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গভর্রন কোবি হ াচুল

জম্বেন্ট কবিের্ অর্ পািবলক ইবিকম্বে বর্ম্বোম্বগর বিষম্বে গভর্রন হ াচুম্বলর হ াষণা

হ াম্বে বর্ভে হচোরিোর্ ব ম্বেম্বি এিং েোরর্ স্টার্ নগার্ন েিোর্ কবিেম্বর্ পবরম্বষিা
প্রদার্ করম্বির্
জয়েন্ট কমিশন অন পাবমিক ইমিকয়ে মনয়োয়ের মবষয়ে েভনরন হ াচুি আজ হ াষণা
কয়রয়েন৷ েভনরন হ ায়ে মনভেয়ক হচোরিযান ম য়েয়ব এবং শযারন স্টান োর্ন
ন
েিযানয়ক
কমিশয়ন পমরয়ষবা প্রদান করার জনয মনয়োে করয়েন। মনয়োেকৃত দুইজন রবার্ন হকায় ন এবং
হজিে ই. হেমরং এর শূনয পয়দ আমেন য়বন, যারা তায়দর ভূ মিকা হিয়ক েয়র যায়বন।
"েরকায়রর উপর আস্থা পুনরুদ্ধার করা আিার প্রশােয়নর এক শীষ অগ্রামিকার,
ন
এবং তার িয়িয
আয়ে ননমতকতার তদারমক হজারদার করা," গভর্রন হ াচুল িম্বলর্। "হ ায়ে মনভে এবং শযারন
স্টান োে
ন
র্িযান
ন
অমত-েম্মামনত এবং হিিাবী হপশাদার যারা উন্মুক্ত, ননমতক শােয়নর প্রমত
আিায়দর প্রমতশ্রুমত রক্ষা করয়বন এবং শুিু রাজয েরকারই নে, আয়রা গুরুত্বপূণভায়ব,
ন
তায়দর
রায়জযর েরকায়রর প্রমত জনেয়ণর ভাবিূমতন এবং িারণায়ক রূপান্তমরত করয়ত ো াযয করয়বন।"
হজাে বর্ম্বভে, হ ায়ে এি. মনভে অযান্ড অযায়োমেয়ের্য়ের (Jose L. Nieves & Associates)
আইন অমিয়ের প্রমতষ্ঠাতা, হকমরোর প্রমেমকউর্র, হেনাবাম নীর যুয়দ্ধর প্রবীণ এবং েিায়জর
হনতা ম য়েয়ব কুমি বেয়ররও হবমশ েিে িয়র জনয়েবাে তাাঁর জীবন উৎেে কয়রয়েন।
ন
তার
আইন েংস্থা প্রমতষ্ঠার আয়ে, মি জনাব মনভে মনউ ইেকন হস্টর্ অযার্মন হজনায়রয়ির
ন
অমিয়ে
(Office of the New York State Attorney General) মবয়শষ তদন্ত এবং প্রমেমকউশন ইউমনয়র্
হেপুটর্ মচি ম য়েয়ব কাজ কয়রমেয়িন। জনাব মনভে িামকনন পমরব ন মবভাে (US
Department of Transportation), হিোয়রি এমভয়েশন অযােমিমনয়েশয়নর (Federal
Aviation Administration) োয়ি দামেত্ব পািন কয়রয়েন হযখায়ন মতমন পাইির্, এোর কযামরোর
এবং এমভয়েশন হিকামনয়ের দ্বারা হিোয়রি এমভয়েশন হরগুয়িশয়নর (FAR) মবমভন্ন িঙ্ঘয়নর
তদন্ত এবং মবচায়রর তত্ত্বাবিান কয়রন এবং মনউ ইেকন মেটর্ মেপার্ন য়িন্ট অব কায়রকশয়নর
(New York City Department of Correction) ট্রাোি ও মিটর্য়েশন মবভায়ের জনয কাজ
কয়রন। মতমন 10 বেয়ররও হবমশ েিে িয়র িামকনন আমি মরজায়ভন
ন
(US Army Reserves)
কযায়েন মেয়িন এবং 2009 োয়ি আিোমনস্তায়ন মনযুক্ত মেয়িন। হেনাবাম নীয়ত িাকাকািীন,
জনাব মনভে িামকনন হেনা েদেযয়দর দ্বারা হযৌন মনপীিন অপরাি এবং অনযানয অেদাচরয়ণর
মবচার কয়রমেয়িন এবং তায়ক মনউ ইেয়কনর উত্তর হজিায়ত িামকনন অযার্মন অমিয়ের
ন
(US
Attorney's office) জনয মবয়শষ িামকনন অযার্মন মন য়েয়ব কাজ করয়ত বিা য়েমেি হযখায়ন

মতমন হিোয়রি আদািয়ত িািিার প্রক্রিোকরণ কয়রমেয়িন। যখন তায়ক আিোমনস্তায়ন
হিাতায়েন করা য়েমেি, তায়ক িযা িান প্রয়দয়শ আইয়নর শােয়নর মিশয়নর দামেত্ব হদওো
য়েমেি। মতমন আিোন মবচারপমত, মেয়িন্স কাউনয়েি এবং হকৌৌঁেুমিয়দর হিৌজদামর আইন,
মবচায়রর ওকািমত এবং তায়দর নতু ন েটিত হিৌজদামর মবচার বযবস্থার প্রশােয়নর মবষয়ে পরািশ ন
হদওোর মদয়ক িয়নামনয়বশ কয়রমেয়িন। জনাব মনভে বি আকায়রর পমরকািায়িা প্রকয়ের
তত্ত্বাবিায়নও গুরুত্বপূণ ভূ
ন মিকা পািন কয়রমেয়িন যার িয়িয মেি আদািত েৃ এবং মবচার-পূব ন
আর্য়কর হিমেমিটর্র েংস্কার। মতমন 2014 পযন্ত
ন োিমরক বাম নীয়ত দামেত্ব পািন কয়রমেয়িন
যখন তায়ক েম্মানজনকভায়ব বরখাস্ত করা ে। জনাব মনভে ে কারী হজিা অযার্মন মন য়েয়ব
তার কিজীবন
ন
শুরু কয়রন মকংে কাউমন্ট হজিার অযার্মন অমিয়ে
ন
(Kings County District
Attorney's Office)। তার এোয়রা বেয়রর হিোয়দ, মতমন কাউক্রন্সয়ির পয়দ উন্নীত ন এবং
দী য়িোদী
ন
িাদক দ্রয়বযর তদন্ত, বন্দুক েম্পমকনত অপরাি, োকামত, চুমর এবং ািিার িািিা
ে অনযানয েম ংে অপরাি ে শত শত হিৌজদামর িািিা পমরচািনা কয়রন। জনাব মনভে
কুইয়ন্সর হেন্ট জনে ইউমনভামেটর্
ন (St. John's University) হিয়ক ক্রিমিনাি জামস্টয়ে স্নাতক
মেমগ্র অজনন কয়রন এবং মতমন ব্রুকমিন ি স্কুি (Brooklyn Law School) হিয়ক J.D. অজনন
কয়রন।
েোরর্ স্টার্ নগাস্টন িোর্ বায়িয়িার, মনউ ইেয়কনর আইন েংস্থা িযােযাভান িযােযাভান
ন
মগ্রি
ন
LLP
(Magavern Magavern Grimm LLP) এর একজন হকৌশুিী। মতমন িিযস্থতা এবং োমিমে, িািিা
এবং আমপি অনুশীিয়নর হক্ষয়ে িয়নামনয়বশ কয়রন। মিয়েে োস্টনিযান 2017-2018 োয়ি মনউ
ইেকন হস্টর্ বার অযায়োমেয়েশয়নর (New York State Bar Association) েভাপমত মেয়িন,
আয়িমরকান বার অযায়োমেয়েশয়নর (American Bar Association) হবােন অব েভনরয়ে
ন
দামেত্ব
পািন কয়রয়েন এবং াউজ অি হেমিয়ের্য়ে দামেত্ব পািন কয়র চয়িয়েন। মতমন এমর
কাউমন্টর বার অযায়োমেয়েশয়নর (Bar Association of Erie County) একজন প্রাক্তন পমরচািক
এবং এমর কাউমন্ট বার িাউয়ন্ডশয়নর (Erie County Bar Foundation) এবং উওয়িন িইোে ন
অি ওয়েস্টান মনউ
ন
ইেয়কনর (Women Lawyers of Western New York) প্রাক্তন েভাপমত। মতমন
মবমভন্ন বার অযায়োমেয়েশন হিয়ক অেংখয পুরস্কার হপয়েয়েন এবং আয়িমরকান বার
িাউয়ন্ডশন এবং মনউ ইেকন হস্টর্ বার িাউয়ন্ডশয়নর িাইি হিয়িা। মতমন আয়িমরকান িয
ইনমস্টটর্উয়র্র (American Law Institute) একজন মনবামচত
ন
েদেযও। মতমন ইউমনভামেটর্
ন অি
র্য়িয়ো (University of Toledo), মিয়েৌমর-কানোে মেটর্ ইউমনভামেটর্র
ন (University of
Missouri-Kansas City) এবং বায়িয়িার ইউমনভামেটর্র
ন (University at Buffalo) আইন স্কুয়ি
মশক্ষকতা কয়রয়েন, হযখায়ন মতমন 30 বের িয়র মনউ ইেকন প্রযাকটর্ে মশমখয়েমেয়িন। মতমন
অেংখয আইন পযায়িাচনা
ন
মনবয়ের হিখক, মনউ ইেকন মেমভি প্রযাকটর্ে (হজিে পাবমিমশং)
এর ে -হিখক, এবং টর্মন ওয়েইনস্টাইন কন এবং
ন
মিিার, মনউ ইেকন মেমভি প্রযাকটর্য়ের
েম্পাদকীে হবায়েন রয়েয়েন: CPLR। আইন স্কুি মশক্ষকতার পাশাপামশ, মিয়েে োের্িযায়নর
ন
হপশােত অমভজ্ঞতার িয়িয রয়েয়ে মনউ ইেকন হস্টর্ েুমপ্রি হকায়র্ন হকায়র্ন র (New York State
Supreme Court) অযার্মন/হরিামর
ন
এবং মপ্রক্রন্সপাি িয ক্লাকন ম য়েয়ব 29 বের পমরয়ষবা প্রদান
কয়রন, হযখায়ন তার প্রািমিক দামেত্ব মেি হদওোমন িািিার মনষ্পমত্তয়ত িিযস্থতা করা। মিয়েে
োস্টনিযান ব্রাউন ইউমনভামেটর্
ন (Brown University) হিয়ক স্নাতক মেমগ্র, মপর্েবাে ইউমনভামে
ন
টর্
ন
(University of Pittsburgh) হিয়ক তার জুমরে েক্টয়রর্ এবং ইয়েি ি স্কুি (Yale Law School)
হিয়ক িাস্টাে অি
ন
িয প্রাপ্ত ন।
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