অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/25/2021

গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াকল এক্সিবকউটিভ হচোর এিং সম্পূর্ নহেি সরকাম্বরর জর্ে য়রাবর্বিম্বরাধী এিং বিষম্ে-বিম্বরাধী উম্ব্োগ হর্ওয়ার কিা হ াষর্া কম্বরম্বের্

একটি বভবিও িার্নায়, গভর্রন হ াকল, হেম্বির সকল কম্ীম্ব্র একটি হিআইবর্ বিষম্ে
এিং য়রাবর্ ম্ুক্ত কম্ নপবরম্বিে পাওয়ার র্াম্ব্র অবধকাম্বরর কিা ম্ম্বর্ কবরম্বয় হ্র্
এক্সিবকউটিভ হচোর হেম্বকাম্বর্া হিআইবর্ বিষম্ে এিং য়রাবর্র র্্ম্বে একটি স্বর্ন্ত্র
ফাম্ম্বক
ন বর্ম্বয়াগ হ্ম্বি এিং র্র্ু র্ ম্ার্ি সম্প্ বিভাগ বর্বর করম্বি
গভর্রন হ াকল ্াবয়ত্ব হর্ওয়ার পর হিম্বক প্রায় 200 হচোর কম্ী িাধের্াম্ূলক
বর্বর্কর্া প্রবেক্ষম্বর্ অংেগ্র র্ কম্বরম্বের্
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হেট সরক্াকর এবং এক্সিথক্উটটভ হেম্বাকর এক্ র্তু র্ যুকগর
সূের্ার লক্ষ্য থর্কে র্তু র্ উক্যাকগর হ াষণা থ্কেকের্। হেকটর ক্র্মীক্র ক্াকে পাঠাকর্া এক্টট
থভথিও বাতনাে, গভর্রন হ াক্ল এক্টট বুথলথেং এবং ববষর্ময র্মুক্ত ক্র্ম পথরকবশ
ন
বতথরকত তার
প্রথতশ্রুথত পুর্রাে বযক্ত ক্করর্, এবং ক্র্মীক্র হবআইথর্ েরাথর্ বা ববষকর্মযর থবরুকে থক্ভাকব
অথভকযাগ ্াথিল ক্রকত কব হস সম্পকক্ন অবথ ত ক্করর্। গভর্রন হ াক্ল এক্সিথক্উটটভ
হেম্বাকর এক্টট থর্রাপ্, সম্মার্জর্ক্ ক্র্ম পথরকবশ
ন
বতথরর জর্য র্তু র্ উক্যাকগর ক্িাও হ াষণা
ক্করর্, যার র্মকযয রকেকে ক্র্মকক্ষ্কে
ন
ববষর্ময বা েরাথর্র সক্ল অথভকযাগ ত্কে এক্টট স্বতন্ত্র
ফার্মকক্
ন থর্কোগ প্র্ার্, হেম্বাকরর সক্ল ক্র্মীক্র জর্য সশরীকর প্রথশক্ষ্ণ গ্র ণ বাযযতার্মূলক্
ক্রা, এবং এক্সিথক্উটটভ হেম্বাকরর হভতর এক্টট র্তু র্ র্মার্ব সম্প্ থবভাগ বতথর ক্রা।
"আথর্ম ্াথেত্ব হর্ওোর পর হিকক্, আথর্ম অযালবাথর্র রাজর্ীথত সংস্কৃথতর আর্মূল পথরবতনর্কক্
প্রাযার্য থ্কেথে এবং এক্টট সম্মার্জর্ক্, এবং স কযাথগতাপূণ পথরকবশকক্
ন
উৎসা থ্কেথে,
যির্ আর্মরা থর্উ ইেকক্নর জর্গকণর হসবা ক্রথে," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "হবআইথর্ ববষর্ময
এবং েরাথর্ র্মুক্ত ক্র্ম পথরকবশ
ন
পাওোর অথযক্ার সবার রকেকে। আর্মরা এক্সিথক্উটটভ হেম্বাকর
এবং হেট সরক্ার জুকে হয র্তু র্ প্কক্ষ্প বাস্তবাের্ ক্রথে তা থর্উ ইেক্নবাসীরা সকবাচ্চ
ন
পযাকের
ন
সরক্াথর ক্র্মীক্র ক্াে হিকক্ হযর্ তাক্র প্রাপয হর্তৃত্ব পাে তা থর্ক্সিত ক্রার জর্য
এক্টট প্রযার্ প্কক্ষ্প।"
এক্টট থভথিও বাতনা এবং সক্ল থর্উ ইেক্ন হেট ক্র্মীক্র ক্াকে পাঠাকর্া এক্টট থেটঠকত, গভর্রন
হ াক্ল হ াষণা ক্করর্ হয থর্উ ইেক্ন হেট সক্ল সরক্াথর ক্র্মীক্র জর্য এক্টট র্তু র্ সরাসথর

প্রথশক্ষ্ণ ক্াযক্রর্ম
ন
োলু ক্রকব যা ক্র্মীক্র হবআইথর্ ববষর্ময এবং েরাথর্ হিকক্ রক্ষ্া ক্রার
জর্য হযসব আইর্ রকেকে হসগুথল সম্পকক্ন আকলাের্া ক্রকব। গভর্রন হ াক্ল হেকটর ক্র্মীক্র
গভর্রস
ন অথফস অফ এর্মপ্লথে থরকলশন্স (Governor's Office of Employee Relations, GOER)
এর সাকি থক্ভাকব অথভকযাগ ্াথিল ক্রকত কব হস সম্পকক্ন স্মরণ ক্থরকে হ্র্ এবং প্রথতকশায
গ্র কণর প্রথত হেকটর ক্সজকরা হটালাকরন্স পথলথস পুর্বযক্ত
ন ক্করর্।
সক্ল হেট ক্র্মীকক্ পাঠাকর্া গভর্রন হ াক্কলর বাতনা হ্িকত এিাকর্. থিক্ ক্রুর্।
গভর্রন হ াক্ল তার প্রশাসর্কক্ ক্যালক্যাথি ক্াকর্ফথস্ক, এলএলথপ, এক্টট স্বতন্ত্র, বাথ যক্
ফার্মকক্
ন থর্কোগ হ্ওোর থর্ক্নশ থ্কেকের্ যা এক্সিথক্উটটভ হেম্বাকর হবআইথর্ ববষর্ময, েরাথর্
এবং প্রথতকশাকযর সক্ল অথভকযাগ ত্ে ক্রকব। ক্যালক্যাথি ক্াকর্ফথস্ক, এলএলথপ,
এক্সিথক্উটটভ হেম্বাকরর হক্ার্রূপ স্তকক্ষ্প বযতীত তাক্র ত্কের সক্ল ফলাফল ক্াউকন্সকলর
অথফস বরাবর জার্াকব, এবং উপযুক্ত শাক্সস্ত এবং সংকশাযর্র্মূলক্ প্কক্ষ্প সুপাথরশ ক্রকব। এই
হ াষণার অংশ থ সাকব, সক্ল হেম্বার ক্র্মীকক্ অথভকযাগ ্াথিল ক্রার স জ, হগাপর্ীে পেথত
সম্পকক্ন অবগত ক্রকত উৎস প্র্ার্ ক্রা কেকে।
েরাথর্ এবং ববষর্ময হর্মাক্াকবলাে বােথত প্কক্ষ্কপর র্মকযয রকেকে সক্ল হেম্বার ক্র্মীক্র জর্য
বাযযতার্মূলক্ সশরীকর প্রথশক্ষ্ণ এবং পাশাপাথশ এক্টট এক্সিথক্উটটভ হেম্বাকরর হভতর এক্টট
র্তু র্ র্মার্ব সম্প্ থবভাগ বতথর ক্রা। আগে র্মাকস গভর্রন হ াক্ল ্াথেত্ব হর্ওোর পর হিকক্
প্রাে 200 জর্ হেম্বার ক্র্মী - র্তু র্ থর্কোগ এবং পুরকর্া ক্র্মী স - বর্থতক্তা প্রথশক্ষ্ণ লাভ
ক্করকের্ যার র্মকযয থেল অিনর্থতক্
ন
থববরণ প্রক্াশ, আেরকণর র্মার্, সরক্াথর ক্র্মোরী
ন
আইর্
(Public Officers Law), JCOPE এবং আরও অকর্ক্ থক্েু।
তার প্রশাসকর্র প্রির্ম থ্র্ হিকক্, গভর্রন হ াক্ল বর্থতক্তা, স্বচ্ছতা, এবং হেট সরক্াকরর
সংস্কৃথত পথরবতনর্কক্ প্রাযার্য থ্কেকের্। এর র্মকযয রকেকে থবরাট ক্র্মী পথরবতনর্ যার র্মকযয
রকেকে এক্জর্ র্তু র্ ইর্কেক্টর হজর্াকরল থর্কোগ, হেট একজক্সন্সগুথলকত থবতথক্নত "থবকশষ
ক্াউকন্সল" উক্যাগ বন্ধ ক্রা, এবং অযাটথর্ হজর্াকরকলর
ন
থরকপাকটন যাক্র র্ার্ম উকেি ক্রা
কেকে হসই সব হেম্বার ক্র্মী প্রথতস্থাপর্। গভর্রন হ াক্ল সক্ল একজক্সন্সর প্রযার্ক্র স্বচ্ছতা
পথরক্ল্পর্া জর্মা থ্কত থর্ক্নশ থ্কেকের্, এক্সিথক্উটটভ হেম্বাকর FOIL এর বযাক্লগ ক্র্মাকর্ার
প্কক্ষ্প থর্কেকের্, এবং JCOPE থক্ভাকব ওভার ল ক্রা যাে হস সম্পকক্ন হেক্ক াল্ডারক্র
সাকি আকলাের্া শুরু ক্করকের্।
###
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