
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নম্বর 7 

 

এগজিকিউটিভ অর্ডার 

 

একজন প্রসিসকউটর সনর্ বাহী আদেশ 147.41 থেদক উে্ভূত র্া এর িাদে িম্পসকবত সর্ষয়াসে তেন্ত 

করদর্ন, এর্ং প্রদয়াজদন, সর্চাদরর আওতায় আনদর্ন 

থেখাদন, কনউ ইয়িড রাজ্িের সংকিধান গভন ডরজ্ি কনউ ইয়জ্িডর আইন কিশ্বস্তভাজ্ি অনুটিত হওয়ার দেখভাল 

িরজ্ত িাধে িজ্র; এিং  

থেখাদন, আকি সংকিধাজ্নর 13 নং আটিডজ্িজ্লর 1 নং দসিশন অনুযায়়ী শপথ কনজ্য়কি, সংকিধানজ্ি সিথ ডন িরার 

এিং কিশ্বস্ততার সাজ্থ গভন ডজ্রর েপ্তজ্রর োকয়ত্ব পালজ্নর িনে; এিং 

থেখাদন, 22 কর্জ্সম্বর, 2020 তাকরজ্খ আলস্টার িাউকিজ্ত কনউ ইয়িড দস্টি থ্রুওজ্য় ইিারজ্স্টি 87 দত, কনউ ইয়িড 

দস্টি পুকলজ্শর ি্রুপার জিজ্স্টাফার িল্ডনার এিং আজ্রিিন িেজির িাজ্ে এিটি গাকির িুজ্খািুকখ সংঘর্ ড সংঘটিত হয় 

যার ফজ্ল দিাকনিা গুর্জ্সর িতৃয ে হয় ("গুর্স ঘিনা"); এিং  

থেখাদন, কনি ডাহ়ী আজ্েশ 147 এিং 147.41 অনুসাজ্র, অোিকন ড দিনাজ্রলজ্ি গুর্স ঘিনার পকরকিকতর তেজ্ে 

কিজ্শর্ প্রকসকিউির কহসাজ্ি োকয়ত্ব দেওয়া হজ্য়কিল, এিং প্রজ্য়ািজ্ন, দযজ্িাজ্না সম্পকিডত আইনশঙৃ্খলা প্রজ্য়াগ 

অকফসারজ্ি কিচাজ্রর আওতায় আনার োকয়ত্ব দেওয়া হয়; এিং 

থেখাদন, অোিকন ড দিনাজ্রল গুর্স ঘিনা তেজ্ের সিজ্য় িানজ্ত পাজ্রন দয, ি্রুপার িল্ডনার অত়ীজ্ত েুইটি 

ঘিনায় এিই ধরজ্ের আচরে িজ্রন, যার ফজ্ল েুইটি গাকির িুজ্খািুকখ সংঘজ্র্ ডর ঘিনা ঘজ্ি; এিং 

থেখাদন, অোিকন ড দিনাজ্রল গুর্স ঘিনাটি আলস্টার িাউকির গ্র্োন্ড িকুরর সািজ্ন উত্থাপন িরজ্িন এিং 

ি্রুপার িল্ডনাজ্রর কিরুজ্ে দযজ্িাজ্না এিং সিল উপযুি চািড কিজ্িচনা িরার িনে গ্র্োন্ড িকুরজ্ি অনুজ্রাধ িরজ্িন; 

এিং 

থেখাদন, গুর্স ঘিনার গ্র্োন্ড িকুরর সািজ্ন উপিাপজ্নর অংশ কহসাজ্ি, অোিকন ড দিনাজ্রল প্রধান সাজ্যের অংশ 

কহসাজ্ি ি্রুপার িল্ডনাজ্রর সাজ্থ পূজ্ি ডর ঘিনা েুটিজ্ত িকিত িেজিজ্ের র্ািজ্িন; এিং 

থেখাদন, অোিকন ড দিনাজ্রল ি্রুপার িল্ডনাজ্রর কিরুজ্ে পূজ্ি ডর ঘিনা েুটির িনে দযজ্িাজ্না এিং সিল উপযুি 

চািড কিজ্িচনা িরার িনে গ্র্োন্ড িকুরজ্ি অনুজ্রাধ িরার অনুজ্িােন চাজ্েন, এিং যকে গ্র্োন্ড িকুর ি্রুপার িল্ডনাজ্রর 

কিরুজ্ে চািড োকখজ্ল দভাি দেন, তাহজ্ল গুর্স ঘিনার পাশাপাকশ উি চািডগুকলজ্ি কিচাজ্রর আওতায় আনার অনুজ্িােন 

চাজ্েন, এিং  

থেখাদন, কনউ ইয়িড দস্টি যাজ্ত কনউ ইয়িড দস্টি পুকলজ্শর দিান সেসে দ্বারা যকতর সম্মুখ়ীন না হয় তা কনজিত 

িরা অতোিশেি; এিং নোয় কিচার অথ ডন়ীকতর স্বাজ্থ ড, এিং  

থেখাদন, উপকরকিকখত ঘিনাগুকল আিাজ্ি এই উপসংহাজ্র দযজ্ত িাধে িরজ্ি দয, আিাজ্ের দফৌিোকর কিচার 

িেিিার প্রকত পূে ড আিা কনজিত িরজ্ত এিং আলস্টার িাউকির কর্সটিক্ট অোিকন ডর অনাপকিজ্ত,এিিন কিজ্শর্ 



প্রকসকিউির কনজ্য়াগ িরা উকচৎ, যার যিতা উকিকখত কির্য় পকরচালনা, িোখো প্রোন, আইজ্নর আওতায় আনা িা তেজ্ের 

দযজ্ে আলস্টার িাউকির কর্সটিক্ট অোিকন ডর যিতািল এিং এখকতয়াজ্রর ঊজ্ব ড থািজ্ি।  

এখন, অতএর্, আসি, কযােসিন থহাকি, কনউ ইয়িড দস্টজ্ির গভন ডর, কনউ ইয়িড দস্টজ্ির সংকিধান এিং আইন 

দ্বারা আিার উপর নেস্ত যিতািজ্ল, এিং কিজ্শর্ িজ্র কনি ডাহ়ী আইজ্নর দসিশন 63 এর সািকর্কভশন 2 অনুসাজ্র, এতদ্বারা 

অোিকন ড দিনাজ্রলজ্ি (এরপর দথজ্ি "কিজ্শর্ প্রকসকিউির") কনজ্নাি ঘিনাগুকলর সাজ্থ িকিত িেজি িতৃডি সিল 

দিআইকন ঘিনা, িা ঘিনা দগাপন িরা, িা িকথত দিআইকন িাি িা ঘিনা দগাপন িরা, যার িজ্ধে রজ্য়জ্ি শপথভঙ্গ সহ 

কিথো িয়ান দেওয়া তেে িরার, এিং প্রজ্য়ািজ্ন, কিচাজ্রর আওতাধ়ীন িরার অনুজ্িােন িরকিিঃ 

• 26 িানুয়াকর, 2017 সাজ্ল সংঘটিত গাকির িুজ্খািুকখ সংঘর্ ড যাজ্ত কনউ ইয়িড দস্টি ি্রুপার জিজ্স্টাফার 

িল্ডনার িকিত, দযখাজ্ন কতকন এিটি কচকিত ি্রুপার যানিাহন চালনা িরকিজ্লন, এিং এিিন নাগকরি 

কযকন এিটি নাগকরি পকরিহন চালনা িরকিজ্লন, দযই ঘিনা কনউ ইয়িড দস্টজ্ির আলস্টার িাউকিজ্ত কনউ 

ইয়িড দস্টি থ্রুওজ্য় ইিারজ্স্টি 87 দত ঘজ্ি; এিং 

• 6 দসজ্েম্বর, 2019 সাজ্ল সংঘটিত গাকির িুজ্খািুকখ সংঘর্ ড যাজ্ত কনউ ইয়িড দস্টি ি্রুপার জিজ্স্টাফার 

িল্ডনার িকিত, দযখাজ্ন কতকন এিটি কচকিত ি্রুপার যানিাহন চালনা িরকিজ্লন, এিং এিিন নাগকরি 

কযকন এিটি নাগকরি পকরিহন চালনা িরকিজ্লন যার দভতর আরও েুইিন নাগকরি কিজ্লন, দযই ঘিনা 

কনউ ইয়িড দস্টজ্ির আলস্টার িাউকিজ্ত কনউ ইয়িড দস্টি থ্রুওজ্য় ইিারজ্স্টি 87 দত ঘজ্ি, এিং 

উপরন্তু, কিজ্শর্ প্রকসকিউির এই আজ্েজ্শর উজ্েজ্শে কনি ডাহ়ী আইজ্নর দসিশন 63 এর সািকর্কভশন 2 এিং 8 এ 

িকে ডত সিল যিতা এিং োকয়ত্ব লাভ িরজ্িন এিং উপকরকিকখত ঘিনাসিূজ্হর সাজ্থ িকিত দযজ্িাজ্না িেজির তেে 

িরজ্ত, এিং প্রজ্য়ািজ্ন কিচাজ্রর আওতাধ়ীন িরজ্ত প্রজ্য়ািন়ীয় সিল প্রকসকিউজ্িাকরয়াল যিতা অিডন এিং িেিহার 

িরজ্িন, এিং কিজ্শর্ প্রকসকিউিজ্রর এখকতয়ার আলস্টার িাউকির কর্সটিক্ট অোিকন ডর যিতািল এিং এখকতয়াজ্রর ঊজ্ব ড 

থািজ্ি, যার দিিল কিজ্শর্ প্রকসকিউির িতৃডি তার উপর নেস্ত যিতা এিং োকয়ত্ব থািজ্ি, দযিনটি কনি ডাহ়ী আইজ্নর 

দসিশন 63 এর সািকর্কভশন 2 এিং 8 এ িকে ডত আজ্ি; এিং 

উপরন্তু, এখাজ্ন িকে ডত দযজ্িাজ্না কির্জ্য়, কিজ্শর্ প্রকসকিউির (i) আলস্টার িাউকিজ্ত িা আলস্টার িাউকির 

পজ্য সংঘটিত িাউকি িা সুকপ্রি দিাজ্িডর এিটি িা এিাকধি িাজ্ি ড উপকিত থািজ্ত পারজ্িন, (ii) দযজ্িাজ্না এিং সিল 

প্রকসকর্ং, পর়ীযা এিং জিজ্ঞাসািাজ্ের উজ্েজ্শে উি দিাজ্িডর দযজ্িাজ্না িাজ্ি ডর িনে কনি ডাকচত গ্র্োন্ড িকুরর সািজ্ন 

উপকিত হজ্ত পারজ্িন, এিং (iii) এই কনি ডাহ়ী আজ্েজ্শ িকে ডত সিল দিআইকন িায ডিজ্ির দযজ্ে সিল সাজস্ত প্রোন 

পেজ্যপ এিং প্রজিয়া যা উি গ্র্োন্ড িকুরর সািজ্ন হজ্য়জ্ি িা হজ্ত পাজ্র িা অনে গ্র্োন্ড িকুরর সািজ্ন হজ্য়জ্ি িা হজ্ত 

পাজ্র, তা কনজ্ত অনুজ্িাকেত হজ্িন। 

এই কনি ডাহ়ী আজ্েশটি গভন ডর িতৃডি সংজ্শাকধত, িুলতকি িা কনষ্পকি হওয়ার আগ পয ডে িহাল থািজ্ি।  

 

আিার স্বহজ্স্ত প্রেি এিং অোলিাকন শহজ্র দস্টজ্ির কনিস্ব 

কসলজ্িাহর সহ েুই হািার এিুশ সাজ্লর অজ্ক্টাির 

িাজ্সর কিশতি কেজ্ন এটি প্রোন িরা হজ্লা। 

 

 

 

গভন ডর িতৃডি   

 

      গভন ডজ্রর সকচি 


