
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নং. 27 

 

এক্সিকিউটিভ অর্ডার 

 

আমি অ্যালবামি, ব্রুি, ক্যাইয়গুা, শেিাঙ্গ, ক্লামিয়া, ক্র্টলযান্ড, শেলাওয়যার, োচেস, এচসক্স, ফুলর্ি, 

মিি, হ্যামিল্টি, হ্ারক্াইিার, লুইস, িযামেসি, িন্টচগািামর, ওমিো, ওচিান্ডাগা, অ্ন্টামরও, অ্চরঞ্জ, 

ওসওচয়চগা, ওর্চসচগা, পুর্িযাি, শরিচসলার, সারাচর্াগা, শেচিক্র্যামে, শোহ্ামর, েুইলার, শসচিক্া, 

সামলভ্যাি, টর্চয়াগা, র্ম্পমক্িস, আলস্টার, ওয়াচরি, ওয়ামেিংর্ি, ওচয়ি, ইচয়র্স এবিং আচেপাচের 

ক্াউমন্টসিচূহ্র জিয শস্টচর্র দচু্ টাচগর জরুমর অ্বস্থা শ াষণা ক্রমি 

 

WHEREAS, 13 মার্ড 2023 তাকরখে শুরু হখে র্লখত থািা এিটি তীব্র নর'ইস্টার ঝড় কিপজ্জনি 

পকরকিকতর সটৃি িরখি িখল আশঙ্কা িরা যাখে, যার ফখল অযালিাকন, ব্রুম, িযাইেুগা, শশনাঙ্গ, িলাকিো, 

িিডলযান্ড, শর্লাওেযার, র্াখর্স, এখসি, ফুলিন, কিন, হযাকমল্টন, হারিাইমার, লুইস, মযাকর্সন, মন্টখগামাকর, 

ওকনর্া, ওখনান্ডাগা, অন্টাকরও, অখরঞ্জ, ওসওখেখগা, ওিখসখগা, পিুনযাম, শরনখসলার, সারাখিাগা, 

শেখনিিযাকর্, শোহাকর, েুইলার, শসখনিা, সাকলভযান, টিখোগা, িম্পকিনস, আলস্টার, ওোখরন, ওোকশংিন, 

ওখেন, ইখেিস এিং আখশপাখশর িাউকন্টসমূখহর গণপকরিহণ, ইউটিকলটি পকরখেিা, জনস্বািয এিং 

জনকনরাপত্তা িযিিাে আসন্ন কিপখের আশঙ্কা িরা হখে; 

 

শ্চহ্তু, এই ঝড়টি কতন ফুি পয ডন্ত ভারী, শভজা তুোরপাত, 45 মাইল শিখগ েমিা হাওোর মখতা 

পকরকিকত সটৃি িরখি িখল আশঙ্কা িরা হখে, এিং সমুদ্র তীরিতী এিং শলখির তীরিতী এলািাে িনযার 

ফখল রাস্তা িন্ধ হখে যাওো, যাত্রা কিকিত হওো, িযাপি কিেযুৎ কিভ্রাি এিং সরিাকর ও শিসরিাকর সম্পকত্তর 

ক্ষকত হখত পাখর, যা জনসাধারখণর স্বািয ও কনরাপত্তার জনয হুমকিস্বরূপ; 

 

সুতরািং, এখি, আমি, ক্যামি শহ্াক্ল, কনউ ইেিড শস্টখির গভন ডর, কনউ ইেিড শস্টখির সংকিধান ও 

কনি ডাহী আইখনর ধারা 2-B এর শসিশন 28 অনযুােী আমার উপর অকপ ডত িতৃডত্বিখল, এই মখম ড কর্কিত িরকি 

শয এিটি েখুয ডাখগর ঘিনা আসন্ন শযটির জনয প্রভাকিত হওো িানীে সরিারগুখলা যথাযথভাখি সাড়া প্রোন 

িরখত সক্ষম নে।  তাই, আকম এতদ্দ্বারা 13 মার্ড 2023 রাত 8:00িা শথখি, অযালিাকন, ব্রুম, িযাইেুগা, শশনাঙ্গ, 

িলাকিো, িিডলযান্ড, শর্লাওেযার, র্াখর্স, এখসি, ফুলিন, কিন, হযাকমল্টন, হারিাইমার, লুইস, মযাকর্সন, 

মন্টখগামাকর, ওকনর্া, ওখনান্ডাগা, অন্টাকরও, অখরঞ্জ, ওসওখেখগা, ওিখসখগা, পুিনযাম, শরনখসলার, সারাখিাগা, 

শেখনিিযাকর্, শোহাকর, েুইলার, শসখনিা, সাকলভযান, টিখোগা, িম্পকিনস, আলস্টার, ওোখরন, ওোকশংিন, 

ওখেন, ইখেিস এিং আখশপাখশর িাউকন্টসমূখহর জনয শস্টখির েুখয ডাখগর জরুকর অিিা শঘােণা িরকি।  12 

একপ্রল 2023 তাকরে পয ডন্ত এই কনি ডাহী আখেশ িায ডিরী থািখি; এিং 

 

শসইসাচি, কনি ডাহী আইখনর ধারা 2-B এর শসিশন 29 অনযুােী, আকম শস্টি পয ডাখে জরুকর অিিা 

কনেন্ত্রখণর সমকিত পকরিল্পনা (State Comprehensive Emergency Management Plan)িাস্তিােখনর কনখেডশ 

কেক্সে এিং শস্টি পয ডাখের সংিাগুখলাখি ও আখমকরিান শরর্ ক্রসখি (American Red Cross) প্রখোজন 

অনুযােী, শস্টখির সম্পকত্ত সুরকক্ষত রােখত এিং ক্ষকতিস্ত িানীে সরিার ও িযক্সিখের এই েুখয ডাখগ সাড়া 

কেখত ও এটি শথখি শসখর উঠখত সাহাযয িরার জনয, এিং জনসাধারখণর স্বািয ও কনরাপত্তা সুরকক্ষত রােখত 

প্রখোজন অনুযােী এধরখনর অনযানয সহােতা প্রোন িরখত যথাযথ পেখক্ষপ িহখণর অনুখমােন প্রোন 

িরকি, যা 13 মার্ড 2023 তাকরে রাত 8:00িা শথখি িায ডির হখি। 



 

এিাড়াও, এই শঘােণা 49 C.F.R. 390.23(a)(l)(A) এর িাধযিাধিতাসমূহ পূরণ িখর, যা শমািরযাখনর 

শফর্াখরল কনরাপত্তা কিকধমালার (Federal Motor Carrier Safety Regulations, FMCSR) 390 শথখি 399 

পয ডন্ত অংশ শথখি অিযাহকত প্রোন িখর। ি্রুরা যাখত কনউ ইেিড শস্টখির গুরুত্বপূণ ড সড়িপথগুখলা পকরষ্কার 

িরখত পাখর এিং ইউটিকলটি কিেুযৎ পুনরুদ্ধার ি্রুখের র্লার্খলর গকত িকৃ্সদ্ধ িরার কিেেটি কনক্সিত িরার 

জনয FMCSR শথখি এধরখনর অিযাহকত পাওো আিশযি৷ 

 

উপরন্তু, যকে শিাখনা আইন, িানীে আইন, অধযাখেশ, আখেশ, কিকধ িা প্রকিধান মানয িরখল 

েুখয ডাগপূণ ড জরুকর অিিা সামাল শেওোর জনয প্রখোজনীে পেখক্ষপ প্রকতখরাধ, িাধািস্ত, িা কিলি হখত 

পাখর, তখি কনি ডাহী আইখনর অনুখেে 2-B এর ধারা 29-a দ্বারা আমার উপর নযস্ত শসই আইন, িানীে আইন, 

অধযাখেশ, আখেশ, কিকধ িা প্রকিধান সামকেিভাখি িকগত িা সংখশাধন িরার িতৃডত্ব দ্বারা, আকম এই মখম ড 

এই কনি ডাহী আখেখশর তাকরে শথখি 12 একপ্রল, 2023 পয ডন্ত কনখনাি আইনগুকল সামকেিভাখি িকগত িা 

সংখশাধন িরকি: 

 

• শস্টি অথ ড আইখনর (State Finance Law) 97-G ধারা, শসই পকরসর অিকধ যা োেয, ক্সজকনেপত্র, 

পকরখেিাকে এিং সরঞ্জাম ক্রে িরার জনয িা কিকভন্ন শিন্দ্রীভূত পকরখেিা প্রোন িরার জনয প্রখোজন 

প্রভাকিত িানীে সরিারগুকলখি, িযক্সিিগ ডখি এিং অনযানয শস্টি-িকহভূডত সত্ত্বাখের েুখয ডাগিালীন 

জরুকর অিিার প্রকত সাড়াোন িা তা শথখি পুনরুদ্ধার শপখত সহােতা িরার জনয প্রখোজন; 

 

• রাখজযর অথ ড আইখনর (State Finance Law) শসিশন 112 শসই পকরসর অিকধ সংখশাধন িরা যা 

প্রখোজন রাখজযর সংকিধাখনর আটিডখিল V, শসিশন I এর সাখথ সামঞ্জসযপূণ ড হওোর জনয, এিং 

রাখজযর রু্ক্সিগুকলখত অকতকরি িাজ, সাইি এিং সমে শযাগ িরার জনয; 

 

• শস্টখির অথ ড আইখনর ধারা 163 এিং অথ ডননকতি কিিাশ আইখনর (Economic Development Law) 

অনুখেে 4-C, স্টযান্ডার্ড শনাটিশ এিং ক্রে প্রক্সক্রো অনুসরণ না িখর প্রখোজনীে পণয, পকরখেিা, 

প্রযুক্সি এিং উপিরণ ক্রখের অনুমকত শেে;  

 

• শস্টখির আকথ ডি আইখনর শসিশন 136-a, সক্সিকলত িরার প্রখোজনীেতার পকরসখর, কিপয ডেিালীন 

জরুকর অিিাখত সাড়া কেখত এিং তা শথখি পনুরুদ্ধার হখত এিই রু্ক্সিখত নিশা ও কনম ডাণ এিত্র 

িরা এিং/অথিা নিশা ও কনম ডাণ পকরেশ ডখনর পকরখেিা প্রাপ্ত হওো; 

 

• হাইওখে আইখনর ধারা 38 (1),(2) এিং (3), শসই পকরসর অিকধ যা জরুকর রু্ক্সি প্রোন িরার 

অনুখমােখনর জনয প্রখোজন;  

 

• যানিাহন ও ট্র্যাকফি আইখনর (Vehicle and Traffic Law) ধারা 375, 385 এিং 401, শসই পকরসর 

অিকধ, যা অনয অকধখক্ষখত্র বিধভাখি কনিকন্ধত যানিাহন, সরঞ্জাম এিং মাত্রার জনয, যারা জরুকর 

অিিার প্রস্তুকত ও সাড়াোখন প্রখোজন, যানিাহন কনিন্ধন িরা শথখি অিযাহকত প্রোন িরার জনয 

প্রখোজন;  

 

• পািকলি অখথাকরটি আইখনর (Public Authorities Law) ধারা 359-a এিং ধারা 2879, শসই পকরসর 

অিকধ, যা কনউ ইেিড শস্টখির থ্রুওখে অখথাকরটিখি (New York State Thruway Authority) সাধারণ 

শনাটিস ও শজাগাড় িরার পদ্ধকত অনুসরণ না িখর প্রখোজনীে পণয ও শসিা ক্রে িরখত অনুখমােন 

প্রোখনর জনয প্রখোজন; এিং 

 

• কনি ডাহী আইখনর ধারা 24; মহাসড়ি আইখনর ধারা 104 এিং 346; যানিাহন এিং ট্র্াকফি আইখনর 

ধারা 1602, 1630, 1640, 1650 এিং 1660; পকরিহন আইখনর ধারা 14(16); িাম আইখনর ধারা 6-602 

এিং 17-1706; সাধারণ কসটি আইখনর ধারা 20(32); কদ্বতীে শেকণর কসটি আইখনর ধারা 91; এিং ধারা 

107.1 কশখরানাম 21 কনউ ইেিড শিার্স, রুলস অযান্ড শরগুখলশনস, গভন ডরখি সড়ি মহাসড়ি ও 

কিিগুখলাখত যানিাহন কনেন্ত্রণ ও গকতকিকধ কনেন্ত্রখণর িতৃডত্ব প্রোন িরা হখে। 

 

 

আমার স্বহখস্ত এিং শস্টখির কনজস্ব সীলখমাহখরর অধীখন, 

অযালিাকন শহখর েুই হাজার শতইশ সাখলর 

মার্ড মাখসর শতখরাতম কেখন এটি প্রোন 

িরা হখলা। 

 

 

 

 



 

 

গভন ডর িতৃ ডি   

 

গভন ডখরর সকর্ি 


