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গভর্রন কোবি হ াকল

প্রোসবর্ক পম্বে বর্ম্ব াম্বগর জর্ে গভর্রন হ াকম্বলর হ াষণা
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ প্রশাসনর্ র্তু র্ থর্ন াগ সম্পনক্ন হ াষণা ক্নরনের্৷
"হক্াথভড-19 ম ামারী হিনক্ থিনর আসার এই সমন , থর্উ ই ক্নবাসীনের ক্ানে িলািল হ ৌঁনে
হে া এবং তানের সমসযাগুনলা সমাধানর্র উনেনশয আমার সনে ক্াজ ক্রার জর্য সবনেন
থর্নবথেত ও হ াগযতাসম্পন্ন জর্গনণর হসবক্নের থর্ন াগ হে ার বযা ানর আথম অেীক্ারাবদ্ধ,"
িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল। "তাথর্ া থেসার্ান নক্, মানক্নাস গঞ্জানলস হসালার, এবং হজমস
ক্যাটজ আমার প্রশাসনর্ সমৃদ্ধ ও ববথেত্র্য ণ
ূ অথভজ্ঞতা
ন
বন আর্নত ানের্ এবং থর্উ ই ক্ন
হেনটর জর্গনণর হসবা তারা হ অসাধারণ হমধা সনে আর্নবর্ হসজর্য তানেরনক্ থর্ন াগ
থেনত হ নর আথম গথবত।"
ন
তাবর্ া বেসার্াম্ব ম্বক হেপুটি হসম্বেিাবর ফর াউজজিং থর্ ুক্ত ন নের্। তাথর্ া সবনশষ
ন
থর্উ ই ক্ন থসটট হম নরর অথিস অব হেট হলজজসনলটটভ অযানি াস (Office
ন
of State
Legislative Affairs)-এর হড ুটট থডনরক্টর থ নসনব োথ ত্ব ালর্ ক্নরনের্, হ খানর্ থতথর্ থর্উ
ই ক্ন থসটটনক্ প্রভাথবতক্ারী গুরুত্ব ূণ থবষ
ন
গুনলা সম্পনক্ন থডনরক্টর এবং উর্ধ্তর্
ন প্রশাসথর্ক্
ক্মক্তন
ন ানের উ নেষ্টা থ নসনব ভূ থমক্া ালর্ ক্নরনের্ এবং এক্ই সমন এই অথিনসর
হলজজসনলটটভ থরনপ্রনজনেটটভ ও থসথর্ র উ নেষ্টানের তত্ত্বাবধানর্ সা া য ক্নরনের্। তাথর্ া
2016 সানল থসটটনত হ াগোর্ ক্নরর্, হ খানর্ থতথর্ থবথভন্ন নে োথ ত্ব ালর্ ক্রাক্ালীর্
ঞ্চাশটট
ন্ত
ন থসটট সংস্থা ও ক্তৃ ন নের হ াটন নিাথলও বযবস্থা র্ার োথ ত্ব ালর্ ক্নরনের্।
তাথর্ া প্রধার্ত আবাসর্ সংরেণ ও উন্ন র্ থবভাগ (Department of Housing Preservation &
Development), থর্উ ই ক্ন থসটট আবাসর্ ক্তৃ ন ে (New York City Housing Authority),
অিনর্থতক্
ন
উন্ন র্ ক্ন ানরশর্
ন
(Economic Development Corporation), আবাসর্ উন্ন র্
ক্ন ানরশর্
ন
(Housing Development Corporation), থড াটন নমে অব থসটট প্ল্যাথর্ং
(Department of City Planning), থড াটন নমে অব থির্যান্স (Department of Finance),
থড াটন নমে অব থবজডংস (Department of Buildings), িা ার থড াটন নমে অব থর্উ ই ক্ন (Fire
Department of New York), এবং হম নরর অথিস অব হেশাল এর্নিাসনমে
ন
(Mayor's
Office of Special Enforcement)-এর হেট
ানন র আন্তঃসরক্ার ক্া ক্রম
ন
এথগন থর্ন
হগনের্। থসটটনত োথ ত্ব ালনর্র আনগ, তাথর্ া উইলসর্ এলসার মনকাউইটজ এনডলমযার্ এন্ড
থডক্ার LLP (Wilson Elser Moskowitz Edelman & Dicker LLP)-এর হলজজসনলটটভ থডনরক্টর
থেনলর্ এবং থর্উ ই ক্ন হেট থসনর্নট তার ক্যাথর ার শুরু ক্নরথেনলর্। তাথর্ া SUNY
ইউথর্ভাথসটট
ন অযাট আলবাথর্ অর্াস ক্নলজ
ন
(SUNY University at Albany Honors College)

হিনক্ সনবাচ্চ
ন সম্মানর্র সনে াবথলক্ ল ক্র্নসনেশনর্
বযানেলর অব আটন স থডথি অজনর্ ক্নরর্।

থলটটক্াল সান ন্স হমজর থর্ন

মাম্বকনাস গঞ্জাম্বলস হসালার জর্ বর্রাপত্তা বিষ ক হেপুটি হসম্বেিাবর থর্ ুক্ত ন নের্।
মানক্নাস সবনশষ
ন
থর্উ ই ক্ন থসটটর হম নরর অথিস অব জক্রথমর্াল জাথেস (Mayor's Office of
Criminal Justice, MOCJ) এর থডনরক্টর থ নসনব োথ ত্ব ালর্ ক্নরনের্ হ খানর্ থতথর্ 2015 সাল
হিনক্ োথ ত্বরত থেনলর্। MOCJ জর্ থর্রা ত্তা সংক্রান্ত হক্ শলগুনলা সম্পনক্ন হম রনক্ রামশ ন
প্রোর্ ক্নর িানক্, এবং সরক্ানরর অভযন্তরীণ ও বথ রাগত অংশীোরনের সনে থর্ন থসটটর জর্
থর্রা ত্তা সংক্রান্ত সমসযাগুনলার সমাধার্ প্রণ র্ ক্নর। মানক্নাস 950 থমথল র্ ডলানরর বানজট,
180 জর্ ক্মোরী,
ন
এবং 500টটরও হবথশ ক্োনক্টর মাধযনম 300টটরও হবথশ ক্থমউথর্টটথভথত্তক্
সংস্থা ও অলাভজর্ক্ সংস্থার সনে অংশীোথরত্ব স এই ক্া ালন
ন
র ক্া ক্রম
ন
ও ক্মসূন থে
ৃ
তত্ত্বাবধানর্র োথ ত্ব ালর্ ক্নরনের্। তার হর্তনত্বর অধীনর্, ুক্তরানের হক্াষাগার থবভাগ
(Department of the Treasury) থর্উ ই ক্ন থসটটনক্ ক্থমউথর্টট-থভথত্তক্ মধযস্থতার মাধযনম
আনে াস্ত্র সংক্রান্ত সথ ংসতা ক্থমন আর্নত এটটর উনেযানগর জর্য হসাশযাল ইম যাক্ট
াটন র্ারথশ টু হ ির হরজাল্টস অযাক্ট (Social Impact Partnership to Pay for Results Act,
SIPPRA) ক্মসূন থের অধীনর্ 20 থমথল র্ ডলানরর ইনর্ানভশর্ অযাও াডন প্রোর্ ক্নরনে - হ টট
এধরনর্র থিতী জাতী
ুরকার। এোড়াও থতথর্ জর্ হজ ক্নলজ অব জক্রথমর্াল জাথেস (John
Jay College of Criminal Justice, CUNY)-এ এক্জর্ অযাডজাঙ্কট অযাথসেযাে প্রনিসর
থ নসনব ক্মরত
ন আনের্। মানক্নাস এর আনগ থসথভথল ার্ ক্মপ্ল্ান ে থরথভউ হবাডন (Civilian
Complaint Review Board)-এর হড ুটট এজিথক্উটটভ থডনরক্টর ির থলথস থ নসনব এবং
ুন নতনা থরনক্া ুথলনশর হটক্সই র্
ু গঠর্
ন েুজক্তনত এক্জর্ হড ুটট হিডানরল মথর্টর থ নসনব
োথ ত্ব ালর্ ক্নরনের্। থতথর্ থর্উ ই ক্ন থসটট থলডারথশ ইর্থেটটউট (New York City
Leadership Institute)-এর এক্জর্ িযাজুন ট এবং হম নরর িযাজুন ট কলারথশ (Mayor's
Graduate Scholarship) ক্মসূন থের এক্জর্ ি ীতা। মানক্নাস েযা থর্উ কুল ইউথর্ভাথসটট
ন (The
New School University) (থর্উ ই ক্ন) হিনক্ সরক্াথর র্ীথতমালা ও বযবস্থা র্া থবষন মাোস ন
থডথি এবং রাজর্ীথত থবজ্ঞানর্ Ph.D. থডথি অজনর্ ক্নরনের্। থতথর্ রাজর্ীথত থবজ্ঞানর্ হসরা
গনবষণা থর্বনের জর্য ান্না অযানরন্ডট ুরকার অজনর্ ক্নরনের্। থতথর্ এক্াথধক্ ইউনরা ী
থবশ্বথবেযাল হিনক্ স্নাতক্ ও আইর্ থবষন থডথি অজনর্ ক্নরনের্।
হজমস কোিজ অিনর্বতক
ন
উন্ন র্ ও কমীেল বিষ ক হেপুটি হসম্বেিাবর থর্ ুক্ত
ন নের্। থতথর্ অথিস অব েযা মযার্ াটর্ বনরা হপ্রথসনডে (Office of the Manhattan
Borough President) হিনক্ এজিথক্উটটভ হেম্বানর হ াগোর্ ক্নরথেনলর্, হ খানর্ থতথর্ হড ুটট
বনরা হপ্রথসনডে থ নসনব োথ ত্ব ালর্ ক্নরনের্ এবং উচ্চ মানর্র ভূ থম বযব ার সম্পথক্নত
আনলাের্া হর্তৃত্ব থেন নের্, থর্উ ই ক্ন থসটটর ক্মোরীনের
ন
অবসরি নণর থসনেনমর
(Employees' Retirement System) ট্রাথে ও অথডট সভা থত থ নসনব োথ ত্ব ালর্ ক্নরনের্,
এবং থসটটর অনর্ক্গুনলা াক্ন সংরেণ ও বযবসাথ ক্ উন্ন র্ থডথিনক্টর হবানডন বনরা
হপ্রথসনডনের প্রথতথর্থধত্ব ক্নরনের্। বনরা হপ্রথসনডনের ক্া ালন
ন
হ াগোনর্র আনগ ক্যাটজ
সাত বের ধনর থর্উ ই ক্ন থসটটর অিনর্থতক্
ন
উন্ন র্ ক্ন ানরশনর্
ন
(NYCEDC) এজিথক্উটটভ
ভাইস হপ্রথসনডে এবং থেি অব োি থ নসনব ক্মরত
ন থেনলর্। উক্ত োথ ত্ব ালর্ক্ানল থতথর্
ক্ন ানরশনর্র
ন
এক্জর্ থসথর্ র ক্মক্তন
ন া থেনলর্ এবং থর্উ ই ক্ন থসটটর উচ্চ
ানন র ভূ থম

বযব ার, বৃ ৎ থর্মাণ
ন প্রক্ল্প এবং অিনর্থতক্
ন
উন্ন র্ প্রনেষ্টার অনর্ক্গুনলানত হক্ন্দ্রী ভূ থমক্া
ালর্ ক্নরনের্। থতথর্ প্রধার্ত NYCEDC-এর থস-সুযইনটর াশা াথশ হক্ শলগত থবথর্ন ানগর
গ্রু স োরটট থবভানগর (NYCEDC-এর থমশর্-থর্ভনর থবথর্ন ানগর শাখা) এবং এটটর সরক্ার ও
ক্থমউথর্টটর সম্পক্ন, াবথলক্ অযানি াস, ন ও থব ণর্ থবভানগর বের্জির্ বযবস্থা র্ার োথ ত্ব
ালর্ ক্নরনের্। এক্জর্ প্রথশেণপ্রাপ্ত আইর্জীবী থ নসনব, ক্যাটজ হেট সাথভননস থিনর
আসনত ানের্ ার আনগ থতথর্ থর্উ ই ক্ন হেনটর অযাটথর্ হজর্ানরনলর
ন
থসথর্ র উ নেষ্টা ও
থবনশষ ক্াউনন্সল থ নসনব োথ ত্ব ালর্ ক্নরনের্, হ খানর্ থতথর্ অলাভজর্ক্ শাসর্ক্া ও
ন
জর্সাধারনণর প্রথত সততার সানি সম্পথক্নত আইর্ প্রন াগ ও প্রণ র্ সংক্রান্ত থবষ গুনলা থর্ন
ক্াজ ক্নরনের্। ক্যাটজ াভনাডন ল কুল (Harvard Law School) হিনক্ JD থডথি, াভনাডন হক্নর্থড
কুল (Harvard Kennedy School) হিনক্ মাোর ইর্ াবথলক্ থলথস এবং ব্রাউর্ ইউথর্ভাথসটট
ন
(Brown University) হিনক্ বযানেলর থডথি অজনর্ ক্নরনের্। থতথর্ তার স্ত্রী ও েুই সন্তানর্র সনে
ব্রুক্থলনর্ বাস ক্নরর্।
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