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গভর্রন কোবি হ াচুল

হেট এিং স্থার্ীয় সরকাম্বর স্বচ্ছতা মজিুত করার জর্ে গভর্রন হ াচুল দুটট র্তু র্
আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

আইর্ (S.1150-A/A.1228-A) অর্ুযায়ী ওম্বের্ বমটটংম্বয় হযসি ডকুম্বমন্ট বর্ম্বয়
আম্বলাচর্া করা ম্বি, হসগুবল বমটটংম্বয়র 24 ঘণ্টা আম্বগ উেলভে করম্বত ম্বি
আইর্ (S.4625-A/A.1442-B) অর্ুযায়ী MTA-হক ওম্বের্ হডটা ফরমোম্বট হডটা োিবলে
করম্বত ম্বি, যা জর্সাধারণ স ম্বজ অোম্বেস এিং ডাউর্ম্বলাড করম্বত োম্বরর্
স্টেট এবং স্থানীয় সরকারর স্বচ্ছতা মজবুত করার জনয গভনরন কযাথি স্ট াচুল আজ দুটট নতু ন
আইরন স্বাক্ষর করররেন। প্রিম আইন অনুযায়ী স্টযসব ডকুরমন্ট থনরয় স্টকানও ওরেন থমটটংরয়
আরলাচনা রব, স্টসগুথলরক থমটটংরয়র অন্তত 24 ঘণ্টা আরগ সরকাথর ওরয়বসাইরট স্টোে
কররত বা উেলভয করার জনয অনুররাধ কররত রব। থিতীয় আইন অনুযায়ী MTA-স্টক
থনরজরদর ফরমযাট অনুযায়ী স্টডটা োবথলশ কররত রব, যারত জনসাধারণ স রজ অযারেস
এবং ডাউনরলাড কররত োররন।
"সরকার থবথভন্ন থবষরয় কী েদরক্ষে থনরচ্ছ, স্টস বযাোরর থনউ ইয়কনবাসীরদররক অন্ধকারর রাখার
থেেরন স্টকানও যুক্তি স্টনই এবং স্টসই জনয প্রিম স্টিরকই আমরা স্বচ্ছতার ওের গুরুত্ব আররাে
কররথে," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াচুল। "এই গুরুত্বেূণ আইনগুথলর
ন
কাররণ গুরুত্বেূণ স্থানীয়
ন
সরকাথর ডকুরমন্ট এবং MTA স্টডটা জনসাধাররণর জনয েডা এবং বযব াররর জনয যিাযিভারব
উেলভয কররত রব। সরকার প্রথতথদন কী কররে স্টস বযাোরর থনউ ইয়কনবাসীরদর ওয়াথকব াল
িাকা উথচত। সংথিষ্ট তিযগুথল তারদর স রজ োওয়ার বযবস্থা কররত রব।"
ওম্বের্ বমটটংম্বয়র আম্বগ ডকুম্বমন্ট উেলভে করম্বত ম্বি (S.1150-A/A.1228-A)
এই আইন অনুযায়ী ওরেন থমটটংরয় স্টযসব ডকুরমন্ট থনরয় আরলাচনা রব, স্টসগুথলরক
থমটটংরয়র অন্তত 24 ঘণ্টা আরগ উেলভয কররত রব। ওরেন থমটটং আইরনর উরেশয ল
সরকাথর সংস্থাগুথলর থমটটংরয়র অযারেথসথবথলটটর মাধযরম জনসাধারণরক ক্ষমতা প্রদান
করা। এই আইন অনুযায়ী স্টকানও প্রস্তাথবত আইন, স্টরগুরলশন বা স্টরজলুশরনর মরতা প্রাসথিক
সরকাথর নথিরক জনসাধাররণর জনয উেলভয কররত রব। তরব বতনমান অইন অনুযায়ী
"স্টকবলমাত্র এরজক্তি বা থডোটন রমরন্টর থবরবচনাক্ররম" থমটটংরয়র আরগ ডকুরমন্ট উেলভয করা
স্টযরত োরর। এই কাররণ থকেু সরকাথর সংস্থা সংথিষ্ট স্টমটটথরয়ালগুথল থমটটংরয়র আরগ উেলভয
কররত োররে না, যার দরুন স্বচ্ছতায় খামথত স্টিরক যারচ্ছ। এই আইন অনুযায়ী স্টকানও

প্রস্তাথবত স্টরজলুশন, আইন, থনয়ম, স্টরগুরলশন, নীথত বা সংরশাধনী অনুররাধ অনুযায়ী উেলভয
কররত রব এবং স্টকানও ওরেন থমটটংরয় আরলাচনার অন্তত 24 ঘণ্টা আরগ সংথিষ্ট সংস্থার
ওরয়বসাইরট স্টোে কররত রব, যারত ওই গুরুত্বেূণ ডক
ন ু রমন্টগুথল আরগভারগ জনসাধাররণর
অযারেরসর নাগারলর মরধয িারক।
হসম্বর্টর আন্না এম. কাোলার্ িম্বলর্, "আমারদর গণতরের থভত ল ওরেন থমটটংরয়
জনসাধাররণর অংশগ্র ণ এবং জনপ্রথতথনথধরদর মাধযরম জনগণরক থনরজরদর সমসযা সম্পরকন
বলরত স্টদওয়ার সুরযাগ স্টদওয়া প্ররয়াজন। এই প্রক্তক্রয়ারত জনগরণর অংশগ্র রণর সুরযাগ
োওয়ার জনয স্টকানও থমটটংরয়র আরগ তারদর কারে সংথিষ্ট স্টমটটথরয়ারলর অযারেস িাকা
জরুথর। তরব দুভান গযক্ররম থনউ ইয়কন স্টেরটর অথধকাংশ সরকাথর সংস্থা এই গুরুত্বেূণ কাজটট
ন
এথডরয় যারচ্ছ আমারদর বতনমান আইনী দুবলতার
ন
কাররণ। তরব এবার সময় এরসরে আমরা
সবাই স্টযন স্টেরটর সমস্ত সরকাথর সংস্থায় একটট সাধারণ, স্টবাধগময নীথত অনুসরণ কথর এবং
এই স জ একটট আইন প্রণয়রনর মাধযরম তা সম্ভব রব। উন্নত সরকাথর েথররষবা প্রদারনর
জনয এই গুরুত্বেূণ েদরক্ষরে
ন
আমারক সা াযয করার জনয অযারসম্বথলউমযান এথম েথলন স
অনযরদর কারে আথম কৃতজ্ঞ এবং আরও উন্মি
ন
গরড তু লরত
ু এবং স্বচ্ছ স্টেট গভনরমন্ট
ৃ
গভনরন কযাথি স্ট াচুরলর লডাকু স্টনতত্বরক ধনযবাদ জানারত চাই।"
স ম্বজ অোম্বেস করা যায় এমর্ ফরমোম্বট MTA-হক হডটা োিবলে করম্বত ম্বি
(S.4625-A/A.1442-B)
এই আইন অনুযায়ী MTA-স্টক ওরেন ফরমযারট স্টডটা োবথলশ কররত রব, যারত তা জনসাধারণ
স রজ অযারেস, ডাউনরলাড এবং বযব ার কররত োররন। MTA-স্টক একজন স্টডটা
স্টকাঅথডনরনটর থনরয়াগ কররত রব এবং থতন বেররর মরধয যত স্টডটা আরে তা 180 থদরনর মরধয
োবথলশ কররত রব। এই থবরল এগক্তজথকউটটভ অডনার নং. 95 অব 2013 অনুযায়ী, “স্বচ্ছতার
প্রচার, সরকাররর োরফরমযারি উন্নথত এবং জনসাধাররণর অংশগ্র ণ বৃক্তি কররত” এটট
আইরন েথরণত করা রয়রে।
হসম্বর্টর বলরয় হকামবর িম্বলর্, " াজার াজার ডলাররর থবথনরয়াগ, কমসংস্থারনর
ন
জনয
দাথয়ত্ব ররয়রে আমারদর স্টেরটর বৃ ত্তম োবথলক অিথরটটর ওের এবং আমারদর অিনীথতরত
ন
উন্নথচর একটট বড থদক ল থবশ্বাসরযাগযতা এবং দায়বিতা। MTA এর ফাইনাি, চুক্তি এবং
সামথগ্রক োরফরমযারির মূলযায়রনর আরও স জতর উোয় স্টখাোঁজার স্টক্ষরত্র একটট সটিক
েদরক্ষে ল MTA ওরেন স্টডটা অযাক্ট। MTA এবং জনসাধাররণর মরধয স্টয থবশ্বারসর ঘাটথত
আরে তা েূরণ করার জনয স্বচ্ছতা প্ররয়াজন। এই আইরনর জনয আথম ট্রািরোরটন শন
অযাডরভারকট এবং আমার স কমীরদর গুরুত্বেূণ স্টযাগদারনর
ন
জনয ধনযবাদ জানারত চাই এবং
এটটরক আইরন েথরণত করার জনয গভনরন স্ট াচুলরক কৃতজ্ঞতা জানারত চাই।"
অোম্বসেবলর সদসে রিাটন কাম্বরাল িম্বলর্, "MTA ওরেন স্টডটা অযারক্ট স্বাক্ষর করার জনয
আথম গভনরন স্ট াচুরলর কারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কররত চাই। আজরকর স্বাক্ষররর মাধযরম এবার
জনসাধাররণর স্বারি MTA-স্টক
ন
স্টডটা প্রকাশ কররত রব। দয MTA ওরেন স্টডটা অযারক্টর মাধযরম
MTA লক্ষ লক্ষ থনউ ইয়কনবাসীর কারে আরও স্বচ্ছ এবং দায়বি রয় উিরব, যারা দদনক্তিন
জীবন যাতায়ারতর জনয সাবওরয়, বাস, স্টট্রন বযব ার কররন।"
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