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ননর্বাহী আদেশ

আলবানি, ব্রুম, চেিাঙ্গা, কলনিযা, চেলাওযযার, োঙ্েস, গ্রীি, মন্টঙ্ ামানর, অঙ্রঞ্জ, ওটঙ্সঙ্ া,
চরিঙ্সলার, সারাঙ্টা া, চেঙ্িকটানে, চকাহানর, সানলভাি, টিও া, উল্স্টার, ওযানেিংটি এবিং সিংলগ্ন
কাউনন্টগুঙ্লাঙ্ে একটি নবপর্য য চ াষণা
চর্খাঙ্ি, 16 নিদেম্বর 2020 তানরদে, এর্ং তার পর থেদে অর্যাহত, এেটি নরইস্টার ঝড় ননউ ইয়েব
রাজ্যদে প্রভানর্ত েদর, যা গুরুত্বপূর্ব গর্ পনরর্হন, ইউটিনিটি পনরদের্া, জ্নস্বাস্থ্য, এর্ং গর্ ননরাপত্তা র্যর্স্থ্া
নর্পন্ন েদর অযািদর্নন, ব্রুম, থেনযাদগা, েিনম্বয়া, থিিাওয়ার, িাদেে, নিন, মন্টদগামানর, অদরঞ্জ, অটদেদগা,
থরদেদিয়ার, োরাদটাগা, থেদনদেনি, থকাহানর, োনিভান, টিওগা, উিস্টার, ওয়ানশংটন এর্ং েংিগ্ন োউনন্টগুনিদত।
চর্খাঙ্ি, এই শীতোিীন ঝড় ঘণ্টায় নতন ইনি পযবন্ত হাদর 24 ইনি পযবন্ত তু োরপাত, , েমো র্াতাে40
মাইি প্রনত ঘণ্টা গনতদর্দগ, এর্ং ননেু এিাোয় উপকূিীয় র্নযার োরর্ হদর্ র্দি ধারর্া েরা হদে।

এই অর্স্থ্ার

োরদর্ র্যাপে নর্েুযৎ নর্ভ্রাট ও েড়ে র্ন্ধ, যাতায়াদতর র্যাঘাত, এর্ং প্রভানর্ত এিাোগুনি জ্ুদড় েরোনর ও
থর্েরোরী েম্পনত্তর ক্ষনত হদর্ র্দি আশা েরা হয় এর্ং জ্নস্বাস্থ্য ও ননরাপত্তা নর্পন্ন েরদর্।
ফলস্বরূপ, আনম, অযান্ড্রু এম. কুওঙ্মা, ননউ ইয়েব থস্টদটর গভনবর, ননউ ইয়েব থস্টদটর েংনর্ধান
(Constitution of the State of New York) ও ননর্বাহী আইদনর (Executive Law) থেেশন 28, আটিবেযাি
2-B দ্বারা আমার উপর অনপবত েততব ত্ব র্যর্হার েদর, উপিনি েরনি থয এেটি েুদযবাগ আেন্ন যার ফদি আক্রান্ত
স্থ্ানীয় েরোরেমূহ পযবাপ্ত র্যর্স্থ্া ননদত অপারগ। অতএর্, আনম 17 নিদেম্বর, 2020 তানরদে অযাির্ানন, ব্রুম,
থেনাদগা, েিানম্বয়া, থিিাওয়যার, িাদেে, িীন, মন্টদগামানর, অদরঞ্জ, ওটদেদগা, থরনদেিার, োরাদটাগা, থশদনেটযানি,
থকাহানর, োনিভান, টিওগা, উিস্টার, ওয়ানশংটন এর্ং েংিঘ্ন োউনন্টগুনির আিনিে েীমানার মদধয এেটি রাদজ্যর
েুদযবাগোিীন জ্রুরী অর্স্থ্া থঘাের্া েরনি। 16 জ্ানুয়ারী 2021 তানরে পযবন্ত এই ননর্বাহী আদেশ োযবেরী োেদর্;
এর্ং
এছাড়াও, ননর্বাহী আইদনর (Executive Law) আটিবদেি 2-B এর থেেশন 29 অনুযায়ী, আনম রাজ্য
নর্স্তত ত জ্রুরী র্যর্স্থ্াপনা পনরেল্পনা (State Comprehensive Emergency Management Plan) র্াস্তর্ায়ন েরার
ননদেব শ নেনে এর্ং েেি প্রদয়াজ্নীয় রাদজ্যর েংস্থ্াগুদিাদে এই থস্টদটর েম্পনত্ত েুরনক্ষত রােদত এর্ং প্রভানর্ত
স্থ্ানীয় েরোরগুনিদে এর্ং র্যনির্গবদে এই েুদযবাগপূর্ব জ্রুনর অর্স্থ্া থেদে উদ্ধার থপদত েহায়তা েরদত, এর্ং
জ্নস্বাস্থ্য, েিযার্ এর্ং ননরাপত্তা েুরনক্ষত রােদত প্রদয়াজ্ন অনযানয েহায়তা প্রোন েরদত যোযে পেদক্ষপ িহর্
েরার অনুদমােন নেদয়নি।

উপরন্তু, এই থঘাের্াটি 49 C.F.R. 390.23(a)(l)(A) এর আর্শযেতা পূরর্ েদর, যা থফিাদরি
থমাটর র্াহে ননরাপত্তা ননয়দমর (Federal Motor Carrier Safety Regulations, FMCSR) 390 থেদে 399
অংশ পযবন্ত িাড়পত্র প্রোন েদর। েিগুনি যাদত অনত গুরুত্বপূর্ব রাস্তাঘাট পনরষ্কার েরদত পাদর এর্ং ননউ ইয়েব
থস্টদটর ইউটিনিটি পাওয়ার পুনঃস্থ্াপন েদির যাতায়াত দ্রুত েরদত পাদর তা নননিত েরার জ্নয FMCSR-এর
থেদে এই নরনিফ প্রদয়াজ্ন।
উপরন্তু, রাদজ্যর েুদযবাগপূর্ব জ্রুরী অর্স্থ্ায় থয থোন েংস্থ্ার থোনও আইন, স্থ্ানীয় আইন, অধযাদেশ,
আদেশ, নর্নধ র্া ননয়ন্ত্রর্, র্া এর অংশগুনির োমনয়েভাদর্ স্থ্নগত র্া েংদশাধন েরা যনে এই জ্াতীয় আইন,
স্থ্ানীয় আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া আইন থমদন েিা েুদযবাদগর জ্রুনর অর্স্থ্া থমাোদর্িায় প্রদয়াজ্নীয়
পেদক্ষদপর পদে র্াাঁধার োরর্ হয়, র্া থেই প্রনক্রয়াদে নর্িনম্বত েদর র্া এই জ্াতীয় েুদযবাগ থমাোদর্িায় োহাযয র্া
েহায়তা েরার জ্নয প্রদয়াজ্ন হয়, তাহদি আনম োযবননর্বাহী আইদনর আটিবদেি 2-B এর থেেশন 29-a অনুযায়ী
আমার উপর নযস্ত ক্ষমতার্দি, 16 জ্ানুয়ানর 2021 পযবন্ত ননদনাি আইনগুনি োমনয়েভাদর্ স্থ্নগত র্া েংদশাধন
েরনি:

•

থস্টট আনেবে আইদনর (State Finance Law) থেেশন 97-G, থেই পনরের অর্নধ েংদশাধন
েরা যাদত োেয, নজ্ননেপত্র, পনরদের্ানে এর্ং েরঞ্জাম ক্রয় েরার জ্নয র্া নর্নভন্ন থেন্দ্রীভূ ত
পনরদের্া প্রোন েরার জ্নয প্রদয়াজ্ন প্রভানর্ত স্থ্ানীয় েরোরগুনিদে, র্যনির্গবদে এর্ং অনযানয অরাজ্য েত্ত্বাদের েুদযবাগোিীন জ্রুনর অর্স্থ্ার প্রনত প্রনতনক্রয়া র্যি েরদত র্া তা থেদে পুনরুদ্ধার
থপদত েহায়তা েরার জ্নয;

•

রাদজ্যর অেব আইদনর (State Finance Law) থেেশন 112 থেই পনরের অর্নধ েংদশাধন েরা যা
প্রদয়াজ্ন রাদজ্যর েংনর্ধাদনর আটিবদেি V, থেেশন I এর োদে োমঞ্জেযপূর্ব হওয়ার জ্নয, এর্ং
রাদজ্যর েু নিগুনিদত অনতনরি োজ্, োইট এর্ং েময় থযাগ েরার জ্নয;

•

রাদজ্যর অেব আইদনর থেেশন 163 এর্ং অেবনননতে নর্োশ আইদনর (Economic Development
Law) আটিবদেি 4-C থেই পনরের অর্নধ েংদশাধন েরা যা প্রদয়াজ্ন প্রনমত নর্জ্ঞনপ্তেরর্ এর্ং
ক্রয় প্রনক্রয়া অনুেরর্ না েদর প্রদয়াজ্নীয় পর্য, পনরদের্া, প্রযুনি এর্ং উপেরর্ ক্রদয়র অনুমনত
থেয়।

উপরন্তু, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে থেদে শুরু েদর 16 জ্ানুয়ারী 2021 পযবন্ত ননদনাি আইনগুনি
অস্থ্ায়ীভাদর্ পনরর্তব ন েরনি:
•

ননর্বাহী আইদনর থেেশন 24; হাইওদয় আইদনর থেেশন 104 এর্ং 346; যানর্াহন ও ট্র্যানফে
আইদনর থেেশন 1602, 1630, 1640, 1650, এর্ং 1660; পনরর্হন আইদনর (Transportation
Law) থেেশন 14(16); িাম আইদনর (Village Law) থেেশন 6-602 এর্ং 17-1706;
োধারর্ শহর আইদনর (General City Law) থেেশন 20(32); নদ্বতীয় থের্ীর শহর আইদনর
(Second Class Cities Law) থেেশন 91; ননউ ইয়েব শহর প্রশােননে থোদির (New York
City Administrative Code) থেেশন 19-107(ii) এর্ং ননউ ইয়েব থোদির আইনোনুন (New
York Codes, Rules and Regulations) টাইদটি 21 এর থেেশন 107.1, যা গভনবরদে ট্র্যানফে
এর্ং রাস্তা, হাইওদয় ও েড়দে েিােি ননয়ন্ত্রর্ েরার অনুদমােন প্রোদন প্রদয়াজ্নীয়।

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন শহদর থস্টদটর ননজ্স্ব
নেিদমাহর েহ েুই হাজ্ার নর্শ োদির
নিদেম্বর মাদের েদতদরাতম নেদন এটি প্রোন
েরা হি।

গভনবর েততব ে

গভনবদরর েনের্

