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গভর্রন কোবি শ্ াচুল

প্রাপক: আগ্র ী পক্ষ
শ্প্ররক: গভর্রন কোবি শ্ াচুম্বলর অবিস
তাবরখ: 7 অম্বটাির
বিষয়: গভর্রন কোবি শ্ াচুম্বলর প্রিম 45 বির্
গভর্রন ক্যাথি হ াচুলের 45-থির্ সম্পূর্ ক্রার
ন
থির্টি আসন্ন, থিথর্ িাৎক্ষথর্ক্ ফে প্ৰিার্ ক্রলি
এবং সরক্ারলক্ সক্ে থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য ক্াজ ক্রালি অথি দ্রুি ও সফেভালব ক্াজ
ক্লরলের্।
যখর্ গভর্রন হ াচুে িাথয়ত্ব গ্র র্ ক্লরর্, থিথর্ এক্াথিক্ অর্র্য চাপসৃটিক্ারী সমসযার সম্মুখীর্
লয়লের্, যার মলিয এক্টি র্িু র্ প্ৰশাসর্ গঠর্ ক্রার জরুথর িাথয়ত্ব োড়াও থেে হেল্টা
ভযাথরলয়লের উত্থার্, এক্টির পর এক্টি াথরলক্র্, এবং স্বাস্থ্যলসবা ক্মীলির টিক্া গ্র লর্র
আলিশ প্ৰিার্। অযােবাথর্র থবলক্ষপ িূর ক্রার শপি থর্লয়, হ াচুে অগ্রগথিলক্ রাজর্ীথির
আলগ হরলখলের্ এবং িাৎক্ষথর্ক্ভালব সমসযা সমািালর্র ক্ালজ থর্যুক্ত লয়লের্।
গভর্রন হ াচুে িার প্ৰারথিক্ প্ৰলচিার হক্ষলে বথিিন টিক্া ও মাস্ক আবশযক্িা, ভুক্তলভাগী
ভাড়াটিয়া, বাথড়ওয়াো ও অথভবাসীলির জর্য আলরা দ্রুি ম ামারী স ায়িা হপ ৌঁোলর্ার মািযলম
হক্াথভে-19 এর থবরুলে েড়াইলয় মলর্ালযাগ থিলয়লের্ এবং হেলির অর্যার্য সলবাচ্চ
ন
অগ্রাথিক্ার সমসযার হক্ষলে সা সী িৃঢ়সঙ্কল্প থসোন্ত গ্র র্ ক্লরলের্, হযমর্ রাইক্াস আইেযান্ড
ন
সঙ্কি ও ভাড়া সংক্রান্ত স্থ্থগিালিশ হময়ালিাত্তীর্ ন ওয়া।
পুলরা সমলয় গভর্রন হ াচুেলক্ অযােবাথর্ ও পুলরা হেলি এক্টি র্িু র্ স্বর প্ৰথিষ্ঠা ক্রলি
লয়লে। থিথর্ এক্টি র্িু র্, ববথচেযময়, এবং অথভজ্ঞ হর্িৃবৃলের িে গঠর্ ক্লরলের্ বর্থিক্
মার্ সলবাচ্চ
ন পযালয়র।
ন
হ াচুে িাৎক্ষথর্ক্ভালব সটঠক্ র্াথসংন হ ালম মৃিুযর উপাত্ত প্ৰক্াশ ক্লর,
হেি এলজন্সিগুথের জর্য িালির স্বচ্ছিা বৃন্সের পথরক্ল্পর্া জমা ক্রা বািযিামূেক্ ক্লর
অযােবাথর্লি আলরা স্বচ্ছিা থর্লয় এলসলের্ এবং বিনমালর্ িার প্ৰশাসলর্র বর্থিক্ র্ীথিমাো
হেলে সাজালচ্ছর্। এবং থিথর্ হিথখলয় থিলয়লের্ হয স লযাথগিা হক্ালর্া হর্াংরা শব্দ র্য়, এবং
থর্উ ইয়ক্ন হেলি িেগি ক্াজ থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য ক্াজ উোর ক্রলি পালর এবং ক্রলব।
সামলর্ আলরা ক্াজ বাথক্ আলে। থক্ন্তু িার প্ৰিম 45 থিলর্, গভর্রন ক্যাথি হ াচুে থর্উ ইয়ক্নলক্
অগ্রসর ক্রার ক্ালজ ভীষর্ সা সী, থর্লবথিি, এবং িৃঢ়সঙ্কল্প থেলের্।

শ্কাবভড-19 এর বিরুম্বে লড়াই: হক্াথভে-19 এর থবরুলে েড়াই ক্রলি হেল্টা ভযাথরলয়লের
থবস্তার হরালি বুন্সেমার্, থবজ্ঞার্-থভথত্তক্ পিলক্ষপ থর্লি, থর্উ ইয়ক্নবাসীলক্ ক্ালজ হফরি
পাঠালি এবং থশশুলির স্কুলে রাখলি সুিীক্ষ্ণ মলর্ালযাগ প্ৰিার্ ক্রলের্।
স্বাস্থ্েম্বসিা কমীম্বির জর্ে টিকা গ্র ণ আিেেক করার আম্বিে:
টিক্া গ্র লর্র ার বৃন্সেলি ক্রলি এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীলক্ থর্রাপি রাখলি স্বাস্থ্যলসবা ক্মীলির
জর্য টিক্া গ্র র্ আবশযক্ ক্রার হিলশর হর্িৃত্ব স্থ্ার্ীয় আলিশ প্ৰিার্ ক্রার বযাপালর শক্ত
থেলের্:
•
•

"ন থর্উ"ইয়লক্নর"হ াচুে"প্ৰমার্"ক্রলের্"হয"টিক্া"গ্র র্"আবশযক্"ক্রার"আলিশ"ক্াজ"
ক্লর”"-"ব্েুমবাগ (Bloomberg)
ন
"ন স্বাস্থ্যলসবা"ক্মীলির"জর্য"টিক্া"গ্র র্"আবশযক্"ক্রলি"চাওয়ার"হক্ষলে"গভর্র"হ
ন
াচুে"
সটঠক্।" াসপািালে"সংক্রমর্"হঠক্ালি"অর্যার্য"হযসব"আবশযক্িা"ও"প্ৰলিাক্ে"আলে,"
িারপলর"এটি"থচন্তা"ক্রা"খুবই"অলয ন্সক্তক্"হয"হক্ালর্া"স্বাস্থ্যলসবা"ক্মী,"বা"িালির"
ইউথর্য়র্,"টিক্া"গ্র র্"র্া"ক্লর"হরাগীর"স্বাস্থ্যলক্"ঝুুঁ থক্গ্রস্ত"ক্রার"অথিক্ালরর"জর্য"িক্ন"
ক্রলব।"ক্াউলক্ই" াসপািালে"অসুস্থ্" লয়"এলস"অথিক্"অসুস্থ্" লয়"থফলর"যাওয়ার"
িুন্সিন্তা"ক্রলি" ওয়া"উথচি"র্া।ন"-"িাইমস-ইউথর্য়র্"" Times-Union)"সম্পািক্ীয়

ক্মী ঘািথি সামাে থিলি এক্টি সাথবক্
ন পথরক্ল্পর্া প্ৰক্াশ ক্লরলের্:
•

•

"ন লসামবার"রালি,"থমস"হ াচুে"এক্টি"থর্বা ন ী"আলিশ"স্বাক্ষর"ক্লরলের্"যার"ফলে"
হযলক্ালর্া"ক্মী"ঘািথির"হক্ষলে"অর্য"হেি"বা"হিলশর"োইলসিপ্ৰাপ্ত"স্বাস্থ্যলসবা"ক্মীলির"
জর্য"থর্উ"ইয়লক্ন"ক্াজ"ক্রা"স জির" লব।"গভর্র"হ
ন
াচুে"এটি"ভালো"ক্লরলের্।" - মারা"
হগ,"থর্উ"ইয়ক্ন"িাইমস (New York Times, NY Times)
"ন িার"হর্িৃত্ব"এবং র্াস ন,"হরাগীর"সমিলর্"িার"সা
ন
সী"ও"হক্ শেী"পথরক্ল্পর্া,"এবং"সিাবয"
হেষ্ঠ"হসবা"থর্ন্সিি"ক্রার"জর্য"আমরা"গভর্র"হ
ন
াচুলের"প্ৰথি"ক্ৃিজ্ঞন"-"পযাি"হক্র্,"
হরথসলেন্সিয়াে"র্াস"ন Residential"Nurse,"RN),"থর্উ ইয়ক্ন"হেি"র্ালসস"
ন
অযালসাথসলয়শলর্র"থর্বা ন ী"পথরচােক্ (New York State Nurses Association)

প্রিম বির্ ির্াম 45তম বিম্বর্র শ্কাবভড/টিকা উপাত্ত
• 7"অলটাবর"পযন্ত"পু
ন
লরা"হেলি"সর্ালক্তর" ার: 2.23% (24"আগলে: 3.6%)
• 7"অলটাবর"পযন্ত"অন্তি"এক্টি"টিক্া"হোজপ্ৰাপ্ত"18"ও"িার"হবথশ"বয়সী"থর্উ"ইয়ক্ন
ন
বাসীর"
শিাংশ: 84.9% (24"আগলে: 78.7%)
• শপি"হর্ওয়ার"পর"হিলক্ 2.2 বমবলয়ম্বর্র"হবথশ"হমাি"টিক্া"প্ৰিার্"ক্রা" লয়লে
স্কুম্বল মাস্ক আিেেক করা এিং ভোক্সিুস্কুল (VaxToSchool) শ্প্রাগ্রাম:
• আমালির"থশশু,"থশক্ষক্"এবং"থশক্ষািীলির"থর্রাপলি"স্কুলে"হফরালি"সা াযয"ক্রলি"মাস্ক"
আবশযক্"ক্রার"এক্টি"আলিশ"বাস্তবায়র্"ক্লরলের্। (" নিার"আবশযক্িার"আলিশ"থিলয়,"

হ াচুে"শুিু"হেলির"সন্তার্লির"স্বালস্থ্যর"জর্য"র্য়,"বরং"পুলরা"বের"সামর্াসামথর্"থশক্ষা"
প্ৰিার্"ক্রার"ক্ষমিার"জর্যও"অবস্থ্ার্"থর্লয়লের্।"এটি"এক্টি"অিযাবশযক্ীয়"

আবশযক্িা,"অন্তিপলক্ষ"এমর্"সমলয়"যখর্"স্কুে"বের"শুরু" লচ্ছ।ন"বালফলো"থর্উজ"

Buffalo"News)"সম্পািক্ীয়)

•

বয়স্ক"ও"িুবে"থর্উ"ইয়ক্ন
ন
বাসীর"জর্য"যালি"হক্াথভে-19"বুোর"টিক্া"বযাপক্ভালব"
উপেভয"িালক্"িা"থর্ন্সিি"ক্রলি"65"থমথেয়র্"মাথক্নর্"েোর"অিায়র্"হঘাষর্া"
ন
ক্রলের্।" নআমার"ইথিমলিয"থক্েু"ইথিবাচক্"পিলক্ষপ"গ্র র্"হিলখথে।"গভর্র"ক্যাথি"
ন

হ াচুে"ইমালজনন্সি"হমথেলক্ে"হিক্থর্থশয়ার্লির" Emergency"Medical"Technicians,"
EMT)"টিক্া"প্ৰিালর্র"পি"পথরষ্কার"ক্লর"থিলয়লের্ন -"অবার্"থসটিলজর্""
ন
Auburn"Citizen)"
•

•

সম্পািক্ীয়)
অিযন্ত"সংক্রমর্শীে"হেল্টা"ভযাথরলয়ে"এবং"পুলরা"হেলি"হক্াথভে-19"সংক্রমলর্র"
সাম্প্রথিক্"থবস্তার"হিলক্"থর্উ"ইয়ক্নবাসীলক্"সুরথক্ষি"রাখলি"র্ক্শা"ক্রা"আলরা "হবশ"
থক্েু"অথিথরক্ত"সবজর্ীর্"মাস্ক"আবশযক্িা"হঘাষর্া"ক্লরলের্।
ন
12-17"বের"বয়সী"থর্উ"ইয়ক্নবাসীলির"মলিয"টিক্া"গ্র লর্র" ার"ক্ম" ওয়ার"প্ৰিু যত্তলর"
ক্মবয়সী"থর্উ"ইয়ক্নবাসীলির"টিক্া"গ্র লর্"অর্ুপ্ৰাথর্ি"ক্রার"জর্য"120টি"পপ-আপ"
সাইি"শুরু"ক্রার"এক্টি"সাথবক্"ক্যালম্পইর্"শুরু"ক্লরর্।
ন
" নস্কুলে"যাওয়ার"বয়সী"থশশুরা,"

প্ৰাপ্তবয়স্করা"‘ভযাক্সিুস্কুে’"পপ-আপ"টিক্া"সাইলি"িালির"টিক্া"গ্র র্"ক্রলের্ন"-"

থর্উজলে (Newsday)
বর্উ ইয়ম্বকনর ভাড়াটিয়া, িাবড়ওয়ালা, অবভিাসীম্বির জর্ে ম ামারী ত্রাণ: গভর্রন হ াচুে
ম ামারী োলর্র অি থর্উ
ন
ইয়ক্নবাসীর ক্ালে হপ ৌঁোলর্া ত্বরাথিি ক্লরলের্।
জরুবর ভাড়া স ায়তা শ্প্রাগ্রাম (Emergency Rental Assistance Program, EARP)
• আগে"24"হিলক্"ভাড়ার"োর্"অলির"পথরমার্"চারগুর্"ক্লরলের্:"7"অলটাবর:"এই"সপ্তা
ন
"
হশষ" ওয়ার"পূলব"800"থমথেয়লর্র"হবথশ"মাথক্ন
ন
র্"েোর"প্ৰিার্"ক্রা" লব (24"আগলে:"203"
থমথেয়র্"মাথক্নর্"েোর)"
• র্যাশর্াে"হো"ইর্ক্াম" াউন্সজং"হক্ায়াথেশর্ (National Low Income Housing
Coalition)"অর্ুযায়ী"থর্উ"ইয়ক্ন"হেি"অি"পথরলশাি"বা"বািয"ক্রার"হক্ষলে"জািীয়ভালব"
ন
প্ৰিম"স্থ্ালর্"রলয়লে" "ন ভাড়া"োর্"প্ৰিার্"ক্রার"হক্ষলে"থর্উ"ইয়ক্ন"সবলচলয়"খারাপ"হিলক্"
হসরা"স্থ্ালর্ন"-"ক্াবে"Curbed
ন
)
এক্সক্লুম্বডড ওয়াকনাস নিান্ড
• এক্সক্্েুলেে"ওয়াক্নাস"ফালন্ডর"মািযলম"73,000"এর"হবথশ"অথভবাসী"থর্উ"ইয়ক্ন
ন
বাসীলির"
1"থবথেয়লর্র"হবথশ"মাথক্নর্"েোর"থবিরর্"ক্রা" লয়লে,"যারা"হেি"ও"হফোলরে"হবক্ার"
বীমা"ভািা"পাওয়ার"জর্য"উপযুক্ত"র্া,"এলির"মলিয"অলর্লক্ই"অিযাবশযক্ীয়"ক্মী,"এটি"
হিলশ"এিরলর্র"প্ৰিম"বড়-মাোর"হপ্ৰাগ্রাম।
• অলটাবলরর"হশষ"র্াগাি,"হ াচুে"প্ৰশাসর্"আইর্সভা"দ্বারা"অর্ুলমাথিি"2.1"থবথেয়র্"
মাথক্নর্"েোর"সম্পূর্"থবিরর্"ক্লর"হফেলব।"
ন
র্তু র্ উম্বেি স্থ্বগতাম্বিে
• অলর্ক্"থর্উ"ইয়ক্নবাসী"এখলর্া"ম ামারীর"অিনর্থিক্"প্ৰভালব"সংগ্রাম"ক্রলে"িা"
ন
অর্ুিাবর্"ক্লর"গভর্র"হ
ন
াচুে"এক্টি"থবলশষ"অথিলবশলর্র"আ বার্"ক্লরর্"এবং"15"
জার্ুয়াথর,"2022"পযন্ত"এক্টি"র্িু
ন
র্"উলচ্ছি"স্থ্থগিালিশ"পাশ"ক্রলি"আইর্সভার"সালি"

ক্াজ"ক্লরর্। " নল াচুলের"প্ৰিম"বড়"জয়" ে"র্িু র্"উলচ্ছি"স্থ্থগিালিশন"-"- ক্াবে
ন

(Curbed )

অোলিাবর্ম্বত রীবত পবরিতনর্: গভর্রন হ াচুে স্বচ্ছিার র্িু র্ যুলগর সূচর্া ক্রলের্, িার
ুঁ ু বর্থিক্িার মার্ প্ৰলয়াগ ক্রলের্, এবং সরক্ালরর প্ৰথি আস্থ্া থফথরলয়
প্ৰশাসলর্র জর্য উচ
আর্লি বাস্তব, সা সী বর্থিক্ সংলশািলর্র জর্য হচিা ক্রলের্।
আম্বরা স্বেতা
• এক্টি""স সরক্ালরর"স্বচ্ছিার"উলিযাগ" Government"Transparency"Initiative)ন"হঘাষর্া"
ক্লরলের্"এবং"থর্উ"ইয়ক্ন"হেলির"সক্ে"এলজন্সির"হর্িালির"জর্য"থক্ভালব"িারা"স্বচ্ছিা"
বৃন্সে"ক্রলব"হসই"পথরক্ল্পর্া"20"অলটাবলরর"মলিয"িাথখে"ক্রা"আবশযক্"ক্লরলের্।"
" "ন থর্উ"ইয়লক্ন , "সরক্ালরর"হখাো"আইর্"প্ৰায়ই"থবক্ৃি"ক্লর"িিয"হগাপর্"ক্রার"ক্ালজ"

বযব ার"ক্রা" লয়লে।"গভর্র"ক্যাথি"হ
ন
াচুে"স্বচ্ছিালক্"িার"প্ৰশাসলর্র"থর্িশক্"চাপ"
ন
বার্ালর্ার"শপি"ক্লর"আগে"মালস"িাথয়ত্ব"গ্র র্"ক্লরলের্।"এই"সপ্তাল "থিথর্"ক্িালক্"
ক্ালজ"পথরর্ি"ক্রা"শুরু"ক্লরলের্।ন"- "বালফলো"থর্উজ"" Buffalo"News)"সম্পািক্ীয়)

•

প্ৰিম"থির্"থিথর্"বিথর্ক্"হক্াথভে-19"আপলেলির"সময়"র্াথসং"হ
ন ালম"মৃিুযর"উপালত্তর"
এক্টি"অথিথরক্ত"হসি"প্ৰক্াশ"ক্রা"দ্বারা"শুরু"ক্লরর্"যা"পূলবর"প্ৰশাসলর্র"সময়"উন্ম
ন
ুক্ত"
ক্রা" য়থর্।"" নমলেবার"গভর্র"ক্যাথি"হ
ন
াচুে"থর্উ"ইয়লক্ন"হক্াথভে"সংক্রান্ত"মৃিুযর"

সংখযার"বযাপালর"আপলেলিে"পথরসংখযার্"প্ৰক্ালশর"মািযলম"িার"প্ৰশাসর্লক্"আলরা"
স্বচ্ছ"ক্রার"িার"প্ৰথিজ্ঞা"পূরলর্র"পলি"এক্টি"ইথিবাচক্"পিলক্ষপ"থর্লয়লের্।ন- "হেইথে"
গযালজি"" Daily"Gazette)"সম্পািক্ীয়)
িাস্তি, সা সী নর্বতক সংম্বোধম্বর্র শ্চষ্টা
• জলয়ে"ক্থমটি"অর্"পাবথেক্"এথিক্স" Joint"Committee"on"Public"Ethics,"JCOPE)"এ"
ক্াজ"ক্রার"জর্য"র্িু র্"ক্থমশর্ারলির"থর্লয়াগ"থিলয়লের্।"
• JCOPE"এর"আমূে"পথরবিনর্"ক্রার"শপি"থর্লয়লের্"এবং"হঘাষর্া"ক্লরলের্"হয"বাস্তব,"
সা সী"সংলশাির্"ক্রার"জর্য"িার"প্ৰশাসর্"ভালো"সরক্ার"গ্রুপ,"থবিায়ক্,"এবং"
জর্গলর্র"সালি"ক্াজ"ক্রার"প্ৰন্সক্রয়া"শুরু"ক্লরলে।

অবত গুরুত্বপূণ সমসো
ন
সমাধার্: গভর্রন হ াচুে হেলির অর্যার্য অর্র্য গুরুত্বপূর্ সমসযা
ন
সমািালর্ জরুথর বযবস্থ্া থর্লচ্ছর্।
রাইকাস নআইলোম্বন্ডর সঙ্কি শ্মাকাম্বিলা
• "ন লেস"ইজ"হমার"অযাট”"হক্"আইর্"থ লসলব"স্বাক্ষর"ক্লরলের্,"যা"থর্উ"ইয়লক্নর"পযালরাে"
বযবস্থ্ালক্"এক্থবংশ"শিাব্দীর"উপলযাগী"ক্লর"এবং"মার্থবক্"অপরািীর"র্যায়থবচার"বযবস্থ্া"
সংলশািলর্"হিশলক্"হর্িৃত্ব"থিলচ্ছ।"এই"আইর্"পযালরালে"িাক্া"হক্ালর্া"বযন্সক্তর"জর্য"
সম্প্রিালয়র"িত্ত্বাবিার্"প্ৰিযা ার"ক্রা" লব"থক্র্া"িা"থর্র্লয়"প্ৰমালর্র"মার্িণ্ড"ও"অর্যার্য"
ন
থবলশষ"থক্েু"প্ৰন্সক্রয়া"সংলশাির্"ক্লর।"
• পযালরাে"সংলশািলর্র"অিীলর্"উপযুক্ত"212"জর্"ক্ারাবেীলির"মুন্সক্ত"প্ৰিালর্র"জর্য"
থবিায়ক্লির"থর্িাথরি"সময়লরখা"পূ
ন
লবই"থবলশষ"থক্ে
ন
ু "সংস্থ্ার্"প্ৰর্ীি"ক্রা" লয়লে।

"হেস ইজ হমার এক্টি আইর্: গভর্রন হ াচুে এক্টি গুরুত্বপূর্ অপরািীর
ন
র্যায়থবচার বযবস্থ্া সংলশাির্ থবে স্বাক্ষর ক্লরলের্" - থর্উ ইয়ক্ন হেইথে থর্উজ
(New York Daily News)
"গভর্রন হ াচুে সুির
ূ প্ৰসারী অপরািীর র্যায়থবচার বযবস্থ্া সংলশাির্ থবে 'হেস
ইজ হমার' স্বাক্ষর ক্লরলের্ - থর্উজ12 (News12)

•

•

িে বলগোল এইড শ্সাসাইটির (The Legal Aid Society) ক্রিবমর্াল বডম্বিন্স
প্রোকটিম্বসর অোিবর্-ইর্চাজন
ন
, টির্া লুওম্বগা িম্বলর্, "এই গুরুত্বপূর্ থবেলক্,
ন
যা আক্ষথরক্ অলি জীবর্
ন
বাুঁচালব, আইলর্ পথরর্ি ক্রার জর্য থেগযাে এইে
হসাসাইটি গভর্রন ক্যাথি হ াচুে এবং সংসলির প্ৰশংসা ক্রলে।"
বর্উ ইয়কন শ্েি কাউক্রন্সল অি চাম্বচনম্বসর (New York State Council of
Churches) বর্িান ী পবরচালক শ্রভাম্বরন্ড বপিার কুক িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন
হেি ক্াউন্সিে অফ চালচনজ হেস ইজ হমার থবেটিলক্ আইলর্ পথরর্ি ক্রলি
স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্রন ক্যাথি হ াচুেলক্ ির্যবাি জার্ালচ্ছ। অথি িীঘ সময়
ন
িলর, পূলব এক্বার
ন
ক্ারাবাস ক্রা বহু থর্উ ইয়ক্নবাসী পযালরালে িাক্াক্ােীর্
এক্টি ক্ারথফউ ভল ক্রা বা অযাপলয়েলমলে হযলি বযি ন ওয়ার ক্ারলর্ অযিা
পুর্রায় ক্ারারুে ওয়ার ঝুুঁ থক্র সম্মুখীর্ লয়লে।"
িরচুর্ শ্সাসাইটির শ্প্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িান ী কমকতন
ন
া শ্জাঅোর্ শ্পজ
িম্বলর্, "আমরা থবেটিলক্ আইলর্ পথরর্ি ক্রলি স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্রন
হ াচুেলক্ ির্যবাি জার্ান্সচ্ছ। এটি আক্ষথরক্ অলিইন জীবর্ বাুঁচালব।"
প্ৰন্সক্রয়া"ত্বরাথিিক্রলর্র"জর্য"আিােলির"থরলমাি"শুর্াথর্"সম্প্রসারর্"এবং"সংলশাির্"
ক্মচারীলির"আিক্"বযন্স
ন
ক্তলির"পথরব র্"হিলক্"রাইক্াস"আইেযালন্ড"আবাসর্"িত্ত্বাবিার্"
ন
ও"থর্রাপত্তালি"পুর্রায়"থর্যুক্ত"ক্রার"জর্য এন্সক্সথক্উটিভ"অেনার"স্বাক্ষর"ক্লরর্।"
ক্ম"পলক্ষ"র্ব্বই"থিলর্র"জর্য"ক্ারািণ্ড"প্ৰাপ্ত"ক্ারাবেীলির"রাইক্াস"আইেযান্ড"হিলক্"
ন
থর্উ"ইয়ক্ন"হেি"ফযাথসথেটিলি"স্থ্ার্ান্তর"ক্রার"বযাপালর"থর্উ"ইয়ক্ন"থসটি"থেপািন লমে"
অফ"ক্ালরক্শলির" Department"of"Corrections)"সালি"চুন্সক্তলি"হপ ৌঁলেলের্।

বর্উ ইয়কন জলিায়ু পবরিতনম্বর্র বিরুম্বে লড়াইম্বয় নিবিক শ্র্তা ব ম্বসম্বি কাজ করম্বি
এই প্রবতশ্রুবত বিম্বয়ম্বের্।
• জেবায়ু"পথরবিনলর্র"থবরুলে"েড়াই"ক্রলি"এবং"ভালো"হবিলর্র"ক্মসংস্থ্ার্"সৃ
ন
টি"ক্রলি"
মুখয"সবুজ"শন্সক্তর"উলিযাগ"থর্লয়লের্:
•
•
•
•

থর্উ"ইয়ক্ন"থসটিলি"আপলেি"ও"ক্ার্াথেয়ার্"র্বায়র্লযাগয"শন্সক্ত"থর্লয়"আসার"জর্য"িুইটি"
মুখয"ট্রািথমশর্"অবক্াঠালমা"প্ৰক্ল্প।
2030 সালের মলিয থর্উ ইয়লক্ন থবিরর্ক্ৃি হস রশন্সক্তর েক্ষয থদ্বগুর্"ক্লর"10"থগগাওয়াি"
ক্লরলের্।"
সম্মুখ"সাথরর"পথরলবশগি"র্যায়থবচার"সম্প্রিায়সমূল র"বায়ুর"মার্"পযলবক্ষর্"ক্রার"জর্য"
ন
এিরলর্র"সবপ্ৰিম"এক্টি"প্ৰলচিা।"
ন
পাথর্"অবক্াঠালমা"ও"পুলরা"হেলি"থস্থ্থিশীেিা"প্ৰক্লল্প 600 থমথেয়র্ মাথক্নর্ েোর
অর্ুিার্ হঘাষর্া ক্লরলের্

•

•

•

•

•

•

•

র্িু র্ভালব"র্াম"পথরবিনর্"ক্রা""থির্"ওয়ািার,"থির্"এয়ার"অযান্ড"থগ্রর্"জবস"
এর্ভায়রর্লমোে"বন্ড"অযাট (Clean Water, Clean Air and Green Jobs
Environmental Bond Act)" এর জর্য 1 থবথেয়র্ মাথক্নর্ েোর বৃন্সে ক্রার প্ৰস্তাব
থিলয়লের্
থপ্ৰ-লক্"হিলক্"হগ্রে"12"পযন্ত"স্ক
ন ু েগুলোলি"বায়ুর"মার্"উন্নি"ক্রলি"ও"ক্াবর্"থর্গ
ন
মর্"
ন
ক্মালি"গভর্র"হ
ন
াচুলের"59"থমথেয়র্"েোলরর""ন থর্মে"সবু
ন
জ"স্কুে Clean Green
Schools" initiative)""উলিযাগ"গ্র লর্র"হঘাষর্া"
বর্উ ইয়কন বলগ অি কর্জাম্বভনের্ শ্ভািারস (New York League of
Conservation Voters) এর শ্প্রবসম্বডন্ট জুবল টিম্বে িম্বলর্, "ন টঠক্"থর্উ"ইয়ক্ন"থসটির"
জেবায়ু"সপ্তাল র"সমলয়,"গভর্র"ক্যাথি"হ
ন
াচুে"হয"পথরলবশলক্"অগ্রাথিক্ার"প্ৰিার্"
ক্রলের্"এবং"এক্টি"পথরচ্ছন্ন"ও"স্বাস্থ্যক্র"থর্উ"ইয়ক্ন"বিথরলি"অথিথরক্ত"থবথর্লয়াগ"
হঘাষর্া"ক্রলের্"হস"বযাপালর"আমরা"আর্ন্সেি।ন"
ইউর্াইম্বিড পুম্বয়ম্বতনা বরকার্স অগার্াইম্বজের্
ন
অি সার্ম্বসি পাম্বকনর ( United
Puerto Ricans' Organization of Sunset Park, UPROSE) বর্িান ী পবরচালক
এবলজাম্বিি ইম্পিম্বয়র িম্বলর্, "ন প্ৰজলন্মর"পর"প্ৰজন্ম"িলর"ক্ৃাাল,"বািামী,"এবং"থর্ম্ন"
আলয়র"সম্প্রিায়গুথে"বায়ুিষ
ূ ক্"অবক্াঠালমার"অথর্চ্ছুক্"আলয়াজলক্র"িাথয়ত্ব"পাের্"
ক্রলে"এবং"এর"মলিয"রলয়লে"জীবাশ্ম"জ্বাোর্ী"প্লালের"থবষাক্ত"থর্িঃসরর্," াইওলয়,"ক্টঠর্"
বজনয"এবং"থেলজে"ট্রাক্ ইিযাথি"যা"ঐথি াথসক্"স্বাস্থ্য"সংক্রান্ত"অসমিার"পুরুষার্ুক্রলম"
সৃটি"ক্লর"যালচ্ছ। 2019"সালে"সম্মুখসাথরর"সম্প্রিালয়র"বহু"বেলরর"হর্িৃত্ব"হয"িাইলমি"
থেোরথশপ"অযান্ড"ক্থমউথর্টি"হপ্ৰালিক্শর্"অযাট" Climate"Leadership"and"
Community"Protection"Act)"পাশ"ক্রালি"হপলরথেলো"িা"হেলির আজলক্র"হঘাষর্ায়"
ফেপ্ৰসূ" লয়লে"এটি"জার্লি"হপলর"আমরা"অর্ুপ্ৰাথর্ি" ন্সচ্ছ।ন"
বপপল ইউর্াইম্বিড ির সাসম্বিইম্বর্িল াউক্রজং িাম্বিম্বলার ( People United for
Sustainable Housing Buffalo, PUSH িাম্বিম্বলা) বর্িান ী পবরচালক এিং
ক্লাইম্বমি জাবেস ওয়াবকনং গ্রুম্বপর ( Climate Justice Working Group) সিসে
রাওয়া বেরমাতক্রজয়র্ িম্বলর্, "ন িাইলমি"থেোরথশপ"অযান্ড"ক্থমউথর্টি"হপ্ৰালিক্শর্"
অযালটর" Climate"Leadership"and"Community"Protection"Act)"দ্রুি"বাস্তবায়লর্র"
মািযলম"জেবায়ু"সঙ্কি"হমাক্ালবোয়"গভর্র"হ
ন
াচুলের"প্ৰথিশ্রুথির"বযাপালর"আথম"
আর্ন্সেি।"সম্প্রিায়"পযালয়"বায়ু
ন
র"মার্"মথর্িথরং"এর"আজলক্র"খবর"এবং"সরাসথর"
সম্প্রিায়"পযালয়র"সংস্থ্ার"সালি"ক্াজ"ক্রার"বযাপালর"জেবায়ু
ন
"র্যায়থবচার"হর্িৃবৃে"বহু"
বের"িলর"সুপাথরশ"ক্লর"আসলের্।ন"
উই অোট ির এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল জাবেস ( WE ACT For Environmental
Justice) এর বর্িান ী পবরচালক শ্পবগ শ্েপাডন িম্বলর্,""ন গলবষর্ায়"হিখা"যায়"হয"বায়ু"
িূষর্"দ্বারা"অসমার্ুপাথিক্" ালর"প্ৰভাথবি"অঞ্চলে"বাসরি"থর্উ"ইয়ক্নবাসীলির"স্বালস্থ্যর"
উপর"বায়ু"িূষলর্র"প্ৰভাব"মারাত্মক্। এই"বায়ুর"মার্"মথর্িথরং"উলিযাগ" াইপারলোক্াে"
উপালত্তর"হযাগালড়"গুরুত্বপূর্"ন লব"যা"থগ্রর্" াউজ"গযাস"থর্িঃসরর্"এবং"ক্ষথিগ্রস্ত"
সম্প্রিালয়"স্বালস্থ্যর"উপর"হর্থিবাচক্"প্ৰভাব"হফো"স "িূষক্"পিাি"ক্মালর্ার"জর্য"
ন
প্ৰলয়াজর্ীয়।"গভর্লরর"ক্াে"হিলক্"আসা"খবরটি"অসািারর্।ন"
ন
"ন থর্উ"ইয়লক্ন"স্থ্ার্ীয়"হস রশন্সক্তর"প্ৰথি"এই"আক্ষর্ীয়"র্িু
ন
র্"অলীক্ার"ও"থর্উ"ইয়লক্নর"
থগ্রে-লস্কে"র্বায়র্লযাগয"শন্সক্তর"পথরক্থল্পি"ক্রয়"এক্লে"এটি"প্ৰিশর্"ক্লর"হয"জেবায়ু
ন
"

পিলক্ষপ"হর্ওয়া"এবং"2030"সালের"মলিয"70%"র্বায়র্লযাগয"শন্সক্তলি"হপ ৌঁেলর্ার"
বযাপালর"এম্পায়ার"হেি িৃঢ়"প্ৰথিজ্ঞ, ন"িম্বলর্ অোলাম্বয়ন্স ির বক্লর্ এর্াক্রজন বর্উ
ইয়ম্বকনর ( Alliance for Clean Energy New York) বর্িান ী পবরচালক অোর্
শ্রর্ল্ডস।
েূবণঝড়
ন
আইডার পরিতীম্বত বর্উ ইয়কনিাসীম্বক পুর্রুোর করম্বত সা ায্ে করার জর্ে
দ্রুত প্রবতক্রিয়া
• িীব্রভালব"আঘাি"পাওয়া"এোক্ায়"িাৎক্ষথর্ক্ভালব"থর্উ"ইয়ক্ন"হেলির"থরলসাস"থর্যু
ন
ক্ত"
ক্রা।"
• থর্উ"ইয়লক্ন"আইো"হিলক্"পুর্রুোলরর"জর্য"হ ায়াইি" াউলজর"পূর্"শন্স
ন ক্ত"থর্যুক্ত"ক্রলি"
রাষ্ট্রপথি"বাইলেলর্র"ক্াে"হিলক্"এক্টি"হমজর"থেলজোর"থেলিলরশর্ (Major Disaster
Declaration)"থর্ন্সিি"ক্রা।"
• হফোলরে"ইমালজনন্সি"মযালর্জলমে"এলজন্সি (Federal Emergency Management"
Agency,"FEMA)"হিলক্"বাি"পড়া"অথভবাসী"থর্উ"ইয়ক্নবাসীর"জর্য"27"থমথেয়র্"মাথক্নর্"
েোর"আইো"পুর্রুোর"োর্"ি থবে"হঘাষর্া,"যা"হিলশ"প্ৰিম।
•

•

•

শ্মক িে শ্রাম্বডর ( Make the Road) স -বর্িান ী পবরচালক বিও অবেম্বরা িম্বলর্,
"ন লফোলরে"িুলযাগ"স
ন
ায়িা"হিলক্"বাি"পড়া"অথভবাসীলির"জর্য"অথি"জরুথর"োর্"প্ৰিার্"
ক্রলি"আমরা"গভর্র"হ
ন
াচুলের"পিলক্ষলপর"প্ৰশংসা"ক্রথে।"এই"ি থবলের"মািযলম,"
প্ৰথিলবশী"এবং"থপ্ৰয়জলর্রা,"যারা"োলর্র"অিযন্ত"প্ৰলয়াজর্,"িারা"িালির"বাথড়"হমরামি"
শুরু"ক্রলি"পারলবর্"এবং"িালির"জীবর্"থর্লয়"এথগলয়"হযলি"সক্ষম" লবর্।ন"
চাইবর্জ-আম্বমবরকার্ প্ল্োবর্ং কাউক্রন্সল, ইর্কম্বপাম্বরেম্বর্র
ন
( Chinese-American
Planning Council, Inc.) শ্প্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িান ী কমকতন
ন
া ওম্বয়ইর্ শ্ া
িম্বলর্, "ন ঘূথর্ঝড়"আইোয়"ক্ষথিগ্রস্ত"র্থিবথ
ন
ভুি
ন "অথভবাসীলির"জরুথর"োর্"প্ৰিালর্"
চাইথর্জ-আলমথরক্ার্"প্লযাথর্ং"ক্াউন্সিে"থর্উ"ইয়ক্ন"হেলির"গথবি"অংশীিার।"বহু"
ন
অর্থিভুক্ত"বযন্সক্ত"এবং"পথরবার"FEMA"স ায়িার"জর্য"হযাগয"র্য়।"আমরা"আর্ন্সেি"হয"
এই"ক্টঠর্"সমলয়"িালির"থর্লজর"পালয়"উলঠ"িাুঁড়ালি"সা াযয"ক্রার"জর্য"র্িু র্"এই"
থরলসাস"উপেভয"
ন
লব।ন"
বমর্কুম্বয়ার্ শ্সন্টার ির কবমউবর্টি অোকেম্বর্র ( MinKwon Center for
Community Action) বর্িান ী পবরচালক জর্ পাকন িম্বলর্, "ন থমর্ক্ুলয়ার্"হসোর"ফর"
ক্থমউথর্টি"অযাক্শর্,"ঘূথর্ঝড়"আইোয়"ক্ষথিগ্রস্ত"র্থিবথ
ন
ভুি
ন "অথভবাসীলির"থরলসালসর"
ন
সালি"সংযুক্ত"ক্রার"এই"অিপূ
ন র্"উলিযালগর"গথব
ন
ি"অংশীিার।
ন
থর্উ"ইয়লক্নর"বহু"
অর্থিভুক্ত"অথভবাসী,"প্ৰায়শই"ভাড়া"ক্রা"হবসলমলের"বাসভবলর্"অথিথরক্তভালব"যারা"
বসবাস"ক্লরর্,"িারা"যখর্"আইোর"দ্বারা"সৃি"আক্ন্সিক্"বর্যার"জলের"ফলে"থর্ক্াশী"ও"
থর্ষ্কাশর্"বযবস্থ্াগুথে"উপলচ"পলড়"িখর্"যলিি"ক্ষথির"সম্মুখীর্" র্।"হফোলরে"পথেথস"
ন্সিমারস "অর্থিভুক্ত"পথরবারগুথেলক্"সরাসথর"FEMA"িুলযাগ"সংক্রান্ত"োর্"ি
ন
থবে"
পাওয়া"হিলক্"থবরি"ক্লর,"আমরা"গভর্র"হ
ন
াচুে"এবং"হময়র"থে."ব্লাথসওর"এই"
প্ৰলয়াজর্ীয়"সংস্থ্ালর্র"হঘাষর্ার"জর্য"ক্ৃিজ্ঞ"এবং"আমালির"প্ৰথিলবশীলির,"িালির"
অথভবাসর্"অবস্থ্া"থর্থবলশলষ,"থর্ম
ন
মভালব"ঝড়"সংক্রান্ত"িু
ন
লযাগ"বা"ম
ন
ামারীর"োর্"
স ায়িা"হিলক্"বন্সঞ্চি"ক্রা"উথচি"র্য়,"বরং"আমালির"মিই"মূেযবার্"মার্ুষ"থ লসলব"
থবলবচর্া"ক্রা"উথচি।ন

বর্উ ইয়ম্বকনর গাাঁজা বেল্প শুরু ও চলমার্ করা
• অথফস"অফ"ক্যার্াথবস"মযালর্জলমলের" Office"of"Cannabis"Management,"OCM)"
হবালেন"রুলবর্"আর."মযাক্লেথর্য়াে,"িয"িােন"এবং"হজথসক্া"গাথসয়ালক্"থর্লয়াগ"প্ৰিার্"
ন
ক্লরলের্।"
• থর্উ"ইয়লক্নর"ক্যার্াথবস"ক্লরাে"হবালেনর" Cannabis"Control"Board,"CCB)"প্ৰিার্"
থ লসলব"প্ৰাক্তর্"অযালসম্বথে"সিসয"হট্রমাইর্"রাইি", "এবং"OCM-এর"থর্বা ন ী"পথরচােক্"
থ লসলব"িীঘথিলর্র"উথক্ে"এবং"থর্উ"ইয়ক্ন
ন
"হেলির"গাুঁজা"ববিক্রর্"আইলর্র"হেখক্"
ন্সক্রলোফার"আলেক্জান্ডারলক্মলর্ার্ীি"ক্রা"এবং"অর্ুলমাির্"থর্ন্সিি"ক্লরলের্।
•

"যা"ক্রলি"অযান্ড্ রু"ক্ুওলমার"অলর্ক্"মাস"হেলগ"যান্সচ্ছলো"িা"মাে"ক্লয়ক্"সপ্তাল "
সম্পন্ন"ক্লর"গভর্র"হ
ন
াচুে"হেলির"র্িু র্"ববি-গাুঁজা"আমোিলের"উপলরর"থিলক্র"পি"
পূরর্"ক্লরলের্।ন"- "থর্উ"ইয়ক্ন"হেইথে"থর্উজ"সম্পািক্ীয়

গভনপাত-বিম্বরাধী শ্েউম্বয়র মুম্বখ গভনপাম্বতর অবধকারম্বক সুবর্ক্রিত করা
• হিক্সাস"এবং"হিলশর"অর্যার্য"স্থ্ালর্র"গভনপাি-থবলরািী"আইলর্র"প্ৰিু যত্তলর,"থর্উ"ইয়ক্ন"
হেিলক্"গভনপাি"হসবা"সন্ধার্ীলির"জর্য"এক্টি"থর্রাপি"বের"থ লসলব"পাক্ালপাক্ত"
ক্রলি"এলজন্ডা"হঘাষর্া"ক্লরলের্।
• বর্উ ইয়কন বসবভল বলিাটিন জ ইউবর্য়ম্বর্র বর্িান ী পবরচালক শ্ডার্া বলিারমোর্
িম্বলর্, "ন গভনপালির"অথিক্ালরর"হক্ষলে"হিক্সালসর"চরম"অসাংথবিাথর্ক্"আক্রমলর্র"
মুলখ,"থর্উ"ইয়ক্নলক্"গভনপাি"হসবা"সন্ধার্ীলির"জর্য"এক্টি"থর্রাপি"আেয়"থ লসলব"
থর্ন্সিি"ক্রলি"গভর্র"হ
ন
াচুে"থবলশষজ্ঞ"ও"হেক্ল াল্ডারলির"সালি"অংশীিাথরলত্ব"হয"
িৃঢ়সঙ্কল্প"থসোন্ত"থর্লয়লের্"আমরা"িার"প্ৰশংসা"ক্রথে।"আমরা"হিক্সাস,"অিবা"এর"
অর্ুসারী"অর্য"হক্ালর্া"হেিলক্"পথরথস্থ্থি"পালল্ট"হিয়ার"সুলযাগ"থিলবা"র্া।ন"
• র্োের্াল ইর্বেটিউি ির বরম্বপ্রাডাবটভ শ্ লি অোকের্ িাম্বন্ডর ( National
Institute for Reproductive Health Action Fund) শ্প্রবসম্বডন্ট আক্রিয়া বমলার
িম্বলর্, "ন সক্ে"থর্উ"ইয়ক্নবাসী"এবং"এখালর্"হসবার"জর্য"মমর্"ক্রলি"আসা"সবার"জর্য"
অযালক্সস"থর্ন্সিি"ক্রলি"থর্উ"ইয়ক্ন"হেি"যালি"সিাবয"সব"থক্েু"ক্লর"িা"থর্ন্সিি"ক্রার"
জর্য"সা সী"পিলক্ষপ"হর্ওয়ার"জর্য"আমরা"গভর্র"হ
ন
াচুলের"প্ৰশংসা"ক্রথে।"আমরা"
হিলশর"থবথভন্ন"হেলির"গভর্র"ও"আইর্"প্ৰলর্িালির"িার"পিাঙ্ক"অর্ু
ন
সরলর্র"জর্য"
আমের্"জার্াই।ন"
েৃণা অপরাম্বধর বিরুম্বে অিস্থ্ার্
• ঘৃর্া"অপরালির"সাম্প্রথিক্"বৃন্সের"থবরুলে"েড়াই"ক্রলি"অোভজর্ক্"প্ৰথিষ্ঠালর্র"
থর্রাপত্তা"হজারিার"ক্রার"জর্য"প্ৰায় "25"থমথেয়র্"মাথক্নর্"েোর"উপেভয ক্রার"হঘাষর্া"
থিলয়লের্।
ঐবত াবসক সািওম্বয় বিিুেৎ বিভ্রাম্বির সমাধার্
• ঐথি াথসক্"বযাপক্"থবস্িৃি"সাবওলয়"থবিুযৎ"থবমালির"পলর, হমলট্রাপথেির্"
ট্রািলপালিন শর্"অলিাথরটিলক্ (Metropolitan Transportation Authority, MTA)"এর"
ক্ারর্"িিন্ত"ক্লর"িার"ফে"জর্সম্মুলখ"স্বচ্ছিার"সালি"প্ৰক্াশ"ক্রলি"বলেলের্।

থর্উ ইয়ক্নলক্ সম্মুলখ অগ্রসর ক্রলি একটি প্রবতভািার্, অবভজ্ঞ এিং নিবচত্রেময় িল গঠর্
কম্বরম্বের্ হযখালর্ রলয়লে:
• ব্রায়ার্ শ্িঞ্জাবমর্, হেফলির্যাে"গভর্র,প্ৰিম"আলরা-ক্যাথরথবয়ার্
ন
• কোম্বরর্ পাবসবচবল
ন
বকম্বয়াগ, গভর্লরর"হসলক্রিাথর
ন
• এবলজাম্বিি িাইর্,"গভর্লরর"ক্াউলিে
ন
• কোিবরর্ গাবসয়া,
ন হেি"অপালরশি"পথরচােক্
• রিািন মুক্রজকা,"বালজি"পথরচােক্
• ডাাঃ মোবর টি িোম্বসি,"MD,"MPH,"থেপািন লমে"অফ"হ েলির"ভারপ্ৰাপ্ত"ক্থমশর্ার
• রবর এম. ক্রিক্রিয়ার্,"পাবথেক্"সাথভনস"ক্থমশলর্র" Public"Service"Commission)"
প্ৰিার্"এবং"থেপািন লমে"অফ"পাবথেক্"সাথভনলসর" Department"of"Public"Service)"
প্ৰিার্"থর্বা ন ী"ক্মক্িন
ন া
• আবিয়ার্ োবরস, ভারপ্ৰাপ্ত"সুপাথরর্লিলন্ডে,"থেপািন লমে"অফ"ফাইর্যান্সিয়াে"
সাথভনলসস" Department"of"Financial"Services)
• বর্সা আলবসর্া, পযালন্ডথমক্"থরথেলফর" Pandemic"Relief)"থবলশষ"অযােভাইজার
• অবমত বসং িাগা, ইোরগভর্লমোে"অযালফয়ালস
ন
র"
ন Intergovernmental"Affairs)"
হেপুটি"হসলক্রিাথর
• শ্মবলসা িম্বচর্বস্ক, হেপুটি"থচফ"অফ"োফ
• বসবর্য়াি শ্িাম্ব রটি,"এন্সক্সথক্উটিভ"অপালরশলির" Executive"Operations)"হেপুটি"
হসলক্রিাথর
• েোম্বিাড ফ্লম্বয়ড, হেন্সজলেটিভ"অযালফয়াস"অযান্ড"পথেথসর"
ন
Legislative"Affairs"and"
Policy)"হেপুটি"হসলক্রিাথর
• রবির্ চোম্বপল গলম্বোর্, থর্বা ন ী"হেপুটি"হসলক্রিাথর
• জুবলসা গুটিম্বয়ম্বরজ, থচফ"োইভাথসটি"ক্ম
ন
ক্িন
ন া
• শ্জি লুইস, থচফ"অফ"োফ
• েোবস বলঞ্চ,"হেফলিলর্ে"গভর্র"ব্রায়ার্"হবঞ্জাথমলর্র"থচফ"অফ"োফ
ন
• মাটিন মোক, অযাপলয়েলমে"হসলক্রিাথর
• োবল পল,
ন
থসথর্য়র"অযােভাইজার"ও"ক্িটিিুলয়ন্সি"অযালফয়ালসর"
ন Constituency"
Affairs)"পথরচােক্
• পদ্মা সীমগল, পথেথস"অপালরশলির"হেপুটি"হসলক্রিাথর
• বলন্ডা সার্, হেপুটি"থচফ"অফ"োফ
• জুবল উড, ক্থমউথর্লক্শি"থেলরটর
24 আগম্বের পর শ্িম্বক গুরুত্বপূণ সংখোগুবল
ন
• 72টি পাবথেক্"ইলভে
• 42টি হপ্ৰস"উপেভযিা
• 15টি"ক্াউথে"পথরিশর্ন
কমস্থ্ম্বলর
ন
বর্রাপত্তা িৃক্রে এিং কমীম্বির আয় িৃক্রে
• থর্উ"ইয়ক্ন"হেলির"HERO"অযালটর"অিীলর্"হক্াথভে-19লক্"এক্টি"বায়ুবাথ ি"সংক্রামক্"
হরাগ"আখযা"থিলয়"হঘাষর্া"ক্লরলের্।

•

•

বর্উ ইয়কন শ্েি আম্বমবরকার্ শ্িডাম্বরের্ অি শ্লিার অোন্ড কংম্বগ্রস অি
ইন্ডাবিয়াল অগার্াইম্বজেম্বন্সর
ন
( American Federation of Labor and Congress
of Industrial Organizations, AFL-CIO) শ্প্রবসম্বডন্ট মাবরও বসলর্ম্বিা িম্বলর্,
"ন ক্মীলির"হক্াথভে-19"ও"ভথবষযৎ"সংক্রামক্"হরালগর"ঘির্া"হিলক্"সুরক্ষা"প্ৰিার্"ক্রলি"
অথি"জরুথর"NY"HERO"অযাট"অভীি"েলক্ষয"প্ৰলয়াগ"ক্রার"িৃঢ়"সঙ্কল্প"থসোন্ত"হর্ওয়ার"
জর্য,"থবলশষ"ক্লর"েথমক্"থিবলস,"আথম"গভর্র"হ
ন
াচুেলক্"ির্যবাি"জার্াই। প্ৰিম"থির্"
হিলক্ই"গভর্র"হ
ন
াচুে"ক্মী"জর্গলর্র"ক্েযালর্"আইর্"ও"েলমর" Legislature"and"
Labor)"সালি"এক্লে"ক্াজ"ক্রার"প্ৰথিশ্রুথি"থিলয়লের্,"এবং"এই"পিলক্ষপ"হসই"
প্ৰথিশ্রুথিলক্"পূরর্"ক্লর।ন"
ওয়াক্ন"হজালর্র"থর্রাপত্তা"হজারিার"ক্রার"বযাপালর"সা াযয"ক্রলি"এবং"থর্উ"ইয়ক্নবাসী"
ক্মীলির"আয়"বৃন্সে"ক্রার"জর্য"চারটি"আইলর্"স্বাক্ষর"ক্লরর্:
ওয়াক্ন হজালর্ গথি েঙ্ঘর্ পযলবক্ষলর্র
ন
বযবস্থ্া বাস্তবায়র্ ক্রলি এক্টি প্ৰিশর্ন
হপ্ৰাগ্রাম স্থ্াপর্ ক্রা
থর্মার্
ন ক্রাটরলির জর্য িালির সাবক্রাটরলির ক্ালে হির্া হবির্ প্ৰিার্ বািয
ক্রা
িাথম হক্া-অপ এবং ক্লন্ডার ভবর্ হসবা ক্মচারীলির
ন
থবিযমার্ হবির্ পথরলশাি
আবশযক্ ক্রা
হশয়ার ক্রা ক্ালজর সুথবিা বাড়ালর্া
বর্উ ইয়কন শ্েি বিক্রল্ডং অোন্ড কন্সট্রাকের্ শ্ট্রডস কাউক্রন্সম্বলর
(New York State Building and Construction Trades Council)
শ্প্রবসম্বডন্ট গোবর লািারিারা িম্বলর্, "এই গুরুত্বপূর্ থবথিলক্
ন
আইর্
থ লসলব স্বাক্ষর ক্রার জর্য আমরা গভর্রন হ াচুেলক্ ির্যবাি জার্াই, এটি
থর্উ ইয়লক্নর থর্মার্
ন ক্মীলির মজুথর চুথর সংক্রান্ত েঙ্ঘলর্র, যা পথরেমী
পুরুষ ও মথ োলির িালির মযািা
ন এবং জীথবক্া হিলক্ বন্সঞ্চি ক্লর,
থবরুলে েড়াই ক্রার জর্য এক্টি র্িু র্ গথি প্ৰিার্ ক্রলব।
সাবভনস এমপ্ল্বয়জ ইন্টারর্োের্াল ইউবর্য়র্ (Service Employees
International Union, SEIU) শ্লাকোল 32BJ-র শ্প্রবসম্বডন্ট কাইল
ব্রোগ িম্বলর্, "এই েথমক্ থিবলস, থর্উ ইয়লক্নর ক্মীলির আলরা ভালো
হবির্ ও সুথবিা বৃন্সে এবং সুরক্ষা হজারিার ক্রলি আইলর্ স্বাক্ষর ক্রার
জর্য 32BJ গভর্রন ক্যাথি হ াচুলের প্ৰশংসা ক্রলে। হক্াথভে-19
ম ামারীর সময় থর্উ ইয়ক্নবাসীলির থর্রাপি রাখলি থর্লজলির জীবলর্র
ঝুুঁ থক্ থর্লয় ক্াজ ক্রা 2,000 এরও হবথশ থবন্সল্ডং সাথভনলসর ক্মীরা
অবলশলষ এমর্ হবির্ উপাজনর্ ক্রা শুরু ক্রলব যা িালির পথরবারলক্
টিথক্লয় রাখলি পালর।"

বর্উ ইয়কন বসটিবডবিট কাউক্রন্সল অি কাম্বপন্টাম্বস
ন
রন (New York
City District Council of Carpenters) বর্িান ী শ্সম্বিিাবরশ্কাষাধেক্ষ শ্জাম্বসি গাইগার িম্বলর্, "বেলরর পর বের, হক্ািাও
সা াযয র্া পাওয়া হশাথষি ক্মীরা হোভী ক্রাটর দ্বারা প্ৰিাথরি লয়লে।
এই আইর্টি থর্উ ইয়লক্নর প্ৰথিটি থর্মার্
ন ক্মীলক্ হবির্ চুথর ওয়া হিলক্
সুরথক্ষি রাখা থর্ন্সিি ক্রলব। গভর্রন হ াচুে সক্ে স্থ্ালর্র েথমক্ ও
ক্মীর জর্য এক্জর্ অথবচে বন্ধু থ লসলব থেলের্ বলে িার এটিলক্ আইর্
থ লসলব স্বাক্ষর ক্রা খুবই মার্ার্সই।
আমরা শ্কািায় য্াক্রে
আগামী 45 থির্ এবং িার পরবিীলি, থর্উ ইয়লক্নর হসরা সময় আসলে।
ম ামারী হশষ ক্রলি ক্াজ ক্রা, আলরা অিনর্থিক্
ন
োলর্র জর্য চাপ প্ৰিার্, বেুক্ সথ ংসিা
সঙ্কি, বা আমালির ভলু র অপরািীর র্যায়থবচার বযবস্থ্া যাই হ াক্ র্া হক্র্, গভর্রন হ াচুে
প্ৰশাসর্ চাোলর্ার এক্টি হেজ স লযাগী পন্থা থর্লয় আসা অবযা ি রাখলবর্।
এখলর্া আলরা ক্াজ বাথক্, এবং গভর্রন হ াচুে থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য হসরা ক্াজ ক্রলি সা সী
পিলক্ষপ থর্লি প্ৰস্তুি।
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