
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল একটি র্তুর্ স্বাধীর্ র্ীবতোস্ত্র এম্বেন্সি দ্বারা JCOPE-হক প্রবতস্থাবিত 

করার িবরকল্পর্া হ াষণা করম্বলর্  

  

র্তুর্ এর্টিটি র্ীবতোস্ত্র প্রম্ব াম্বগ স্বাধীর্তা এিং মর্ নাদা আর্ম্বি  

  

িবরকল্পর্া  িাকম্বি স্বচ্ছতা এিং হগাির্ী তা সংক্রান্ত সংম্বোধর্ র্া বর্ন্সিত করম্বি হর্ 

র্ীবতোস্ত্র অঙ্গসংগঠর্ র্াম্বত বর্ষ্কলঙ্ক িাম্বক  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ 2022 হেট অফ দ্য হেকটর (State of the State) অংশ থ কেকে 

এক্টট র্তুর্, েথতযক্ার অকি নই স্বাধীর্ একজন্সি দ্বারা গণর্ীথতর হ ৌি ক্থিশর্কক্ (Joint 

Commission on Public Ethics, JCOPE) প্রথতস্থাপর্ ক্রার হ াষণা থদ্কলর্। প্রস্তাের্াটট র্তুর্ 

র্ীথতশাস্ত্র র্জরদ্াথরর অঙ্গেংগঠর্ গঠর্ ক্রকে এেং র্তুর্ স্বচ্ছতা ও হগাপর্ীয়তা েংকশাধর্ 

স্থাপর্ ক্রকে।  

  

"এটট স্পষ্ট হ  JCOPE এির্ভাকে হভকঙ্গ হগকে হ  তা আর হিরািত েম্ভে র্য় এেং এটট 

জর্গকণর আস্থা অজনকর্ েযি ন  কয়কে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আিাকদ্রকক্ অেশযই এক্টট 

র্তুর্, েথতযক্াকরর স্বাধীর্ ক্ষিতােম্পন্ন রক্ষী দ্বারা JCOPE হক্ প্রথতস্থাথপত ক্রকত  কে। র্তুর্ 

র্ীথতশাকস্ত্রর একজন্সিটট স্বচ্ছতা ও ি নাদ্াকক্ অগ্রাথধক্ার প্রদ্ার্ ক্রকে, অর্যায় ক্াজ দ্রূ ক্রকে, 

এেং পুকরা হেট েরক্ারজকুে অর্ুেথতনতা ও র্ীথতোর্ শাের্ থর্ন্সিত ক্রকে। এর ক্ি থক্েু থর্উ 

ইয়ক্নোেীর প্রাপয র্য়।"  

  

োম্প্রথতক্ থক্েু  টর্া JCOPE-র স্বাধীর্তাকক্ প্রশ্নথেদ্ধ ক্করকে। জর্গণ JCOPE-র োধযতািূলক্ 

ক্াজ, হেকটর র্ীথতশাস্ত্র এেং আইর্ ও প্রথেধার্ থর্কয় লথেংকয়র হক্ষকে অর্ুেথতনতা থর্ন্সিত ক্রার 

ক্ষিতায় আস্থা  াথরকয় হফকলকে। গভর্ নর হ াক্ল JCOPE অপোরণ এেং এক্টট েথতযক্াকরর 

স্বাধীর্ ও ক্া নক্র র্ীথতশাস্ত্র একজন্সি দ্বারা প্রথতস্থাপর্ ক্রার এক্টট থেথধিালা প্রস্তাে ক্রকের্।  

  

র্তুর্ র্ীবতোস্ত্র প্রম্ব াগ এম্বেন্সি ততবর  

JCOPE-র েদ্েযরা থর্ে নাথিত ক্ি নক্তনাকদ্র দ্বারা থর্ ুক্ত  য়। র্তুর্ এর্টটটট গটঠত  কে 15 জর্ 

হেট-স্বীকৃ্ত আইর্ সু্ককলর থির্ ো তাকদ্র প্রািীকদ্র িকধয হিকক্ পাাঁিজর্ েদ্কেযর আেথতনত 

হোিন দ্বারা। েদ্েযরা এক্জর্ প্রধার্ থর্ে নাির্ ক্রকে এেং েংখ্যাগথরষ্ঠ হভাট অর্ু ায়ী িলকে, 

"থেকশষ হভাট" অপোরণ ক্রা  কে  া JCOPE-র ক্াজ ক্রার ক্ষিতাকক্ থেক্ল ক্কর হরকখ্কে।  

  



স্বচ্ছতা উন্নত করা  

স্বচ্ছতার হক্ষকে েতনিার্ োে এেং ফকল এই ধারণা হজারদ্ার  কচ্ছ হ  JCOPE হগাপকর্ ক্ি নক্াণ্ড 

পথরিালর্া ক্কর এেং এটট জর্গকণর ক্াকে উন্মকু্ত র্য় এেং জোেথদ্থ  ক্কর র্া। JCOPE-হক্ তিয 

লাকভর স্বাধীর্তা আইর্ (Freedom of Information Laws, FOIL) এেং উন্মকু্ত থিটটং আইর্ (Open 

Meetings Law) অর্ুেরণ ক্রকত  য় র্া, অি নাৎ অর্কুরাধ ক্রা  কল শুধ ুেীথিত েংখ্যক্ র্থি 

জর্গকণর জর্য উপলভয ক্রা  য়। এোোও এখ্র্ JCOPE িূলত থর্ে না ী হেশকর্ ক্াজ ক্কর,  া 

োধারণ জর্গকণর জর্য উন্মুক্ত র্য়। স্বচ্ছতা এেং র্ীথত প্রকয়াকগর ি নাদ্ায় আস্থা েনৃ্সদ্ধর জর্য, 

র্তুর্ র্জরদ্াথরর একজন্সিটটকক্ FOIL এেং উন্মকু্ত থিটটং আইর্ হিকর্ িলকত  কে, হ ির্টট 

হেকটর অর্যার্য একজন্সিকক্ িার্কত  য়। পাশাপাথশ, এক্টট েম্ভােয ক্ারণ হের ক্রার পর র্তুর্ 

অঙ্গেংগঠকর্র েক্ল হভাট েক্কলর জর্য উন্মকু্ত ক্রা  কে,  ার িকধয আইর্ প্রকয়াকগর শুর্াথর্ 

অন্তভুনক্ত  কে এেং েক্ল পক্ষকক্ িূোন্ত থর্ণ নয় িার্য ক্রকত  কে।  

  

িাইম্বরর হর্াগাম্বর্াগ বর্বষদ্ধ করা  

গভর্ নকরর পথরক্ল্পর্া অর্ু ায়ী, র্ীথতশাস্ত্র অঙ্গেংগঠকর্র েদ্েযরা হ কক্ার্ও েম্ভােয ো িলিার্ 

তদ্কন্তর েযাপাকর োইকরর পকক্ষর োকি েযন্সক্তগতভাকে হ াগাক াগ ক্রকত পারকে র্া।  থদ্ হোিন 

হক্ার্ও েদ্েযকক্ র্তুর্ আইর্ লঙ্ঘর্ ক্রকত হদ্কখ্, তা কল েদ্েযকক্ থর্কষধাজ্ঞার েম্মুখ্ীর্  কত 

 কে।  

  

এই ো েী প্রস্তাের্া স্বচ্ছতা েনৃ্সদ্ধ ও েরক্াকর জর্গকণর আস্থা পুর্ঃস্থাপকর্ গভর্ নকরর িলিার্ 

প্রকিষ্টার থভথিকত ততথর  কয়কে।  

  

• সীবমত হম াদ এিং িাইম্বরর উিােনর্ বর্বষদ্ধ 2022 হেট অফ দ্য হেকটর 

প্রিি প্রস্তাের্া থ কেকে গভর্ নর হেটেযাপী থর্ে নাথিত ক্ি নক্তনাকদ্র জর্য হিয়াদ্ 

েীথিত ক্কর হদ্ওয়া োইকরর উপাজনর্ থর্থষদ্ধ ক্রার এক্টট পথরক্ল্পর্া হ াষণা 

ক্রকলর্।  

• র্ীবতোস্ত্র প্রবেক্ষণ: গভর্ নর হ াক্ল এক্টট থর্ে না ী আকদ্কশ (Executive Order) 

স্বাক্ষর ক্করকের্  া হেকটর েক্ল ক্ি নিারীর জর্য থর্কয়াকগর পরপর এেং এরপর 

থর্য়থিত এক্টট র্ীথতশাস্ত্র প্রথশক্ষণ হক্াে ন ক্রা োধযতািূলক্ ক্কর।  

• FOIL সংম্বোধর্: গভর্ নর হ াক্ল োংোথদ্ক্ এেং জর্গকণর েদ্েযকদ্র োকি 

স্বচ্ছতা েনৃ্সদ্ধর জর্য তিয লাকভর স্বাধীর্তা আইর্ প্রন্সিয়ায় েংকশাধর্ োধর্ 

ক্করকের্। এোোও গভর্ নর হেট একজন্সিগুথলর জর্য োধারণভাকে অর্ুকরাধকৃ্ত 

উপাি ের্াক্ত ক্রা ও েন্সিয়ভাকে প্রক্াশ ক্রা োধযতািূলক্ ক্করকের্,  া FOIL-র 

প্রকয়াজর্ীয়তা হ্রাে ক্কর।  

• বরবকউোল এবিম্বমন্ট: গভর্ নর এেং তার প্রশােকর্র থেথর্য়র েদ্েযগণ তারা হ  

থরথক্উজাল এথগ্রকিন্টেিূ  হিকর্ িকল তা েম্পূণ ন প্রক্াশ ক্করকে।  

• স্বচ্ছতা িবরকল্পর্া: গভর্ নর হ াক্ল 70টটর হেথশ থর্ে না ী একজন্সি এেং েরক্াথর 

ক্তৃ নপক্ষকক্ েক্কলর জর্য উন্মুক্ত স্বচ্ছতা পথরক্ল্পর্া প্রক্াকশর থর্কদ্নশ থদ্কয়কের্, 

 া েক্কলর জর্য অর্লাইকর্ প্রক্াশ ক্রা  কয়কে।  

•   রাবর্ ও তিষম্বমের বিরুম্বদ্ধ লড়াই: থর্ে না ী হিম্বাকরর (Executive Chamber) 

 য়রাথর্ ও তেষকিযর অথভক াকগর প্রথতন্সিয়া উন্নত ক্রকত, গভর্ নর হ াক্ল েক্ল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plan-institute-term-limits-and-outside-income-ban-statewide-elected&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471380742%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Gsn%2B3oH4fr8cCw7SFw8agIL8jjNQfYi3tw3WxYHS7dE%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%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471390708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vuEmjyc8mhHF7zUFSl82ymhAhcaOQqBEpdkd4q8yYtY%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%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471390708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ebe6JKiYkOkUmUtlDTlV%2FFn32ELtKBl8ys5GX8GArVI%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%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471390708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ebe6JKiYkOkUmUtlDTlV%2FFn32ELtKBl8ys5GX8GArVI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FRecusal_Letters.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471400650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EQ6o9BuNEx0EMk51RkLRBQBg9d1XU7zI66ttSI3s%2BeQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fhochul-administration-transparency-plans&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471400650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PKUNt1akqBCpA05Wd9Eepy8zdeCB%2BZ3cr2%2Fx18roN1c%3D&reserved=0


অথভক াগ র্যা য ও থর্রকপক্ষভাকে তদ্ন্ত ক্রার জর্য এক্টট স্বাধীর্ েথ ভূনত আইর্ 

ফাি নকক্ থর্ ুক্ত ক্করকের্ এেং এক্টট র্তুর্ থ উিযার্ থরকোকে নে থেভাগ (Human 

Resources department) গঠর্ ক্করকের্।  
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