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গভর্রন কোবি হ াচু ল

ভাচু নযাল পািবলক সভা প্রসাবরত কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্ গভর্রন হ াচু ল

আইর্ (S.50001/A.40001) বর্উ ইযকনিাসীম্বের রাজ্ে ও স্থার্ীয সরকাম্বরর সভাগুবলম্বত
ভাচু নযাবল অংেগ্র ণ করম্বত হেয হকাবভড-19 এর বিস্তাম্বরর ঝুঁ বক হ্রাস করার জ্র্ে;
প্রবতিন্ধীম্বের তাম্বের সরকাম্বর অংেগ্র ণ করম্বত সা ায্ে কম্বর
আজ ভ োরে, গ র্েন ক্যোথি ভ োচুল থর্উ ইয়ক্ন েোরজযে উন্মুক্ত স ো আইরর্ে অধীরর্ জর্স োয়
োচুনয়োল প্ররেশোথধক্োে প্রসোথেত ক্েোে আইর্ (S.50001/A.40001) স্বোক্ষে ক্রেরের্, যো থর্উ
ইয়ক্নেোসীরেে ভক্োথ ড-19 )COVID-19( ম োমোেীে সময় স্থোর্ীয় সেক্োরেে স োগুথলরত
োচুনয়োথল অংশগ্র ণ ক্েরত ভেয়। এই আইর্, যো প্রোিথমক্ োরে গত েেরেে জরুথে অেস্থো
চলোক্োলীর্ থর্েো ন ী আরেশ দ্বোেো েোস্তেোথয়ত রয়থেল, েোজয এেং স্থোর্ীয় সেক্োরেে স োগুথল যো
স্বো োথেক্ োরে সশেীরে অর্ুষ্ঠিত য় তো েূেেতী োরে অর্ুষ্ঠিত ক্েরত ভেয়, যতক্ষণ জর্সোধোেণ
স ো ভেখরত েো শুর্রত পোরের্ এেং যতক্ষণ স োষ্ঠি ভেক্ডন ক্েো য় এেং পরে ট্রোন্সক্রোইে ক্েো
য়। এই থেথধেদ্ধ পথেেতনর্ গণ স োগুথলরত জমোরয়ত ওয়োে প্ররয়োজর্ীয়তো হ্রোস ক্েরে যখর্
ভডল্টো ভ থেরয়ন্ট থেেযমোর্, জর্সোধোেরণে েযেসো যোরত চলরত পোরে তো থর্শ্চিত ক্রে।
"আসুর্ পথেষ্কোে োরে েুরে ভর্ওয়ো যোক্ - ভক্োথ ড-19 ম োমোেী ভশষ য়থর্, এেং আথম েোজয
জুর়ে সেক্োেী ক্মক্তন
ন োরেে ক্োে ভিরক্ শুরর্থে যোেো তোরেে থর্েোচর্ী
ন
এলোক্ো ভ োিোেরেে
োচুনয়োথল জর্স ো অযোরেস ক্েরত র্ো পোেোে থেষরয় উথদ্বগ্ন," গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "এই
সোধোেণ েুশ্চদ্ধে আইর্ষ্ঠি এক্ষ্ঠি থেরশষ সুরযোগ প্রেোর্ ক্রে যো ভক্েল থর্উইয়ক্নেোসীরেে
েোজনর্থতক্ প্রশ্চক্রয়োয় থর্েোপরে অংশগ্র ণ ক্েরত সো োযয ক্রে িোই র্য়, জর্সোধোেরণে স ো
ভেখোে জর্য আেও থেক্ল্প প্রেোর্ ক্রে থর্উ ইয়ক্নেোসীরেে তোরেে সেক্োরেে অযোক্রসস েো়েোয়।
এই আইর্ সেক্োরেে উন্মুক্ত এেং স্বচ্ছ শশলীরক্ েথলি ক্েরত িোক্রে যো আমেো সম্রোজ্ঞী েোরজয
েজোয় েোখরত প্রথতশ্রুথতেদ্ধ।"
থ থডও সোথ স
ন ভযমর্ জুম েো ভ োরর্ে মোধযরম স োয় আরয়োশ্চজত ক্েো ভযরত পোরে। সেক্োথে
সংস্থোগুথলরক্ জর্সোধোেণরক্ স ো আরয়োশ্চজত ওয়োে থেজ্ঞথি প্রেোরর্ে আইরর্ে ভক্োর্
পথেেতনর্ য়থর্, এেং তোরেে ভ োিোেরেে থক্ োরে জর্স োে োচুনয়োল অযোরেস ভপরত রে তো
সম্পরক্ন অেথ ত ক্েরত রে।
12 মোচন, 2020-এ, থর্েো ন ী আরেশ 202.1 থর্উ ইয়ক্ন ভেরিে আইরর্ে ভসই অংশষ্ঠি স্থথগত ক্রে যো
সশেীরে স ো ক্েো আেশযক্ ক্রে এেং োচুনয়োল জর্স ো ক্েোে অর্ুরমোের্ প্রেোর্ ক্রে। 25 জুর্,
2021-এ, েোজয েুরযোগ
ন জরুথে অেস্থো ভশষ রয়রে, আইর্ স্থথগত ক্েোে থেধোর্ সথেরয় থেরয়।

বসম্বর্টর হজ্ম্বরবি কবর্ িম্বলর্, "এখর্, আরগে ভচরয় আেও ভেথশ, স্বচ্ছতো এেং প্ররেশোথধক্োে
থর্উইয়রক্ন সেক্োে পথেচোলর্োে জর্য গুরুত্বপূণ।ন এই আইর্ জর্ স োগুথল েূেেতী োরে অর্ুষ্ঠিত
ক্েরত ভেরে থক্ন্তু তোও যোেো ভেখরত চোর্ তোরেে জর্য উপলব্ধ রে, যো এই জর্স্বোস্থয সংক্রিে সময়
সম্প্রেোয়গুথলে জর্য গুরুত্বপূণ ন রত পোরে তোরেে সেক্োরেে সোরি থেজথ়েত িোক্োে জর্য। এই
েযেস্থোগুথল প্ররয়োজর্ যোরত থর্উ ইয়ক্নেোসীে থর্েোথচত
ন
ক্মক্তন
ন োরেে সোরি ভযোগোরযোগ েোখো অেযো ত
েোখরত পোরের্ থর্েোপে িোক্োে সোরি যখর্ আমেো ম োমোেী ভিরক্ পুর্রুদ্ধোে ভপরত িোথক্।"
সংসে সেসে কাম্বরর্ িোকিা র্ িম্বলর্, "যথেও জরুথে অেস্থো প্রতযো োে ক্েো রয়রে, এষ্ঠি
স্পষ্ট ভয ম োমোেী এখর্ও ভশষ য়থর্ এেং সেক্োে থর্েোপরে ক্োজ ক্েরত পোরে তো থর্শ্চিত
ক্েোে জর্য এখর্ও থক্েু র্মর্ীয়তো প্ররয়োজর্। এই আইর্ ভপৌেস ো এেং অর্যোর্য েোজনর্থতক্
উপ-থে োগগুথলরক্ েূেেতী োরে তোরেে স ো পথেচোলর্ো ক্েরত ভেয় যোরত স োয়
অংশগ্র ণক্োেীরেে স্বোস্থয ও থর্েোপত্তো থেপন্ন র্ো ক্রে সেক্োরেে ক্োজ অেযো ত িোক্রত পোরে।
আথম আমোরেে অসোধোেণ অথধরেশরর্ এই গুরুত্বপূণ থেষয়ষ্ঠ
ন
ি ভমোক্োরেলোে জর্য গ র্েন
ভ োচুলরক্ ধর্যেোে জোর্োই।"
বর্উ ইযকন হেট অোম্বসাবসম্বযের্ অফ কাউবির (New York State Association of
Counties) হপ্রবসম্বডি জ্োক িাম্বরর্ িম্বলর্, "ক্োউথন্টগুথল গ র্েন ভ োচুল, সংখযোগথেি ভর্তো
স্িুয়োিন -ক্োশ্চজন্স এেং স্পস্পক্োে ভ থেে প্রশংসো ক্রে এই থেরশষ অথধরেশরর্ে আরয়োজর্ ক্েোে
অসোধোেণ পেরক্ষপ ভর্ওয়োে জর্য যোরত ক্োউথন্ট ভেোডন এেং অর্যোর্য সেক্োথে সংস্থোগুথলরক্
েূেেতী োরে স োে আরয়োজর্ ক্েোে ক্ষমতো প্রেোর্ ক্েোে জর্য। গ র্েন ভযমর্ সম্প্রথত
েরলরের্, েোজয জুর়ে স্থোর্ীয় থর্েোথচত
ন
আথধক্োথেক্েো ভডল্টো ভক্োথ ড-19 ভ থেরয়রন্টে
অথর্িয়তোে ক্োেরণ এই অস্থোয়ী ক্তৃত্ব প্রেোর্ ক্েোে জর্য আহ্বোর্ জোথর্রয়রের্ এেং আমেো
স্থোর্ীয় সেক্োেগুথলে উরদ্বগ ভশোর্োে জর্য গ র্রেে
ন
প্রশংসো ক্থে। সেক্োরেে সে শোখোগুথল
গঠর্মূলক্ োরে এক্ সোরি যখর্ ক্োজ ক্রে তখর্ আমেো থর্উ ইয়ক্নেোসীরেে সরেোত্তম
ন
োরে
পথেরষেো প্রেোর্ ক্থে এেং এই থেরশষ অথধরেশর্ স্থোর্ীয় সেক্োেগুথলরক্ গ র্ে,
ন সংখযোগথেি
ভর্তো, স্পস্পক্োে এেং সমস্ত েোরজযে আইর্ প্ররণতোরেে সোরি অংশীেোথেরত্ব ক্োজ ক্েোে উেো েণ
ভেয় যোরত থর্শ্চিত ক্েো যোয় ভয সেক্োে থর্েোপরে এেং েক্ষতোে সোরি ক্োজ ক্রে ভক্োথ ড-19
এে সোরি ল়েোই ক্েোে সময়।"
বর্উইযকন হেট কর্ফাম্বরন্স অি হিযরম্বসর (New York State Conference of Mayors)
এক্সিবকউটটভ বডম্বরক্টর বপটার এ হিইন্স িম্বলর্, “ম োমোেীে প্রিম পরর্রেো মোরস, থর্েো ন ী
আরেশ 202.1 সেক্োথে সংস্থোগুথলরক্ েূেেতী োরে স ো ক্েোে অর্ুমথত থেরয়থেল। এই
পেীক্ষোষ্ঠি জর্স্বোস্থয এেং সেক্োেী প্রশোসরর্ে েৃষ্ঠষ্টরক্োণ ভিরক্ ক্োযক্ে
ন এেং জর্থপ্রয় েরল
প্রমোথণত রয়রে। সমস্ত থ সোে অর্ুযোয়ী, স্থোর্ীয় সেক্োথে স োয় জর্সোধোেরণে উপথস্থথত েৃশ্চদ্ধ
ভপরয়রে স্বোস্থয সংক্রোন্ত েুুঁ থক্ র্ূযর্তম ভেরখ। লস্বরূপ, স্থোর্ীয় সেক্োেগুথলরক্ আেোে
েূেেতী োরে স ো ক্েোে ক্ষমতো প্রেোর্ ক্েরল সেক্োরেে ক্োজ চলরত িোক্রে ভ োিোেরেে সুস্থ
এেং থর্েোপে ভেরখ। ভডল্টো ভ থেরয়রন্টে উত্থোর্ এেং েোজয জুর়ে সোম্প্রথতক্ ভক্োথ ড ভক্স
েৃশ্চদ্ধে আরলোরক্ এষ্ঠি গুরুত্বপূণ।ন গুরুত্বপূণ ন োরে, গ র্রেে
ন
ভপ্রোগ্রোম থেলষ্ঠি জর্সোধোেরণে
অংশগ্র রণে অথধক্োে সম্পথক্নত আইরর্ ভক্োর্ পথেেতনর্ ক্রে র্ো, যো এক্ষ্ঠি স্থোর্ীয়
শোসক্রগোিীরক্ তোে থর্জস্ব র্ীথত প্রথতিোে অর্ুমথত ভেয়।"

বেক্ষা পবরষম্বের কর্ম্বসাটটন যাম্বির (Education Council Consortium) হকা-হচযারিোর্
বেম্বর্া তাবর্কাওযা িম্বলর্, " োইথিড থমষ্ঠিংগুথল পথেচোলর্ো ক্েো শ েজুর়ে এেং ক্থমউথর্ষ্ঠি
থশক্ষোে ক্োউশ্চন্সলগুথলে জর্য অতযন্ত চযোরলশ্চজং রয়রে এেং জুরর্ে ভশরষে থেরক্ উন্মুক্ত স োে
আইর্ (Open Meetings Law, OML) েোথেতযোরগে ভময়োে ভশষ ওয়োে পে ভিরক্
জর্সোধোেরণে সেসযরেে দ্বোেো অংশগ্র ণ হ্রোস ভপরয়রে। থেষয়ষ্ঠিরক্ আেও েোথ়েরয় তু লরত,
সংক্রমরণে োে NYC-ভত 4%-এ ভপৌৌঁরেরে, যোে রল অরর্ক্ অথ
োেক্েো েযশ্চক্তগত োরে
শেঠক্ সম্পরক্ন সোেধোর্ রয় পর়েরের্। পোেথলক্ সংস্থোগুথলরক্ োচুনয়োল থমষ্ঠিংরয় ভ েোে
অর্ুমথত থেরত গ র্েন ভ োচুরলে উরেযোরগে জর্য আথম আন্তথেক্ োরে ক্ৃতজ্ঞ। আমেো
অংশগ্র ণ েৃশ্চদ্ধ ক্েরত সক্ষম ে এেং এেং আমোরেে স্বোরস্থযে সোরি আরপোস র্ো ক্রে আমোরেে
েোথয়ত্বগুথল আেও ক্োযক্ে
ন
োরে পূেণ ক্েরত পোেে।"
এম্পাযার জ্াবেস হসিাম্বরর (Empire Justice Center) সভাপবত ও কায্বর্ি
ন ান ী
আবিকাবরক ক্সিবের্ ব্রাউর্ িম্বলর্, "জর্সোধোেরণে পোেথলক্ সংস্থোে স োয় ভযোগ ভেওয়োে,
থেতক্ন ভশোর্োে এেং থসদ্ধোন্ত গ্র রণে প্রশ্চক্রয়ো ভেখোে অথধক্োে েরয়রে এেং এক্ষ্ঠি ম োমোেী েো
অর্য ভক্োর্ও জরুথে অেস্থো আমোরেে গণতোথিক্ প্রশ্চক্রয়ো েন্ধ ক্েোে অজু োত ওয়ো উথচত র্য়।
স্বল্প আরয়ে থর্উ ইয়ক্নেোসীরেে জর্য এক্ষ্ঠি েোজযেযোপী আইথর্ পথেরষেো প্রেোর্ক্োেী থ সোরে,
আমেো থেশ্বোস ক্থে ভয স্বচ্ছতো এেং অযোরেসরযোগযতো থেরশষ ক্রে গুরুত্বপূণ ভসই
ন
েযশ্চক্তরেে
জর্য, যোেো সেক্োথে ক্মক্তন
ন োরেে সোরি তোরেে েৃষ্ঠষ্ট থি অিপূ
ন ণ ন োরে োগ ক্রে ভর্ওয়োে জর্য
ভ্রমরণে সময়, সোমিযন েো সম্পে ভপরত ক্ষ্ঠঠর্ সময় ভপরত পোরে। আমোরেে সেক্োরেে স্বচ্ছতো
থর্শ্চিত ক্েরত অথেলরে পেরক্ষপ ভর্ওয়োে জর্য আমেো গ র্েন ভ োচুলরক্ ধর্যেোে জোর্োই।"
অোম্বসাবসম্বযের্ অফ টাউর্ম্বসর (Association of Towns) বর্িান ী পবরচালক হগবর
হজ্ইে িম্বলর্, "ভক্োথ ড-19 ভডল্টো ভ থেরয়ন্ট থেস্তোরেে এেং সংক্রমরণে োে েৃশ্চদ্ধে সোরি সোরি,
থর্উ ইয়ক্ন জুর়ে শ েগুথল েূে ভিরক্ জর্ স ো ক্েোে জর্য পুর্র্েীক্
ন ৃ ত ক্তৃরত্বে ক্রমেধমোর্
ন
প্ররয়োজর্ প্রক্োশ ক্রেরে। 15 জোর্ুয়োেী, 2022 পযন্ত
ন সেক্োথে সংস্থোগুথলরক্ এই ক্তৃত্ব
ন থেরয়,
গ র্েন ভ োচুরলে ভপ্রোগ্রোরমে থেরল উন্মুক্ত থমষ্ঠিংরয়ে আইর্ সংরশোধর্ ক্রে সরেোত্তম
ন
র্োগথেক্রেে
অংশগ্র ণ এেং েোগেোর্ থর্শ্চিত ক্েোে সময় এই আহ্বোরর্ সো়েো ভেয়। অযোরসোথসরয়শর্ অ
িোউর্স এই আইর্রক্ েৃঢ় োরে সমির্ন ক্রে এেং গ র্েন ভ োচুল এেং আইর্স োরক্ ধর্যেোে
জোর্োয় স্থোর্ীয় সেক্োরেে ক্িো ভশোর্োে এেং তোরেে সোরি ক্োজ ক্েোে জর্য।"
###

আরেো সংেোে পোওয়ো যোরে এখোরর্ www.governor.ny.gov -এ
থর্উ ইয়ক্ন ভেি | এশ্চেথক্উষ্ঠি ভচেোে | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সোেস্ক্রোইে ক্রুর্

