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গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল অোডবিবর্ম্বেের্ বর্ম্ব াগ, িম্বর্ার্ র্ এিং সুপাবরে হ াষণা কম্বরর্
আজ গভর্রন হ োচুল তোর অ্যোডমিমর্স্ট্রেশস্ট্রর্র র্তু র্ মর্স্ট্র োগ, িস্ট্রর্োর্ এবং সুপোমরশ হ োষণো
কস্ট্ররর্।
"হকোস্ট্রর্ো সস্ট্রে হর্ই এস্ট্রত হে মর্উই কন অ্স্ট্রর্ক চযোস্ট্রলস্ট্রের িুস্ট্রিোিুমি স্ট্র স্ট্রে এবং এটি অ্তযন্ত
গুরুত্বপূণ হে
ন আিরো আিোস্ট্রের হেি পমরচোলর্ো এবং আিোস্ট্রের জর্গস্ট্রণর জর্য লডোই করোর
জর্য আিরো হসরো এবং উজ্জ্বল বযক্তিত্বস্ট্রক পেে কস্ট্ররমে," গভর্রন হ াচুল িম্বলম্বের্।"এই
বযক্তিত্বরো গুরুত্বপূণ ভূ
ন মিকো পোলর্ করস্ট্রব এবং আিোস্ট্রের প্রশোসর্স্ট্রক জরুরীর সি
মর্উই কনবোসীস্ট্রের রক্ষো করো হেস্ট্রক শুরু কস্ট্রর হেস্ট্রির আমেক
ন মসস্ট্রেিস্ট্রক হরগুস্ট্রলি করো পেন্ত
ন
হবশ মকেু কটির্ চযোস্ট্রলে হিোকোমবলো পেস্ট্রক্ষপ করস্ট্রত সো োেয করস্ট্রব।"
জাম্বর্ট এি. ি -হক িস্ট্রর্োর্ র্ করো স্ট্রব হজর্াম্বরল সাবভনস অবিম্বসর (OGS) কবিের্ার
ব সাম্বি। সম্প্রমতকোস্ট্রল মতমর্ পোবমলক হ লে সমলউশস্ট্রর্র এগক্তজমকউটিভ ভোইস হপ্রমসস্ট্রডন্ট
এবং মচফ অ্পোস্ট্ররটিং অ্মফসোর ম সোস্ট্রব কোজ কস্ট্ররস্ট্রের্, েো মর্উই কন মসটি জুস্ট্রড স্বোস্থ্য ববষিয
কিোস্ট্রর্োর জর্য প্রমতশ্রুমতবদ্ধ একটি অ্গোর্োইজশর্।
ন
এই ভূ মিকো , মতমর্ PHS এর - 'ফোইর্োন্স ও
অ্যোকোউমন্টং, ম উিোর্ মরস্ট্রসোস, ন ইর্ফরস্ট্রিশর্ হিকস্ট্রর্োলক্তজ, হফমসমলটি ও মরস্ট্র ল এস্ট্রেি
িযোস্ট্রর্জস্ট্রিন্ট, এবং কন্ট্রোকটিং এন্ড িযোস্ট্রর্জস্ট্রিন্ট সোমভনস টিস্ট্রির তত্ত্বোবধোর্ কস্ট্ররস্ট্রের্। এর
আস্ট্রগ, মিস্ট্রসস ি মর্উই কন অ্যোিমর্ হজর্োস্ট্র
ন
রস্ট্রলর অ্মফস্ট্রস মসওও ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ কস্ট্ররমেস্ট্রলর্,
তোর বযবসোম ক অ্পোস্ট্ররশর্ তত্ত্বোবধোর্ কস্ট্ররমেস্ট্রলর্ 225 মিমল র্ ডলোর বোস্ট্রজস্ট্রি এবং 33 টি
স্থ্োস্ট্রর্ 1,800 কিচোরীস্ট্র
ন
ের মর্স্ট্র এবং এন্টোরপ্রোইজ-বযোপী আধুমর্কীকরণ হপ্রোগ্রোি। মিস্ট্রসস ি ়
ব্রুকমলর্ পোবমলক লোইস্ট্রেমরস্ট্রত প্রেি মচফ েোস্ট্রিক্তজ অ্মফসোর ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ কস্ট্ররমেস্ট্রলর্, তোর
গুরুত্বপূণ হকৌশলগত
ন
উস্ট্রেযোগ হেস্ট্রক শুরু কস্ট্রর উদ্ভোবর্ীিূলক সোমভনস প্রেোর্, হরমভমর্উ বতমর
করো এবং অ্পোস্ট্ররশর্ উন্নত করোই মেল তোর লক্ষয। মতমর্ হি স্ট্ররর NYC অ্মফস্ট্রস হডপুটি মচফ
অ্ফ েোফ এবং মসমর্ র পমলমস অ্যোডভোইজোর ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ কস্ট্ররস্ট্রের্, কোেিোর সোমভনস্ট্রসর
েোস্ট্রিক্তজ, প্রেুক্তি এবং উদ্ভোবস্ট্রর্র ওপর গুরুত্ব মেস্ট্র স্ট্রের্। পোবমলক সোমভনস্ট্রস আসোর আস্ট্রগ, মতমর্
িযোস্ট্রর্জস্ট্রিন্ট কর্সোমটং ফোি বু
ন জ অ্যোস্ট্রলর্ যোমিটর্ এবং স্বোস্থ্য বীিো হকোম্পোমর্ অ্যোর্স্ট্রেস্ট্রি
কোজ কস্ট্ররস্ট্রের্। মিস্ট্রসস ি রোষ্ট্রমবজ্ঞোস্ট্রর্ মবএ এবং রস্ট্রচেোর ইউমর্ভোমসটি
ন হেস্ট্রক িযোস্ট্রর্জস্ট্রিস্ট্রন্ট
এিএস কস্ট্ররস্ট্রের্। ি ় ভোরপ্রোপ্ত কমিশর্োর ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ করস্ট্রবর্ হসস্ট্রর্ি মর্ক্তিত র্ো করো
পেন্ত
ন ।

িাবর া ইম্বেবর ালহক িস্ট্রর্োর্ র্ করো স্ট্রব ব উিার্ রাইটস বডবভেম্বর্র কবিের্ার
(DHR) ম স্ট্রসস্ট্রব. সম্প্রমত, মিস্ট্রসস ইস্ট্রম্পমর োল YWCA হ ো োইি হের্স এবং হসন্ট্রোল
ওস্ট্র েস্ট্রচেোস্ট্ররর মসইও ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ কস্ট্ররস্ট্রের্, েোর লক্ষয স্ট্রে বণবোেস্ট্র
ন
ক মর্িূলন করো এবং
ৃ
র্োরীর ক্ষিতো র্। মিস্ট্রসস ইস্ট্রম্পমর োস্ট্রলর হর্তস্ট্রত্ব, YWCA তোর হরমসস্ট্রডস্ট্রন্সর জর্য $26 মিমল র্
ডলোস্ট্ররর গ্রীর্ হরস্ট্রর্োস্ট্রভশর্ সম্পূণ ন স্ট্র স্ট্রে, তোর র্ে হসন্ট
ন
অ্যোমিমভটি হসন্টোস্ট্ররর $4 মিমল র্
ডলোস্ট্ররর বস্ট্রন্ড আবোর ফোইর্যোক্তন্সং করো স্ট্র স্ট্রে, তোর লক্ষযস্ট্রক আরও ভোলভোস্ট্রব প্রমতফমলত করোর
জর্য সংগিস্ট্রর্র হপ্রোগ্রোিগুমলস্ট্রক পুর্রো েুি কস্ট্ররস্ট্রে, েোর িস্ট্রধয রস্ট্র স্ট্রে হসন্টোর ফর হরমস োল
ইকুযইটি, েো 2021 সোস্ট্রলর এমপ্রল িোস্ট্রস হিোলো স্ট্র স্ট্রে। 2018 সোস্ট্রল মিস্ট্রসস ইস্ট্রম্পমর োল
ওস্ট্র েস্ট্রচেোর 914-এর দ্বোরো ওস্ট্রির্ ইর্ মবজস্ট্রর্স অ্যোও োডী ম স্ট্রসস্ট্রব স্বীকৃত হপস্ট্র স্ট্রের্ এবং
হফোডন োি ল স্কুস্ট্রলর মফ োমরক হসন্টোর ফর হসোশযোল জোমেস চযোম্পম্প র্ অ্ব জোমেস অ্যোও োডন,
কোউমন্টস্ট্রত ম উিযোর্ রোইিস প্রচোস্ট্ররর জর্য ওস্ট্র েস্ট্রচেোর ম উিযোর্ রোইিস কমিশর্ অ্যোও োডন
এবং ওস্ট্র েস্ট্রচেোর কমিউমর্টি অ্পচুনমর্টি হপ্রোগ্রোি (WESTCOP) কমিউমর্টি সোমভনস অ্যোও োডন
হপস্ট্র স্ট্রের্। মতমর্ র্র্প্রমফি ওস্ট্র েস্ট্রচেোস্ট্ররর হবোডন অ্ফ মডস্ট্ররিস্ট্রর এবং র্বি জুমডমশ োল
মডমেস্ট্রির জর্য হকোিন কমিটিস্ট্রত িম লোস্ট্রের জর্য অ্যোডভোইসোমর হবোস্ট্রডন কোজ কস্ট্ররর্। মিস্ট্রসস
ইস্ট্রম্পমর োল তোর কিজীবর্
ন
শুরু কস্ট্ররমেস্ট্রলর্ ও'হিলমভর্ এন্ড িস্ট্র রস ল ফোস্ট্রিরন একজর্
অ্যোস্ট্রসোমসস্ট্র ি ম স্ট্রসস্ট্রব। মতমর্ োভনোডন ইউমর্ভোমসটি,
ন রবোিন ও োগর্োর গ্রোজুস্ট্র ি স্কুল অ্ফ পোবমলক
সোমভনস এবং োভনোডন ল স্কুল হেস্ট্রক গ্রোজুস্ট্র ি স্ট্র স্ট্রের্। মিস্ট্রসস ইস্ট্রম্পমর োল ভোরপ্রোপ্ত কমিশর্োর
ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ করস্ট্রবর্ হসস্ট্রর্ি মর্ক্তিত র্ো করো পেন্ত।
ন
জোবক হেহক িস্ট্রর্োর্ র্ করো স্ট্রব কবিের্ার বর্উ ই কন হেট বডবভেম্বর্র হ ািলোন্ড
বসবকউবরটট এন্ড ইিাম্বজনন্সি সাবভনম্বসর কবিের্ার ব সাম্বি (DHSES). মর্উই কন মসটির
জর্য মতমর্ হকোমভস্ট্রডর শীষ সিস্ট্র
ন
োসপোতোস্ট্রলর বৃক্তদ্ধ ক্ষিতোস্ট্রক হকোঅ্মডনস্ট্রর্ি করোর পস্ট্রর,
এর্ও োইমস হিে অ্যোন্ড হেস কপস্ট্রন সর হডপুটি এক্তিমকউটিভ মডস্ট্ররির এবং মসটির
ভযোকমসস্ট্রর্শর্ কযোস্ট্রম্পর্ একজর্ মসমর্ র অ্যোডভোইসর ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ করোর পস্ট্রর মতমর্ হ োচুল
অ্যোডমিমর্স্ট্রেশস্ট্রর্ হেোগেোর্ কস্ট্ররর্। এর আস্ট্রগ মতমর্ ভোডোস্ট্রিস্ট্রের সুরক্ষোর জর্য হি স্ট্ররর
অ্মফস্ট্রসর প্রেি মডস্ট্ররির ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ কস্ট্ররমেস্ট্রলর্ হেিোস্ট্রর্ মতমর্ ভোডোস্ট্রিস্ট্রের অ্মধকোর এবং
মসটির 2 মিমল র্ ভোডোস্ট্রি পমরবোরস্ট্রক সুরমক্ষত করোস্ট্রক হফোকোস কস্ট্রর তোস্ট্রক মভমি কস্ট্রর একটি
র্তু র্ অ্মফস বতমর কস্ট্ররমেস্ট্রলর্। তোর আস্ট্রগ, মতমর্ মর্উই কন মসটি মডপোিন স্ট্রিন্ট অ্ব হ োিস্ট্রলস
সোমভনস্ট্রসস-এ প্রেি হডপুটি কমিশর্োর ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ কস্ট্ররমেস্ট্রলর্, েো হেস্ট্রশর সবস্ট্রচস্ট্র বড এবং
সবোমধক
ন
মবস্তৃত হ োিস্ট্রলস মসস্ট্রেি, হেিোস্ট্রর্ মতমর্ প্রমতমেস্ট্রর্র অ্পোস্ট্ররশর্ এবং মসটি িোমর্ংন েয
িোইড অ্র্ অ্র্ হ োিস্ট্রলস েযোর্ বোস্তবো স্ট্রর্র তত্ত্বোবধোর্ কস্ট্ররমেস্ট্রলর্। মতমর্ NYC গভর্স্ট্রন িস্ট্রন্ট
হেোগেোস্ট্রর্র আস্ট্রগ, মিস্ট্রসস হে র্যোশর্োল ওমশ োমর্ক অ্যোন্ড অ্যোিস্ট্রিোসস্ট্রফমরস্ট্রক
অ্যোডমিমর্স্ট্রেশস্ট্রর্র হডপুটি মচফ অ্ফ েোফ এবং র্যোশর্োল ওস্ট্র েোর সোমভনস্ট্রস মচফ অ্ফ েোফ
ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ কস্ট্ররমেস্ট্রলর্। হসিোস্ট্রর্ মতমর্ হেস্ট্রশর ওস্ট্র েোর সযোস্ট্রিলোইি হপ্রোগ্রোিস্ট্রক িজবুত করোর
ওপর হজোর মেস্ট্র স্ট্রের্, হেি ও এলোকোর ভোস্ট্রলো মসদ্ধোন্ত গ্র স্ট্রণ পমরস্ট্রষবো স ো তরো জর্য ওস্ট্র েোর
সোমভনস মভশর্ এবং ক্লোইস্ট্রিি অ্যোডোপস্ট্রিশর্ পমলমস বতমর কস্ট্রর বোস্তবো র্ কস্ট্ররমেস্ট্রলর্। মতমর্
মিমশগোর্ ইউমর্ভোমসটির
ন একজর্ প্রোির্ েোত্রী এবং কলমি ো ইউমর্ভোমসটির
ন হিলিযোর্ স্কুল অ্ব
পোবমলক হ লে হেস্ট্রক পোবমলক হ লে মর্স্ট্র িোেোস কস্ট্র
ন রস্ট্রের্। মিস্ট্রসস হে পোবমলক হসির হচে
িযোস্ট্রর্জস্ট্রিন্ট এবং আিলোতন্ত্রস্ট্রক কোেকরী
ন
করোর বযোপোস্ট্রর আগ্র ী। মিস্ট্রসস হে ভোরপ্রোপ্ত
কমিশর্োর ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ করস্ট্রবর্ হসস্ট্রর্ি মর্ক্তিত র্ো ও ো পেন্ত।
ন

লুবস লোং-হকমর্স্ট্র োগ করো স্ট্র স্ট্রে বর্উই কন হেম্বটর ইিম্বপক্টর হজর্াম্বরল ব সাম্বি.
সম্প্রমত লযোং ইর্মেটিউি ফর ইস্ট্রর্োস্ট্রভশর্ ইর্ প্রমসমকউশর্ (IIP)-এর মডস্ট্ররির ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ
কস্ট্ররস্ট্রের্ েোস্ট্রত প্রমসমকউির এবং কমিউমর্টির একসস্ট্রে কোজ কস্ট্রর ক্তিমির্োল জোমেস
মসস্ট্রেস্ট্রি মর্রোপিো, র্যোেযতো ও িেোেো
ন উন্নত
। তোর হর্তৃস্ট্রত্ব, IIP অ্পরোধিূলক র্যো মবচোর
সংস্কোস্ট্ররর পস্ট্রক্ষ এবং পুমলস্ট্রশর হগোলোগুমল এবং িৃতুযর োর কি স্ট্র স্ট্রে, েো বদ্ধতো বৃক্তদ্ধর জর্য
র্যোশর্োল প্রমসমকউস্ট্রিোমর োল গোইডলোইর্স বতমর স্ট্র স্ট্রে এবং পুমলস্ট্রশর ম ংস্রতোর কবল হেস্ট্রক
স ো তোর আহ্বোর্ জোর্োস্ট্রর্োর মেস্ট্রক গুরুত্ব মেস্ট্র মেস্ট্রলর্। 2006 সোস্ট্রল একজর্ অ্যোমসসস্ট্রির্ি DA
ম সোস্ট্রব লযোং িযোর্ োিস্ট্রর্ তোর কিজীবর্
ন
শুরু কস্ট্ররমেস্ট্রলর্, প্রেস্ট্রি আমপল বুযস্ট্ররোস্ট্রত এবং পস্ট্রর
েো োল মডমভশস্ট্রর্। মতমর্ মডমেি অ্যোিমর্রন হেশোল কোউস্ট্রন্সল এবং ইর্- োউস মেংক িযোস্ট্রের
এস্ট্রিমকউটিভ মডস্ট্ররির, িযোর্ োির্ D.A. অ্যোকোস্ট্রডমি, েো প্রমসমকউিরস্ট্রের জর্য আইমর্ হেমর্ং
প্রসোমরত কস্ট্ররস্ট্রের্ এবং প্রমসমকউিমর োল সংস্কোর র্ীমত বতমর কস্ট্ররস্ট্রের্। হসিোস্ট্রর্ মতমর্ ইর্সোইড
ক্তিমির্োল জোমেস র্োস্ট্রি একটি হপ্রোগ্রোি বতমর কস্ট্ররর্, েো প্রমসমকউিস এবং
ন
ইর্স্ট্রকোস্ট্রসরোস্ট্র
ন িড
েোত্রস্ট্রের হজস্ট্রলর হভতস্ট্রর একসস্ট্রে ক্তিমির্োল জোমেস েোমড করোর জর্য কস্ট্রলস্ট্রজর এক ধরস্ট্রর্র
ক্লোস। 2015 সোস্ট্রল মর্উই কন ল জোর্োল
ন লযোংস্ট্রক রোইক্তজং েোর ম স্ট্রসস্ট্রব র্োি কস্ট্ররমেস্ট্রলর্। মতমর্
প্রোির্ িোমকনর্ হপ্রমসস্ট্রডন্ট মবল মক্লর্ির্ এবং জজন ডমিউ বুস্ট্রশর 2014 সোস্ট্রল চোলু করো একটি
হপ্রমসস্ট্রডক্তন্স োল মলডোরমশপ স্কলোরস্ট্রসর 2017 ক্লোস্ট্রসর সেসয মেস্ট্রলর্ এবং ফস্ট্ররর্ মরস্ট্রলশর্স
কোউক্তন্সল-এর িোি সেসয
ন
ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ কস্ট্ররর্। লযোং 2020 সোস্ট্রল আস্ট্রিমরকোর্ সোইস্ট্রকোলক্তজকোল
অ্যোস্ট্রসোমসস্ট্র শর্ হেস্ট্রক এমলজোস্ট্রবে োলক
ন হবকিযোর্ অ্যোও োডন হপস্ট্র স্ট্রের্, একজর্ মশক্ষোমবে
ম সোস্ট্রব তোর কোস্ট্রজর জর্য মেমর্ তোর েোত্র কমিউমর্টির িস্ট্রধয একটি পমরবতনর্ আর্স্ট্রত
অ্র্ুপ্রোমণত কস্ট্ররমেস্ট্রলর্। মতমর্ 2020 সোস্ট্রল মর্উই কন হেি বোর অ্যোস্ট্রসোমসস্ট্র শর্ িোস্ক হফোস্ট্রস ন
জোমতগত অ্র্যো এবং পুমলশ মরফি এবং
ন
2021 সোস্ট্রল বণবোে,
ন
হসোশযোল ইকুযইটি এবং আইস্ট্রর্র
জর্য মর্স্ট্র োগ স্ট্র মেস্ট্রলর্ এবং মতমর্ িোচন অ্র্ এর হলিক! 19 তি সংস্ট্রশোধস্ট্রর্র 100 তি বোমষকী
ন
উপলস্ট্রক্ষয িম লোস্ট্রের হভোিোমধকোর সম্পস্ট্রকন মশশুস্ট্রের জর্য প্রকোমশত স্ট্র স্ট্রে এই বইটি। 2021
সোস্ট্রল লযোং ও োে িযোগোক্ত
ন
জস্ট্রর্র 50 উিযোর্ হচক্তেং েয ও োর্ল্ন-এর একজর্ ম স্ট্রসস্ট্রব র্োি
কস্ট্ররমেস্ট্রলর্। লযোং তোর মব.এ. হসো োেস্ট্রন িোর কস্ট্রলজ হেস্ট্রক উচ্চ সম্মোর্স রোষ্ট্রমবজ্ঞোস্ট্রর্ এবং
কলমি ো ল স্কুল হেস্ট্রক তোর হজমড।
গভর্রন হ োচুল বর্উ ই কন হেট ইিুেম্বরি িাম্বন্ডর (NYSIF)কমিশর্োরস্ট্রের সুপোমরশ
কস্ট্ররস্ট্রের্ হগৌরি িবেষ্ঠ-হক এগন্সজবকউটটভ বডম্বরক্টর ম স্ট্রসস্ট্রব মর্স্ট্র োগ করস্ট্রত। মিেোর বমশষ্ঠ
হফডোস্ট্ররল মরজোভন মসস্ট্রেস্ট্রির গভর্রন হবোস্ট্রডর
ন একজর্ প্রোির্ হচ োরিযোস্ট্রর্র অ্যোডভোইসর,
মর্উই স্ট্রকর
ন মতর্জর্ গভর্স্ট্রন রর আইর্জীবী ম সোস্ট্রব এবং মর্উ ই স্ট্রকর
ন মফর্োক্তন্স োল সোমভনস
মডপোিন স্ট্রিস্ট্রন্টর প্রধোর্ ভূ মিকো পোলর্ কস্ট্ররস্ট্রের্, তোর হপ্রমডস্ট্রসসর, মর্উই কন ইন্সুস্ট্ররন্স
মডপোিন স্ট্রিন্ট, এবং মর্উই কন অ্যোিমর্ হজর্োস্ট্র
ন
রস্ট্রলর অ্মফস। 2014 হেস্ট্রক 2020 পেন্ত
ন ভলকোর
অ্যোলোস্ট্র ন্স ("অ্যোলোস্ট্র ন্স")-এ মফর্োক্তন্স োল হরগুস্ট্রলশর্ হপ্রোগ্রোস্ট্রির মসমর্ র ভোইস হপ্রমসস্ট্রডন্ট
এবং মডস্ট্ররির ম স্ট্রসস্ট্রব, মিেোর বমশষ্ঠ প্রোির্ হফডোস্ট্ররল মরজোভন হচ োরিযোর্ পল এ ভলকোর এবং
ভলকোর অ্যোলোস্ট্র ন্স হবোস্ট্রডর
ন অ্সংিয সেসযস্ট্রক আমেক
ন মস্থ্মত এবং হরগুস্ট্রলিমর বযোপোস্ট্রর পরোিশ ন
মেস্ট্র মেস্ট্রলর্। মিেোর বমশষ্ঠ সংস্কোর প্রস্তোস্ট্রবর মবকোশস্ট্রক মর্স্ট্রেনশর্ো মেস্ট্র মেস্ট্রলর্ এবং বযোংমকং,
োউক্তজং এবং র্গর মবষ ক হসস্ট্রর্ি কমিটি, োউস মফর্োক্তন্স োল সোমভনস্ট্রসস কমিটি এবং আমেক
ন
মর্ ন্ত্রক সংস্থ্োগুমলর একটি অ্যোস্ট্রর স হফডোস্ট্ররল সরকোস্ট্ররর সোিস্ট্রর্ হজোস্ট্রির র্ীমত অ্গ্রোমধকোর

প্রচোর কস্ট্ররমেস্ট্রলর্। অ্যোলোস্ট্র স্ট্রন্স হেোগেোস্ট্রর্র আস্ট্রগ, মিেোর বমশষ্ঠ মর্উই কন হেি গভর্স্ট্রন িন্ট
এক েশক কোটিস্ট্র মেস্ট্রলর্। অ্মত সম্প্রমত, মতমর্ DFS-এর এগক্তজমকউটিভ হডপুটিসুপোমরর্স্ট্রির্স্ট্রডন্ট ম স্ট্রসস্ট্রব কোজ কস্ট্ররস্ট্রের্, এস্ট্রজক্তন্সর বযোক্তেং মডমভশস্ট্রর্র প্রধোর্ ম স্ট্রসস্ট্রব, এবং
তোর আস্ট্রগ DFS- হপ্রমডস্ট্রসসর এস্ট্রজক্তন্সর NYS ইন্সুস্ট্ররন্স মডপোিন স্ট্রিস্ট্রন্টর মসমর্ র হডপুটি
সুপোমরর্স্ট্রির্স্ট্রডন্ট মেস্ট্রলর্। মিেোর বমশষ্ট প্রেি অ্যোমসেযোন্ট কোউস্ট্রন্সল এবং অ্যোমসেযোন্ট
কোউস্ট্রন্সল ম স্ট্রসস্ট্রব শুরু কস্ট্রর মর্উ ই স্ট্রকর
ন মতর্ গভর্রন এবং এর্ও োইএস অ্যোিমর্ হজর্োস্ট্র
ন
রস্ট্রলর
অ্মফস্ট্রসর ইর্স্ট্রভেস্ট্রিন্ট হপ্রোস্ট্রিকশর্ বুযস্ট্ররোস্ট্রত অ্যোমসেযোন্ট অ্যোিমর্ হজর্োস্ট্র
ন
রল ম সোস্ট্রবও কোজ
কস্ট্ররস্ট্রের্। মিেোর বমশষ্ঠ মডউক ল স্কুস্ট্রলর হলোবোল আমেক
ন িোস্ট্রকি
ন হসন্টোস্ট্ররর র্র্-হরমসস্ট্রডন্ট
হফস্ট্রলো এবং হপর্ ল-এর হরগুস্ট্রলিমর মরমভউস্ট্র র একজর্ অ্বেোর্কোরী, মেমর্ মর্উই কন
ইউমর্ভোমসটি
ন এবং হসন্ট জর্স ইউমর্ভোমসটি
ন স্কুল অ্ফ ল-এর হেস্ট্রক গ্রোজুস্ট্র ি স্ট্র স্ট্রের্।
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