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গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল প্রোসবর্ক মম্বর্ার্য়র্গুবল হ াষণা কম্বরম্বের্

হকবভর্ লে আিার্
ন হেম্বভলপম্বমন্ট কম্বপাম্বরেম্বর্র
ন
একজর্ পবরচালক ব ম্বসম্বি মম্বর্ার্ীত
ম্বির্ এিং তাম্বক UDC-এর হচয়ারমোর্ মম্বর্ার্ীত করা ম্বি
হ াপ র্াইট অিনর্বতক
ন
উন্নয়র্ বিভাম্বগর (Department of Economic Development)
কবমের্ার এিং এম্পায়ার হেট হেম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development)
হপ্রবসম্বেন্ট ও বসইও ব ম্বসম্বি মম্বর্ার্ীত ম্বির্
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ আর্ার্
ন হেভভলপভেন্ট ক্ভপাভরশর্,
ন
এম্পাযার হেট হেভভলপভেন্ট
এর্ং অিনর্থিক্
ন
উন্নযর্ থর্ভাভগ ভূ থেক্ার জর্য েভর্ার্যর্গুথল হ াষণা ক্ভরভের্। হক্থভর্ লয
আর্ার্
ন হেভভলপভেন্ট ক্ভপাভরশভর্র
ন
এক্জর্ পথরচালক্ থ সাভর্ েভর্ার্ীি ভর্র্ এর্ং িাভক্
UDC-এর েভর্ার্ীি হচযারেযার্ েভর্ার্ীি ক্রা ভর্ এর্ং হ াপ র্াইটভক্ অিনর্থিক্
ন
উন্নযর্
থর্ভাভগর ক্থেশর্ার এর্ং এম্পাযার হেট হেভভলপভেভন্টর হেথসভেন্ট ও CEO েভর্ার্ীি ক্রা
ভর্।
"থর্উ ইযভক্নর অির্ীথির
ন
উপর ে াোরীটটর থর্ধ্বংসী েভাভর্র পর আোভের পুর্রুদ্ধাভরর
হর্িৃত্ব হেওযার জর্য আোভের সভর্াত্তে
ন
হর্িৃভত্বর েভযাজর্।" গভর্রন হ াচুল িম্বলর্। "িাভের
থর্স্িৃি অথভজ্ঞিা এর্ং বর্থচত্রেয পটভূ থে স , হ াপ র্াইট এর্ং হক্থভর্ লয রাভজযর থর্থভন্ন
সম্প্রোয এর্ং শ রগুথলভি থর্উ ইযভক্নর অিনর্থিক্
ন
উন্নযভর্ হর্িৃত্ব থেভি েস্তুি এর্ং আোভের
অির্ীথিভক্
ন
আভগর হচভয শক্তিশালী ক্ভর থিথরভয আর্ভি েস্তুি।"
হকবভর্ লে আর্ার্
ন হেভভলপভেন্ট ক্ভপাভরশভর্র
ন
এক্জর্ পথরচালক্ থ ভসভর্ েভর্ার্ীি ভর্র্
এর্ং িাভক্ UDC-এর হচযারেযার্ েভর্ার্ীি ক্রা ভর্। থিথর্ ট্রাইভটক্ থরভযল এভেট
হেভভলপভেন্ট হক্াম্পাথর্র (Tritec Real Estate Development Company) এক্জর্ অংশীোর
এর্ং এক্তিথক্উটটভ ভাইস হেথসভেন্ট হেখাভর্ থিথর্ হর্িৃত্ব েভলর অংশ এর্ং সংস্থাটটর সাশ্রযী
েূভলযর আর্াসর্ েভলর সভাপথির োথযত্ব পালর্ ক্ভরর্। জর্ার্ লয গি েশ র্ের ধভর লং
আইলযান্ড আঞ্চথলক্ অিনর্থিক্
ন
উন্নযর্ ক্াউক্তিভলর (Long Island Regional Economic
Development Council) স -সভাপথির োথযত্ব পালর্ ক্রভের্। িার েভচষ্টাগুথল লং
আইলযাভন্ডর শ রিলীগুথল পুর্রুজ্জীথর্ি ক্রা এর্ং এই অঞ্চভল ক্েীর্ভলর আর্াসভর্র পথরোণ
র্াডাভর্ার উপর েৃটষ্ট থর্র্দ্ধ ক্ভর হরভখভে। পূভর্, ন লয লং আইলযান্ড অযাভসাথসভযশভর্র (Long
Island Association, LIA) সভাপথি এর্ং CEO থেভলর্ হেখাভর্ থিথর্ লং আইলযান্ড এর্ং িার

র্যর্সাযী সম্প্রোযভক্ েভাথর্ি ক্ভর এের্ সেস্ত থর্ষভয এক্জর্ েূল হক্ৌশলথর্ে এর্ং েচারক্
থেভলর্। থিথর্ লং আইলযান্ড অঞ্চভলর জর্য 5 থর্থলযর্ োথক্নর্ েলাভরর হর্থশ পথরক্াঠাভো
থর্থর্ভযাগ হপভি সা ােয ক্ভরভের্। LIA-হি িার হেযাভের আভগ, লয লং আইলযান্ড পাওযার
অিথরটটর (Long Island Power Authority, LIPA) হেথসভেন্ট এর্ং CEO থেভলর্, ো হেভশর
থিিীয র্ৃ ত্তে পার্থলক্ ইউটটথলটট। লয হেভশর হে হক্াভর্া পার্থলক্ ইউটটথলটটর জর্য র্ৃ ত্তে
শক্তি েক্ষিা হোগ্রাে চালু ক্ভরভের্, থর্উ ইযক্ন হেভট র্ৃ ত্তে হসৌর শক্তি েক্ল্প সংগ্র ক্ভরভের্,
ক্র্ এথেসর্ (Con Edison) এর্ং থর্উ ইযক্ন পাওযার অভিাথরটটর (New York Power Authority)
সাভি এক্টট অিভশার উইন্ড স ভোগীিােূলক্ েভচষ্টা বিথর ক্ভরভের্ এর্ং এই অঞ্চভল "স্মাটন
থেটার" চালু ক্ভরভের্। লয পূভর্ সাভিাক্
ন
ক্াউথন্টর েধার্ হেপুটট ক্াউথন্ট এক্তিথক্উটটভ থ সাভর্
ক্াজ ক্ভরভের্ এর্ং এক্টট আন্তজনাথিক্ আইর্ সংস্থা থর্ির্ থপর্থে এলএলথপর (Nixon
Peabody LLP) লং আইলযান্ড অথিভসর র্যর্স্থাপক্ অংশীোর থেভলর্। লয হোথর্ ব্রুক্
ইউথর্ভাথসটট
ন ক্াউক্তিভলর (Stony Brook University Council) হচযারেযার্ থ সাভর্ ক্াজ ক্ভরর্
এর্ং হেভট্রাপথলটর্ ট্রািভপাভটন শর্ অভিাথরটটর (Metropolitan Transportation Authority, MTA)
হর্াভেন ক্াজ ক্ভরর্। এোডাও, থিথর্ লং আইলযান্ড াউক্তজং পাটন র্ারথশভপর (Long Island
Housing Partnership) হচযারেযার্ এর্ং এক্তিলাভরট লং আইলযাভন্ডর হচযারেযার্। লযভযর
সাভিাক্ ক্াউথন্ট ক্থেউথর্টট ক্ভলজ (Suffolk County Community College) হিভক্ োপ্ত এক্টট
AA থেথগ্র আভে, SUNY হোথর্ ব্রুক্ ইউথর্ভাথসটট,
ন হিভক্ BA থেথগ্র আভে, CUNY, ান্টার
ক্ভলভজর গ্রযাজুভযট স্কুল অি আরর্ার্ অযাভিযাস অযান্ড
ন
প্ল্যাথর্ং (Graduate School of Urban
Affairs and Planning at CUNY, Hunter College) হিভক্ M.S. থেথগ্র আভে এর্ং হসন্ট জর্'স
ইউথর্ভাথসটট
ন স্কুল অি লয (St. John's University School of Law) হিভক্ J.D. থেথগ্র আভে।
জর্ার্ লয থসভর্ট িারা থর্ক্তিিক্রভণর পভর হচযারেযাভর্র ভূ থেক্া গ্র ণ ক্রভর্র্।
হ াপ র্াইট অিনর্থিক্
ন
উন্নযর্ থর্ভাভগর (Department of Economic Development)
ক্থেশর্ার এর্ং এম্পাযার হেট হেভভলপভেভন্টর (Empire State Development, ESD)
হেথসভেন্ট ও CEO থ ভসভর্ েভর্ার্ীি ভর্র্ থেস র্াইট 2015 সাল হিভক্ হগ্রটার জযাোইক্া
হেভভলপভেন্ট ক্ভপাভরশর্
ন
(Greater Jamaica Development Corporation, GJDC) এর
হেথসভেন্ট ও CEO থ ভসভর্ পথরভষর্া েোর্ ক্ভরভের্। হসই পভে থিথর্ অিনর্থিক্
ন
ের্ৃক্তদ্ধ,
সম্প্রোয-থর্োণ
ন এর্ং হটক্সই ভূ সম্পথত্ত উন্নযভর্ অগ্রসর ভযভের্ ো েথক্ষণ-পূর্ ক্
ন ু ইি
অঞ্চলভক্ অপথরভেযভাভর্ পুর্রুজ্জীথর্ি ও শক্তিশালী ক্ভরভে। থেস র্াইট থর্উ ইযক্ন থসটট
প্ল্যাথর্ং ক্থেশভর্ (New York City Planning Commission) ক্থেশর্ার থ ভসভর্ও ক্াজ ক্ভরর্।
GJDC-হি হর্িৃত্ব হেওযার আভগ, থিথর্ আপার েযার্ াটার্ এেপাওযারভেন্ট হজাভর্র থচি
অপাভরটটং অথিসার থেভলর্, হেখাভর্ থিথর্ 150 থেথলযর্ েলাভরর হর্থশ থর্থর্ভযাভগর িোরথক্
ক্ভরথেভলর্, 1 থর্থলযভর্র োথক্নর্ েলাভররও হর্থশ হর্সরক্াথর েূলধভর্র সুথর্ধা োপ্ত ক্ভরর্, এর্ং
ইে থরভার প্ল্াজা, হপাটােথক্র্ ইে ারভলে এর্ং থভভটাথরযা থিভযটার এর্ং হ াভটভলর েভিা
েক্ল্পগুথলভি ক্াজ ক্ভরর্৷ থিথর্ েরগার্ েযার্থলভি (Morgan Stanley) ইিটটটটউশর্াল
ইক্ুযইটটজ থেথভশর্, U.S. এর ভাইস হেথসভেন্ট এর্ং েরগার্ েযার্থল, জাপাভর্র হক্ৌশলগি
পথরক্ল্পর্া ও ই-ক্োস, ন ভাইস হেথসভেন্ট থ ভসভর্ও োথযত্ব পালর্ ক্ভরভের্। িার ক্েজীর্ভর্র
ন
শুরুভি, থেস র্াইট অযাক্ভসঞ্চাভর (Accenture) এর্ং থর্উ ইযক্ন থসটটর সরক্াভর ক্াজ
ক্ভরথেভলর্। থেভসস র্াইট হর্শ ক্ভযক্টট হর্াভেন ক্াজ ক্ভরর্, এই সংস্থাগুথলর েভধয রভযভে:
থরক্তজওর্াল প্ল্যার্ অযাভসাথসভযশর্ (Regional Plan Association) (ভাইস হচযার), ট্ রুিান্ড

থির্যাক্তিযাল (TruFund Financial) (ভাইস হচযার), গ্রােীণ আভেথরক্া (Grameen America),
েরগার্ েযার্থল ক্থেউথর্টট হেভভলপভেন্ট অযােভাইজথর হর্ােন (Morgan Stanley Community
Development Advisory Board), ইে ারভলে টটউভটাথরযাল হোগ্রাে (East Harlem Tutorial
Program) এর্ং আভেথরক্া িাউভন্ডশভর্র (America Foundation) জযাক্ অযান্ড ক্তজল
(হক্াষাধযক্ষ)। থিথর্ হেথরোউন্ট েযার্ াটর্ ক্ভলভজর (Marymount Manhattan College) ট্রাথে
হর্াভেনর টঠক্ আভগর সভাপথি থেভলর্ এর্ং ABNY-এর 2020 হসিাস অগার্াইক্ত
ন
জং এর্ং
অযাক্শর্ ক্থেটটর সেসয থেভলর্। থেস র্াইট হেথরোউন্ট েযার্ াটর্ ক্ভলজ হিভক্ BA থেথগ্র
এর্ং থশক্াভগা থর্শ্বথর্েযালভযর (University of Chicago) গ্রযাজুভযট স্কুল অি থর্জভর্স
(Graduate School of Business) হিভক্ MBA ক্ভরভের্। থেস র্াইট থসভর্ট িারা থর্ক্তিি ওযা
পেন্ত
ন ভারোপ্ত ক্থেশর্ার, হেথসভেন্ট এর্ং CEO থ ভসভর্ োথযত্ব পালর্ ক্রভর্র্।
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