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গভর্নর কুওম্বমা প্রোসম্বর্র বর্ম্ব াগ ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার প্রশাসমর্র র্তুর্ নর্ম ামগর ঘ াষণা ঘের্।  
  
"COVID মহামারী আমামের রাজয সরকারমক আমগর ঘেম  অ্মর্ক ঘেনশ পরীক্ষা কমরমে, এেং এই 
প্রশাসর্ নর্উ ই কন োসীমের জর্য প্রকৃত ফলাফল প্রোমর্র জর্য োরোর উমে োাঁনিম মে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা যখর্ মহামারী পরেতী নেমের জর্য নর্উ ই কন মক পরু্রা  কল্পর্া করমত 
শুরু করনে, তখর্ আমামের েমল এই প্রনতভাোর্ এেং উৎসগীকৃত র্তুর্ সংমযাজর্গুনল অ্মূলয জ্ঞার্ 
এেং অ্নভজ্ঞতা নর্ম  আসমে যা আমামের আমগর ঘেম  আরও ভাল এেং শনিশালী ভামে গমি 
তুলমত সহা তা করমে।"  
  
ডার্া কোম্বরাম্বের্ুম্বো ঘক নেফ অ্ফ স্টাফ নর্ম াগ করা হম মে। নমস কযামরামের্ুমো সম্প্রনত প্রশাসমর্ 
আইর্ নেষ ক ও র্ীনত নেষ ক উপসনেে নহমসমে োন ত্ব পালর্ কমরমের্, কর্মজসশর্ প্রাইনসং এেং 
ঘপইড ঘজসমেশর্াল সামরামগনস বেধ করার মমতা প্রশাসমর্র জর্য মলূ র্ীনতগত উমেযাগগুনল নর্ম  
আমলাের্া কমরমের্। নমস কযামরামের্ুমো 10 েেমরর ঘেনশ সম  ধমর ঘস্টে নসমর্মের একানধক স্টাফ 
পমে কাজ কমরমের্, নতনর্ নসমর্ে স্বাধীর্ গণতানিক সমেলমর্র (Senate Independent Democratic 
Conference) স্টাফ প্রধার্ নহমসমে সমেতর্ পানরোনরক েুটি, ঘজানি সম্পনি আইর্ ও ফরমলাজার 
সুরক্ষার মমতা নেষম র ঘস্টে োমজে ও উমেযামগর ঘর্মগানসম শর্ কমরর্। নতনর্ জজন োউর্ 
নেেনেেযালম র সু্কল অ্ফ ফমরর্ সানভন স ঘেমক নে.এস.এফ.এস নডনি এেং ব্রুকনলর্ ল সু্কল ঘেমক 
ঘজ.নড. নডনি লাভ কমরর্। ডার্া নজল ঘডসমরানস ামসনর স্থলানভনষি হর্, নযনর্ আে েেমররও ঘেনশ 
সম  ধমর এই প্রশাসমর্র একজর্ মূলযোর্ সেসয নেমলর্। নজল নডমসির ঘেমক মাতৃত্বকালীর্ েুটিমত 
আমের্ এেং যখর্ নতনর্ নফমর আসার জর্য প্রস্তুত হমের্, তখর্ নতনর্ ঘযভামে পেন্দ করমের্ 
আমরা তামক স্বাগত জার্াে।  
  
বভক্টর ওল্ডস পােনলক ইমেনিটির ঘেশাল কাউনিল নহমসমে নর্ম াগ ঘপম মের্। নমিঃ ওল্ডস সরকানর 
এেং ঘেসরকানর উভ  খামত 40 েেমররও ঘেনশ আইনর্ অ্নভজ্ঞতা এই অ্েস্থামর্ নর্ম  আমসর্। নমিঃ 
ওল্ডস ওম স্টমেস্টার কাউনে নডনিক্ট অ্যােনর্নর অ্নফস ঘেমক প্রশাসমর্ ঘযাগ ঘের্, ঘযখামর্ নতনর্ 
ফাস্টন  ঘডপুটি নডনিক্ট অ্যােনর্ন নহসামে োন ত্ব পালর্ কমরনেমলর্। নমিঃ ওল্ডস কলনি া ল সু্কমলর 
আইনর্ ঘলখা এেং আনপল এডমভামকনসর প্রভাষক। নতনর্ এর আমগ ব্রঙ্কস নডনিক্ট অ্যােনর্নর অ্নফমস 
ঘপশাোর োন ত্ব ও প্রনশক্ষণ েুযমরার প্রধার্ নেমলর্ এেং তেমের জর্য ঘডপুটি কনমশর্ার, প্রেম 
ঘডপুটি কনমশর্ার এেং ভারপ্রাপ্ত কনমশর্ার নহসামে নর্উ ই কন  নসটি নডপােন মমে অ্ফ 



 

 

ইর্মভনস্টমগশমর্র োন ত্ব পালর্ কমরমের্। নমিঃ ওল্ডস নর্উ ই কন  ল জার্নামল অ্সংখয নর্েন্ধ প্রকাশ 
কমরমের্, 2005 ঘেমক 2009 সাল পযনে নর্উ ই কন  নসটি োর অ্যামসানসম শমর্র CLE মামলা 
কাযনক্রমমর ঘপ্রািাম ঘে ার নহমসমে োন ত্ব পালর্ কমরমের্ এেং মানকন র্ যুিরামের নেোর নেভামগর 
অ্যাডমভামকনস ইর্নস্টটিউে এেং র্যাশর্াল ইর্নস্টটিউে ফর ট্রা াল অ্যাডমভামকনসর একজর্ প্রনশক্ষক 
নহমসমে োন ত্ব পালর্ কমরমের্। নমিঃ ওল্ডস ব্রুকনলর্ ল সু্কল ঘেমক ঘজ.নড. এেং নর্উ ই কন  
নেেনেেযাল  ঘেমক নে.এ. নডনি লাভ কমরর্।  
  
ের্ এও ােন  ঘক জ্বালানর্ নেষ ক নসনর্ র পনলনস অ্যাডভাইজার নর্যুি করা হম মে। প্রশাসমর্ 
ঘযাগোমর্র আমগ, নমিঃ এও ােন  লুনের্ অ্যামসানসম েমসর নর্উ ই কন  ঘস্টে নডমরক্টর অ্ফ ঘরগুমলেনর 
অ্যামফ াসন নহসামে োন ত্ব পালর্ কমরনেমলর্। নতনর্ এর আমগ নর্উ ই কন  ঘস্টে অ্যামসিনল ঘমিার 
মাইমকল নকউনসক, নর্উ ই কন  ঘস্টেও ামের জর্য ঘলনজসমলটিভ ট্রযাকার এেং নর্উ ই কন  ঘস্টে 
অ্যামসিনল ঘমিার অ্যানড ঘজমর্র ঘলনজসমলটিভ নডমরক্টর নেমলর্। নমিঃ এও ােন  আলোনর্ কমলজ ঘেমক 
রােনেজ্ঞামর্ স্নাতক নডিী অ্জন র্ কমরর্।  
  
ঘেম্বমম্বর্ক প্োর্টির্, এলএমএসডবিউ ঘক মার্ে পনরমষো এেং মার্নসক স্বাস্থযনেনধর জর্য নসনর্ র 
পনলনস অ্যাডভাইজার নর্যিু করা হম মে। নমিঃ পযার্টির্ ব্রুকনলর্ কনমউনর্টি সানভন মসস ঘেমক 
প্রশাসমর্ ঘযাগ ঘের্, ঘযখামর্ নতনর্ যুে উন্ন র্ নেভামগর পনরোলক নহমসমে োন ত্ব পালর্ কমরর্। 
নতনর্ এর আমগ আপনিমমর প্রনতষ্ঠাতা পনরোলক এেং ইোনল ার্ ঘহাম ফর নেলমের্-এ সু্কল 
প্রযাকটিশর্ার এেং ইর্ ঘহাম ঘেরানপস্ট নহমসমে োন ত্ব পালর্ কমরনেমলর্। নমিঃ পযার্টির্ েস্টর্ কমলজ 
সু্কল অ্ফ ঘসাশযাল ও ামকন  একজর্ সহকারী প্রভাষক নহসামেও োন ত্ব পালর্ কমরনেমলর্। নমিঃ 
পযার্টির্ ওম সনল ার্ নেেনেেযাল  ঘেমক জীেনেজ্ঞামর্ নে.এ., কলনি া ইউনর্ভানসনটি সু্কল অ্ফ 
ঘসাশযাল ও াকন  ঘেমক অ্যাডভািড ঘজর্ামরনলস্ট প্রযাকটিস অ্যান্ড ঘপ্রািানমং-এ মাস্টার অ্ফ সাম ি 
এেং নর্উ ই কন  নেেনেেযাল  ঘেমক মাস্টার অ্ফ সাম ি ইর্ অ্যাপ্লাইড সাইমকালনজ: ঘমজারমমে 
অ্যান্ড ইভালুম শর্ কমরর্।  
  
বরচ আম্ব াপ্াবডন  ঘক নডমরক্টর অ্ফ কনমউনর্মকশর্স ও গভর্নমরর নসনর্ র উপমেষ্টা নহমসমে নর্ম াগ 
ঘেও া হম মে। নমিঃ আমযাপানডন  র্  েের ধমর এই প্রশাসমর্র সেসয নেমলর্, এর আমগ নতনর্ 
গভর্নমরর নসনর্ র উপমেষ্টা, নসনর্ র ঘডপুটি কনমউনর্মকশর্স নডমরক্টর, আলোনর্র ঘডপুটি 
কনমউনর্মকশর্স নডমরক্টর এেং আলোনর্র ঘডপুটি ঘপ্রস ঘসমক্রোনর নহমসমে োন ত্ব পালর্ কমরমের্। 
এর আমগ, নতনর্ নর্উ ই কন  ঘস্টে নসমর্মে একজর্ সহমযাগী এেং সংোেপমের প্রনতমেেক নেমলর্। 
নতনর্ নপোর আমজনম ামর্র স্থলানভনষি হমের্, নযনর্ ঘেসরকানর খামত একটি পমে ঘযাগোর্ করার 
জর্য প্রশাসর্ ঘেমি যামের্।  
  
কবলর্ ঘের্ার্ ঘক নসনর্ র ঘডপুটি কনমউনর্মকশর্স নডমরক্টর নর্যুি করা হম মে। নমিঃ ঘব্রর্ার্ এর 
আমগ নর্উ ই কন  ঘস্টে নডনভসর্ অ্ফ ঘহামলযান্ড নসনকউনরটি অ্যান্ড ইমামজন নি সানভন মসস (Division 
of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)-এর ঘযাগামযাগ পনরোলক এেং 
জর্নর্রাপিা নেষ ক উপ-ঘযাগামযাগ পনরোলক এেং এনিনকউটিভ ঘেিামর ঘডপুটি ঘপ্রস ঘসমক্রোনর 
নহমসমে োন ত্ব পালর্ কমরর্। এনিনকউটিভ ঘেিামর সম  অ্নতোনহত করার পূমেন নতনর্ নর্উ ই কন  



 

 

ঘস্টে আইর্সভা  এেং স্বাস্থয নেভাগ এেং থ্রুওম  কতৃন পক্ষ উভ মক্ষমেই নেনভন্ন ভূনমকা  োন ত্ব 
পালর্ কমরর্। জর্াে ঘব্রর্ার্ েস্টর্ কমলজ ঘেমক রােনেজ্ঞামর্ স্নাতক নডিী অ্জন র্ কমরর্।  
  
ঘেবর্ফার বগভর্ার ঘপ্রস ঘসমক্রোনর নহমসমে মমর্ার্ীত হম মের্। নমস নগভর্ার েতন মামর্ থ্রুওম  
কতৃন পমক্ষর নমনড া নরমলশর্স অ্যান্ড কনমউনর্মকশর্স নডমরক্টর নহমসমে োন ত্ব পালর্ করমের্। নমস 
নগভর্ার নসটি এেং ঘস্টে অ্ফ নর্উ ই কন  উভম র জর্য 20 েেমররও ঘেনশ সম  ধমর ঘযাগামযাগ 
নেভামগ কাজ করার অ্নভজ্ঞতা রম মে। থ্রুওম  অ্েনরটিমত কাজ করার আমগ, নতনর্ নর্উ ই কন  
ঘস্টে অ্নফস অ্ফ নেলমের্ অ্যান্ড ফযানমনল সানভন মসস-এর সহকারী ঘযাগামযাগ কনমশর্ার নহমসমে 
োন ত্ব পালর্ কমরর্ এেং এর আমগ নতনর্ অ্যােনর্ন ঘজর্ামরল, নর্উ ই কন  লোনর এেং এনিনকউটিভ 
ঘেিামরর নর্উ ই কন  ঘস্টে অ্নফমস নেনভন্ন ঘযাগামযাগ েযেস্থাপর্া পমে োন ত্ব পালর্ কমরর্। নমস 
নগভর্ার SUNY আলোনর্র ঘর্লসর্ এ রকমফলার কমলজ অ্ফ পােনলক অ্যামফ াসন অ্যান্ড পনলনস 
ঘেমক মাস্টার অ্ফ পােনলক অ্যাডনমনর্মিশর্ নডনি এেং হােন উইক কমলজ ঘেমক রােনেজ্ঞামর্ 
েযামেলর অ্ফ আেন স অ্জন র্ কমরমের্।  
  
েডন ার্ ঘিম্বর্ে ডাউর্মস্টমের উপ-ঘযাগামযাগ পনরোলক (Deputy Communications Director for 
Transportation) নহমসমে নর্যুি হম মের্। প্রশাসমর্ ঘযাগোমর্র আমগ, নমিঃ ঘেমর্ে নর্উ ই কন  
নেেনেেযালম র পােনলক অ্যামফ াসন অ্নফসার এেং মুখপাে নহসামে োন ত্ব পালর্ কমরনেমলর্। এর 
আমগ নতনর্ 2016 সামল নহলানর নলর্েমর্র রােপনত নর্েনােমর্র প্রোরণার জর্য র  ্ যানপড ঘরসপি 
কনমউনর্মকশর্স টিমমর অ্ংশ োরমযার্ গ্রুমপর নসনর্ র পােনলক নরমলশর্স মযামর্জার নেমলর্ এেং 
ও ানশংের্ নডনস ঘম র নমউনরম ল োউসামরর জর্য ঘযাগামযাগ নেভামগর সহমযাগী পনরোলক নহমসমে 
োন ত্ব পালর্ কমরর্। নমিঃ ঘেমর্ে ইউনর্ভারনসটি অ্ফ কাইমর্টিকাে ঘেমক রােনেজ্ঞামর্ স্নাতক নডিী 
অ্জন র্ কমরর্।  
  
ঘেইবল বভকোম্বরা শনি এেং পনরমেমশর ঘডপুটি কনমউনর্মকশর্স নডমরক্টর নর্যুি হম মের্। নমস 
নভকযামরা এর আমগ ঘলফমের্যাে গভর্নর কযানে ঘহােুমলর ঘযাগামযাগ পনরোলক নহমসমে োন ত্ব পালর্ 
কমরর্, ঘযখামর্ নতনর্ একটি ঘযাগামযাগ েমলর ঘর্তৃত্ব নেমত এেং ইমভে, ঘপ্রস নরনলজ এেং নমনড া 
সম্পকন  পনরোলর্া করমত সহা তা কমরর্। এনিনকউটিভ ঘেিামর কাজ করার আমগ, নমস নভকযামরা 
নর্উ ই কন  কর্ফামরি অ্ফ ঘম রস-এ গমেষণা ও ঘমিার এমেজমমে সমন্ব কারী এেং 
ঘস্কমর্কমেনডর ঘডইনল ঘগমজে এেং আলোনর্ নেজমর্স নরনভউমত একজর্ প্রনতমেেক নেমলর্। নমস 
নভকযামরা আলোনর্র নেেনেেযাল  ঘেমক স্নাতক নডিী অ্জন র্ কমরমের্।  
  
বভম্বক্টাবর া ঘলর্ এনেি, নরস্ক ও কমপ্লাম ি নেভামগর নেফ ঘেশাল কাউনিল নহমসমে নর্যিু 
হম মের্। নমস ঘলর্ নসনভল মামলাকারী এেং ঘহা াইে কলার নডমফি অ্যােনর্ন নহসামে প্রা  20 
েেমরর অ্নভজ্ঞতা নর্ম  আমসর্ যার অ্র্ুশীলর্ ঘক্ষে েক্ষতা সরকারী েুনি, নর্ িক সেনত, 
অ্ভযেরীণ তেে, এেং অ্েস্থামর্ সেনত ঘপ্রািামমর র্কশা এেং োস্তো মর্। নমস ঘলর্ নহঙ্কনল অ্যামলর্ 
অ্যান্ড স্নাইডার এলএলনপ ঘেমক প্রশাসমর্ ঘযাগ ঘের্, ঘযখামর্ নতনর্ নলটিমগশর্ নেভামগ অ্ংশীোর 
নহসামে কাজ কমরনেমলর্। নতনর্ ঘেস্ট ল াসন ইর্ আমমনরকা® দ্বারা নক্রনমর্াল নডমফি: ঘহা াইে-



 

 

কলার এর জর্য 2020 এেং 2021 উভ  সামল জর্য স্বীকৃত হর্। নমস. ঘলর্ আলোনর্মত ঘস্টে 
ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্উ ই কন  ঘেমক নে.এ. এেং ব্রুকনলর্ ল সু্কল ঘেমক ঘজ.নড. সম্পন্ন কমরর্।  
  
ঘর্বডর্ ফম্বেইর্ নর্উ ই কন  রামজযর ডরনমেনর অ্েনরটির (Dormitory Authority of the State of 
New York) এেং ঘজর্ামরল কাউমিল নর্যুি হম মের্। নমস ফমেইর্ এর আমগ গভর্নমরর প্রেম 
সহকারী পরামশনোতা এেং অ্েননর্নতক উন্ন র্, পােনলক ফাইর্যাি এেং ক্রম র সহকারী পরামশনোতা 
নহসামে প্রশাসমর্ োন ত্ব পালর্ কমরনেমলর্। নমস ফমেইর্ এনপক নসমস্টমস, ইর্কমপনামরমেড ঘেমক 
প্রশাসমর্ ঘযাগ ঘের্, ঘযখামর্ নতনর্ পনরোলক নহমসমে োন ত্ব পালর্ কমরর্। নতনর্ এর আমগ কুপার, 
নলমোনভৎজ, রম স্টার অ্যান্ড রাইমের সহমযাগী নেমলর্, এরপর উইলসর্, এলসার, মসমকানভৎজ, 
এমডলমযার্ অ্যান্ড নডকার, এলএলনপ এেং তারপর কাম  স্কলার, এলএলনপ এর সহমযাগী নেমলর্। 
নমস ফমেইর্ ঘস্টানর্ ব্রুক নেেনেেযাল  ঘেমক নে.এ. নডনি অ্জন র্ কমরর্ এেং ঘপস ইউনর্ভানসনটি 
সু্কল অ্ফ ল ঘেমক ঘজ.নড. নডনি অ্জন র্ কমরর্।  
  
ফ্র্োঙ্ক ঘো ার ঘক নর্উ ই কন  ঘস্টে থ্রুওম  অ্েনরটির ঘজর্ামরল কাউমিল নর্যুি করা হম মে। নমিঃ 
ঘহা ামরর আইনর্ কমনজীেমর্ রাজয সরকামরর পনরমষো এেং েযনিগত অ্র্ুশীলর্ উভ ই অ্েভুন ি 
রম মে। পেূনেতী োন ত্বগুনলর মমধয রম মে নর্উ ই কন  ঘস্টে নডনভসর্ অ্ফ নমনলোনর অ্যান্ড ঘর্ভাল 
অ্যামফ াসন-এর অ্যামসানসম ে কাউমিল, গভর্নর কুওমমার জর্য আইর্ নেষ ক ঘডপুটি ঘসমক্রোনর এেং 
নর্উ ই কন  ঘস্টে নডনভসর্ অ্ফ ঘহামলযান্ড নসনকউনরটি অ্যান্ড ইমামজন নি সানভন মসস-এর ঘজর্ামরল 
কাউমিল। নমিঃ ঘহা ার 28 েের সনেনলত সনক্র  এেং নরজাভন  পনরমষোর পমর নডমসির 2019 
সামল মানকন র্ যুিরামের আনমন নরজাভন  ঘেমক অ্েসর ঘর্র্। নমিঃ ঘহা ার আলোনর্মত ঘস্টে 
ইউনর্ভানসনটি অ্ে নর্উ ই কন  ঘেমক নে.এ. এেং ব্রুকনলর্ ল সু্কল ঘেমক ঘজ.নড. সম্পন্ন কমরর্।  
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