নিউ ইয়র্ক শহরেে স্বাস্থ্য ও মািনির্ স্বাস্থ্যনিনি র্নমশিারেে
র্মক রেরে COVID-19 টির্াদাি িািযতামূলর্ র্ো িম্পনর্কত নিরদক শ

যেরহতু , 12 মার্চ, 2020-তে তময়র বিল তে ব্লাবিও বিউ ইয়র্চ শহররর িাবিন্দারের স্বাস্থ্য
ও র্লযারের উপর COVID-19 দ্বারা উদ্ভূ ে হুমবর্র তমার্ারিলা র্রার জিয বিউ ইয়র্চ বিটিরে
জরুরী র্ার্চবিিচাহী ত াষো িং 98 দ্বারা এর্টি জরুবর অিস্থ্া ত াষো র্ররবিরলি এিং তিই ত াষো
র্ার্চর্র থার্রি; এিং
যেরহতু , 25 মার্চ, 2020 এ বিউ ইয়র্চ বিটির স্বাস্থ্য ও মািবির্ স্বাস্থ্যবিবি র্বমশিার
শহররর িাবিন্দারের স্বাস্থ্য ও র্লযারের উপর COVID-19 দ্বারা িৃষ্ট র্লমাি হুমবর্ তমার্ারিলা র্রার
জিয বিটির মরিয এর্টি জিস্বাস্থ্য জরুবর অিস্থ্ার অবিত্ব ত াষো র্ররবিরলি এিং তিই ত াষো ও
জিস্বাস্থ্য জরুবর অিস্থ্া এখিও র্ার্চর্র ররয়রি; এিং
যেরহতু , COVID-19 ভাইরাি এখিও িবিরয় পিরি ও পবরিবেচ ে হরে, এিং 26 িরভম্বর,
2021 োবররখ বিশ্ব স্বাস্থ্য িংস্থ্া (World Health Organization, WHO) COVID-19 এর এর্টি
িেু ি ভযাবরয়ারের ত াষো র্রররি, র্ার িাম ওবমক্রি, র্া এর্টি উরদ্বগজির্ ভযাবরয়াে এখং র্া
র্ুক্তরাষ্ট্রিহ বিশ্ব জুরি পুিঃিংক্রমে ও বিিাররর িািবে ঝুুঁ বর্র র্ারে; এিং
যেরহতু , বিউ ইয়র্চ তেরে COVID-19 বিিাররর হার এবিল 2020 এর পর তথরর্ এই
িথম এে তিবশ তেখা র্াওয়ায় এিং গে মাি জুরি িবে বেি 300 এরও তিবশ মািুষ COVID-19
এর র্াররে িেু ি র্রর হািপাোরল ভবেচ হওয়ায়, 26 িরভম্বর, 2021 োবররখ, বিউ ইয়র্চ তেরের
গভিচর র্যাবথ তহাকুল তেে জুরি COVID-19 জবিে িেু ি হুমবর্িমূহ তমার্ারিলা র্রার জিয
র্ার্চবিিচাহী বিরেচ শ িং 11 জারী র্ররি; এিং
যেরহতু , COVID-19 িিায় র্খি এর্জি আক্রান্ত িযবক্ত বিঃশ্বারির িারথ ভাইরাি েযাগ
র্ররি এিং তিগুরলা অিযরের বিঃশ্বারির িারথ িরিশ র্রর িা োরের তর্াখ, িার্, িা মুরখ তলরগ
র্ায়, এিং আক্রান্ত িযবক্তর 6 ফু রের মরিয থার্া িযবক্তরের িংক্রবমে হওয়ার িম্ভািিা িিরর্রয় তিবশ
থারর্, র্া অিযরের র্ািার্াবি থার্ার র্াররে ও তরেরুম, এবলরভের, লবি, বমটিং ও তের্ রুম,
ও অিযািয িািারে িযিহাররর স্থ্ািিমূহ এিং অবফি তশয়ার র্রার র্াররে র্মচস্থ্লিমূরহ COVID-19
িংক্রমরের ঝুুঁ বর্ অরির্ িাবিরয় তেয়; এিং
যেরহতু , WHO এিং র্ুক্তরারষ্ট্রর তরাগ বিয়ন্ত্রে ও িবেররারির তর্ন্দ্র (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) ির্ল িযবক্তরর্ COVID-19, বিরশষ র্রর তেল্টা ও ওবমক্রি
ভযাবরয়ােিমূহ িংক্রমরের ঝুুঁ বর্ র্মারিার জিয টির্ার্রে - র্া COVID-19 বিিার িবেররারি
এর্টি গুরুত্বপূেচ হাবেয়ার এিং টির্া গ্রহের্ারী ও োর িংস্পরশচ আিা িযবক্তরের উভয়রর্ই িাহার্য
র্রর এিং র্ারের মরিয িয়ি, স্বাস্থ্য িা অিযািয র্াররে টির্া বিরে অপারগ িযবক্তরাও আরিি িহ অিযািয পেরেপ বিরে উপরেশ বেরয়রিি, এিং
Bengali
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যেরহতু , ইরয়ল বিশ্ববিেযালরয়র এর্টি গরিষোয় তেখা তগরি তর্ 1 জুলাই, 2021 এর মরিয
টির্ার্রে শুরু হওয়ার পর তথরর্ শহররর টির্ার্রে ির্ারাবভর্ািটি িায় 250,000 COVID-19
তর্ি, 44,000 হািপাোরল ভবেচ এিং COVID-19 িংক্রমে তথরর্ 8,300 জরির মৃেুয তরাি
র্রররি িরল অিুমাি র্রা র্ায়, এিং বিটি বিশ্বাি র্রর তর্ এর পর তথরর্ িবেররাির্ৃ ে তর্ি,
হািপাোরল ভবেচ এিং মৃেুযর িংখযা তিরিরি; এিং 1 জািুয়ারী, 2021, এিং 15 জুি, 2021 এর
মরিয, COVID-19 িংক্রমে তথরর্ হািপাোরল ভবেচ এিং মৃেুযর 98% এরও তিবশ তেখা তগরি
োরের মরিয র্ারা পুররাপুবর টির্া তিিবি; এিং
যেরহতু , বিরয়াগর্েচ ারের জিয োরের র্মচর্ারীরের তেরে টির্ার্রে িািযোমূলর্ িীবেমালা
জারী র্রার এর্টি িযিস্থ্া িািযোমূলর্ র্রা হরল ো িম্ভািযভারি জীিি িাুঁর্ারি, জিস্বাস্থ্য রো
র্ররি, ও জিগরের বিরাপত্তা িািারি; এিং
যেরহতু , 9 তিরেম্বর, 2021 োবররখ, তিবিরেে িাইরেি "িরর্ারী র্মচর্ারীরের জিয
োরের বিরজরের রো র্ররে ও িহর্মী এিং জিগরের িেিযরের মরিয COVID-19 বিিার
িবেররাি র্ররে ির্ল উপলব্ধ পেরেপিমূহ তিওয়া অেযািশযর্ীয়" উরেখ র্রর এর্টি র্ার্চবিিচাহী
বিরেচ শ জারী র্রররিি, এিং ির্ল িরর্ারী িবেষ্ঠািরর্ "িরর্াজয আইরির িরিচাচ্চ ির অিুর্ায়ী
োরের িরর্ারী র্মচর্ারীরের জিয COVID-19 টির্ার্রে িািযোমূলর্ র্রার এর্টি ির্ল্প র্ালু
র্ররে িরলরিি, র্া তর্িল আইিািুগভারিই রবহে র্রা তর্রে পারর", এিং
যেরহতু , 16 আগে, 2021 োবররখ, তময়র বিল বে ব্লাবিও "Key to NYC" িামর্ জরুবর
র্ার্চবিিচাহী বিরেচ শ িং 225 এ িাের র্ররি, র্া ইিরোর বিরিােি, খাওয়া, ও শরীরর্র্চা
িবেষ্ঠািিমূরহর গ্রাহর্ ও র্মচর্ারীগরের জিয অন্তে এর্টি অিুরমাবেে COVID-19 টির্া তিওয়ার
িমাে তেখারিা িািযোমূলর্ র্রর, এিং তর্ বিরেচ শটি 13 বেরিম্বর, 2021 এর জরুবর র্ার্চবিিচাহী
বিরেচ শ িং 316 এ পুিরায় জারী র্রা হয় ও এখিও িলিে ররয়রি; এিং
যেরহতু , 24 আগে, 2021 োবররখ আবম এর্টি বিরেচ শ জারী র্বর তর্খারি িলা বিল তর্
বশো েপ্তররর (Department of Education, DOE) র্মচর্ারী, ঠির্াোর ও েশচিাথীরেররর্ এর্টি
DOE ভিি িা স্কু রল িরিরশর আরগ COVID-19 টির্ার্ররের িমাে তেখারে হরি, এিং এই বিরেচ শ
12 ও 15 তিরেম্বর, 2021 োবররখ পুিরায় জারীর্ৃ ে ও 28 তিরেম্বর, 2021 োবররখ িংরশাবিে
র্রা হরয়রি, এিং এই বিরেচ শ ও িংরশািি 17 তিরেম্বর, 2021 ও 18 অরটাির, 2021 োবররখ
স্বাস্থ্য তিােচ র্েৃচ র্ স্বীর্ৃ ে হরয়রি; এিং
যেরহতু , 12 তিরেম্বর, 2021 োবররখ আবম এর্টি বিরেচ শ জারী র্বর তর্খারি বশো েপ্তর
িা র্ুি ও র্মুযবিটি উন্নয়ি েপ্তররর িারথ র্ু বক্তিদ্ধ িার্-শশশি ির্ল্প িা তিিািমূরহর র্মচর্ারীরের
জিয COVID-19 টির্ার্ররের িমাে তেখারিা িািযোমূলর্, এিং তিই বিরেচ শটি 17 তিরেম্বর,
2021 োবররখ স্বাস্থ্য তিােচ দ্বারা িমবথচে হয়; এিং
যেরহতু , 20 অরটাির, 2021 োবররখ আবম এর্টি বিরেচ শ জারী র্বর তর্খারি বিটির
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র্মচর্ারীরের জিয 29 অরটাির, 2021 োবররখর মরিয োরের অবফি িা এরজবিরে টির্ার্ররের
িমাে তেখারিা এিং অিযথায় োরের র্মচস্থ্ল তথরর্ েূরর থার্া িািযোমূলর্ বিল, এিং 31
অরটাির, 2021 োবররখ আবম এর্টি িম্পূরর্ বিরেচ শ জারী র্বর, এিং উভয় বিরেচ শই স্বাস্থ্য তিােচ
দ্বারা 1 িরভম্বর, 2021 োবররখ িমবথচে হয়; এিং
যেরহতু , 17 িরভম্বর, 2021 োবররখ আবম উপরর িংজ্ঞা অিুর্ায়ী বশশু তিিা ির্ল্পিমূহ,
এিং িাথবমর্ হিরেপ ির্ল্পিমূরহর র্মচর্ারীরের জিয COVID-19 টির্া িািযোমূলর্ র্রার বিষরয়
এর্টি বিরেচ শ জারী র্বর, এিং তিই বিরেচ শটি 19 িরভম্বর, 2021 োবররখ স্বাস্থ্য তিােচ দ্বারা িমবথচে
হয়; এিং
যেরহতু , 2 বেরিম্বর, 2021 োবররখ আবম ির্ল তিিরর্ারী
তস্বোরিির্রের জিয COVID-19 টির্ার্রে িািযোমূলর্ র্বর; এিং

স্কু রলর

র্মচর্ারী

ও

যেরহতু , বিউ ইয়র্চ বিটি িিে ("র্ােচার") এর 558 অিযায় অিুর্ায়ী, স্বাস্থ্য ও মািবির্
স্বাস্থ্যবিবি েপ্তররর ("বেপােচরমে") েমো ও র্েৃচ রত্বর অিীরি থার্া ির্ল বিষয় ও তেরে স্বাস্থ্য
তিারেচর অিুমবে আরি স্বাস্থ্য তর্াে তমরি র্লার; এিং
যেরহতু , িিরের িারা 556 এিং স্বাস্থ্য তর্ারের িারা 3.01(c) অিুিারর, বিভাগটি
িংক্রামর্ তরাগবিয়ন্ত্রে এিং জীিি ও স্বারস্থ্যর জিয বিপজ্জির্ পবরবস্থ্বের েোরবর্ র্রার জিয
অিুরমাবেে এিং জিস্বারস্থ্যর রেোরিেে এিং িুরোর আশ্বাি তেওয়ার জিয িরয়াজিীয় বহিারি এই
জােীয় পেরেপ গ্রহে র্রর; এিং
যেরহতু , বিউ ইয়র্চ বিটি িশািবির্ তর্াে ("অযােবমবিরেটিভ তর্াে") এর 17-104
অিযায় অিুর্ায়ী এই েপ্তর COVID-19 এর মে িংক্রামর্ তরাগ িবেররারি দ্রুে ও র্ার্চর্র
পেরেপ বিরে িািয, এিং অযােবমবিরেটিভ তর্ারের 17-109(b) অিুর্ায়ী এই েপ্তর টির্ার্রে
িবক্রয়ািমূহরর্ িংক্রামর্ তরারগর বিিার িবেররারির র্ার্চর্রী মািযম বহিারি গ্রহে র্ররে পারর;
এিং
যেরহতু , স্বাস্থ্য তর্ারের 3.01(d) অিযায় অিুর্ায়ী, এই অিযারয়র িেচিা অিুর্ায়ী এর্টি
িেচ মাি হুমবর্ তথরর্ জিস্বাস্থ্যরর্ রো র্ররে োৎেবির্ জিস্বাস্থ্য পেরেপ জরুরী হরল ও এর্টি
জিস্বাস্থ্য জরুবর অিস্থ্া জাবর র্রা হরল আবম বিটি ও এর িাবিন্দারের স্বাস্থ্য ও বিরাপত্তার জিয
জরুরী র্াজগুরলা র্রার ও বিরেচ শ জারী র্রার অিুমবে রাবখ; এিং
যিরহতু এখি যেরর্, আবম, Dave A. Chokshi, MD, MSc, স্বাস্থ্য ও মািবির্ স্বাস্থ্যবিবি
েপ্তররর র্বমশিার, বিউ ইয়র্চ বিটির অভযন্তরর এর্টি জিস্বাস্থ্য জরুরী অিস্থ্া বিেযমাি থার্ার র্থা
জািরে তপরর, এিং বিটি ও এর অবিিািীরের স্বাস্থ্য ও বিরাপত্তার জিয এটি জরুরী হওয়ায়, স্বাস্থ্য
তিারেচর েমোরর্ িেচ মাি জরুরী অিস্থ্ারর্ িবেররাি, বিয়ন্ত্রে, িশমি ও িন্ধ র্রার জিয িযিহার
র্রবি, এিং এই মরমচ বিরেচ শ বেবে তর্:
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1. 27 বেরিম্বর, 2021 তথরর্, র্মচর্ারীরেররর্ অিশযই র্মচরেরে িরিরশর আরগ এর্টি আোবেে
িংস্থ্ার র্ারি COVID-19 টির্ার্ররের িমাে তেখারে হরি, এিং এর্টি আোবেে িংস্থ্ারর্
অিশযই িমাে তেখায়বি এমি িযবক্তরেররর্ র্মচস্থ্ল তথরর্ েূরর রাখরে হরি, শুিুমাে অিুরেে
5 এ িবেচে িযবেক্রম িািা।
2. আোবেে িংস্থ্ািমূহ র্মচর্ারীরের টির্ার্ররের িমাে র্ার্াই র্ররি। আোবেে িংস্থ্ািমূহ:
a. িবেটি র্মচর্ারীর টির্ার্ররের িমারের এর্টি র্বপ, এিং িরর্াজয হরল, (b)(iv)
এ িবেচে িরয়াজিীয় িুবিিা(িমূরহর) এর্টি তরর্েচ রাখরি; অথিা
b. টির্ার্ররের তিই ির্ল িমারের এর্টি তরর্েচ রাখরি, র্বে তিই তরর্রেচ এই
বজবিিগুরলা উরেখ থারর্:
i. র্মচর্ারীর িাম; এিং
ii. িযবক্তটি িম্পূেচভারি টির্ািাপ্ত বর্িা; এিং
iii. তর্ র্মচর্ারীরা এর্টি েুই তোরজর টির্ার িথম তোজ তিওয়ার িমাে
তেখায়; োহরল বদ্বেীয় তোজটি তর্ োবররখ অিশযই বিরে হরি তিই োবরখ,
র্া অিশযই িথম তোজ তিওয়ার িমাে োবখরলর োবররখর পর 45 বেরির
তর্রয় তিবশ হরে পাররিি িা; এিং
iv. তর্ র্মচর্ারীরা তর্ারিা র্ুবক্তিঙ্গে িুবিিার র্াররে COVID-19 টির্ার্ররের
িমাে োবখল র্ররিবি, োরের তরর্রেচ অিশযই এই িুবিিা থার্ার র্থা
উরেখ থার্রে হরি, এিং আোবেে িংস্থ্ারর্ অিশযই তিই র্মচর্ারীরের দ্বারা
িোির্ৃ ে িুবিিার র্ারেিমূহ এিং তর্ তর্ারিা িহায়র্ িবথপে আলাোভারি
িংরেে র্ররে হরি; অথিা
c. এর্জি র্মচর্ারীরর্ র্মচস্থ্রল িরিশ র্ররে তেওয়ার আরগ োর টির্ার্ররের িমাে
অিশযই পরীো র্ররে হরি এিং তিই র্ার্াইর্ররের তরর্েচ রাখরে হরি।
বিরয়াগিাপ্ত র্মচর্ারী িি এমি র্মীরের তেরে, তর্মি এর্জি ঠির্াোর, এর্টি আোবেে
িংস্থ্া অিুররাি র্ররে পারর তর্ উপররর তরর্েচগুরলা রাখার পাশাপাবশ র্মীর বিরয়াগর্েচ া
তর্ি োর টির্ার্ররের িমাে বিবিে র্ররি। এর্টি আোবেে িংস্থ্ারর্ অিশযই এই
অিুররাি ও বিবিের্ররের িমাে রাখরে হরি।
এই অিযায় অিুর্ায়ী শেবরর্ৃ ে িা িংরেের্ৃ ে তরর্েচিমূহ তগাপিীয় িরল বিরির্য হরি।
এর্টি আোবেে িংস্থ্া, তর্ারিা বিটি এরজবি র্েৃচ র্ অিুররাি তপরল, িরর্াজয আইি
অিুিারর, এই তির্শি অিুর্ায়ী তর্ িি তরর্েচ রাখা িািযোমূলর্ তিগুরলা পরীোর জিয
উপলব্ধ র্রর তেরি।
3. 27 বেরিম্বর, 2021 োবররখর মরিয, আোবেে িংস্থ্াটি েপ্তররর তেওয়া এর্টি ফরমচ এই
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বিরেচ রশর অিুরেে 2 এর িািযিাির্োিমূহ উরেখ র্ররি এিং তিটি এর্টি িুবিিাজির্
স্থ্ারি োবিরয় তেরি।
4. এই আরেরশর িরয়াজি অিুিারর:
a. "আোবেে িংস্থ্া" অথচ:
i. এর্টি তিিরর্ারী িংস্থ্া র্ারের বিউ ইয়র্চ বিটিরে র্মচর্ারীর িংখযা এরর্র
তিবশ অথিা বিউ ইয়র্চ বিটিরে এর্টি র্মচস্থ্ল আরি; অথিা
ii. এর্জি স্ব-বিরয়াবজে িযবক্ত িা এর্জি বিঃিঙ্গ র্মী বর্বি োরের র্মচিূরে
এর্টি র্মচরেরে র্াজ র্ররি িা র্মচর্ারীরের র্ািার্াবি আরিি।
b. "িম্পূেচভারি টির্ািাপ্ত" অথচ হরে এর্জি িযবক্ত খােয ও ওষুি িশািি িা বিশ্ব
স্বাস্থ্য িংস্থ্া র্েৃচ র্ িযিহাররর অিুরমাবেে িা অিুমবেিাপ্ত তর্িল এর্টি তোজ
িরয়াজি হয় এমি এর্টি COVID-19 টির্া অথিা এর্টি COVID-19 টির্ার েুই
তোরজর বিবররজর বদ্বেীয় তোরজর পর র্মপরে েুই িপ্তাহ পার হরয়রি, অথিা েপ্তর
িবেচে এই বিরেচ রশর িারথ িম্পবর্চ ে অিয তর্ তর্ারিা অিস্থ্া।
c. "টির্ার্ররের িমাে" হরে বিরর্র িবথগুরলার তর্ারিা এর্টি তর্খারি িলা থার্রি তর্
এর্জি িযবক্ত (1) COVID-19 এর বিরুরদ্ধ িম্পূেচভারি টির্ািাপ্ত হরয়রিি; (2)
এর্টি এর্ তোরজর COVID-19 টির্ার এর্টি তোজ তপরয়রিি; িা (3) এর্টি েুই
তোরজর COVID-19 টির্ার িথম তোজ তপরয়রিি; এই িারপরে তর্ তর্ারিা র্মচর্ারী
এমি িথম তোজ পাওয়ার িমাে তেখারল বেবি িথম তোজ পাওয়ার 45 বেরির
মরিয বদ্বেীয় তোজ পাওয়ার িমােও তেখারিি:
i. এর্টি CDC COVID-19 টির্ার্রে তরর্েচ র্ােচ িা তর্খারি টির্া িরয়াগ
র্রা হরয়বিল তিই আইিগে এলার্া, রাজয িা তেশ তথরর্ পাওয়া এর্টি
িরর্ারী টির্ার্রে তরর্েচ িা এর্টি স্বাস্থ্য তিিা িোির্ারী িা অিযািয
অিুরমাবেে টির্া িোির্ারীর র্াি তথরর্ পাওয়া তরর্েচ, র্ারে িযবক্তর িাম,
টির্ার েযান্ড এিং িোরির োবরখ তেওয়া আরি। তিই তরর্রেচর এর্টি
বেবজোল িবি িা ফরোর্বপও গ্রহেরর্াগয।
ii. New York City COVID Safe অযাপ র্ারে এর্টি টির্ার্রে তরর্েচ তেখারিা
আরি;
iii. এর্টি শিি বিউ ইয়র্চ তেে Excelsior Pass/Excelsior Pass Plus;
iv. CLEAR Health Pass; িা
v. র্বমশিার র্েৃচ র্ টির্ার্ররের িমাে বহিারি র্রথষ্ট িরল বিিচাবরে অিয তর্
তর্ারিা পদ্ধবে।
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d. "র্মচর্ারী" অথচ এমি তর্ারিা িযবক্ত বর্বি বিউ ইয়র্চ বিটির এর্টি র্মচরেরে িশরীরর
র্াজ র্ররি। র্মচর্ারীর মরিয আরিি ফু ল- িা পােচ োইম র্মচর্ারী, বিরয়াগর্েচ া,
র্মী, ইোিচ, তর্ারিা আোবেে িংস্থ্ার তস্বোরিির্ িা ঠির্াোর, তিই িারথ স্ববিরয়াবজে িযবক্ত িা এর্জি বিঃিঙ্গ র্মী।
র্মচর্ারীরের মরিয অন্তভুচ ক্ত িয়:
i. বিজ িাবি তথরর্ র্াজ র্ররি এমি িযবক্তগে এিং র্ারের তপশা োরেররর্
িশরীরর িহর্মী িা জিিািাররের িেিযরের র্ািার্াবি আিরে িািয র্রর
িা;
ii. তর্ারিা িযবক্ত বর্বি তর্ারিা দ্রুে ও িীবমে িরয়াজরি র্মচরেরে িরিশ র্ররি;
িা
iii. বিটির িাবিন্দা িয় এমি িযবক্তগে র্ারা পারফবমচং আটিচে, র্রলজ অথিা
তপশাোর ক্রীিাবিে, িা এমি পারফবমচং আটিচে িা র্রলজ িা তপশাোর
ক্রীিাবিেরের িারথ থার্া িযবক্তগে র্ারের Key to NYC ির্ল্প, জরুবর
র্ার্চবিিচাহী বিরেচ শ িং 316 ও এর পরিেী বিরেচ শিমূহ অিুিারর টির্ার্ররের
িমাে তেখারিা িািযোমূলর্ িয়।
e.

"র্মচরেে" অথচ এর্টি গাবিিহ তর্ তর্ারিা অিস্থ্াি, তর্খারি অিয তর্ারিা র্মচর্ারী
িা জিিািাররের িেিযরের উপবস্থ্বেরে র্াজ র্রা হয়।

5. এই বিরেচ রশর তর্ারিা বর্িু ই বর্বর্ৎিাগে িা িমীয় র্াররে র্ুবক্তিঙ্গে িুবিিা িোরির পরথ
অন্তরায় িরল িরা র্ারি িা।
6. এই বিরেচ শটি তিই ির্ল িযবক্ত িা িংস্থ্ার তেরে িরর্াজয হরি িা র্ারা ইরোমরিযই েপ্তররর
র্বমশিার, স্বাস্থ্য তিােচ, তময়র িা এর্টি িরর্ারী িা রাজয পর্চারয়র িংস্থ্ার আররর্টি
বিরেচ রশর আওোয় পরিি র্া এখিও র্ার্চর্র ররয়রি এিং োরেররর্ িম্পূেচভারি টির্ািাপ্ত
হওয়ার িমাে তেখারে িা িারথ রাখরে বিরেচ শ তেয় অথিা তিই িি িযবক্তগে র্ারেররর্ তিই
িািযিাির্ো অিুর্ায়ী এর্টি র্ুবক্তিঙ্গে িুবিিা তেওয়া হরয়রি।
7. এই বিরেচ শ এই মুহুেচ তথরর্ র্ার্চর্র হরি, এিং স্বাস্থ্য তিােচ র্েৃচ র্ স্বাস্থ্য তর্ারের 3.01(d)
অিযায় অিুর্ায়ী িহাল রাখা, িাবেল র্রা, পবরিেচ ি র্রা িা রেিেল র্রার অবির্াররর
আওোয় িাবেল র্রার আগ পর্চন্ত িহাল থার্রি।

োবরখ: 13 বেরিম্বর, 2021
Dave A. Chokshi, MD, MSc
র্বমশিার
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