
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/31/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

অোড্রির্  োবরসম্বক আবি নক পবরম্বেিা বিভাম্বগর সুপাবরম্বেম্বেে মম্বর্ার্ীত কম্বর গভর্ নর 

হ াচুম্বলর হ ােণা  

  

হপ্রবসম্বেে ওিামার সাম্বিক অি ননর্বতক উপম্বেষ্টার বর্উ ইয়ম্বকনর প্রধার্ অি ননর্বতক 

বর্য়ন্ত্রক ব ম্বসম্বি োবয়ত্ব গ্র ণ  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে অ্যাড্রির্  যাথরস থর্উ ইয়ক্ন হেরের আথি নক্ 

পথররষবা থবভারগর পরবর্তী সুপাথররেরেে থ রসরব থবভাগটের হর্রৃ্তত্ব হেয়ার জর্য মরর্ার্য়র্ 

হপরয়রের্। ইরর্তাপূরব ন হেথসরেে ওবামার শীষ ন অ্ি ননর্থর্তক্ উপরেষ্টা থ রসরব োথয়ত্ব পালর্ ক্রা 

থমস  যাথরস, থসরর্ে ক্রৃ্তনক্ থর্ড্রির্তক্রণ সারপরে, হেরের েধার্ অ্ি ন থবষয়ক্ থর্য়ন্ত্রক্ থ রসরব 

োথয়ত্ব পালর্ ক্ররবর্ থেথর্ হক্াথভে-19 (COVID-19) ম ামারী পরবর্তী সমরয় থর্উ ইয়রক্নর 

পুর্গ নঠর্মূলক্ ক্াজ ক্রার এই সমরয় বযাাংথক্াং ও থবমা খার্ত এবাং র্তারের হেরের আইর্ হমরর্ 

চলা র্তোরথক্ ক্রার ভূথমক্া পালর্ ক্ররবর্।  

  

"োথয়ত্ব গ্র ণ ক্রার মু রূ্তন হিরক্ আথম ো বরল আসথে, আথম থর্উ ইয়ক্নরক্ অ্রপোকৃ্র্ত উজ্জ্বল 

ভথবষযরর্তর থেরক্ এথগরয় থর্রর্ত সা ােয ক্রার জর্য সম্ভাবয সবরচরয় শড্রিশালী েলরক্ এক্ড্রির্ত 

ক্ররবা এবাং অ্যাড্রির্  যাথররসর আমারের হেরের েধার্ অ্ি ন থবষয়ক্ থর্য়ন্ত্রক্ থ রসরব োথয়ত্ব 

গ্র রণর মাধযরম থর্উ ইয়ক্নবাসী থর্ড্রিন্ত িাক্রর্ত পাররর্ হে এই েশাসর্ শুধু হভািারের সুরথের্ত 

রাখার থেরক্ই র্জর থেরে র্া, বরাং অ্ল্প সাংখযক্ সুথবধারভাগীর পথরবরর্তন সব র্াগথররক্র উন্নয়র্ চায় 

এমর্ পেপার্তশূর্য অ্ি ননর্থর্তক্ পুর্রুদ্ধাররক্ এথগরয় হর্য়ার থেরক্ র্জর থেরে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াচুল। "2007 সারলর বৃ ৎ মন্দা পরবর্তী সমরয় জাথর্তরক্ সামরর্ এথগরয় োওয়ার এক্টে পি গরে 

রু্তলরর্ত সা ােয ক্ররর্ত হেথসরেে ওবামার সরে র্তার ক্াজ ক্রার সময় হিরক্ শুরু ক্রর হবসরক্াথর 

খারর্ত সব আক্াররর হক্াম্পাথর্গুরলার ভারলা ক্রপ নাররে র্াগথরক্ থ রসরব ভূথমক্া রাখায় সা ােয 

ক্রার হেরি র্তার বযাপক্ অ্থভজ্ঞর্তা থবরবচর্ায়, এই হেরের অ্ি নর্ীথর্তরক্ সামরর্ এথগরয় হর্য়ার 

োথয়ত্ব পালরর্র জর্য র্তার হচরয় হবথশ হোগয আর হক্উ হর্ই এবাং আথম এই চমৎক্ার হেরের 

মার্ুষরের ক্ারে বাস্তব ফলাফল হপ ৌঁরে থেরর্ত অ্যাড্রিরর্র সারি ক্াজ ক্রার ের্তীোয় ররয়থে।"  

  

"থর্উ ইয়রক্নর জর্গরণর হসবা ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুরলর সারি ক্াজ ক্রার সুরোগ হপরয় 

আথম সম্মাথর্র্ত ও গথব নর্ত হবাধ ক্রথে," িম্বলম্বের্ অোড্রির্  োবরস। "র্তার হর্রৃ্তরত্ব আমরা 

এক্টে শড্রিশালী ও র্যােয আথি নক্ বযবস্থা, এবাং এক্টে সমর্তাথভথিক্ অ্ি নর্ীথর্ত থর্ড্রির্ত ক্ররর্ত 

এক্সরে ক্াজ ক্ররবা। থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এররচরয় ক্ম পাওয়া উথচর্ত র্য়৷ আথম ক্ম নরেরি 

ঝাথপরয় পোর ের্তীোয় ররয়থে।"  



 

 

থমস  যাথরস হেথসরেে ওবামার অ্ধীরর্ েুিরারের হক্াষাগার থবভারগর (Department of the 

Treasury) এক্টে পরে োথয়ত্ব গ্র রণর আরগ থবথভন্ন ধররর্র মক্দ্দমা ও থর্য়মক্ার্ুর্ সাংক্রান্ত 

থবষরয় েুিরােথভথিক্ এবাং েুিরারের বাইররর হবশ থক্েু ক্রপ নাররশরর্র েথর্তথর্থধ থ রসরব োথয়ত্ব 

পালর্ক্ারী থর্উ ইয়ক্ন থসটের সাথলভার্ অ্যাে হক্রামওরয়ল LLP (Sullivan and Cromwell LLP) এর 

এক্জর্ অ্যারসাথসরয়ে থ রসরব র্তার ক্যাথরয়ার শুরু ক্ররর্। হক্াষাগার থবভারগ িাক্াক্ালীর্ থমস 

 যাথরস ভারোপ্ত হেপুটে হসরক্রোথর ও আোর হসরক্রোথর ফর হোরমথেক্ ফাইর্যান্স, হমথর 

থমলার, ও হেপুটে হসরক্রোথর সারা ব্লুম রাসথক্র্ উভরয়র থসথর্য়র উপরেষ্টা থ রসরব োথয়ত্ব পালর্ 

ক্রররের্। থসথর্য়র উপরেষ্টা থ রসরব থমস  যাথরস হবশ থক্েু আথি নক্ র্ীথর্তমালা সাংক্রান্ত সমসযার 

হেি থর্রয় ক্াজ ক্ররথেরলর্ হেগুরলা জার্তীয় অ্ি নর্ীথর্তর অ্গ্রগথর্তর জর্য গুরুত্বপূণ ন থেল এবাং 

এখরর্া গুরুত্বপূণ ন আরে। এই ক্ারজর আওর্তার মরধয র্রু্তর্ শুরু  ওয়া জার্তীয় আথি নক্ পুর্গ নঠর্ 

েরচষ্টায় সা ােয ক্রা হিরক্ শুরু ক্রর আথি নক্ েেুড্রিরর্ত অ্গ্রগথর্তর উপায় খুুঁরজ হবর ক্রা, থশোিী 

ঋণ সাংক্রের সমাধার্ থচথির্ত ক্রা, ববরেথশক্ থবথর্রয়াগ ও জার্তীয় থর্রাপিার মধযবর্তী হোগসূি 

থবরেষণ ক্রা, এবাং হেশজুরে ক্থমউথর্টেগুরলার মরধয আথি নক্ বুড্রদ্ধমিা ও স্বাস্থয থবষয়ক্ েচারণার 

জর্য ক্াজ ক্রা অ্ন্তভুনি ররয়রে।  

  

হক্াষাগার থবভারগ োথয়ত্ব পালর্ হশরষ থমস  যাথরস পরবর্তীরর্ত হ ায়াইে  াউরজ হোগোর্ 

ক্ররর্, হেখারর্ থর্তথর্ জার্তীয় অ্ি ননর্থর্তক্ পথরষরের (National Economic Council) অ্াংশ 

থ রসরব হেথসরেরের অ্ি ননর্থর্তক্ র্ীথর্তমালা থবষয়ক্ থবরশষ স ক্ারী থ রসরব থর্রয়াগোপ্ত  র্। 

এই ভূথমক্ায় থমস  যাথরস আথি নক্ পথররষবাগুরলার হপােনরফাথলও বযবস্থাপর্ার ক্াজ ক্রররের্, 

োর মরধয আথি নক্ পুর্গ নঠরর্র হক্ শলসমূ  েণয়র্ ও বাস্তবায়র্ এবাং েে-ফ্র্যাঙ্ক এর 

বাস্তবায়রর্র পাশাপাথশ আথি নক্ েেুড্রি থবষয়ক্ উরেযাগসমূ , আরমথরক্ার্ জর্গরণর জর্য 

হভািা সুরো, সাইবার থর্রাপিা ও আবাসর্ খারর্তর আথি নক্ পুর্গ নঠরর্র অ্গ্রাথধক্ারগুরলা 

এথগরয় হর্য়া অ্বযা র্ত রাখাও অ্ন্তভুনি থেল।  

  

2017 সারলর জার্ুয়াথররর্ত হ ায়াইে  াউজ র্তযাগ ক্রার পর হিরক্ থমস  যাথরস হেে োইলস ইর্ক্.-

এর (States Title, Inc.) (বর্তনমারর্ DOMA) হজর্াররল ক্াউরন্সল ও থচফ থবজরর্স অ্থফসার থ রসরব 

োথয়ত্ব পালর্ ক্রররের্, বর্তনমারর্ হসখারর্ উপরেষ্টা থ রসরব ভূথমক্া পালর্ ক্ররের্, ো হেশজুরে 

ক্রয়ক্টে হেরে োইরেল থবমা ও হসরেলরমে পথররষবা েোর্ ক্রর িারক্। এোোও থমস  যাথরস 

বর্তনমারর্ থমথশগার্ ইউথর্ভাথস নটের (University of Michigan) হজরাল্ড আর হফােন সু্কল অ্ব 

পাবথলক্ পথলথস-এর হসোর অ্র্ ফাইর্যান্স, ল এে পথলথস এর এক্জর্ েরফসর ও ফযাক্াথি 

হক্া-থেররক্টর থ রসরব োথয়ত্ব পালরর্র পাশাপাথশ ওয়াথশাংের্ থেথসর ব্রান্সউইক্ গ্রুরপর 

(Brunswick Group) থসথর্য়র উপরেষ্টা থ রসরব ক্ম নরর্ত ররয়রের্, হেখারর্ থর্তথর্ ব ুজাথর্তক্ 

ক্রপ নাররশর্গুরলারক্ এক্ীভূর্তক্রণ ও অ্থধগ্র ণ, হেক্র াল্ডাররের সারি হোগারোগ ও বযবস্থাপর্া, 

ভথবষযরর্তর জর্য থর্রাপিা ও র্ীথর্তমালা থবষয়ক্ বুড্রদ্ধমিা সম্পরক্ন পরামশ ন থেরয় িারক্র্।  

  

কংম্বগ্রসওম্বমর্ কোম্বরাবলর্ মোম্বলাবর্ িম্বলর্, "এটে অ্র্তযন্ত শড্রিশালী এক্টে থর্রয়াগ। 

অ্যাড্রির্  যাথররসর ওবামা েশাসরর্র সারি ক্াজ ক্রার অ্সাধারণ অ্থভজ্ঞর্তা ররয়রে, থবরশষ 

ক্রর হভািারের সুরো সাংক্রান্ত থবষরয়। আথম আথি নক্ পথররষবা ক্থমটের (Financial Services 

Committee) এক্জর্ সেসয থ রসরব থমস  যাথররসর সারি ক্াজ ক্রার জর্য আগ্রর র সারি 

অ্রপো ক্রথে।"  



 

 

কংম্বগ্রসমোর্  াবকম হেবিস িম্বলর্, "অ্যাড্রির্  যাথরস জর্গরণর এক্জর্ থর্রবথের্ত হসবক্, 

েে র্ীথর্ত থবরশষজ্ঞ ও আথি নক্ পথররষবা থবভারগর হর্রৃ্তত্ব হেয়ার জর্য এক্ অ্র্র্য পেন্দ। আথম 

এই থর্রয়ারগর জর্য গভর্ নর হ াচুলরক্ সাধুবাে জার্াই এবাং হভািারের সুরো ও অ্ি ননর্থর্তক্ 

সমৃড্রদ্ধ লালরর্র জর্য এক্সরে ক্াজ ক্রার ের্তযাশা রাথখ।"  

  

ব্ল্োক ইম্বকাম্বর্াবমক অোলাম্বয়ন্স (Black Economic Alliance) এর এড্রিবকউটিভ 

বেম্বরক্টর হেবভে ড্রে. ক্লুবর্ িম্বলর্, "সরক্ার ও বযবসা খারর্তর সরব নাচ্চ স্তররর র্ড্রজরথব ীর্ 

অ্সাধারণ অ্থভজ্ঞর্তা থর্রয় অ্যাড্রির্  যাথরস DFS-এর হর্রৃ্তরত্বর জর্য এক্টে অ্র্র্য পেন্দ। 

জর্গরণর জর্য ক্রঠার পথরশ্রম ক্রাো র্তার জর্য র্রু্তর্ থক্েু র্য়, এবাং থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এই 

থর্রয়ারগর মাধযরম উপকৃ্র্ত  রবর্। গভর্ নর হ াচুল DFS-হক্ র্রু্তর্ উচ্চর্তায় থর্রয় োওয়ার জর্য 

অ্যাড্রির্র উপর আস্থা হররখ এক্টে স্মােন থসদ্ধান্ত থর্রয়রের্।"  

  

ফাইর্োড্রন্সয়াল হ লি হর্িওয়াম্বকনর (Financial Health Network) হপ্রবসম্বেে ও CEO 

হেবর্ফার হিসচার িম্বলর্, "সরক্ার, আইর্, ও আথি নক্ পথররষবা খারর্ত র্তার অ্থভজ্ঞর্তার 

পাশাপাথশ হভািারের আথি নক্ স্বাস্থয ও ক্লযারণর েথর্ত অ্যাড্রিরর্র গভীর থর্রবথের্ত মরর্াভাব ররয়রে 

ো র্তারক্ DFS সুপাথররেরেে থ রসরব োথয়ত্ব পালরর্র জর্য অ্র্র্যভারব হোগয ক্রর হর্তারল। থর্তথর্ 

এবাং গভর্ নর হ াচুল এক্সরে ক্ী অ্জনর্ থর্রয় আরসর্ আথম র্তা হেখার ের্তীোয় ররয়থে।"  

  

থমস  যাথরস জজনোউর্ থবশ্বথবেযালয় (Georgetown University) হিরক্ বযারচলর অ্ব আেনস 

থেথগ্র অ্জনর্ ক্ররর্ এবাং পরবর্তীরর্ত ক্লথিয়া ল সু্কল (Columbia Law School) হিরক্ জুথরস 

েক্টর অ্জনর্ ক্ররর্ এবাং থর্উ ইয়ক্ন থবশ্বথবেযালয় (New York University) হিরক্ মাোস ন ইর্ 

থবজরর্স অ্যােথমথর্রেশর্ সম্পন্ন ক্ররর্।  

  

###  
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