
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নং 168.21 

 

ননর্বাহী আদেশ 

 

নিউ ইয়র্ক  শহরেে প াঁচটি পপৌেসভ  ও ড রচস, ি স উ, অরেঞ্জ, পটুি ম, েরেল, স র  র্ এবং 
ওরয়স্টরচষ্ট ে র্ উনিগুনল-য  নিউ ইয়র্ক  প্ররেরশ পমরর পনলট ি র ন্সরপ রটক শি অর  নেটি (METROPOLITAN 

TRANSPORTATION AUTHORITY, MTA) অঞ্চল গঠি র্রে- ত রেে মরযে এর্টি জরুনে েরুযক গ প  ষণ  
বহ ল ে খ  হল। 

 

পযখ রি, ননর্বাহী আদেশ নম্বর 168 অনুসাদর, ননউ ইয়র্ব  নসটির পাাঁচটি পপৌরসভা এর্ং ডাদচস, নাসাউ, অদরঞ্জ, 

পুটনাম, রর্ল্যান্ড, সাদ ার্ এর্ং ওদয়স্টদচস্টার র্াউনিগুনল্-যা ননউ ইয়র্ব  প্রদেদশ যা মহানগর পনরর্হন র্র্তব পক্ষ গঠন  

র্দর- পসখাদন এর্টি েদুযবাগ প াষণা র্রা হদয়দে ননউ ইয়দর্ব র র্াউনিদর্ অর্নির্ পপননসল্দভননয়া (পপন পস্টশন) পস্টশদনর 

নসদস্টম জদু়ে ট্র্যার্, সংদর্র্, সুইচ এর্ং অনযানয পনরর্হন অর্র্াঠাদমা ধ্রুর্র্ এর্ং চল্মান ও ক্রমর্র্বমান র্যর্বর্ার র্ারদণ, 

যার  দল্ নর্নভন্ন পার্াল্ পরদল্র ল্াইনচুযনর্, পর্র্ন্ধ হওয়া ও হাজার হাজার রাইডাদসবর স্বািয ও ননরাপত্তার উপর প্রভার্ 

নর্স্তারর্ার উদেখদযাগয পনরদসর্ায় নর্ঘ্ন  দটদে; 

 

পযখ রি, MTA এর পরল্ ও সার্ওদয় নসদস্টম জদু়ে ট্র্যার্, নসগনযাল্, সুইচ এর্ং অনযানয পনরর্হন অর্র্াঠাদমা চল্মান 

র্যর্বর্াগুনল্ যাত্রী, পযবটর্ ও র্ানসন্দাদের হুমনর্র মুদখ প দল্ ও স্বািয, ননরাপত্তা এর্ং জীনর্র্ায় নর্শাল্ এর্ং ক্ষনর্র্র প্রভার্ 

প দল্, এো়োও পমদট্র্াপনল্টন র্মুযটার ট্র্ান্সদপাদটব শন পজল্া (Metropolitan Commuter Transportation District, MCTD) 

এর র্যর্সা ও র্ানণদজয যা ননউ ইয়র্ব  পস্টদটর স্বীর্ত র্ অর্বনননর্র্ ইনঞ্জন এর্ং এর  দল্ ননউ ইয়র্ব  পস্টট অর্বনীনর্দর্ 

নর্পরীর্ভাদর্ প্রভানর্র্ হদয়দে; 

 

পযখ রি, অযামট্র্যার্ পমরামর্ পপ্রাগ্রাম (Amtrak Repair Program) র্াস্তর্ায়দনর জনয প্রদয়াজনীয় পর্হীনর্া এর্ং 

পনরদসর্া নর্ঘ্নসমূহ, এর্ং এমটিএর পরল্ ও সার্ওদয় নসদস্টম জদু়ে ট্র্যার্, নসগনযাল্, সুইচ এর্ং অনযানয পনরর্হন অর্র্াঠাদমা 

সংদশার্ন র্রদর্ প্রদয়াজনীয় অনযানয পমরামর্গুনল্ যাত্রী, পযবটর্ ও ননউ ইয়দর্ব র জনসার্ারদণর স্বািয, ননরাপত্তার সুরক্ষার জনয 

প্রদয়াজনীয় হদয় োাঁ়োদে, এর্ং র্র্ব মাদন পপন পস্টশন এর্ং MTA এর পরল্ ও সার্ওদয় নসদস্টদমর শদর্ব র র্ারদণ নর্েযমান 

পনরর্হন ে ুবটনা জরুনর অর্িা আরও খারাপ হদর্; এর্ং, 

 

পযখ রি, এটি MTA এর্ং এর সহায়র্ এর্ং অনুদমানের্ সংিাদের ট্র্যার্, নসগনযাল্, সুইচ এর্ং অনযানয পনরর্হন 

অর্র্াঠাদমা পমরামর্ র্রদর্ সহায়র্া র্রার জনয উদেখদযাগয এর্ং অনর্ল্ম্ব পেদক্ষপ পনওয়া প্রদয়াজনীয় হদয় োাঁন়েদয়দে, এর্ং 

এই জরুনর নর্পযবযদয়র র্ারদণ পযমন পর্দরার্ এর্ং পসর্াজননর্ র্ার্া মদর্য মর্যির্া মদর্য;  



 

 

 

এখি, এমত বস্থ য়, আনম, নিউ ইয়র্ক  পস্টট-এে গভিকে অে নু্ড্র এম. কুওরম , সংনর্র্ান দ্বারা এর্ং ননউ ইয়র্ব  

পস্টদটর আইন ও আমার উপর নযস্ত ক্ষমর্া অনুসাদর, এভাদর্ এনিনর্উটিভ অডব ার নং 168 অনুযায়ী প ানষর্ রাষ্ট্র েদুযবাগ 

জরুরী এর্ং এনিনর্উটিভ অডব ার নং 168 এর সর্ল্ চুনি, শর্ব ার্ল্ী এর্ং ননদেব নশর্াদর্ প্রসানরর্ র্নর, এর্ং এনিনর্উটিভ 

অডব ার নং 168 এর ননদেবশার্ল্ী এর্ং পর্ানও এিদটনশনগুনল্র জনয চুনি, শর্ব ার্ল্ী এর্ং পর্ানও এিদটনশনগুনল্র জনয 

ননদেব নশর্াগুনল্ পসই র্ানরখ পর্দর্ র্াযবর্র হদর্ যা 13 মাচব , 2019 পযবন্ত ননর্বাহী আদেশ সংখযা 168 অনুসাদর প াষণা র্রা 

হদয়নেল্, র্দর্ শর্ব  র্াদর্ পয এই আইন অনুসাদর পর্ানও আইন, নর্নর্, প্রনর্র্ান র্া ননদেব নশর্া অিায়ী িনগর্াদেশ এর্ং ননর্বাহী 

আদেশ 168 এর ভনর্ষযর্ এিদটনশানগুনল্ MTA র্া র্ার ননদয়াগর্র্ব ার উপর র্াযবর্রী হদর্, যা শুরু্মাত্র MTA এর রাষ্ট্রপনর্ 

র্া র্যর্িাপনা পনরচাল্র্দর্ অন্তভুব ি র্রদর্, যা পর্ানও চুনি, ইজারা, ল্াইদসন্স, পারনমট র্া এমন পর্ানও নল্নখর্ চুনি প্রোদনর 

উদেদশয এটি প্রদয়াজনীয় র্া ননর্বারণ র্দর, যা এই র্রদনর েদুযবাগ জরুনর অর্িার ননরসন র্রদর্ পাদর।  

 

আমার হাদর্ এর্ং অযাল্দর্নন শহদরর রাদজযর নপ্রনভ নসল্সহ েইু 

হাজার উননশ সাদল্র এগারই প ব্রুয়ানর পেওয়া 

হদয়নেল্। 

 

 

 

গভনবর র্র্তব র্  

 

গভনবদরর সনচর্ 

 

 


