
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল স্বচ্ছতা িাডাম্বত এিং পািবলক হরকম্বডন অোম্বেম্বের জর্ে র্তুর্ ক্রিয়ার 

হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

অবিে অি ইর্িরম্বেের্ হেকম্বর্ালক্রজ োবভনম্বেে র্তুর্ েফ্টওয়োম্বরর জর্ে দ্রুত FOIL 

অর্ুম্বরাধগুবল প্রক্রিয়া করার জর্ে িম্বয়র প্রক্রিয়ার পরিতী পদম্বেপ হর্য়  

  

হ াকল প্রোের্ FOIL প্রক্রিয়াম্বক উন্নত করম্বত প্রবতশ্রুবতিদ্ধ  ম্বয়ম্বে এিং প্রািবেক 

হডোর উপর বভবি কম্বর 2019 িা 2020-এর হে েেস্ত হেম্বে প্রক্রিয়া করা  ম্বয়ম্বে তার 

হিম্বক োত োম্বেরও কে েেয় আম্বগ অবিে হর্ওয়ার পর হিম্বক আরও FOIL অর্ুম্বরাধ 

েম্পূণ ন কম্বরম্বে  

  

FOIL RFQ খুলুর্ এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট পাবথলক্ হরক্রডনর অর্ুররারে 

সাডা হেওয়ার প্রক্রিয়া উন্নথি স  অগ্রসর  রে। এরজক্রিগুথলরক্ সাোরণভারব অর্ুররাে ক্রা 

ডকু্রেন্টগুথল অর্লাইরর্ সক্রিয়ভারব হপাে ক্রার থর্রেনশ হেওয়া এবং এরজক্রিগুথলরক্ 

এক্রিথক্উটটভ হেম্বাররর পে নারলাের্া োডাই FOIL অর্ুররারে সাডা হেওয়ার অর্ুেথি হেওয়া স  

িরিযর স্বােীর্িার আইরর্র প্রক্রিয়ারক্ প্রবাথ ি ক্রার জর্য অরটাবরর হ াথষি প্ররেষ্টার উপর 

থভথি ক্রর গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট অথিস অি ইর্িররেশর্ হটক্রর্ালক্রজ 

সাথভনরসসরক্ (New York State Office of Information Technology Services) থর্রেনশ থেরয়রের্ 

এক্টট থরক্ওরয়ে ির হক্াট ইসুয ক্ররি এক্টট সফ্টওয়যার প্ল্যাটিে নরক্ প্রাপ্ত  রি ো FOIL 

অর্ুররােগুথল গ্র ণ, প্রক্রিয়াক্রণ এবং সাডা হেওয়ার জর্য রারজযর প্রক্রিয়ারক্ ত্বরাথিি এবং 

প্রবাথ ি ক্ররব। হ াষণাটট সার্শাইর্ সপ্তার র সেয় আরস, ো সরক্ারর উনু্মক্তিা এবং স্বেিা 

বাডারর্ার প্ররেষ্টারক্ উরেখ ক্রার এক্টট সুরোগ।  

  

"অথিরস আোর প্রিে থেরর্, আথে প্রথিশ্রুথি থেরয়থেলাে হে আলরবথর্র পুরারর্া পদ্ধথিরক্ 

সোপ্ত ক্রর র্িুর্ ক্রর শুরু ক্রব এবং সরক্াররর প্রথি থর্উ ইয়ক্নবাসীরের থবশ্বাস পুর্রুদ্ধার 

ক্রব," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আেরা পাবথলক্ হরক্ডনগুথল অযারিস ক্রার প্রক্রিয়াটটরক্ 

প্রবাথ ি ক্রার জর্য অি নপূণ ন পেরেপ থর্ক্রে োরি সাংবাথেক্ এবং জর্সাোররণর সেসযরা 

আরও স রজ হসই িিয অযারিস ক্ররি পারর োর অথেক্ার িারের ররয়রে৷ েথেও সব সেয় 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fits.ny.gov%2Fdocument%2Fopen-foil-rfq&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceb43c23570904b93f65308da05d25818%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828698229399190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xQFGd4fJVGgQNS5ZYB%2FbcnPizvIF%2F4yLD748DX57GJM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fits.ny.gov%2Fdocument%2Fopen-foil-rfq&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceb43c23570904b93f65308da05d25818%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828698229399190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xQFGd4fJVGgQNS5ZYB%2FbcnPizvIF%2F4yLD748DX57GJM%3D&reserved=0


আরও ক্াজ ক্রার িারক্, থর্উ ইয়ক্ন হেট সরক্াররর স্বেিা এবং জবাবথেথ িা বাডারি আোর 

প্রশাসর্ হে পেরেপগুথল থর্রয়রে িার জর্য আথে গথব নি।"  

  

2021 সারলর অরটাবরর, গভর্ নর হ াক্ল FOIL প্রক্রিয়ার উন্নথির হ াষণা ক্ররথেরলর্ োর লেয 

থেল দ্রুি টাইেলাইরর্ আরও পাবথলক্ হরক্ডন প্রোর্ ক্রা এবং হ াক্ল প্রশাসরর্র 

উিরাথেক্ারসূরে প্রাপ্ত  াজার  াজার FOIL অর্ুররারের বযাক্লগ ক্োরর্া। এরজক্রিগুথলরক্ আর 

পে নারলাের্ার জর্য এক্রিথক্উটটভ হেম্বারর FOIL প্রথিক্রিয়া পাঠারি  রব র্া বরং িারের এরজক্রির 

হজর্াররল ক্াউরিরলর োেযরে সরাসথর FOIL অর্ুররােগুথল প্রক্রিয়া ক্ররব৷ এোডাও 

সংস্থাগুরলার জর্য বারবার অর্ুররাে ক্রা ডকু্রেন্ট এবং প্রক্াশয গুরুত্ব ররয়রে এের্ 

ডকু্রেন্টগুরলা সর্াক্ত ক্রা ও প্রক্ারশয হপাে ক্রার পেরেপ গ্র ণ ক্রা আবশযক্, োরি 

আগ্র ী পরেরা এক্টট FOIL অর্ুররাে জো হেয়ার প্ররয়াজর্ োডাই প্রাসথিক্ িিয খুুঁরজ থর্রি 

পাররর্। সংস্থাগুরলার FOIL ক্েী ও সিটওয়যার সেেিা সংিান্ত োথ োগুরলা এক্রিথক্উটটভ 

হেম্বার পে নারলাের্া ক্ররে, হসই সারি হেরটর সব সংস্থারক্ িারা FOIL প্রথশেণ প্রোর্ ক্ররব।  

  

প্রািথেক্ িরিযর উপর থভথি ক্রর, গভর্ নর হ াক্ল োথয়ত্ব হর্ওয়ার পর হিরক্ এক্রিথক্উটটভ 

হেম্বার 400-টটরও হবথশ FOIL অর্ুররাে প্রক্রিয়া ক্রররে এবং সমূ্পণ ন ক্রররে৷ 2019 সারল (323 

অর্ুররাে সমূ্পণ ন) এবং 2020-এর (368 অর্ুররাে সমূ্পণ ন) পুররা সেরয়র ো ক্রা  রয়রে িার হেরয় 

হবথশ FOIL অর্ুররাে প্রক্রিয়া ক্রররে এবং সম্পন্ন ক্রররে হ াক্ল প্রশাসর্ গি সাি োরস।  

  

এই অগ্রগথির উপর থভথি ক্রর, অথিস অি ইর্িররেশর্ হটক্রর্ালক্রজ সাথভনরসস (Office of 

Information Technology Services) আজ এক্টট সফ্টওয়যার প্ল্যাটিরে নর জর্য এক্টট RFQ জাথর 

ক্রর িয় প্রক্রিয়ার পরবিী পেরেপ থর্রয়রে ো FOIL অর্ুররােগুথল গ্র ণ, প্রক্রিয়াক্রণ এবং 

সাডা হেওয়ার জর্য রারজযর প্রক্রিয়ারক্ ত্বরাথিি এবং সুথবর্যস্ত ক্ররব৷ এই েররর্র এক্টট 

সফ্টওয়যার প্ল্যাটিে ন স্বেিা বৃক্রদ্ধ এবং সব নজর্ীর্ হরক্রডন সেয় েি অযারিরসর থেরক্ এক্টট বড 

পেরেপ  রব। র্িুর্ সফ্টওয়যার প্ল্যাটিে নটট FOIL অর্ুররারের প্রাথপ্ত, প্রক্রিয়াক্রণ এবং 

প্রথিক্রিয়ারক্ স্ট্রীেলাইর্ ক্ররি প্রেুক্রক্ত বযব ার ক্ররব এবং এইভারব এক্টট আরও েে এবং 

দ্রুি প্রক্রিয়া ক্ররি হেরব। এখর্ হের িু RFQ জাথর ক্রা  রয়রে, ITS আশা ক্ররে আগােী 

সপ্তার  এক্টট েুক্রক্ত েূডান্ত ক্রা  রব।  

  

NYS অবিে অি ইর্িরম্বেের্ হেকম্বর্ালক্রজ োবভনম্বেে (ITS) এর প্রধার্ তিে কে নকতনা 

অোম্বেম্বলা "েবর্" বরবডক িম্বলর্, "আজরক্র হ াষণাটট সেস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীরের জর্য এক্টট 

বড পেরেপ ো থবশ্বাস ক্রর হে রাজয সরক্াররক্ উনু্মক্ত, সৎ, স্বে এবং োয়বদ্ধ  রি  রব৷ 

আথে গভর্ নর হ াক্লরক্ সেরয়াপরোগী উপারয় জর্গরণর সারি িিয এবং হডটা ভাগ ক্রর 

হর্ওয়ার বাোগুথল হভরে হেওয়ার জর্য িার প্রথিশ্রুথির জর্য প্রশংসা ক্থর। হেখারর্ উনু্মক্ত 

 ওয়া এবং স্বেিা েখর্ থর্য়ে  রয় ওরঠ এবং হক্বল বযথিিে  রয় িারক্ র্া, িখর্ থক্ ক্রা 

সম্ভব িা থর্রয় গভর্ নররক্ িার থভশর্ সম্পােরর্র হেরে স ায়িা ক্ররি হপরর ITS গথব নি।"  

  

এই হ াষণাটট রাজয সরক্াররর স্বেিা, োয়বদ্ধিা এবং নর্থিক্িা বৃক্রদ্ধর জর্য গভর্ নর হ াক্রলর 

সাম্প্রথিক্িে প্ররেষ্টা। িার হেট অি েয হেট ভাষরণ, গভর্ নর হ াক্ল পাবথলক্ এথিরির 

ক্থেশরর্র (Joint Commission on Public Ethics) সংস্কাররর প্রস্তাব এবং রাজযবযাপী থর্ব নাথেি 



ক্ে নক্িনারের জর্য হেয়ারের সীো ও বাথ যক্ আরয়র থর্রষোজ্ঞা বলবৎ ক্রার ক্িা হ াষণা 

ক্রররের্। ক্াে নভার গ্র রণর ক্রয়ক্ সপ্তা  পরর, গভর্ নর হ াক্ল 70-টটরও হবথশ রারজযর সংস্থার 

ক্াে হিরক্ প্রক্ারশয স্বেিা পথরক্ল্পর্া প্রক্াশ ক্রররের্, রারজযর শীষ ন আথেক্াথরক্রের জর্য 

প্রিযা ার র্ীথিগুথল, এবং রাজয সরক্ার জরুড এবং থর্ব না ী হেম্বাররর েরেয ক্ে নোরীরের নবষেয ও 

 য়রাথর্ হিরক্ রো ক্রার জর্য র্িুর্ োর্বসম্পে র্ীথি োল ুক্রররের্৷  

  

###  
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