
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/3/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেটিোপী বর্ি নাবিত কর্ নকতনাম্বের জর্ে হর্য়াম্বের সীর্া ও িাইম্বরর 

উপাজনর্ বর্বিদ্ধ করার পবরকল্পর্া হ ািণা করম্বলর্  

  

প্রির্ হেট অফ েে হেট প্রস্তাির্ায় সা সী র্ীবতসংক্রান্ত সংম্বোধর্, উম্বেেে সরকাম্বর 

বিশ্বাস, সততা, এিং জিািবেব তা হফরত আর্া  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ 2022 হেট অফ দ্য হেকটর (State of the State) প্রিম প্রস্তাবর্া 

থ কেকব গভর্ নর, হলফকটর্যান্ট গভর্ নর, অযাটথর্ ন হজর্াকরল এবং ক্ম্পট্রলাকরর জর্য হময়াকদ্র 

েীমা স্থাপর্ ক্রার পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্রকলর্। এছাড়াও গভর্ নর হেটবযাপী থর্ব নাথিত 

ক্ম নক্তনাকদ্র জর্য বাইকরর উপাজনর্ থর্থষদ্ধ ক্রা প্রস্তাব থদ্কলর্। এই ো েী েংক াধর্গুথলর 

উকে য হেট েরক্াকরর জবাবথদ্থ তা বদৃ্ধদ্ধ ক্রা এবং এর েততার প্রথত থবশ্বাে থফথরকয় আর্া।  

  

"গভর্ নর থ কেকব প্রিম থদ্র্ই আথম েরক্াকর থবশ্বাে থফথরকয় আর্ার প্রথতশ্রুথত থর্কয়থছ এবং আথম 

প্রথতথদ্র্ উন্মুক্ত, র্ীথতবার্  াের্ ক্রার পদ্কেপ থর্কয়থছ যা থর্উ ইয়ক্নবােীর প্রাপয," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "আথম িাই মার্ুষ আবার তাদ্কর েরক্ারকক্ থবশ্বাে ক্রুক্। এই ো েী 

েংক াধর্গুথলর মাধযকম, আমরা থর্দ্ধিত ক্রকবা হয থর্উ ইয়ক্নবােী যাকত জাকর্ হয তাকদ্র 

হর্তৃবনৃ্দ তাকদ্র জর্য ক্াজ ক্কর এবং তারা এই হেকটর মার্ুষকক্ হেবাদ্াকর্ মর্কযাগী।"  

  

গভর্ নর হেটবযাপী থর্ব নাথিত ক্ম নক্তনাকদ্র হময়াদ্ দ্ুইটট পরপর হময়াকদ্ েীমাবদ্ধ ক্রার এক্টট 

োংথবধাথর্ক্ েংক াধর্ উপস্থাপর্ ক্রকবর্। গভর্ নর হ াক্ল এছাড়াও হেটবযাপী এক্ই থর্ব নাথিত 

ক্ম নক্তনাকদ্র জর্য বাইকরর উপাজনর্ থর্থষদ্ধ ক্রার এক্টট থবথধমালা প্রস্তাব ক্রকবর্, বযথতক্রম 

 কব এক্াকেথমক্ পদ্ হযগুথল অব যই র্ীথত হবাকেনর অর্ুকমাদ্র্ লাভ ক্রকত  কব।  

  

অথফকে তার প্রিম থদ্র্ হিকক্ই গভর্ নর হ াক্ল েরক্াকর জর্তার থবশ্বাে থফথরকয় আর্কত 

পদ্কেপ থর্কয়কছর্।  

• র্ীবতোস্ত্র প্রবেক্ষণ: গভর্ নর হ াক্ল এক্টট থর্ব না ী আকদ্ক  (Executive Order) স্বাের 

ক্করকছর্ যা হেকটর েক্ল ক্ম নিারীর জর্য থর্কয়াকগর পরপর এবং এরপর থর্য়থমত 

এক্টট র্ীথত াস্ত্র প্রথ েণ হক্াে ন ক্রা বাধযতামূলক্ ক্কর।  

• FOIL সংম্বোধর্: গভর্ নর হ াক্ল োংবাথদ্ক্ এবং জর্গকণর েদ্েযকদ্র োকি স্বচ্ছতা 

বদৃ্ধদ্ধর জর্য তিয লাকভর স্বাধীর্তা আইর্ (Freedom of Information Laws, FOIL) 

প্রদ্ধক্রয়ায় েংক াধর্ োধর্ ক্করকছর্। এছাড়াও গভর্ নর হেট একজদ্ধিগুথলর জর্য 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-10-updating-states-ethics-training-requirements&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C67120de4c7fa44ba430108d9cee9b3cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768325545345668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YfqvyCg5OLpjp%2BCiFwvVxmY5znuf6J5P1TGbnvZAg3A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-10-updating-states-ethics-training-requirements&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C67120de4c7fa44ba430108d9cee9b3cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768325545345668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YfqvyCg5OLpjp%2BCiFwvVxmY5znuf6J5P1TGbnvZAg3A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-transparency-improvements-state-government&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C67120de4c7fa44ba430108d9cee9b3cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768325545345668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ppLcITHsJXFmB9GDb%2FyIAbIb5%2BuAtDYVOMjTDYQWF50%3D&reserved=0


োধারণভাকব অর্ুকরাধকৃ্ত উপাত্ত ের্াক্ত ক্রা ও েদ্ধক্রয়ভাকব প্রক্া  ক্রা বাধযতামূলক্ 

ক্করকছর্, যা FOIL-র প্রকয়াজর্ীয়তা হ্রাে ক্কর।  

• বরবকউজাল এবিম্বর্ন্ট: গভর্ নর এবং তার প্র ােকর্র থেথর্য়র েদ্েযগণ তারা হয 

থরথক্উজাল এথিকমন্টেমূ  হমকর্ িকল তা েম্পূণ ন প্রক্া  ক্করকছ।  

• স্বচ্ছতা পবরকল্পর্া: গভর্ নর হ াক্ল 70টটর হবথ  থর্ব না ী একজদ্ধি এবং েরক্াথর 

ক্তৃ নপেকক্ েক্কলর জর্য উন্মুক্ত স্বচ্ছতা পথরক্ল্পর্া প্রক্াক র থর্কদ্ন  থদ্কয়কছর্, যা 

েক্কলর জর্য অর্লাইকর্ প্রক্া  ক্রা  কব।  

•  য়রাবর্ ও বিিম্বর্ের বিরুম্বদ্ধ লড়াই: থর্ব না ী হিম্বাকরর (Executive Chamber)  য়রাথর্ 

ও ববষকমযর অথভকযাকগর প্রথতদ্ধক্রয়া উন্নত ক্রকত, গভর্ নর হ াক্ল েক্ল অথভকযাগ র্যাযয 

ও থর্রকপেভাকব তদ্ন্ত ক্রার জর্য এক্টট স্বাধীর্ বথ ভূনত আইর্ ফাম নকক্ থর্যুক্ত 

ক্করকছর্ এবং এক্টট র্তুর্ থ উমযার্ থরকোকে নে থবভাগ (Human Resources 

department) গঠর্ ক্করকছর্।  

  

###  
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আর্োবস্ক্রাইব ক্রুর্ 
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