নং 2.1
নন র্া ব হী আ দে শ
ব্রঙ্কস, ডাচেস, ক িংস, নাসাউ, কনউ ইয় ,ক অচেঞ্জ, পুটনাম, ু ইন্স, কেেমন্ড, ে ল্যান্ড, সাচ া , সাকল্ভান,
আল্স্টাে, ওচয়স্টচেস্টাে এবিং সিংল্গ্ন াউকিগুকল্চে কবপর্য়ক ঘ াষণা অবযাহে োখা
ঘর্খাচন, 1 দেপ্টেম্বর, 2021 তানরপ্টে এর্ং তারপর দেপ্টে অর্যাহত, ক্রানিয় নিপ্টেশন আইিা ননউ ইয়েব দেপ্টে
নর্পজ্জনে পনরনিনতর েৃষ্টি েপ্টর, যা ব্রঙ্কে, িাপ্টেে, নেংে, নাোউ, ননউ ইয়েব, অপ্টরঞ্জ, পুেনাম, েুইন্স, নরেমন্ড, রেল্যান্ড,
োপ্ট াে, োনল্ভান, আল্োর, ওপ্টয়েপ্টেোর এর্ং েংল্গ্ন োউনিগুনল্প্টত গণ পনরর্হণ, ইউষ্টেনল্ষ্টে পনরপ্টের্া, গণ স্বািয, এর্ং
গণ ননরাপত্তা র্যর্িার দেপ্টে নর্পজ্জনে পনরনিনত ততনর েপ্টর।
ঘর্খাচন, ক্রানিয় ঝড় আইিা মুেল্ধাপ্টর র্ৃষ্টি এর্ং র্নযার োরণ হপ্টয়প্টে। এই অর্িার োরপ্টণ েভানর্ত এল্াোগুনল্
জুপ্টড় নর্েুযৎ নর্ভ্রাে, দভপ্টে পরা গাে, িানীয় আেস্মিে র্নযা, েড়ে র্ন্ধ, যাতায়াপ্টতর র্যাঘাত, এর্ং েরোনর ও দর্েরোনর
েম্পনত্তর েনতর 31,300-ষ্টেরও দর্নশ ঘেনা ঘপ্টেপ্টে যা জনস্বািয ও ননরাপত্তা নর্পন্ন েপ্টর েপ্টল্প্টে;
ঘর্খাচন, দেপ্টেম্বর 2, 2021 তানরপ্টে আনম ননর্াহী
ব আপ্টেশ 2 জানর েপ্টরনে এেষ্টে রাপ্টজযর েুপ্টযাগ
ব েংক্রাি জরুরী
অর্িা দঘােণা েপ্টর ব্রঙ্কে, িাপ্টেে, নেংে, নাোউ, ননউ ইয়েব, অপ্টরঞ্জ, পুেনাম, েুইন্স, নরেমন্ড, রেল্যান্ড, োপ্ট াে, োনল্ভান,
আল্োর, ওপ্টয়েপ্টেোর এর্ং েংল্গ্ন োউনিগুনল্প্টত;
এখন, অেএব, আকম, যাকি ঘহােু ল্, ননউ ইয়েব দেপ্টের গভনর,
ব ননউ ইয়েব েংনর্ধান এর্ং ননর্াহী
ব আইপ্টনর
আষ্টেবপ্টেল্ 2-B এর ধারা 28 অনুযায়ী েেত্ত েমতার র্প্টল্ আনম এতদ্বারা রাপ্টজযর েুপ্টযাগোল্ীন
ব
েঙ্কে র্নধতব েরনে, দযমন
ননর্াহী
ব আপ্টেশ 2 এ উনিনেত আপ্টে এর্ং ননর্াহী
ব আপ্টেশ 2 এ উনিনেত ননয়ম, শতবার্ল্ী, এর্ং িনগতাপ্টেশগুনল্ অর্যাহত রােনে
17 আগে, 2021 তানরে পযি;
ব
উপেন্তু, রাপ্টজযর েুপ্টযাগপূ
ব ণ জরুনর
ব
অর্িায় দয দোন েংিার দোনও আইন, িানীয় আইন, অধযাপ্টেশ, আপ্টেশ, ননয়ম,
র্া নর্নধ, র্া এর অংশগুনল্র োমনয়েভাপ্টর্ িনগত র্া েংপ্টশাধন েরা যনে এই জাতীয় আইন, িানীয় আইন, অধযাপ্টেশ, আপ্টেশ,
নর্নধ র্া আইন দমপ্টন েল্া েুপ্টযাপ্টগর
ব
জরুনর অর্িা দমাোপ্টর্ল্ায় েপ্টয়াজনীয় পেপ্টেপ্টপর পপ্টে র্াাঁধার োরণ হয়, র্া দেই
েস্মক্রয়াপ্টে নর্ল্নম্বত েপ্টর র্া এই জাতীয় েুপ্টযাগ
ব দমাোপ্টর্ল্ায় োহাযয র্া েহায়তা েরার জনয েপ্টয়াজন হয়, তাহপ্টল্ আনম
োযননর্
ব াহী
ব আইপ্টনর আষ্টেবপ্টেল্ 2-B এর দেেশন 29-a অনুযায়ী আমার উপর নযস্ত েমতার্প্টল্, এই ননর্াহী
ব আপ্টেপ্টশর তানরে
দেপ্টে 17 অপ্টটার্র, 2021 পযি
ব ননপ্টনাক্ত আইনগুনল্ োমনয়েভাপ্টর্ িনগত র্া েংপ্টশাধন েরনে:
•

রাপ্টজযর আনেে
ব আইপ্টনর ধারা 179-S দেই পনরের অর্নধ েংপ্টশাধন েরা যাপ্টত অযােনন দজনারল্
ব
ও দেে
েম্পপ্টরাল্াপ্টরর অনুপ্টমােন দেই ের্ েুস্মক্তর দেপ্টে েপ্টয়াজন না হয় েঙ্কপ্টের েনত েনতস্মক্রয়া র্যক্ত েরপ্টত।

আমার স্বহপ্টস্ত েেত্ত এর্ং অযাল্র্ানন শহপ্টর দেপ্টের ননজস্ব নেল্প্টমাহর
েহ েুই হাজার এেুশ োপ্টল্র দেপ্টেম্বর মাপ্টের েপ্টতপ্টরাতম
নেপ্টন এষ্টে েোন েরা হপ্টল্া।

গভনরব েতৃে
ব

গভনপ্টরর
ব
েনের্

