নং. 5
এগজিকিউটিভ অর্ডার
রাইকার্ সআইল্যান্ড কাররকশনাল্ সর্ন্টাররর অবস্থার কাররে ব্রংক্স, ককংর্, কনউ ইয়কস , করচমন্ড ও কুইন্স
কাউকন্টরে দুর্াগকাল্ীন
স
জরুকর অবস্থা স াষো

স্রেেু রাকিাস ইকযাা
ড

িােরিননায েসাার সাতককি াাসলেযােক লতকর িা সংিেির সুখীনন য়েছে;

স্রেেু যাাকসকযটিলেযার অবস্থা িারাবন্দন ও িা উভেছর িনা এিটি অকনরাপদ িনবেনর িনা ঝখ ুঁ কিপূর্ পকরেবন
ড
তককর িেরে;
স্রেেু , এক িােরিননায েসাার কদারকি িরার িনা কনযখক্ত এিিন েযর্ােরয াকনির নখেনি (Nunez) স্বকন্ত্র
াকনির এর এগারকা করেপােিড যাাকসকযটিলেযােক "বাাপি পযােছর
ড
অকনছা ও কবনৃঙ্খযা" েদীা েদছা সম্পেিড করেপািড
িেরে;ন
স্রেেু , এব;র রাকিাস ইকযাাে
ড

িারাবন্দনেদর াৃকযার সংীাা বৃজি েপেছে;

স্রেেু , ইককন প্রজিছা ত্বরাকিক িরেক ভার্যডছাযভােব ইদাযেক উপকস্থক য়ওছার কবষছটি িােি যাগােনা এবং
িােরিনন কর্পািড োোর িা েদর পকরবয়ন ও কববাদনেি উপকস্থক িরার কবভাগ েেেি স্থানান্তর িের ইবাসন কদারকি ও
কনরাপত্তা কবভােগ কনেছ যাওছার প্রেছািন রেছে;
র্ুেরাং, এখন, আকম, কযাকি সোচু ল্, কনউ কছিড েেেির গভনর,
ড কনউ কছিড েেেির সংকবধান ও কনবায়ন
ড ইকেনর ধারা
2-B এর েসিনন 28 অনখযাছন ইাার উপর অকপকড িকৃত্ব
ড বেয, এক াো কর্কিক
ড
িরক; েয এিটি দখেযােগর
ড
ঘিনা ঘেিে; ও
র্যাান রেছে; েযটির িনা প্রভাকবক য়ওছা স্থাননছ সরিারলেযা যোযেভােব সাড়া প্রদান িরেক সক্ষা নছ। এিারের্, ইকা
এক াো েেিিখ
ড
েড় দখেযাগিকনক
ড
িতকর অবস্থা েঘাষর্া িরক;, যা েসেেম্বর 28, 2021 েেেি পরবক কবজ্ঞকি না েদছা পযন্ত
ড
ব্রংক্স, কিংস, কনউ কছিড, করর্া ও িখকন্স িাউকােক িাযির
ড োিেব; এবং
অকিকন্তু, কনবায়ন
ড ইকেনর ধারা 2-B এর েসিনন 29-a অনখযাছন, েেিবাাপন েিােনা িতকর অবস্থা র্যািাযনন
সােছ, েিােনা ইকন, স্থাননছ ইকন, অধাােদন, ইেদন, কবধান, বা কবকধাাযা, অেবা এর অংনকবেনষ োেন র্যা যকদ
দখেযাগিাযনন
ড
িতকর পকরকস্থককর সােে াাকনেছ েনছার িনা প্রেছািননছ পদেক্ষপলেযােি প্রককেরাধ িের, বাধাগ্রস্ত িের, অেবা
কবযকম্বক িের, কায়েয উক্ত ইকন সাাকছিভােব স্থকগক বা পকরবকডন িরার িনা ইাার উপর অকপকড িকৃত্ব
ড বেয, ইকা এক
াো 28
ড অেটাবর, 2021 পযন্ত
ড কনম্নকযকীকলেযা সাাকছিভােব স্থকগক ও পকরবকডন িরক;:
•

ইদাযেক েিােনা পক্ষ বা সাক্ষনর সরাসকর উপকস্থক য়ওছার কবধান পকরবকডন িের কেযক্ট্রকনি উপােছ
য়াজির োিার সখেযাগ েদছার িনা েযৌিদাকর িাপিকক
ড
ইকেনর ধারা 182: (i) বাককিা য়ওছার যোে ড
েিােনা িারর্ না োিেয, সখকপ্রা েিােিড র েিােনা অকভেযাগপেে অেবা সখকপ্রা েিােিড র কেো ইেরাপ
িরা অকভেযাগ, িাােয ার িয, েিািড িনযােরন্স অেবা প্রস্তাবনার কবষেছ যখজক্তকিড উপস্থাপেনর েক্ষেে;
(ii) কববাদনর সুকক সােপেক্ষ, েযেিােনা ইত্মপক্ষ সােন,
ড রাছ েঘাষর্া বা সাক্ষাপ্রদান অেবা েিােনা
কববাদন িকৃি
ড গ্রাা িখকরর িাে; সাক্ষাপ্রদােনর েক্ষেে; এবং (iii) কববাদন ও প্রকসকিউিেরর সুকক
সােপেক্ষ, েযেিােনা প্রাাাকর্ি শুনাকন বা নন-িখকর ট্রাছােযর েক্ষেে।
এক বষ দখ
ড ক য়ািার এিখেনর েসেেম্বেরর ইিান কাকরেী
ইযবাকন কসটিেক ইাার য়ােক এবং েেেির
প্রাককভ কসযোায়র বাবয়ার িের।

গভনরড িকৃি
ড

গভনেরর
ড
সকর্ব

