
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/28/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেট সরকাম্বর স্বচ্ছতার হেম্বে িড় ধরম্বর্র উন্নবত সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

70টটরও হিবে এক্সিবকউটটভ সংস্থা হিম্বক স্বচ্ছতার পবরকল্পর্া এিং FOIL প্রক্সিয়ার 

পবরিতনম্বর্র মধে বিম্বয় হেট সরকাম্বর জিািবিব তার র্তুর্ যুম্বগর সূচর্া করম্বে  

  

গভর্ নর হ াকল প্রতো ার সংিান্ত সম্পূণ ন র্ীবতমালা প্রকাে কম্বরম্বের্ এিং সি কম নচারীর 

জর্ে লাইভ নর্বতকতা সংিান্ত প্রবেেণ িাধেতামূলক কম্বর বর্ি না ী আম্বিে জাবর 

কম্বরম্বের্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হেট সরক্ারর স্বচ্ছতার হেরে বড় ধররর্র উন্নথতর হ াষণা 

থিরেরের্ যা ডাটা ও তরিযর অ্যারেস র্াটক্ীেভারব বদৃ্ধি ক্ররব এবং হেট সরক্াররর প্রথত থর্উ 

ইেক্নবাসীরির আস্থা থিথররে আর্ার প্রদ্ধিো অ্বযা ত রাখরব। গভর্ নর হ াক্ল 70টটরও হবথি 

এদ্ধেথক্উটটভ সংস্থা ও সরক্াথর ক্তৃনপে হিরক্ র্তুর্ স্বচ্ছতার পথরক্ল্পর্া প্রক্াি ক্রররের্, 

তরিযর স্বাধীর্তা আইর্ (Freedom of Information Law, FOIL) সংিান্ত অ্র্ুররাধগুরলা পূররণর 

প্রদ্ধিো উন্নের্ সম্পরক্ন হ াষণা ক্রররের্, তার হেরর্ চলা প্রতযা ার সংিান্ত সম্পূণ ন র্ীথতোলা 

প্রক্াি ক্রররের্ -- যা স্বপরি ব াল িাক্া হক্ারর্া থর্উ ইেরক্নর গভর্ নররর হেরে প্রিেবাররর েত 

প্রক্াি  ওোর  টর্া বরল থবশ্বাস ক্রা  রচ্ছ - হসইসারি হলিরটরর্ন্ট গভর্ নর ও গভর্ নররর 

সথচরবর জর্য প্ররযাজয প্রতযা ার সংিান্ত র্ীথতোলাও প্রক্াি ক্রররের্।  

  

"প্রিে থির্ হিরক্ই, আথে স্বচ্ছতার উন্নথত এবং জবাবথিথ তা বদৃ্ধির োধযরে তারির সরক্াররর 

প্রথত থর্উ ইেক্নবাসীরির আস্থা পুর্রুিার ক্ররত িৃঢ় প্রথতজ্ঞ থেলাে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "আজ আেরা হয পথরবতনর্ হ াষণা ক্রথে হসগুরলা আোরিররক্, থর্উ ইেক্নবাসীরা 

হযরক্ে সরক্ার পাওোর অ্থধক্ারী হতের্ সরক্ার ততথরর ক্াোক্াথে এরর্ থিরেরে, এবং আেরা 

এই অ্গ্রগথতরক্ এথগরে হর্ো অ্বযা ত রাখরবা।"  

  

হেরটর সংস্থাগুরলা সম্প্রথত গভর্ নররর ক্ায নালরে হযসব র্তুর্ স্বচ্ছতার পথরক্ল্পর্া প্রিার্ ক্রররে 

হসগুরলা হ াে ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল এক্টট ওরেবসাইট চাল ুক্রররের্। এসব পথরক্ল্পর্াে, 

সংস্থাগুরলা স্বতস্িূতনভারব স্বচ্ছতা বদৃ্ধির উপােগুরলা তুরল ধরররে হযের্ তারির 

ওরেবসাইটগুরলা পুর্থর্ নে নাণ, হেটবযাপী লাইরসদ্ধসং টুযর সম্পন্ন ক্রা, ভাষার অ্যারেস 

সম্প্রসারণ, এবং প্ররজক্ট সার্লাইট (Project Sunlight) ও ওরপর্ ডাটা (OpenData)-হক্ আররা 

ভারলাভারব ক্ারজ লাগারর্া৷ সব সংস্থার স্বচ্ছতার পথরক্ল্পর্াগুরলা এখারর্ হিখা যারব। গভর্ নররর 

https://www.governor.ny.gov/hochul-administration-transparency-plans


ক্ায নালে এসব পথরক্ল্পর্া বাস্তবােরর্ সংস্থাগুরলার সারি ক্াজ ক্ররব এবং স্বচ্ছতা ও 

জবাবথিথ তার প্রসার  টারর্া অ্বযা ত রাখরব।  

  

হসইসারি, দ্রুততর সেেক্ারলর েরধয আররা হবথি পাবথলক্ হরক্ডন প্রিার্ ক্রা এবং হ াক্ল 

প্রিাসরর্র উত্তরাথধক্ারসূরে পাওো জরে িাক্া  াজার  াজার FOIL অ্র্রুরাধ ক্থেরে আর্ার 

লরেয গভর্ নর হ াক্ল FOIL প্রদ্ধিোর বড় ধররর্র উন্নথতর হ াষণাও থিরেরের্। সংস্থাগুরলার জর্য 

FOIL উত্তরগুরলা পয নারলাচর্ার উরেরিয এদ্ধেথক্উটটভ হচম্বারর পাঠারর্া আর আবিযক্ িাক্রব 

র্া, বরং তার পথরবরতন তারা তারির সংস্থার হজর্াররল ক্াউরসরলর োধযরে FOIL অ্র্ুররাধগুরলা 

সরাসথর প্রদ্ধিো ক্ররব। এোড়াও সংস্থাগুরলার জর্য বারবার অ্র্ুররাধ ক্রা ডকু্রেন্ট এবং 

প্রক্ািয গুরুত্ব ররেরে এের্ ডকু্রেন্টগুরলা ির্াক্ত ক্রা ও প্রক্ারিয হপাে ক্রার তাৎেথণক্ 

পিরেপ গ্র ণ ক্রা আবিযক্  রব, যারত আগ্র ী পেগুরলা এক্টট FOIL অ্র্ুররাধ জো হিোর 

প্ররোজর্ োড়াই প্রাসথিক্ তিয খুুঁরজ থর্রত পারর। FOIL অ্র্ুররাধগুরলা ত্বরাথিত ক্রার উরেরিয 

প্রিাসরর্র চলোর্ ক্ারজর সারি হযাগ থিরত, ITS FOIL উত্তরগুরলার গথত বদৃ্ধি ক্ররত সেে 

এের্ হেটবযাপী প্রযুদ্ধক্ত সোধার্ সন্ধার্ ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্ররে। সংস্থাগুরলার FOIL ক্েী ও 

সিটওেযার সেেতা সংিান্ত চাথ িাগুরলা এদ্ধেথক্উটটভ হচম্বার পয নারলাচর্া ক্ররব, হসইসারি 

হেরটর সব সংস্থারক্ FOIL প্রথিেণ প্রিার্ ক্ররব।  

  

গভর্ নর হ াক্ল স্বারি নর সং াত এড়ারর্ার উরেরিয তার হেরর্ চলা সম্পূণ ন প্রতযা ার চুদ্ধক্তর 

পািাপাথি হলিরটরর্ন্ট গভর্ নর ও গভর্ নররর সথচরবর জর্য থর্ধ নাথরত িাক্া প্রতযা ার চুদ্ধক্ত প্রক্াি 

ক্রররের্। এই চুদ্ধক্তরত, গভর্ নর হ াক্ল হডলাওোর র্ি ন-এর সারি সম্পথক্নত সক্ল থবষে হিরক্ 

থর্রজরক্ প্রতযা ার ক্রর হর্োর অ্িীক্ার ক্রররের্ এবং হসই হক্াম্পাথর্র স্বাি ন সুরোর জর্য 

তার পিেয নািারক্ বযব ার ক্ররবর্ র্া বরল িপি ক্রররের্। হলিরটরর্ন্ট গভর্ নর ও গভর্ নররর 

সথচরবর সারি সম্পথক্নত প্রতযা াররর ডকু্রেন্ট স  এসব সম্পূণ ন প্রতযা াররর ডকু্রেন্ট এখারর্ 

প্রক্ারিয প্রক্াথিত  রেরে।  

  

সবরিরষ, তর্থতক্তা ও হযৌর্  েরাথর্ থবষেক্ প্রথিেরণর উন্নথতর উরেরিয প্রিে থিরর্ ক্রা 

গভর্ নররর অ্িীক্ার পূরণ ক্রর, গভর্ নর হ াক্ল হেরটর সব ক্ে নচারীরির জর্য থর্রোরগর পরর 

এক্টট লাইভ তর্থতক্তা সংিান্ত প্রথিেরণ অ্ংি হর্ো, এবং হসইসারি প্রথত থতর্ বেরর এক্বার 

থররেিার হক্ারস ন অ্ংি হর্োরক্ আবিযক্ ক্রর এক্টট থর্ব না ী আরিরি স্বাের ক্রররের্; 

এদ্ধেথক্উটটভ হচম্বাররর ক্ে নচারীরির জর্য প্রথত িুই বেরর এক্বার এই থররেিার হক্ারস ন অ্ংি 

হর্ো আবিযক্  রব। এটট আরগর প্রিাসরর্র সেরে প্রথতটিত তর্থতক্তা সংিান্ত প্রথিেরণর 

র্ীথতোলারক্  ালর্াগাি ও সম্প্রসারণ ক্রর।  

  

আজ হ াষণা ক্রা সংস্কার ক্াজগুরলা হেট সরক্ারর তর্থতক্তা ও স্বচ্ছতার এক্টট র্তুর্ যুরগর 

সূচর্া ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্রলর সাম্প্রথতক্ প্ররচষ্টার অ্ংি। এ সপ্তার র শুরুরত, থতথর্ 

এদ্ধেথক্উটটভ হচম্বাররর েরধয এবং হেট সরক্ারজরুড়  েরাথর্ ও তবষেয থর্েূ নল ক্রার উরেরিয 

এক্টট র্তুর্ উরিযাগ উরমাচর্ ক্রররের্। এোড়াও থতথর্ হেররাপথলটর্ রার্দ্ধজট অ্িথরটটর 

(Metropolitan Transit Authority, MTA) জর্য আররা হবথি ডাটা প্রক্াি ক্রা আবিযক্ ক্রা 

এবং হেট সংস্থাগুরলা যারত হযরক্ারর্া সরক্াথর তবঠরক্র 24  ণ্টা আরগ সংথিষ্ট ডকু্রেন্টগুরলা 

প্রক্াি ক্রর হস আরিি প্রিার্ ক্রর এক্টট আইরর্ স্বাের ক্রররের্। গভর্ নর হ াক্ল এক্টট 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Recusal_Letters.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Recusal_Letters.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/no-10-updating-states-ethics-training-requirements
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-anti-harassment-and-anti-discrimination-initiatives-executive
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-signs-two-pieces-legislation-boosting-transparency-state-and-local-government


হক্ন্দ্রীভূত, পাবথলক্ হক্াথভড-19 ডযািরবাডনও উরমাচর্ ক্রররের্, যা হলাক্জর্রক্ আিারন্তর 

সংখযা, টটক্া,  াসপাতারল ভথতন ও আররা অ্রর্ক্ থক্েু সম্পরক্ন বাড়থত তিয প্রিার্ ক্ররব।  

  

###  
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