইদিি োইদেি 16 অিু্ােী প্রতযনেত সুনর্ধাি জিয
েশবিাথীদেি সীমার্দ্ধ কিাি জিয প্রদোজিীে, এর্ং এই ধিদিি সুনর্ধাি র্ানসন্দাদেি জিয কনমউনিটি আউেটিি
উপি নর্নধনিদষধ আদিাপ কিাি জিয প্রদোজি, ্াদত COVID-19 এি প্রসািণ কমাদিা ্াে;

•

স্টসকশি 633.8 ও 633.14 এি োইদেি এি মদধয িদেদে NYCRR-এি 14 টি ধািা ্া কমীদেি

ােনতি

সম্মুেীি হওো স্টমিাি হাইনজি আইদিি 16 অিুদেে অিু্ােী, স্টপ্রাগ্রাম এর্ং সুনর্ধাসমূদহি মদধয নি্ুক্ত সিাসনি
সহােতা স্টপশাজীর্ীদেি সংনেপ্ত প্রনশেদণি অিুমনত প্রোি কদি;
•

NYCRR-এি োইদেি 14-এি স্টসকশি 633.17-এ, স্টমিাি হাইনজি আইদিি 16 অিুদেে অিু্ােী প্রতযনেত
স্টপ্রাগ্রাম র্া সুনর্ধাে নি্ুক্ত সিাসনি সহােতাে স্টপশাজীর্ীদেি জিয প্রদোজি সংনেপ্ত স্টমনিদকশি অযািনমনিদিশি
স্টট্রনিং স্টপনিে কিা;

•

স্টসাশযাি সানভব দসস ি এন্ড স্টিগুদিশি স্টসকশি 390-b ধািা 413.4 এর্ং 415.15 এি োইদেি 18 এি মদধয
NYCRR ইিদসা াি নহদসদর্

স্ট্ সংনর্ধাি

এর্ং ঐ প্রনর্ধাি র্াইড স্টি স্টকোদিি

জিয র্যাকগ্রাউন্ড স্টর্ক

প্রদোজিীেতা স্থাপি কদি;
•

স্টসাশযাি সানভব দসস আইদিি 390-এি ধািা অিু্ােী, স্কু ি এজ র্াইড স্টকোি স্টপ্রাগ্রাদমি একটি স্কু ি র্া সংস্থা দ্বািা
পনির্ানিত স্কু দিি র্েস নশশু পনির্্বা স্টপ্রাগ্রাম নশশু পনির্্বা প্রোি অনভজ্ঞতা এর্ং একটি স্কু দি অর্নস্থত প্রাথনমক
র্া মাধযনমক নশো প্রোি নশশু ও পনির্াি স্টসর্া েপ্তদিি নিেমকািুি নিদে;

•

স্টির্াি আইদিি সার্নিনভশি স্টসকশি 590 এি 7 এর্ং স্টসকশি 607এি 2-এি মদধয, ্তেণ িা তািা স্টর্কািত্ব
নর্মা োনর্োিদেি জিয অদপো কিাি সমেকাদিি সাদথ সম্পনকব ত COVID-19 সম্পনকব ত কািদণ স্টকাদিা
নিদোগকতব া র্ি হওোি কািদণ র্া ্থা্থভাদর্ অিুদমানেত সিকানি সিাি র্াধযতামূিক আদেদশি কািদণ ্াি
স্টর্কািত্ব নর্মাি োনর্ উত্থানপত হে ্া 2020 সাদিি 12 মার্ব প্বন্ত এই জাতীে নিদোগকতব াদক র্ি কিাি আদেশ
জানি কদি;

•

নর্জদিস কদপবাদিশি আইদিি 708-এি স্টসকশদিি উপধািা b, নর্জদিস কদপবাদিশিগুনিদক অিুমনত স্টেওোি জিয
প্রদোজিীে স্টকাদিা র্যর্স্থা গ্রহণ কিাি জিয প্রদোজি ্াদত স্টর্ািব র্া কনমটিি সেসযদেি ইদিকট্রনিক সম্মনতি সদে
ওই ধািাে অিুমনত স্টেওো হে, ্েি ইদিকট্রনিক স্টমইদিি মাধযদম ইিদ াদিশি সহ এই ধিদিি সম্মনত জমা
স্টেওো হে ্া স্টথদক এো ্ুনক্তসেতভাদর্ নিধবািণ কিা ্াে স্ট্ এই ধিদিি সেসয দ্বািা ট্রািনমশি অিুদমানেত
নেি;

•

পার্নিক সানভব স আইদিি 65(13)(b) এর্ং 66(12)(f) ধািা-র্যনক্ত গণশুিানিদত থাকাি স্টেদত্র, এই ধিদিি
শুিানি কি াদিি কি র্া অিুরূপ ইদিকট্রনিক উপাদে অিুনষ্ঠত হে, ্া স্টিকিব কিা হে এর্ং পদি অিুরুপ হে;

•

পার্নিক সানভব স আইদিি 165(1) ধািা ("PSL")-এি অ দহানডং পার্নিক স্টেেদমি শুিানিি মাত্রা প্বন্ত,
প্রোি কিাহদেদে স্ট্ PSL অিুদেে 10-এি সাদপদে স্ট্দকাদিা স্টেদত্র জিগণ মন্তর্য োদেি কিদত পাদি এর্ং

•

পার্নিক সানভব স আইদিি 123(1) ধািা ("PSL") -এ, সর্বসাধািদণি শুিানিি পনিমাণ িদেদে, তদর্ শতব থাদক
স্ট্ জিগণ স্টকাদিা স্টেদত্র র্ূ ড়ান্ত আদেশ জানি িা হওো প্বন্ত PSL এি অিুদেে VII নর্ষে সাদপদে নিনেত মন্তর্য
োনেি কিদত পাদি।

এখন, অতএব্, েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িা কিাি জিয প্রদোজিীে েুদ্বাগকািীি জরুনি সমে স্টকাদিা নিদেব শ জানি কিাি জিয
নির্বাহী আইদিি 29-a স্টসকশদিি আটিবদকি 2-B অিু্ােী আনম এেি স্টথদক পির্তী সমেকাদিি জিয নিম্ননিনেত নিদেব শিা
জানি কনি 17 এনপ্রি, 2020 এি মাধযদম কা্বনির্বাহী আদেদশি তানিে:

•

18 মার্ব 2020 অিুনষ্ঠত হওোি কথা এমি স্টকাদিা গ্রামীণ নির্বার্ি স্থনগত কিা হদর্ এর্ং স্ট্দকাদিা নির্বানর্ত
আনধকানিক তাি পদে আসীি থাকদর্ি ্তেণ িা একটি িতু ি নির্বার্ি অিুনষ্ঠত হদে।

•

2020 সাদিি19 মার্ব িাত 8 োে কা্বকি , েুর্িা শনপং মিগুদিাি সর্ অভযন্তিীণ সাধািণ অংশগুনি র্ি হদে
্াদর্ এর্ং জিসাধািদণি অযাদক্সস র্ি কিদর্। শনপং মদিি মদধয অর্নস্থত স্ট্দকাদিা স্টোি, ্াদেি নিজে র্ানহযক
প্রদর্শপথ জিসাধািদণি জিয স্টোিা থাদক, সাধািণ মদিি প্রদর্শদ্বাদিি স্টথদক আিাো, স্টোিা থাকদত পাদি,
এনক্সনকউটিভ অিবাি 202.3 প্রদোজিীেতা সাদপদে স্ট্দকাদিা স্টিেু দিি োেয স্টসর্া গ্রহণ র্া নর্তিণ কিাি জিয
নিদজদক সীনমত কিদর্ এর্ং মদিি সাধািণ এিাকাে স্টকাদিা অভযন্তি প্রদর্শদ্বাি র্ি এর্ং তািার্দ্ধ থাদক।

•

উপিন্তু, সর্ সর্বজিীি নর্দিােি, দি স্টহাক র্া আউেদিািসহ নকন্তু সীমার্দ্ধ িে, নর্দিােি িাইি, তৃ ণমূিও,
নর্দিােি পাকব , ওোোি পাকব , অযাকুনিোমস, নর্নড়োোিা, আনিবস, স্টমিা, নশশুদেি স্টপ্ল্ স্টসিাি, ু িদপ্ল্ক্স, নথম
পাকব , স্টর্ানিং গনিদত, পনির্াি ও নশশুদেি আকষবণ একইভাদর্ জিসাধািদণি জিয 19 মার্ব িাত 8 োে
জিসাধািদণি জিয র্ি কদি স্টেওো হদর্। পার্নিক পাকব এর্ং উন্মুক্ত নর্দিােি এিাকাি স্টেদত্র এই নিদেব শ প্রদ্াজয
হদর্ িা।

•

নির্বাহী আইদিি 24 ধািা সদেও স্টকাদিা পাড়া র্া িাজনিনতক মহকুমা স্টেদেি োস্থয েপ্তদিি অিুদমােি োড়া
COVID-19 এি প্রনতনক্রোি সাদথ স্টকাদিা স্থািীে জরুনি আদেশ ও আি নির্বাহী আদেশ জানি কিদর্ িা।

েুই হাজাি নর্শ সাদিি মার্ব মাদসি আদেদিাতম নেদি স্টথদক
আির্ািী শহদিি নপ্রনভ নসি আমাি হাদত
িদেদে।

গভিবি কতৃব ক

গভব িদিি স্টসদক্রোনি

