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ননর্বাহী আদেশ 
 

ব্রঙ্কস, ডাচেস, কর্িংস, নাসাউ, কনউ ইয়র্ক , অচেঞ্জ, পটুনাম, কুইন্স, কেেমন্ড, ের্ল্যান্ড, সাচ ার্, ওচয়স্টচেস্টাে 
এবিং সিংল্গ্ন র্াউকিগুকল্চে কবপর্কয় ঘ াষণা 

  
র্কিও 4 আগস্ট, 2020 তানরদে এর্ং তারপর থেদে চলমানক্রান্তীয় ঝড় ইসায়াস ননউ ইয়েব  রাদযে নর্পজ্জনে 

পনরনিনতর সনৃি েদর, যা ব্রঙ্কস, ডাদচস, নেংস, নাসাউ, ননউ ইয়েব , অদরঞ্জ, পুটনাম, কুইন্স, নরচমন্ড, রেলোন্ড, 
সাদ াে, ওদয়স্টদচস্টার এর্ং থসগুনল সংলগ্ন োউনিগুনলর গণ পনরর্হণ, ইউটিনলটি পনরদের্া, গণ স্বািে, এর্ং গণ 
ননরাপত্তা র্ের্িার যনে অননর্াযব নর্পে থডদে এদনদে। 

 
ঘর্খাচন, ট্রনপোল ঝড় ইসায়াস 70 মাইল গনতদর্দগর েমো র্াতাস সহ ক্ষনতোরে হাওয়া, ভানর র্েবণ এর্ং 

র্নো ততনর েদরদে। এই অর্িার োরদণ 1,276,500টি নর্েেুৎ নর্ভ্রাট, থভদে পরা গাে, িানীয় আেনিে র্নো, সড়ে 
র্ন্ধ, যাতায়াদতর র্োঘাত, এর্ং প্রভানর্ত এলাোয় সরোনর ও থর্সরোরী সম্পনত্তর ক্ষনত যা যনস্বািে ও ননরাপত্তা 
নর্পন্ন েরদত পাদর। 

 
এখন, অেএব, আকম, অযানু্ড্র এম. কুওচমা, ননউ ইয়েব  থস্টদটর গভনবর, ননউ ইয়েব  থস্টদটর সংনর্ধান 

(Constitution of the State of New York) ও ননর্বাহী আইদনর (Executive Law) থসেশন 28, আটিব েোল 2-B 
দ্বারা আমার উপর অনপবত েতৃব ত্ব র্ের্হার েদর, উপলনি েরনে থয এেটি েদুযবাগ আসন্ন, থযোদন প্রভানর্ত িানীয় 
সরোরসমূহ পযবাপ্ত র্ের্িা ননদত অপারগ। অতএর্, আনম ব্রঙ্কস, ডাদচস, নেংস, নাসাউ, ননউ ইয়েব , অদরঞ্জ, পুটনাম, 
কুইন্স, নরচমন্ড, রেলোন্ড, সাদ াে, ওদয়স্টদচস্টার, এর্ং থসগুনলর সংলগ্ন োউনিগুনলরর আঞ্চনলে সীমানার মদধে এেটি 
রাষ্ট্রীয় েদুযবাগোলীন যরুরী অর্িা থঘােণা েরনে, যা োযবের 5 আগস্ট 2020 থেদে। 4 থসদেম্বর 2020 তানরে 
পযবন্ত এই ননর্বাহী আদেশ োযবেরী োেদর্; এর্ং 

 
উপেন্তু, ননর্বাহী আইদনর আটিব েোল 2-B এর থসেশন 29 অনুযায়ী, আনম রাদযের নর্সৃ্তত যরুনর অর্িার 

র্ের্িাপনার পনরেল্পনা (State Comprehensive Emergency Management Plan) র্াস্তর্ায়দনর ননদেবশ নেনি যা 
রাদযের যরুনর র্ের্িাপনার েপ্তর (State Office of Emergency Management), পনরর্হন েপ্তর (Department of 
Transportation), থস্টট পনুলশ নর্ভাগ (Division of State Police), থসনা ও থনৌর্ানহনী নর্ভাগ (Division of 
Military and Naval Affairs), পনরদর্শ সংরক্ষণ নর্ভাগ (Department of Environmental Conservation), যনদসর্া 
েনমশন (Public Service Commission), অনগ্নননদরাধন ও ননয়ন্ত্রণ অন স (Office of Fire Prevention and 
Control), পােব , নর্দনােন ও ঐনতহানসে সংরক্ষণ অন স (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation), সাধারণ পনরদের্ার অন স (Office of General Services), থ্রুওদয় অদোনরটি (Thruway 
Authority), স্বদেদশর ননরাপত্তা ও যরুনর পনরদের্া নর্ভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services), এর্ং অনোনে থস্টট এদযনন্স এর্ং থস্টট েতৃপক্ষদে, থযমন প্রদয়াযন হদর্, উপযুক্ত পেদক্ষপ থনওয়ার যনে 
অনুদমােন প্রোন েরনে এই যনস্বািে সংেট প্রশমদনর যনে, প্রস্তুত হওয়ার যনে এর্ং পুনরুদ্ধাদরর যনে িানীয় 
সোরগুনল এর্ং র্েনক্তর্গবদে সহায়তা েরার যনে, রাদযের এর্ং িানীয় সম্পনত্ত রক্ষা েরার যনে এর্ং থসই সেল 
সহায়তা প্রোন েরার যনে যা প্রদয়াযন যনস্বািে, যন েলোণ এর্ং ননরাপত্তা সুরনক্ষত রাোর যনে। 
 
 



  

আমার স্বহদস্ত এর্ং অোলদর্নন শহদর রাদযের ননযস্ব 

নসলদমাহর সহ েইু হাযার নর্শ সাদলর 

আগস্ট মাদসর পঞ্চম নেদন এটি প্রেত্ত হদলা। 

 

 

 

 

গভনবর েতৃব ে  

 

গভনবদরর সনচর্ 


