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গভর্রন কোবি হ াচু ল

জম্বেন্ট কবিের্ অর্ পািবলক ইবিকস-এ বর্ম্বোম্বগর বিষম্বে গভর্রন হ াচু ম্বলর হ াষণা

িার্র্ীে বস. র্োন্ডাল ব র্বরখ কবিেম্বর্ দাবেত্ব পালর্ করম্বির্ এিং কবিের্ার হজিস
ই. হেবরং ভারপ্রাপ্ত সভাপবি ব ম্বসম্বি দাবেত্ব পালর্ করম্বির্
JCOPE-এর সংস্কার এিং বর্উ ইেকন হেম্বে নর্বিকিা িদারবক উন্নি করার প্রক্রিো
শুরু ম্বেম্বে
জয়েন্ট কমিশন অন পাবমিক ইমিকস-এ মনয়োয়ের মবষয়ে েভনরন হ াচুি আজ হ াষণা
মিয়েয়েন৷ েভনরন কমিশনার হজিস ই. হেমরিংয়ক ভারপ্রাপ্ত সভাপমি ম য়সয়ব িয়নানীি করয়েন
এবিং িাননীে মস. র্যান্ডাি ম নমরখয়ক েভনয়রর
ন
িরফ হিয়ক মনয়োেপ্রাপ্ত ম য়সয়ব কমিশয়ন
িামেত্ব পািয়নর জনয মনযুক্ত করয়েন। এোড়াও েভনরন হ াচুি হ াষণা মিয়েয়েন হয মিমন
JCOPE-এর পযায়িাচনা
ন
ও সিংস্কার প্রক্রিো শুরু করয়ি যায়েন, এবিং হস প্রক্রিোর অিংশ
ম য়সয়ব ভায়িা সরকামর েররুপ, আইনপ্রয়ণিা, এবিং অনয হেকয় াল্ডারয়ির কাে হিয়ক মনউ
ইেকন হেয়ে ননমিকিা িিারমক উন্নি করার মবষয়ে িিািি গ্র ণ করয়বন।
"েভনরন ম য়সয়ব িামেত্ব গ্র য়ণর পর প্রিি মিন আমি হযিনো বয়িমেিাি, আমি এিন উন্মুক্ত,
ননমিক শাসন পমরচািনা করয়ি িৃঢ় প্রমিজ্ঞ যার উপর মনউ ইেকনবাসীরা আস্থা রাখয়ি পারয়বন।
এসব মনয়োে একটে গুরুত্বপূণ নপ্রিি পিয়েপ এবিং ননমিকিা কিৃপ
ন য়ের কাযপমরচািনার
ন
জনয জরুমর প্রয়োজন হিোয়ি কাজ করয়ব," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াচু ল। "আিরা JCOPE-এর
সা সী সিংস্কার কাজ সম্পন্ন করয়ি িৃঢ় প্রমিজ্ঞ, যার জনয আিার প্রশাসন আইনপ্রয়ণিা, ভায়িা
সরকামর েররুপ ও জনসাধারয়ণর সায়ি ননমিকিা িিারমক সিংস্কার করয়ি কাজ করয়ব এবিং এই
ননমিকিা কিৃপ
ন য়ের কিকাণ্ড
ন
যায়ি মনন্দার সম্মুখীন না ে িা মনক্রিি করয়ব।"
হজিস ই. হেবরং কমিশয়নর ভারপ্রাপ্ত সভাপমি ম য়সয়ব িামেত্ব পািন করয়বন। কমিশনার
হেমরিং স্বাস্থযয়সবা মশল্প ও অনযানয খায়ির গ্রা কয়ির বযবসামেক ও আইমন প্রয়োজন পূরয়ণর
মিয়ক নজর হিে এিন একটে আইমন ফাি, ন োরফুনয়কি ওোইল্ড, P.C. (Garfunkel Wild, P.C.,
GW)-এর একজন অিংশীিার। মি. হেমরিং GW-এর আিবামন, NY অমফয়স কিরি
ন এবিং ফািটের
ন
স্বাস্থযয়সবা, বযবসা ও কিপ্লায়েন্স অনুশীিন েররুয়পর একজন সিসয। এর আয়ে মিমন মনউ ইেকন
হেয়ের স্বাস্থয মবভায়ের (Department of Health) হজনায়রি কাউয়ন্সি ম য়সয়ব িামেত্ব পািন
কয়রয়েন, এবিং িার আয়ে বুযয়রা অব াউজ কাউয়ন্সি (Bureau of House Counsel)-এর
হেপুটে হজনায়রি কাউয়ন্সি ও মেয়রক্টর ম য়সয়ব কিরি
ন মেয়িন। হজনায়রি কাউয়ন্সি ম য়সয়ব

মিমন স্বাস্থয কমিশনায়রর প্রধান আইমন পরািশিািার
ন
িামেত্ব পািন করয়িন এবিং প্রাে 125 জন
অযােমন নও কিীর িিারমক কয়রয়েন। এর আয়ে মি. হেমরিং মনউ ইেকন হেয়ের অযােমন ন
হজনায়রয়ির স্বাস্থযয়সবা বুযয়রা (Health Care Bureau)-এর বুযয়রা প্রধান ম য়সয়ব িামেত্ব পািন
কয়রয়েন, এবিং অযােমন নহজনায়রয়ির িপ্তয়র অনযানয পয়ি কিরি
ন মেয়িন। সরকামর পয়ি িামেত্ব
পািয়নর আয়ে, মি. হেমরিং 10 বেয়রর হবমশ সিে ধয়র বযক্রক্তেিভায়ব অনুশীিন কয়রয়েন এবিং
স্বাস্থযয়সবা, মবিা, কয়পায়রে
ন
আইন ও িািিা সিংিান্ত বযাপায়র গ্রা কয়ির পরািশ নপ্রিান
কয়রয়েন। মিমন ইউমনেন ইউমনভামসটের
ন (Union University) আিবামন ি স্কুি (Albany Law
School) হিয়ক িার J.D, ওরয়ফ িয়ে, হপয়েয়েন এবিং ইিাকা কয়িজ (Ithaca College) হিয়ক
বযবসা বযবস্থাপনাে B.S. মেমগ্র অজনন কয়রয়েন।
িার্র্ীে বস. র্োন্ডাল ব র্বরখ কমিশয়ন িামেত্ব পািয়নর জনয মনযুক্ত য়েয়েন। মিমন-এর
আয়ে সায়ফাক কাউমন্টর মেমিক্ট অযােমিমনয়িটেভ জজ ম য়সয়ব িামেত্ব পািন কয়রয়েন।
উক্ত িামেত্ব পািনকায়ি মিমন সায়ফাক কাউমন্ট ট্রাোি আিািয়ির কাযপমরচািনার
ন
জনয
িােবদ্ধ মেয়িন, হযসিয়ে মিমন সায়ফাক কাউমন্টর আনুিামনক 1.5 মিমিেন নােমরয়কর চাম িা
পূরয়ণর জনয হসবা মিয়েয়েন, এবিং আনুিামনক 1,000 জন কিচারী
ন
ও 70 জয়নরও হবমশ
মবচারকয়ক িিারমক করার িামেত্ব পািন কয়রয়েন। িার আয়ে মবচারপমি ম নমরখ 25 এমপ্রি,
2008 হিয়ক শুরু কয়র মেমিক্ট অযােমিমনয়িটেভ জজ ম য়সয়ব িার মনয়োেপ্রামপ্তর আে পযন্ত
ন
সায়ফাক কাউমন্ট আিািয়ির সুপারভাইক্রজিং জজ ম য়সয়ব িামেত্ব পািন কয়রয়েন। হবয়ে হযাে
হিোর আয়ে মবচারপমি ম নমরখ 1982 সায়ির িাচন হিয়ক 2001 সায়ির মেয়সম্বর পযন্ত
ন সায়ফাক
কাউমন্টর মেমিক্ট অযােমনরন িপ্তয়র িামেত্ব পািন কয়রয়েন। মবচারপমি ম নমরখ সায়ফাক
কমিউমনটে কয়িয়জর (Suffolk Community College) হফৌজিামর মবচার হপ্রাগ্রায়ি স য়যােী
অধযাপক ম য়সয়ব িামেত্ব পািন করয়েন। এোড়াও মিমন সায়ফাক কাউমন্ট বার অযায়সামসয়েশন,
সায়ফাক কাউমন্ট ক্রিমিনাি বার অযায়সামসয়েশ-এ হিকচার মিয়েয়েন, এবিং েুউয়রা ি হসন্টায়রর
(Touro Law Center) হফারায়ি বক্তবয হরয়খয়েন। মবচারপমি ম নমরখ বাকয়নি মবশ্বমবিযািে
(Bucknell University) ও হেে ইউমনভামসটে
ন অব মনউ ইেয়কনর (State University of New York)
বায়ফয়িা ি স্কুি হিয়ক গ্রযাজুয়েশন সম্পন্ন কয়রয়েন।
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