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এক্সিকিউটিভ অর্ডার 

 

নিউ ইয়র্ক স্টেটে এর্টে দটু্ কোগ জরুনি অবস্থো স্ট োষণো 

 

স্ট্টেতু, 22 কর্সেম্বর, 2022 তাকরসে শুরু হসে চলসত থািা এিটি তীব্র শীতিালীন ঝড় কনউ ইেিড স্টেসি 

কিপজ্জনি পকরকিকতর েৃটি িরসি িসল আশঙ্কা িরা যাসে, যার ফসল ব্রঙ্কে, কিংে, নাোউ, কনউ ইেিড, পািনাম, 

িুইন্স, করচমন্ড, রিলযান্ড, োসফাি, ওসেেসচোর এিং েংলগ্ন িাউকিগুকলসত গণপকরিহণ, ইউটিকলটি পকরসেিা, 

জনস্বািয, এিং জনকনরাপত্তা িযিিাে আেন্ন কিপসের আশঙ্কা িরা হসে; 

 

স্ট্টেতু, এই ঝড় ভারী তুোরপাত, প্রিল িাতাে এিং তুোরঝসড়র মসতা পকরকিকত েৃটি িরসি িসল আশঙ্কা 

িরা হসে, যার ফসল তাপমাত্রা মারাতুিভাসি িসম যাসি এিং ফ্ল্যাশ কিক্সজং ঘিসি, এিং েমুদ্র তীরিতী এিং স্টলসির 

তীরিতী এলািাে িনযার ফসল রাস্তা িন্ধ হসে যাওো, যাত্রা কিকিত হওো, কিেুযৎ কিভ্রাি এিং েরিাকর ও স্টিেরিাকর 

েম্পকত্তর ক্ষকত হসত পাসর, যা জনোধারসণর স্বািয ও কনরাপত্তার জনয হুমকিস্বরূপ; 

 

সুতিোাং, এখি, আনি, র্যোনি স্টেোর্ল, কনউ ইেিড স্টেসির গভন ডর, কনউ ইেিড স্টেসির েংকিধান ও কনি ডাহী 

আইসনর ধারা 2-B এর স্টেিশন 28 অনুযােী আমার উপর অকপ ডত িতৃডত্বিসল, এই মসম ড কচকিত িরকি স্টয এিটি 

েুসয ডাসগর ঘিনা আেন্ন স্টযটির জনয প্রভাকিত হওো িানীে েরিারগুসলা যথাযথভাসি োড়া প্রোন িরসত েক্ষম নে। 

ফলস্বরূপ, আকম 2022 োসলর 23 কর্সেম্বর স্টথসি েমগ্র কনউ ইেিড স্টেসি এিটি জরুকর পকরকিকত স্টঘােণা িরকি; 22 

জানুোকর 2023 তাকরে পয ডন্ত এই কনি ডাহী আসেশ িায ডিরী থািসি; এিং 

 

স্টসইসোটি, কনি ডাহী আইসনর ধারা 2-B এর স্টেিশন 29 অনুযােী, আকম স্টেি পয ডাসে জরুকর অিিা কনেন্ত্রসণর 

েমকিত পকরিল্পনা িাস্তিােসনর কনসেডশ কেক্সে এিং স্টেি পয ডাসের েংিাগুসলাসি ও আসমকরিান স্টরর্ ক্রেসি 

(American Red Cross) প্রসোজন অনুযােী, স্টেসির েম্পকত্ত েুরকক্ষত রােসত এিং ক্ষকতগ্রস্ত িানীে েরিার ও িযক্সিসের 

এই েসুয ডাসগ োড়া কেসত ও এটি স্টথসি স্টেসর উঠসত োহাযয িরার জনয, এিং জনোধারসণর স্বািয ও কনরাপত্তা েুরকক্ষত 

রােসত প্রসোজন অনুযােী এধরসনর অনযানয েহােতা প্রোন িরসত যথাযথ পেসক্ষপ গ্রহসণর অনুসমােন প্রোন 

িরকি, যা 23 কর্সেম্বর, 2022 তাকরে স্টথসি িায ডির হসি। 

 

এছোড়োও, এই স্টঘােণা 49 C.F.R. 390.23(a)(l)(A) এর িাধযিাধিতােমূহ পূরণ িসর, যা স্টমািরযাসনর স্টফর্াসরল 

কনরাপত্তা কিকধমালার (Federal Motor Carrier Safety Regulations, FMCSR) 390 স্টথসি 399 পয ডন্ত অংশ স্টথসি অিযাহকত 

প্রোন িসর। ি্রুরা যাসত কনউ ইেিড স্টেসির গুরুত্বপূণ ড েড়িপথগুসলা পকরষ্কার িরসত পাসর এিং ইউটিকলটি কিেুযৎ 

পুনরুদ্ধার ি্রসুের চলাচসলর গকত িৃক্সদ্ধ িরার কিেেটি কনক্সিত িরার জনয FMCSR স্টথসি এধরসনর অিযাহকত পাওো 

আিশযি৷ 

 

উপিন্তু, যকে স্টিানও আইন, িানীে আইন, অধযাসেশ, আসেশ, কিকধ িা প্রকিধান মানয িরসল েুসয ডাগপূণ ড জরুকর 

অিিা োমাল স্টেওোর জনয প্রসোজনীে পেসক্ষপ প্রকতসরাধ, িা াঁধাগ্রস্ত, িা কিলম্ব হসত পাসর, তসি কনি ডাহী আইসনর 

অনুসেে 2-B এর ধারা 29-a দ্বারা আমার উপর নযস্ত স্টেই আইন, িানীে আইন, অধযাসেশ, আসেশ, কিকধ িা প্রকিধান 

োমকেিভাসি িকগত িা েংসশাধন িরার িতৃডত্ব দ্বারা, আকম এই মসম ড এই কনি ডাহী আসেসশর তাকরে স্টথসি 22 জানুোকর, 

2023 পয ডন্ত কনসনাি আইনগুকল োমকেিভাসি িকগত িা েংসশাধন িরকি: 

 

• স্টেি অথ ড আইসনর (State Finance Law) 97-G ধারা, স্টেই পকরের অিকধ যা োেয, ক্সজকনেপত্র, পকরসেিাকে এিং 

েরঞ্জাম ক্রে িরার জনয িা কিকভন্ন স্টিন্দ্রীভূত পকরসেিা প্রোন িরার জনয প্রসোজন প্রভাকিত িানীে 

েরিারগুকলসি, িযক্সিিগ ডসি এিং অনযানয স্টেি-িকহভূডত েত্ত্বাসের েুসয ডাগিালীন জরুকর অিিার প্রকত 

োড়াোন িা তা স্টথসি পুনরুদ্ধার স্টপসত েহােতা িরার জনয প্রসোজন; 

 

• রাসজযর অথ ড আইসনর (State Finance Law) স্টেিশন 112 স্টেই পকরের অিকধ েংসশাধন িরা যা প্রসোজন 

রাসজযর েংকিধাসনর আটিডসিল V, স্টেিশন I এর োসথ োমঞ্জেযপূণ ড হওোর জনয, এিং রাসজযর চুক্সিগুকলসত 

অকতকরি িাজ, োইি এিং েমে স্টযাগ িরার জনয; 

 

• স্টেসির অথ ড আইসনর ধারা 163 এিং অথ ডননকতি কিিাশ আইসনর (Economic Development Law) অনুসেে 



4-C, েযান্ডার্ড স্টনাটিশ এিং ক্রে প্রক্সক্রো অনুেরণ না িসর প্রসোজনীে পণয, পকরসেিা, প্রযুক্সি এিং উপিরণ 

ক্রসের অনুমকত স্টেে;  

 

• স্টেসির আকথ ডি আইসনর স্টেিশন 136-a, েক্সিকলত িরার প্রসোজনীেতার পকরেসর, কিপয ডেিালীন জরুকর 

অিিাসত োড়া কেসত এিং তা স্টথসি পুনরুদ্ধার হসত এিই চুক্সিসত নিশা ও কনম ডাণ এিত্র িরা এিং/অথিা 

নিশা ও কনম ডাণ পকরেশ ডসনর পকরসেিা প্রাপ্ত হওো; 

 

• হাইওসে আইসনর ধারা 38 (1),(2) এিং (3), স্টেই পকরের অিকধ যা জরুকর চুক্সি প্রোন িরার অনুসমােসনর জনয 

প্রসোজন;  

 

• যানিাহন ও ট্র্যাকফি আইসনর (Vehicle and Traffic Law) ধারা 375, 385 এিং 401, স্টেই পকরের অিকধ, যা 

অনয অকধসক্ষসত্র বিধভাসি কনিকন্ধত যানিাহন, েরঞ্জাম এিং মাত্রার জনয, যারা জরুকর অিিার প্রস্তুকত ও 

োড়াোসন প্রসোজন, যানিাহন কনিন্ধন িরা স্টথসি অিযাহকত প্রোন িরার জনয প্রসোজন;  

 

 

 

 

• কনউ ইেিড আইন, কনেম এিং প্রকিধাসনর (NY Codes, Rules, & Regulations) কশসরানাম 21-এর 107.1 ধারা, 

স্টেই পকরের অিকধ, যা গভন ডরসি রাস্তা, হাইওসে, েড়সির ট্র্যাকফি ও যান চলাচল কনেন্ত্রণ িরার অনুসমােন 

প্রোন িরার জনয প্রসোজন; এিং 

 

• পািকলি অসথাকরটি আইসনর (Public Authorities Law) ধারা 359-a এিং ধারা 2879, স্টেই পকরের অিকধ, যা 

কনউ ইেিড স্টেসির থ্রুওসে অসথাকরটিসি োধারণ স্টনাটিে ও স্টজাগাড় িরার পদ্ধকত অনুেরণ না িসর 

প্রসোজনীে পণয ও স্টেিা ক্রে িরসত অনুসমােন প্রোসনর জনয প্রসোজন। 

 

 

 

আমার স্বহসস্ত প্রেত্ত এিং অযালিাকন শহসর স্টেসির কনজস্ব 

কেলসমাহর েহ েুই হাজার িাইশ োসলর 

কর্সেম্বর মাসের িাইশতম কেসন এটি প্রোন 

িরা হসলা। 

 

 

 

 

 

গভন ডর িতৃ ডি   

 

গভন ডসরর েকচি 


