
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/8/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল প্রোসম্বর্ বর্ম্ব াগগুবল হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ তার প্রশাসনর্ র্তুর্ থর্ন াগগুথলর হ াষণা ক্নরনের্।  

  

"থর্উ ই ক্ননক্ আনগর হচন  আরও ভানলাভানে গন়ে হতালার জর্য এেং থর্উ ই ক্নোসীনের 

জর্য প্রকৃ্ত পথরেতনর্ আর্নত, এক্টি রাজয থ নসনে আমানের সে হচন  গুরুত্বপূণ ন সমসযাগুথল 

সমাধার্ ক্রার জর্য আমানের হসরা এেং উজ্জ্বলতম মর্গুথল এক্ সানি ক্াজ ক্রা প্রন াজর্," 

গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "থেথভন্ন পিভূথমর এই প্রথতভাোর্ েযক্তিনের েক্ষতা, জ্ঞার্ এেং 

অথভজ্ঞতা আনে যা আমানের এই রাজযনক্ এথগন  থর্ন  যাও ার জর্য প্রন াজর্, এেং আথম 

তানের সানি ক্াজ ক্রার জর্য উনু্মখ।"  

  

হেফ লুইসম্বক গভর্ নম্বরর বচফ অফ স্টাফ থ সানে থর্ন াগ ক্রা  ন নে। গভর্ ননরর অথিনস 

হযাগোনর্র আনগ, থমিঃ. লুইস ে  েেনররও হেথশ সম  ধনর তৎক্ালীর্ হলিনির্যান্ট গভর্ নর 

হ াচুনলর অথিনস োথ ত্ব পালর্ ক্নরর্, প্রিনম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালন র পথরচালক্ এেং তারপর 

থচি অি স্টাি থ নসনে। থমিঃ. লুইস হরথচ া ির ক্ংনেনস (NY-11) অনি নর পথরচালক্ থ সানে 

এেং গণতাথন্ত্রক্ ক্ংনেসর্াল ক্যানেইর্ ক্থমটি এেং মাথক্নর্  াউস অি থরনপ্রনজনন্টটিনভ 

(U.S. House of Representatives) ক্ম নচারীর ভূথমক্া পালর্ ক্নরনের্, হযখানর্ থতথর্ 

তৎক্ালীর্ প্রথতথর্থধ হ াচুল (NY-26) -এর জর্য ক্াজ ক্নরনের্। তার রাজনর্থতক্ ক্ম নজীের্ 

শুরু  ন থেল তৎক্ালীর্-এথর ক্াউথন্টর ক্লাক্ন হ াচুনলর অথিনস ইন্টার্ নথশনপর মাধযনম। থতথর্ 

থর্উ ই ক্ন থেশ্বথেেযাল  হিনক্ রাজর্ীথতনত স্নাতক্ থিথে অজনর্ ক্নরনের্।  

  

বলন্ডা সার্ম্বক হেপুটি বচফ অফ স্টাফ থ সানে থর্ন াগ ক্রা  ন নে। থমনসস সার্ এর আনগ 

আন্তিঃসরক্ার থেষ ক্ হিপুটি সুপাথরর্নির্নিন্ট এেং NYS িাইর্যাক্তি াল সাথভননসস 

থিপািননমনন্টর (NYS Department of Financial Services) প্রধার্ বেথচনযযর ক্ম নক্তনা থ নসনে 

োথ ত্ব পালর্ ক্নরথেনলর্। থতথর্ NYS এক্তিথক্উটিভ হচম্বানরর হিপুটি থচি িাইভারথসটি 

অথিসার এেং এথশ ার্ আনমথরক্ার্ অযানি ানস নর পথরচালক্, এো ার হস্টি 

হিনভলপনমনন্টর হলাোল NY-এর এিিার্ নাল অযানি াস ন থিনরক্টর এেং NYS অযানসম্বথলর 

সেসয হেস হমং এর স্টাি প্রধার্ থ নসনেও ক্াজ ক্নরনের্। থমনসস সার্ প্রশাসনর্র সনে নাচ্চ 

থর্ন াগপ্রাপ্ত এথশ ার্ আনমথরক্ার্ এেং এক্জর্ প্রিম প্রজনন্মর অথভোসী। থতথর্ ক্লথম্ব া 

থেশ্বথেেযালন র টিচাস ন ক্নলজ (Teachers College) হিনক্ স্নাতনক্াত্তর থিথে এেং ক্লথম্ব া 

থেশ্বথেেযালন র (Columbia University) োর্ নািন ক্নলজ (Barnard College) হিনক্ B.A. থিথে 

অজনর্ ক্নরনের্।  

  



 

 

হেবলসা হিাম্বচর্বিম্বক হেপুটি বচফ অফ স্টাফ থ সানে থর্ন াগ ক্রা  ন নে। থতথর্ পূনে ন 

তৎক্ালীর্ হলিনির্যান্ট গভর্ নর হ াচুনলর হিপুটি থচি অি স্টাি থ নসনে োথ ত্ব পালর্ 

ক্নরথেনলর্। থর্উ ই ক্ন রানজয হযাগোনর্র আনগ, থতথর্ M&T েযাংনক্ (M&T Bank) হক্ৌশলগত 

সেনক্নর থেনেষক্ থ সানে ক্াজ ক্নরথেনলর্। 2011-2013 হিনক্, থতথর্ তৎক্ালীর্ প্রথতথর্থধ 

হ াচুনলর (NY-26) থর্ে না ী স ক্ারী এেং অথিস মযানর্জার থ সানে োথ ত্ব পালর্ 

ক্নরথেনলর্। থমনসস হোনচর্থি ক্যাথর্থস াস ক্নলজ (Canisius College) হিনক্ রাষ্ট্রথেজ্ঞানর্ 

এক্টি স্নাতক্ থিথে অজনর্ ক্নরনের্।  

  

েুবলসা গুম্বেম্বরসম্বক 2020 সানলর শুরুনত থর্ন াগ ক্রা  ন থেল বর্উ ই কন রাম্বেের প্রধার্ 

বিবচত্র্ে কে নকেনা থ সানে এেং হ াচুল প্রশাসনর্র অধীনর্ এই ভূথমক্া  অেযা ত িাক্নে। 

প্রধার্ বেথচযয ক্ম নক্তনা থ নসনে, থমনসস গুনতনরস রানজযর ক্ম নশক্তির মনধয বেথচযয েৃক্তির 

জর্য গভর্ ননরর ক্ম নসূথচ এেং উনেযাগনক্ সমি নর্ ক্নরর্ এেং ইথতমনধযই থেথভন্ন সম্প্রোন র 

মনধয র্াগথরক্, অি ননর্থতক্ ও সামাক্তজক্ ক্ষমতা র্ েৃক্তি ক্নরনের্। 2021 সানলর হম মানস, 

থমনসস গুনতনরস থসটি অযান্ড হস্টি থর্উ ই ক্ন ক্তৃনক্ স্বীকৃ্ত  র্ হযখানর্ তানের প্রিম 

সংখযাল ু এেং মথ লানের মাথলক্ার্াধীর্ েযেসাথ ক্ উনেযানগর (Minority and Women owned 

Business Enterprises, MWBE) পাও ার 50 তাথলক্া  তার র্াম #1 থেল। থমনসস গুনতনরস 

এর আনগ গভর্ ননরর অথিনস থর্ে নাচর্ী থেষ ক্ উপপথরচালক্, র্যাশর্াল অযানসাথসন শর্ অি 

লযাটিনর্া থর্ে নাথচত ও থর্ন াগপ্রাপ্ত ক্ম নক্তনানের থশক্ষাগত ত থেল (National Association of 

Latino Elected and Appointed Officials Educational Fund) এেং থর্উই ক্ন শ নরর 

থিপািননমন্ট অি ই ুি অযান্ড ক্থমউথর্টি থেক্ানশর (New York City Department of Youth 

and Community Development) ক্থমশর্ানরর থেনশষ স ক্ারী থ নসনে োথ ত্ব পালর্ 

ক্নরনের্। থমনসস গুনতনরস র্তুর্ অথভোসীনের ক্থমউথর্টি এমপাও ারনমনন্টর (New 

Immigrants Community Empowerment) এক্জর্ হোনিনর সেসয, কু্ইি পােথলক্ লাইনেথরর 

(Queens Public Library) এক্জর্ ট্রাথস্ট এেং কু্ইি পােথলক্ লাইনেথর িাউনন্ডশনর্র 

(Queens Public Library Foundation) এক্জর্ হোনিনর সেসয। থতথর্ থশক্ানগা থেশ্বথেেযাল  

(University of Chicago) হিনক্ হসাশযাল সাথভনস অযািথমথর্নেশনর্ মাস্টাস ন থিথে এেং 

হিলাও যার থেশ্বথেেযাল  (University of Delaware) হিনক্ উইনমর্স স্টাথিনজর এক্জর্ 

মাইর্নরর সানি আন্তজনাথতক্ সেক্ন থেষন  থেএ ক্নরনের্।  

  

োবল ন পলম্বক গভর্ নম্বরর বসবর্ র উপম্বেষ্টা থ সানে থর্ন াগ ক্রা  ন নে। গভর্ ননরর ক্ায নালন  

হযাগোনর্র আনগ, থতথর্ হস্টি ইউথর্ভাথস নটি অি থর্উ ই ক্ন (State University Of New York, 

SUNY) থসনস্টমস অযািথমথর্নেশনর্ আইর্ থেষ ক্ স ক্ারী পথরচালক্ থ সানে োথ ত্ব পালর্ 

ক্নরথেনলর্। থমনসস পল রাজয সরক্ানর থেথভন্ন ভূথমক্া  ক্াজ ক্নরনের্, যার মনধয থেল 

তৎক্ালীর্ হলিনির্যান্ট গভর্ নর হ াচুনলর সনে থসথর্ র অযািভাইজার এেং ক্াউনিল থ নসনে 

ক্াজ ক্রা এেং NYS হক্ািন থসনস্টনম আইর্ ক্লাক্ন থ নসনে ক্াজ ক্রা। থমনসস পল তৎক্ালীর্ 

থসনর্ির হজানসি আর. োইনিনর্র অথিনস জর্নসো  তার ক্ম নজীের্ শুরু ক্নরর্। থতথর্ হেশ 

ক্ন ক্টি র্াগথরক্ সথমথত এেং হপশাোর সংগঠনর্র সেসয এেং থসটি অযান্ড হস্টি তানের 2019 

সানলর ক্লাস অি অযালোথর্ 40 আন্ডার 40-হত রাজয সরক্ানরর উেী মার্ তারক্া থ নসনে 

উপথিত থেনলর্। থমনসস পল  নলর্  াইথত ার্ েংনশাে্ভূত প্রিম প্রজনন্মর ে্রুক্থলর্োসী। থতথর্ 

হিলাও যার হস্টি ইউথর্ভাথস নটি (from Delaware State University) হিনক্ রাষ্ট্রথেজ্ঞানর্ স্নাতক্, 



 

 

ে্রুক্থলর্ ক্নলজ (Brooklyn College) হিনক্ র্গর পথরক্ল্পর্া ও প্রশাসনর্ স্নাতনক্াত্তর থিথে 

এেং থর্উই ক্ন লয িুল (New York Law School) হিনক্ জথুরস িক্টনরি থিথে অজনর্ ক্নরনের্।  

  

বসবর্ম্ব ে হো ারটিম্বক একজেবকউটিভ অপম্বরের্ম্বসর হেপুটি হসম্বেিাবর থ নসনে 

থর্ন াগ ক্রা  ন নে। গভর্ ননরর ক্ায নালন  হযাগোনর্র পূনে ন, থতথর্ ক্যাথলনিাথর্ ন া থভথত্তক্ 

থশশুনের অলাভজর্ক্ সংিা, গুি িাইথিংস িাউনন্ডশনর্র (Good Tidings Foundation) 

পথরচালর্ পথরচালক্ থ সানে ক্াজ ক্নরথেনলর্। থমস হিা ারটি োইনির্ ির আনমথরক্া 

হপ্রথসনিনন্টর ক্যানেইর্ থর্ন  ক্াজ ক্রনের্, সানরানগি থশথিউথলং এেং আইও ানত 

অেগথতনক্ সমি নর্ ক্রার মাধযনম, অযাথম ির আনমথরক্া ক্যানেইনর্র জর্য র্যাশর্াল টট্রপস 

থিনরক্টর থ নসনে োথ ত্ব পালর্ ক্রার পর। থতথর্ পূনে ন তৎক্ালীর্ হলিনির্যান্ট গভর্ নর হ াচুনলর 

জর্য অপানরশর্ থিনরক্টর থ নসনে ক্াজ ক্নরথেনলর্, মাথক্নর্ স্বািয ও মার্ে হসো থেভানগর (US 

Department of Health & Human Services) হসনেিাথর থসলথভ া মযাথিউস োরওন নলর 

হগাপর্ী  স ক্ারী থ নসনে ক্াজ ক্নরথেনলর্ এেং তৎক্ালীর্  াউস হিনমানেটিক্ থলিার 

র্যাক্তি হপনলাথসর অযািভানির হিপুটি থিনরক্টর থেনলর্। থতথর্ হোস্টর্ থেশ্বথেেযাল  (Boston 

University) হিনক্ আন্তজনাথতক্ সেক্ন থেষন  স্নাতক্ থিথে অজনর্ ক্নরনের্।  

  

পদ্মা সীেঙ্গলম্বক পবলবস অপাম্বরেম্বর্র উপসবচি থ নসনে থর্ন াগ ক্রা  ন নে। থমনসস 

সীমেল এর আনগ হলাোল েযানিক্তজ গ্রুনপ (Global Strategy Group) ক্থমউথর্নক্শর্স এন্ড 

পােথলক্ অযানি াস ন থিনরক্টর থ নসনে ক্াজ ক্নরনের্ এেং এো ার হস্টি হিনলা হপ্রাোনমর 

মাধযনম তৎক্ালীর্ হলিনির্যান্ট গভর্ নর হ াচুনলর গথরষ্ঠ উপনেষ্টা থ নসনে োথ ত্ব পালর্ 

ক্নরনের্। উওনমর্ ক্তেন টিং হচনের (Women Creating Change) জর্য হপ্রাোম এেং 

ক্থমউথর্নক্শি মযানর্জার এেং ইনন্ডা-ক্যাথরথে ার্ অযালন নির (Indo-Caribbean Alliance, 

Inc.) জর্য ভারপ্রাপ্ত এক্ক্তজথক্উটিভ থিনরক্টর থ নসনে পথরনষো প্রোর্ ক্নরনের্। থতথর্ থর্উ 

ই ক্ন থসটির পােথলক্ অযািনভানক্নির র্ীথত সংোন্ত পরামশ নোতা থ নসনে এেং থর্উ ই ক্ন থসটি 

ক্াউক্তিনলর (New York City Council) সেসয থরথচ িনরস এেং থর্উ ই ক্ন থসটি থিপািননমন্ট অি 

ক্ালচারাল অযানি ানস নর (New York City Department of Cultural Affairs) টিম ক্র্সালিযান্ট 

থ নসনে ক্াজ ক্নরনের্। থতথর্ হসন্ট লনরি ইউথর্ভাথস নটি (St. Lawrence University) হিনক্ 

ইংথলশ থলিানরচর স্টাথিজ এেং গভর্ ননমন্ট থর্ন  B.A. এেং থর্উ িুনল েয থমলানর্া িুল ির 

ইন্টারর্যাশর্াল অযানি াস ন (The Milano School for International Affairs) হিনক্ আরোর্ 

পথলথস অযার্ালইথসস অযান্ড মযানর্জনমন্ট থর্ন  স্নাতনক্াত্তর থিথে অজনর্ ক্নরনের্।  

  

হ ম্বেল েোম্পির্-হ েম্বক হপ্রস হসম্বেিাবর থ নসনে থর্ন াগ ক্রা  ন নে। থমনসস 

েযােির্-হ জ অথত সম্প্রথত থর্উ ই ক্ন থসটির ক্েনট্রালার িি থেংগানরর হপ্রস হসনেিাথর 

থ নসনে ক্াজ ক্নরনের্। এর আনগ, থতথর্ প্রিম হিপুটি হপ্রস হসনেিাথর স  গভর্ ননরর হপ্রস 

অথিনস োথ ত্ব পালর্ ক্নরথেনলর্। থতথর্ ওোরথলর্ ক্নলজ (Oberlin College) হিনক্ রাজর্ীথত 

ও ধম ন থেষন  স্নাতক্ থিথে অজনর্ ক্নরনের্।  

  

হেলোবর্ বেসংম্বক আন্ত:সরকাবর বিষম্ব  উপসবচি পম্বে থর্ন াগ ক্রা  ন নে। থম: থিশং 

অথত সম্প্রথত হস্টি ইউথর্ভাথস নটি অি থর্উ ই নক্নর থর্উ ই ক্ন িাউর্নস্টি হ লি সান নিস 

ইউথর্ভাথস নটির গভর্ ননমন্ট থরনলশর্স থিনরক্টর থ নসনে পথরনষো প্রোর্ ক্নরনের্ এেং পূনে ন 

তৎক্ালীর্ হলিনির্যান্ট গভর্ নর হ াচুনলর ক্থমউথর্টি এর্নগজনমন্ট থিনরক্টর থ নসনে োথ ত্ব 



 

 

পালর্ ক্নরনের্। থম: থিশং প্রা  এক্ েশক্ রাজয এেং িার্ী  পয নান  সরক্ানরর থসথর্ র পনে 

ক্াটিন নের্। থম: থিশং হের্াথি ার্ ঐথতন যর প্রিম প্রজনন্মর ে্রুক্থলর্াইি। থতথর্ শ নরর 

পােথলক্ িুল পিথতর দ্বারা প্রস্তুত  ন নের্। থম: থিশং তার সম্প্রোন র এক্জর্ সক্তে  সেসয 

এেং ে্রুক্থলনর্র ফ্ল্যািেুনশ িানক্র্ হযখানর্ থতথর্ ে়ে  ন নের্।  

  

হেভার্ কাএ াম্বক স্ট্র্োম্বিজেক প্ল্োবর্ং এিং বসবেউবলম্বের বেম্বরক্টর পনে থর্ন াগ ক্রা 

 ন নে। প্রশাসনর্ হযাগোনর্র আনগ, থম: ক্ান  া সম্প্রথত ট্রার্ক্তজশর্ টিম এেং থসনর্ির অযানলি 

পযাথিলা (D-CA) এর অথিনস োথ ত্ব পালর্ ক্নরনের্, থতথর্ র্যাশর্াল েযানিক্তজক্ প্ল্যাথর্ংন র 

আথম ন ির আনমথরক্া হপ্রথসনিক্তি াল প্রচারণার এক্জর্ প্রাির্ থসথর্ র উপনেষ্টা এেং 

থিনরক্ির এেং থসনর্ির হক্লােুচানরর ক্যাথপিল থ ল অথিনস থিনরক্টর অপানরশনর্র োথ ত্ব 

পালর্ ক্নরনের্। থতথর্ োইনির্ ির আনমথরক্া হপ্রথসনিক্তি াল ক্যানেইনর্ও োথ ত্ব পালর্ 

ক্নরর্, 2020 চনের সম  হসক্ন্ড হজনন্টলমযার্ িগ এম নির জাতী  ভ্রমনণর সমন্ব ক্ারী 

থেনলর্। থম: ক্ান  া তার ক্ম নজীের্ শুরু ক্নরর্  াউস হিনমানেটিক্ থলিার র্যাক্তি হপনলাথসর 

(D-CA) থসথিউথলঙ অযান্ড অযািভািন র উপ-পথরচালক্ থ সানে। থম: ক্ান  া আনমথরক্ার্ 

থেশ্বথেেযাল  (American University) হিনক্ স্নাতক্ থিথে অজনর্ ক্নরনের্।  

  

হফা াি এ ারে-িেম্বিাম্বক বেম্বরক্টর অফ অোেভান্স পনে থর্ন াগ ক্রা  ন নে। থম: 

এ ািন-হোনম্বা এর আনগ তৎক্ালীর্ হলিনির্যান্ট গভর্ নর হ াচুনলর অথিনস োথ ত্ব পালর্ 

ক্নরথেনলর্ হযখানর্ থতথর্ অযািভাি এেং হেশাল ইনভনন্টর থিনরক্টর থেনলর্। থম Mr. এ ািন-

হোনম্বা থর্উ ই নক্নর আঞ্চথলক্ অপানরশর্ পথরচালক্ থ নসনে মাইক্ ে্লুমোনগ নর জর্য 2020 

সানলর রাষ্ট্রপথত প্রচানর ক্াজ ক্নরথেনলর্। তার আনগর পেগুথলনত অন্তভুনি থেল থর্উ ই ক্ন 

থসটি ক্াউক্তিনলর স্পেক্ারনের, হমথলসা মাক্ন-থভভাথরনিা এেং হক্াথর জর্সনর্র জর্য থসথর্ র 

অযািভাি থলি থ সানে ক্াজ ক্রা। তার আনগ, থতথর্ অপানরশর্স থিনরক্টর থ সানে থর্উ ই ক্ন 

পােথলক্ িুল পিথতনত ক্াজ ক্নর সম  ক্াটিন থেনলর্। েঙ্কনস জন্মে ণক্ারী এেং 

ে্রুক্থলনর্ হেন়ে ওঠা থম: এ ািন-েনম্বা 2018 সানল েঙ্কনস থিনর আনসর্ তার স্বামী অযাক্তন্ডর 

সানি তার প্রিম োথ়ে হক্র্ার জর্য।  

  
###  
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