
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে:  8/26/2021 গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হলফম্বের্োন্ট গভর্ নর ব সাম্বি বসম্বর্ের ব্রায়ার্ হিঞ্জাবিম্বর্র বর্ি নাবচত 

 ওয়ার কিা হ াষণা কম্বরম্বের্ 

  

বসম্বর্ের হিঞ্জাবির্ এিং গভর্ নর হ াচুল বকেু িূল সিসোয় একসাম্বি কাজ কম্বরম্বের্ যার 

িম্বযে রম্বয়ম্বে ওবিওম্বয়ড ি ািারী, MWBE এর প্রবত সিি নর্ এিং হভাে দার্ সংস্কার 

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হলফকের্যান্ট গভর্ নর থ সাকে থসকর্ের ব্রায়ার্ হেঞ্জাথিকর্র 

থর্ে নাথচত  ওয়ার ক্িা হ াষণা ক্করকের্। থসকর্ের হেঞ্জাথির্ এেং গভর্ নর হ াচুল হেশথক্েু িূল 

সিসযায় এক্সাকি ক্াজ ক্করকের্ যার িকযয রকয়কে ওথিওকয়ড ি ািারীর থেরুকে 

লড়াই,সংখ্যাল ু/র্ারী িাথলক্ার্াযীর্ েযেসাথয়ক্ উক্যাগ (Minority/Women-owned Business 

Enterprises, MWBE) েযেসা িাথলক্ক্র প্রথত সিি নর্ এেং থর্উ ইয়ক্নোসীক্র জর্য হভাে প্র্ার্ 

স জ ক্কর হতালা। 

  

থসকর্ের হেঞ্জাথির্ িূকে ন থর্উ ইয়ক্ন হেকের থডসট্রিক্ট 30 এর থসকর্ের থ সাকে ্াথয়ত্বিালর্ ক্করর্ 

- যা  ারকলি,ইে  ারকলি এেং আিার ওকয়ে সাইড থর্কয় অেথিত - থতথর্ রাজস্ব এেং োকজে 

সংক্রান্ত থসকর্ে ক্থিট্রের (Senate Committee on Revenue and Budget) সভািথত এেং 

থসথর্য়র অযাথসেযান্ট সখ্যাগুরু হর্তার ্াথয়ত্বিালর্ ক্করর্, হযখ্াকর্ থতথর্ হফৌজ্াথর থেচার 

েযেিা সংস্কার এেং সাশ্রয়ী আোসর্ হেকে থর্কজকক্ এক্জর্ থেকশষ হর্তা থ সাকে প্রথতষ্ঠা 

ক্করর্। থসকর্ের হেঞ্জাথির্ তার  ারকলকির ক্থিউথর্ট্রেকত গঢূ়ভাকে জথড়ত আকের্।  

  

"আথি থেশ্বাস ক্থর হয শাসর্ক্াকজর িাকর্  ল সোই এক্সাকি ক্াজ ক্রা। ্লেেভাকে ক্াজ 

ক্রা ক্ায নক্র হর্তৃকত্বর চাথেক্াট্রি, এেং এট্রে এখ্র্ আকগর হচকয়ও হেথশ গুরুত্বিূণ ন যখ্র্ আিরা 

আিাক্র হেকের জরুথর সিসযাগুথলর হিাক্াকেলা ক্রথে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আিার 

প্রশাসর্ হসরা এেং হিযােী িার্ুষক্রকক্ আক্ষ নণ ক্রকে - যারা এই হেকের িার্ুকষর জর্য 

ক্কিার িথরশ্রি ক্রার আিার িূলযকোকযর অংশী্ার এেং যারা ক্াজট্রে সম্পূণ ন ক্রকে - এেং 

তাকত আিাক্র র্েীর্তি স্সয  কলর্ থসকর্ের ব্রায়ার্ হেঞ্জাথির্ থযথর্ আিার হলফকের্যান্ট 

গভর্ নর থ সাকে ্াথয়ত্ব থর্কত রাজজ  কয়কের্। অকর্ক্ ক্াজ ক্রার আকে, এেং আরও থর্রাি্, 

সুস্বািযক্র এেং র্যায় িরায়ণ থর্উ ইয়কক্নর জর্য আিাক্র লেয োস্তোয়কর্র িকি তাকক্ আিার 

সাকি িাওয়ার জর্য আথি কৃ্তজ্ঞ।" 

  

"হলফকের্যান্ট গভর্ নর থ সাকে তার িাশািাথশ হসো ক্রার এই অসাযারণ সুকযাগ প্র্ার্ ক্রার 

জর্য আথি গভর্ নর হ াচুলকক্ যর্যো্ জার্াই," বসম্বর্ের হিঞ্জাবির্ িম্বলর্। "গভর্ নর হ াচুল 



 

 

এক্জর্ স ক্িী থযথর্ থর্জিত ক্করর্ হয হেথেকল সোর জর্য আসর্ রকয়কে, এেং আিার িতই, 

থতথর্ থর্উ ইয়ক্নোসীক্র প্রকয়াজর্ হশার্া এেং িার্ীয় হর্তাক্র েিতায়কর্ ্ৃট্রি থর্েে 

ক্করকের্। আিাক্র এক্সাকি ক্াজ ক্রার এক্ শজিশালী ইথত াস রকয়কে যা এখ্র্ হিকক্ই 

আিাক্র সুচারুরূকি ক্াজ ক্রার সুকযাগ হ্কে যখ্র্ আিরা থর্উ ইয়ক্নকক্ ইথত াকসর এই 

চযাকলজঞ্জং িু কূতনর িযয থ্কয় যাওয়ার জর্য িি থর্ক ন্শর্া থ্কত সা াযয ক্রকো।" 

  

হরভাম্বরন্ড অোল োি নের্, র্োের্াল অোকের্ হর্েওয়াম্বকনর (National Action Network, 

NAN) প্রবতস্থাতা সভািবত িম্বলর্,"জীের্ অথভজ্ঞতা, জাথত, েযাক্গ্রাউন্ড ো অর্য হযকক্াকর্া 

থক্েুই হ াক্ র্া হক্র্, থর্উ ইয়ক্ন বেথচকেযর থভথিকত থর্থি নত  কয়থেল এেং গভর্ নর হ াচুকলর 

হর্তৃকত্বর ক্লযাকণ হসই থভথি আিাক্র হেকের িরেতী হলফকের্যান্ট গভর্ নর থ সাকে ব্রায়ার্ 

হেঞ্জাথিকর্র থর্ে নাচকর্র িাযযকি তার প্রশাসকর্র জর্য ইকতািকযযই থিলাকর িথরণত  কয়কে। 

এক্জর্ ক্থিউথর্ট্রে হর্তা থ সাকে  ারকলকি সাশ্রয়ী আোসর্ থর্ি নাকণ তার প্রিি থ্কক্র ক্াজ 

হিকক্ শুরু ক্কর, NAN এর ্ী নথ্কর্র স্সয থ সাকে তার সিি নর্, এক্জর্ থসকর্ের থ সাকে 

ওথিওকয়ড সিসযার িত হযসে সিসযা থর্উ ইয়ক্নোসীক্র স্বািয এেং িঙ্গলকক্ হুিথক্র িুকখ্ 

হফকল হসসকের সিাযাকর্ তার প্রকচিা িয নন্ত, থসকর্ের হেঞ্জাথির্ হসসে সিসযা ্রূীক্রণকক্ 

থর্কজর ক্যাথরয়ার োথর্কয় হফকলকের্ হযসে সিসযা ক্ি নজীেী িথরোরগুথলকক্ তাক্র অেিার 

উন্নথতকত োযা হ্য়। এই োোইট্রে খ্েুই চিৎক্ার এেং আথি গভর্ নর হ াচুল এেং থসকর্ের 

হেঞ্জাথির্ উভয়কক্ই থর্উ ইয়কক্নর ইথত াকসর এই িরেতী অযযায় শুরু ক্রকত সা াযয ক্রকত 

িুথখ্কয় আথে।" 

  

ডঃ হ ম্বজল এর্. বডউকস, বর্উ ইয়কন হেম্বের দে র্োের্াল অোম্বসাবসম্বয়ের্ ফর দে 

অোডভান্সম্বিন্ট অফ কালাডন বিিল (National Association for the Advancement of 

Colored People, NAACP) এর সভাম্বর্ত্রী িম্বলর্, "ওথিওকয়ড সিসযার থেরুকে লড়াইকয় তার 

ক্াজ হিকক্ শুরু ক্কর, সংখ্যাল ু/র্ারী িাথলক্ার্াযীর্ েযেসাথয়ক্ উক্যাকগর সফলতার জর্য 

সা াযয ক্রা িয নন্ত, ব্রায়ার্ হেঞ্জাথির্ বর্থিথিক্ থর্উ ইয়ক্নোসীক্র হযসে সিসযা প্রভাথেত ক্কর 

তার সিাযার্কক্ হক্ন্দ্র ক্কর তার ক্যাথরয়ার গকড় তুকলকের্ এেং আিাক্র হেকের হলফকের্যান্ট 

গভর্ নর থ সাকে তাকক্ হসই ক্াজ চাথলকয় হযকত হ্খ্কত আথি খ্ুেই উকেথলত। িাে ক্কয়ক্ থ্কর্র 

িকযয গভর্ নর হ াচুল থর্উ ইয়ক্নকক্ সাফকলযর িকি থ্ক্ থর্ক ন্শ ক্করকের্ এেং এই থর্ে নাচর্ হসই 

িকয়ন্টট্রেকক্ই হজার হ্য়। আথি থর্উ ইয়ক্নকক্ সািকর্র থসকক্ থর্কয় হযকত গভর্ নকরর প্রশাসকর্র 

সাকি ক্াজ ক্রার জর্য উকিজজত এেং থসকর্ের হেঞ্জাথিকর্র প্রথত আিার আন্তথরক্ অথভর্ন্দর্ 

জার্াজি।" 

  

থসকর্ের হেঞ্জাথির্  ারকলকি এক্জর্ ক্যাথরথেয়ার্ িাকয়র হক্াকল জন্ম হর্র্ থযথর্ র্তুর্ সুকযাকগর 

সন্ধাকর্ এই হ্কশ একসথেকলর্। যথ্ও তার োো িাকয়র ক্কলজ থশো থেল র্া, তেু তারা ভাকলা 

হেতকর্র ইউথর্য়র্ চাক্থর িাওয়ার হসৌভাগয লাভ ক্করথেকলর্, যা তাক্রকক্ থসকর্ের হেঞ্জাথির্ 

এেং তার ভাই হোর্কক্এক্ট্রে িযযথেি িথরোকর হেকড় হতালার সুকযাগ হ্য়। থর্উ ইয়ক্ন থসট্রেকত 

 াই সু্কল হিকক্ স্নাতক্  ওয়ার ির, থসকর্ের হেঞ্জাথির্ তার োো িা তাকক্ হযই উন্নতিাকর্র থশো 

প্র্াকর্র স্বপ্ন হ্খ্কতর্ তার অকেষণ ক্করর্,এেং ব্রাউর্ থেশ্বথে্যালয় (Brown University) হিকক্ 

িােথলক্ িথলথসকত তার স্নাতক্ থডথগ্রএেং  াভনাডন থেজকর্স সু্কল হিকক্ তার MBA থডথগ্র অজনর্ 

ক্করর্। 



 

 

  

সু্ককলর ির, থসকর্ের হেঞ্জাথির্ সাশ্রয়ী আোসর্ থর্ি নাণ ক্রকত  ারকলকি হফরত আকসর্, হযখ্াকর্ 

থতথর্ এক্ট্রে MWBE হত এক্  াজাকরর হেথশ িথরকেশগত থ্ক্ হিকক্ হেক্সই, সাশ্রয়ী িূকলযর 

আোসর্ থর্ি নাণ ক্করর্ যার িাশািাথশ ক্থিউথর্ট্রে ইয়ুি হপ্রাগ্রাকির িাযযকি তরুণ জর্কগাষ্ঠীকক্ 

ক্ি ন ্েতা অজনকর্ এেং ভাকলা িাকর্র থর্ি নাণ ক্াজ হিকত সা াযয ক্করর্। 

  

তার ক্থিউথর্ট্রেকত থসকর্ের হেঞ্জাথির্  ারকলকির চথরে সংরেকণ এেং ক্থিউথর্ট্রেট্রেকক্ সাশ্রয়ী 

রাখ্কত ক্াজ ক্করর্। 2013 সাকলর হিন্টরথতং হপ্রাগ্রাি চাল ুক্রার ির থতথর্  ারকলকির 

ওয়াডকলই  াই সু্ককলর অসংখ্য তরুণ জর্কগাষ্ঠীকক্ এক্ট্রে উজ্জ্বল ভথেষযৎ অজনকর্ স ায়তা 

ক্করর্ এেং থতথর্ ব্রাউর্ থেশ্বথে্যালকয়র এক্জর্ অযালাির্াই-থর্ে নাথচত িাথে থ সাকে 

্াথয়ত্বিালকর্র সম্মার্র্া লাভ ক্করর্। থসকর্ের হেঞ্জাথির্  ারকলকির ঐথত াথসক্ হক্াথরথিয়ার্ 

েযািট্রেে চাকচনর এক্জর্ সজক্রয় স্সয। 

  

থর্উ ইয়ক্ন হেে থসকর্কে তার ্াথয়ত্বরত অেিায়, থসকর্ের হেঞ্জাথির্ 2018 সাকল হেসরক্াথর 

ক্ারাগার হিকক্ হেকের িােথলক্ হির্শর্ ত থেকলর অিসারকণর জর্য সফলভাকে ত্থের 

ক্করর্ এেং িকরর েের থতথর্ হেকের চােনাডন েযাংক্গুথলকক্ এির্ থেথর্কয়াকগ োযা প্র্ার্ ক্কর 

এক্ট্রে থেকলর সূচর্া ক্করর্, যা েযাংক্ অফ আকিথরক্াকক্ (Bank of America) জজও গ্রুি (Geo 

Group) এেং হক্ার থসথভকক্র (Core Civic) সাকি তাক্র সম্পক্ন হশষ ক্রকত চাি প্রকয়াগ ক্রকত 

সা াযয ক্কর। ভাড়া থর্য়থিত এিােনকিকন্টর ভাড়া সাশ্রয়ী রাখ্ার জর্য থসকর্ের হেঞ্জাথিকর্র 

প্রস্তাে 2019 সাকলর ঐথত াথসক্ ভাড়াট্রেয়ার সুরো আইকর্র (Tenant Protection Act) অংশ 

থেল, যা ক্কয়ক্ ্শকক্র িকযয ভাড়াট্রেয়াক্র সুরোয় হর্ওয়া সেকচকয় েড় ি্কেি।  তার প্রিি 

োকি ন, থতথর্ থসথভল সাথভনস এেং হির্শর্ সংক্রান্ত থসকর্ে ক্থিট্রের রযাংথক্ং স্সয থ সাকে 

্াথয়ত্বিালর্ ক্করর্, হযখ্াকর্ থতথর্ তার োো িাকয়র িত ক্কিার িথরশ্রিী সরক্াথর 

চাক্থরজীেীক্র িােথলক্ হির্শর্ রোয় ক্াজ ক্করর্ তার িাশািাথশ থর্জিত ক্করর্ হয 

হির্শকর্র োক্া এির্ভাকে থেথর্কয়াগ ক্রা  য় যা থর্উ ইয়কক্নর িূলযকোযকক্ প্রথতফথলত ক্কর। 
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