
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/7/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা প্রোসম্বর্ মম্বর্ার্য়র্ ও বর্িনাবিতম্বের র্াম ঘ াষণা কম্বরর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ র্তুর্ মমর্ার্য়র্ ঘ াষণা কমরমের্ যা নর্উ ইয়কন  ঘেট নিমর্ট 
কততন ক নর্নিত করা হময়মে এবং তার প্রশািমর্ নর্ময়াগ প্রদার্ করা হময়মে।  
  
"আপনর্ যখর্ নর্উ ইয়কন  রামজযর জর্য কাজ কমরর্, তখর্ আপনর্ জর্গমণর জর্য কাজ কমরর্। 
এটা আমামদর মলূমন্ত্র এবং আমরা প্রনতনদর্ ঘয কাজ কনর তা করার জর্য আমামদর অ্র্ুমপ্ররণা," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। নতনর্ বমলর্, "যারা আমার মমতা এখামর্ থাকমত ঘপমর িম্মানর্ত, তামদর 
পাশাপানশ কাজ করমত ঘপমর আনম গনবনত। যনদও COVID এর িামথ আমামদর অ্নভজ্ঞতা আমামদর 
কযানরয়ারমক িংজ্ঞানয়ত করা একটি মুহূতন  নেল, নকন্তু এই িতযটি উমপক্ষা করা যায় র্া ঘয অ্মর্ক 
মার্ুষ রাষ্ট্রীয় পনরমষবা িম্পমকন  উৎিাহী হমে। আমামদর রাষ্ট্রীয় দমল এই িংমযাজমর্র অ্থন হল ঘয 
আমরা আমামদর পরু্কন নিত ভনবষযমতর নদমক এনগময় যাওয়ার িমময় নর্উ ইয়মকন র মহার্ রামষ্ট্রর 
নপেমর্ আরও শনি থাকমব।"  
  

• নিনিয়া এম. ঘমার্ামকা, কনমশর্ার, টযাক্স আনপল ট্রাইবুযর্াল  
• ইময়ালান্ডা কযানি, িদিয, রাজয িংমশাধর্ কনমশর্  
• নেমভর্ এম. ঘকামহর্, কনমশর্ার, নর্উ ইয়কন  ও নর্উ জানিন বন্দর কততন পক্ষ (Port 

Authority of New York and New Jersey)  
• লানর্ ঘজান্স, কনমশর্ার, নিনভল িানভন ি কনমশর্  
• অ্যাডাম জমুরাফনি, পনরচালক, নর্উ ইয়কন  ঘেট এর্ভায়রর্মমিাল ঘফনিনলটিি 

কমপনামরশর্  
• নলমর্া গানিনয়া, কনমশর্ার, রাজয অ্যাথমলটিক কনমশর্  
• হানভদার্ রনিমগজ, পনরচালক, ঘেট অ্ফ নর্উ ইয়কন  মটন মগজ এমজনন্স  
• নলচা এম. নর্ময়মন্ডা, কনমশর্ার, মার্বানধকার কনমশর্  
• ঘকনভর্ নপ. ব্রুময়র্, িপুানরমিমন্ডি, রাজয পনুলশ  

  
কততন পক্ষ িাম্বেট অবিস  
  
নর্মনাি বযনি কততন পক্ষ বামজট অ্নফি-এর পনরচালক নহিামব গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  



 

 

• ঘজনি এইচ. পালনমযার্ এিয়ার  
  
CUNY ট্রাবি ঘিার্ন   
  
নর্মনাি বযনি CUNY ট্রানে ঘবাডন -এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং 
নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• অ্যামেমলা নভ. নভমভামলা  
  
SUNY কম্বলে অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল সাম্বয়ন্স অোন্ড িম্বরবি  
  
নর্মনাি বযনি SUNY কমলজ অ্ব এর্ভায়রর্মমিাল িাময়ন্স অ্যান্ড ফমরনি-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র 
এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ওলুওমল মযাকফয়  
  
  
উচ্চবেক্ষা ঘসিা কম্বপনাম্বরের্  
  
নর্মনাি বযনি উচ্চনশক্ষা ঘিবা কমপনামরশর্-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত 
এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• অ্যানু্ড্র ঘশরমযার্  
  
  
বসটি ইউবর্ভাবসনটি কর্িাকের্ িান্ড  
  
নর্মনাি বযনি নিটি ইউনর্ভানিনটি কর্িাকশর্ ফান্ড-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• অ্যালার্ নল ভযার্ কযামপল  
  
  
ঘিট ইউবর্ভাবসনটি কর্িাকের্ িান্ড  
  
নর্মনাি বযনি ঘেট ইউনর্ভানিনটি কর্িাকশর্ ফান্ড-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  



 

 

• নকশা িানিয়ামগা-মাটিন মর্জ  
  
ঘপোগত বিবকৎসা আিরম্বণর ের্ে প্রোসবর্ক পর্নাম্বলাির্া ঘিার্ন   
  
নর্মনাি বযনিগণ ঘপশাগত নচনকৎিা আচরমণর জর্য প্রশািনর্ক পযনামলাচর্া ঘবাডন -এর জর্য গভর্নর 
অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• কারমমলা ঘটামরনল  
• নরচাডন  নমমলার্  

  
বর্উ ইয়কন  ঘিট বিম্বেবভয়ারাল ঘেল্থ সাবভন ম্বসস উপম্বেষ্টা কাউবন্সল (New York State Behavioral 
Health Services Advisory Council)  
  
নর্মনাি বযনিগণ নর্উ ইয়কন  ঘেট নবমহনভয়ারাল ঘহলথ িানভন মিি উপমদষ্টা কাউনন্সল-এর জর্য 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ঘরামক্সর্ মানর ঘলউইর্  
• িানবর্া নলম  
• কযানথ গানডন নর্  
• ডায়ার্ ঘলাহম  
• পযানট্রনিয়া মারনিক  
• নবচারক রবাটন  টি. রামিল  

  
ঘেট ঘলকস ঘপ্রাম্বটকের্ িান্ড পবরিালর্া পষনে  
  
নর্মনাি বযনি ঘেট ঘলকি ঘপ্রামটকশর্ ফান্ড পনরচালর্া পষনদ -এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 
কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• জনুড ড্রানবনক  
  
িাটাবভয়াম্বত ঘভম্বটরার্স এিং তাম্বের বর্ভন রেীলম্বের ের্ে বর্উ ইয়কন  ঘিট ঘোম্বমর ের্ে ঘিার্ন  
অি বভবেটসন  
  
নর্ননলনখত বযনিগভর্নর কুওমমা দ্বারা মমর্ার্ীত হর্ এবং নিমর্ট দ্বারা বাটানভয়ামত ঘভমটরার্ি এবং 
তামদর নর্ভন রশীলমদর জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘহামমর জর্য ঘবাডন  অ্ফ নভনজটিন-এ নর্নিত করা হয়:  
  

• মারমলর্ এল. ঘরাল  
  



 

 

টোম্বকাবর্ক ঘর্ম্বভলপম্বমন্টাল বর্ম্বসবিবলটিে সাবভন স অবিম্বসর ের্ে ঘিার্ন  অি বভবেটসন  
  
নর্ননলনখত বযনি গভর্নর কুওমমা দ্বারা মমর্ার্ীত হর্ এবং নিমর্ট দ্বারা টযামকানর্ক ঘডমভলপমমিাল 
নডমিনবনলটিজ িানভন ি অ্নফমির জর্য নভনজটর ঘবামডন  নর্নিত করা হয়:  
  

• অ্যামেলা পল  
  
কোবপটাল বর্বিক্ট সাইবকয়াবট্রক ঘসন্টাম্বরর ঘিার্ন  অি বভবেটসন  
  
নর্ননলনখত বযনি গভর্নর কুওমমা দ্বারা মমর্ার্ীত হর্ এবং নিমর্ট দ্বারা কযানপটাল নডনিক্ট 
িাইনকয়ানট্রক ঘিিামরর ঘবাডন  অ্ফ নভনজটিন-এর জর্য নর্নিত করা হয়:  
  

• চানলনর্ অ্যার্ হরানচয়ার্  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  িম্বরর্বসক সাইবকয়াবট্রক ঘসন্টাম্বরর ঘিার্ন  অি বভবেটসন  
  
নর্মনাি বযনিগণ ঘিন্ট্রাল নর্উ ইয়কন  ফমরর্নিক িাইনকয়ানট্রক ঘিিামরর ঘবাডন  অ্ফ নভনজটিন-এর 
জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• নফনলপ ই. মযাকডওময়ল  
• ঘরার্াল্ড রাইট  

  
বিঙ্গার ঘলকস ঘর্ম্বভলপম্বমন্টাল বর্ম্বসবিবলটিস সাবভন ম্বসস অবিম্বসর ঘিার্ন  অি বভবেটসন  
  
নর্মনাি বযনি নফঙ্গার ঘলকি ঘডমভলপমমিাল নডমিনবনলটিি িানভন মিি অ্নফমির ঘবাডন  অ্ফ নভনজটিন-
এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ঘশনরনলর্ ঘকালমযার্-ঘফমরর  
  
ঘেটার বিংোমটর্ ঘেলথ ঘসন্টাম্বরর ঘিার্ন  অি বভবেটসন  
  
নর্মনাি বযনি ঘেটার নবংহামটর্ ঘহলথ ঘিিামরর ঘবাডন  অ্ফ নভনজটিন-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. 
কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• মাইমকল নিটকাউনি  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি বিলম্বের্স ঘসন্টাম্বরর ঘিার্ন  অি বভবেটসন  
  



 

 

নর্মনাি বযনি নর্উ ইয়কন  নিটি নচলমড্রর্ি ঘিিামরর ঘবাডন  অ্ফ নভনজটিন-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র 
এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ঘজনিকা নব. নিমটা  
  
সাউথ বিি সাইবকয়াবট্রক ঘসন্টাম্বরর ঘিার্ন  অি বভবেটসন  
  
নর্মনাি বযনি িাউথ নবচ িাইনকয়ানট্রক ঘিিামরর ঘবাডন  অ্ফ নভনজটিন-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র 
এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• নমমচল নড. রামনপমর্া  
  
ঘসন্ট লম্বরন্স সাইবকয়াবট্রক ঘসন্টাম্বরর ঘিার্ন  অি বভবেটসন  
  
নর্মনাি বযনি ঘিি লমরন্স িাইনকয়ানট্রক ঘিিামরর ঘবাডন  অ্ফ নভনজটিন-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র 
এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• নিনিয়ার্ ঘটইলর  
  
ওম্বয়িার্ন বর্উ ইয়কন  বেশু মম্বর্াম্বরাগ ঘকম্বের ঘিার্ন  অি বভবেটসন  
  
নর্মনাি বযনি ওময়োর্ন নর্উ ইয়কন  নশশু মমর্ামরাগ ঘকমের ঘবাডন  অ্ফ নভনজটিন-এর জর্য গভর্নর 
অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• নেমভর্ ঘর্লির্  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  ঘিম্বটর পাকন , বিম্বর্াের্ ও ঐবতোবসক স্থাপর্া সংরক্ষণ কবমের্  
  
নর্মনাি বযনিগণ ঘিন্ট্রাল নর্উ ইয়কন  ঘেমটর পাকন , নবমর্াদর্ ও ঐনতহানিক স্থাপর্া িংরক্ষণ 
কনমশর্-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ঘবনথদা গোমলজ  
• লমরন্স কামপনিার  

  
অবিরত র্ত্ন অিসর কবমউবর্টি কাউবন্সল  
  
নর্মনাি বযনিগণ অ্নবরত যত্ন অ্বির কনমউনর্টি কাউনন্সল-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 
কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  



 

 

  
• হাবনাটন  এইচ. নিডমযার্  
• মযামডনলর্ নল  

  
CUNY ট্রাবি ঘিার্ন   
  
নর্মনাি বযনিগণ CUNY ট্রানে ঘবাডন -এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং 
নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• িায়ার্ ওবাগনমফল  
• নজল ও'ঘডামর্ল-টরমম  
• মায়রা এি. নলর্ামরি-গানিনয়া  
• ঘকমর্থ এম. িার্শাইর্  
• রবাটন  এফ. মুনজকা  

  
বিঙ্গার ঘলকস ঘিট পাকন , বিম্বর্াের্ এিং ঐবতোবসক সংরক্ষণ কবমের্  
  
নর্মনাি বযনিগণ নফঙ্গার ঘলকি ঘেট পাকন , নবমর্াদর্ এবং ঐনতহানিক িংরক্ষণ কনমশর্-এর জর্য 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• নর্মকামলট ওয়াগর্ার  
• শযারর্ নমলার  

  
ঘেম্বর্বস ঘিট পাকন , বিম্বর্াের্ এিং ঐবতোবসক সংরক্ষণ কবমের্  
  
নর্মনাি বযনি ঘজমর্নি ঘেট পাকন , নবমর্াদর্ এবং ঐনতহানিক িংরক্ষণ কনমশর্-এর জর্য গভর্নর 
অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ঘগইল িাভন নি  
  
ইন্ডাবিয়াল ঘিার্ন  অি আবপল  
  
নর্মনাি বযনি ইন্ডানিয়াল ঘবাডন  অ্ফ আনপল-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত 
এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  

• িান্ড্রা আমবলি  
  
োবিস ঘসন্টার অোর্ভাইেবর কাউবন্সল  
  



 

 

নর্মনাি বযনি জানেি ঘিিার অ্যাডভাইজনর কাউনন্সল-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ঘমগার্ নি. ও'কর্র-হারবাটন   
  
লং আইলোন্ড ঘিট পাকন , বিম্বর্াের্ এিং ঐবতোবসক সংরক্ষণ কবমের্  
  
নর্মনাি বযনিগণ লং আইলযান্ড ঘেট পাকন , নবমর্াদর্ এবং ঐনতহানিক িংরক্ষণ কনমশর্-এর জর্য 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• নলন্ডা আনমনর্  
• িায়ার্ এরউইর্  

  
সংখ্োল ু স্বাস্থে পবরষে  
  
নর্মনাি বযনি িংখযাল  ুস্বাস্থয পনরষদ-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং 
নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• নমল এটির্  
  
বর্উ ইয়কন  কর্ম্বভর্ের্ ঘসন্টার অপাম্বরটিং কম্বপনাম্বরের্ (োবভটস)  
  
নর্মনাি বযনিগণ নর্উ ইয়কন  কর্মভর্শর্ ঘিিার অ্পামরটিং কমপনামরশর্ (জানভটি)-এর জর্য 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• কুময়নর্য়া আমিউ  
• ঘজামিফ এফ. চযার্  

  
বর্উ ইয়কন  ঘিট ঘগবমং কবমের্  
  
নর্মনাি বযনিগণ ঘগনমং কনমশর্-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট 
কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• নিমোফার রবাটন  নরয়ামর্া  
• নপটার ঘজ ঘমািমচনি। জনুর্য়র।  

  
বর্উ ইয়কন  ঘিট োউবেং িাইর্োন্স এম্বেবন্স  
  



 

 

নর্মনাি বযনিগণ নর্উ ইয়কন  ঘেট হাউনজং ফাইর্যান্স এমজনন্স-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 
কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• িারাহ মযাকমকওর্ নিংমযার্  
• ঘবনথদা গোমলজ  

  
বর্উ ইয়কন  ঘিট আরিার্ ঘর্ম্বভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরের্  
  
নর্মনাি বযনিগণ নর্উ ইয়কন  ঘেট আরবার্ ঘডমভলপমমি কমপনামরশর্-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. 
কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• শযারর্ অ্যার্ নমনরয়াম নিড  
• মাইমকল ঘক. ঘরামজর্  

  
িাম্বিম্বলা সাইবকয়াবট্রক ঘসন্টার  
  
নর্মনাি বযনি বামফমলা িাইনকয়ানট্রক ঘিিার-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত 
এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• স্বণননজৎ ভাটিয়া  
  
অবলবিক আঞ্চবলক উন্নয়র্ কততন পক্ষ  
  
নর্মনাি বযনি অ্নলনম্পক আঞ্চনলক উন্নয়র্ কততন পক্ষ-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• িযাঙ্ক কানডন র্ামল  
  
পাবলসাম্বেস ইন্টারম্বিট পাকন  কবমের্  
  
নর্মনাি বযনিগণ পানলিামদি ইিারমেট পাকন  কনমশর্-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• মানরমকা নিলভার  
• নলিা গানিনয়া  

  
পাওয়ার অথবরটি অি েে ঘিট অি বর্উ ইয়কন   
  



 

 

নর্মনাি বযনি পাওয়ার অ্থনরটি অ্ফ দয ঘেট অ্ফ নর্উ ইয়কন -এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. 
কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ঘবনথদা গোমলজ  
  
পািবলক এমপ্লয়ম্বমন্ট বরম্বলের্স ঘিার্ন   
  
নর্মনাি বযনি পাবনলক এমপ্লয়মমি নরমলশর্ি ঘবাডন -এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ঘরাজমমনর এ. টাউর্নল  
  
ের্স্বাস্থে ও স্বাস্থে পবরকল্পর্া পবরষে  
  
নর্মনাি বযনিগণ জর্স্বাস্থয ও স্বাস্থয পনরকির্া পনরষদ-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ঘরামক্সর্ মানর ঘলউইর্  
• িানবর্া নলম  
• ঘজা আইনভ বাউফমফাডন   
• ঘকনভর্ নড. ওয়াটনকর্ি  
• নর্লদা আই. ঘিামটা  
• পযানট্রনিয়া ইয়াং  

  
সারাম্বটাগা-কোবপটাল বর্বিক্ট ঘিট পাকন , বিম্বর্াের্ এিং ঐবতোবসক সংরক্ষণ কবমের্  
  
নর্মনাি বযনি িারামটাগা-কযানপটাল নডনিক্ট ঘেট পাকন , নবমর্াদর্ এবং ঐনতহানিক িংরক্ষণ 
কনমশর্-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• নিমফাডন  অ্নলভার নমনল  
  
ঐবতোবসক সংরক্ষম্বণর ের্ে রােে ঘিার্ন   
  
নর্মনাি বযনি ঐনতহানিক িংরক্ষমণর জর্য রাজয ঘবাডন -এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ঘেমচর্ এি. ঘিানরর্  
  



 

 

ঘিট কোি ঘসিটি অোর্ভাইেবর কাউবন্সল  
  
নর্মনাি বযনিগণ ঘেট কযাম্প ঘিফটি অ্যাডভাইজনর কাউনন্সল-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 
কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• র  ্ যান্ডলফ আর. নডিযাঙ্ক  
• ঘজনম নিনকন র্  

  
ঘিট কাউবন্সল অর্ েে আটন স  
  
নর্মনাি বযনিগণ ঘেট কাউনন্সল অ্র্ দয আটন ি-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• কযাথনরর্ ঘশাফারমযার্  
• লমরন্স হাওয়াডন  কুক  
• অ্যারর্ অ্যালবাটন  ফ্ল্যাগ  
• আমেয়া লুই  
• কযামরামল নফঙ্ক  
• ঘডনভড অ্যালার্ নমলার  
• আনিয়ার্া মানরয়া নিনজয়ানর্  
• মনর্কা অ্যামঙ্গল  
• ঘজমি ঘলমর্ি  

  
রােে গণ পবরিের্ বর্রাপত্তা ঘিার্ন   
  
নর্মনাি বযনি রাজয গণ পনরবহর্ নর্রাপত্তা ঘবাডন -এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• িযাঙ্ক ডনলউ. ঘকাবনলনি  
  
SUNY ট্রাবি ঘিার্ন   
  
নর্মনাি বযনিগণ SUNY ট্রানে ঘবাডন -এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং 
নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ঘজামিফ ওয়ামরর্ ঘবলাক  
• ইউনর্ি এ. ঘলউইর্  
• এডওয়াডন  এম. স্পাইমরা  



 

 

• এনরক কর্নমগাল্ড  
• েযার্নল এি. নলমটা  
• নিজার এ. ঘপরামলি  
• ঘকাটন নর্ ই. বাকন   

  
থাউম্বেন্ড আইলোন্ডস ঘিট পাকন , বিম্বর্াের্, এিং ঐবতোবসক সংরক্ষণ কবমের্  
  
নর্মনাি বযনিগণ থাউমজন্ড আইলযান্ডি ঘেট পাকন , নবমর্াদর্, এবং ঐনতহানিক িংরক্ষণ কনমশর্-এর 
জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• আর্াস্তানিয়া প্রযাট  
• লমরর্ নপমচ  

  
ঘভম্বটরার্স সাবভন ম্বসস কবমের্  
  
নর্মনাি বযনি ঘভমটরার্ি িানভন মিি কনমশর্-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত 
এবং নিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমানদত:  
  

• ঘশনরল ডুপনরি  
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