
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/20/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

  

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেম্বের হেম্বকন্ড বিপােনম্বেন্ট, অোম্বপম্বলে বিবভেম্বর্র 

বর্ম্বয়াগেে ূ হ াষণা করম্বলর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট অ্যাপেপলট থিথভশপর্র, হেপক্ন্ড থিোটনপেপের (New 

York State Appellate Division, Second Department) থর্পয়াগেেূ  হ াষণা ক্রপলর্।  

  

"েৎ এবং অ্থভজ্ঞ থবচারক্ থর্পয়াগ ক্রা  পলা অ্থবচাপরর থবরুপে আোপের প্রিে প্রথিরক্ষা 

লাইর্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আথে আত্মথবশ্বােী হে এই থবচারক্গণ িাপের েুেজ্জিি 

েরক্াথর চাক্থরর হরক্িন অ্বযা ি রাখপবর্ এবং আইপর্র েথবত্রিা বজায় রাখপবর্। িারা 

হেরাপের হেরা, এবং আথে গথব নি হে িারা থর্উ ইয়পক্নর োর্ুষপের হেবাোর্ ক্রপবর্।"  

  

োর্র্ীয় হ ম্বলর্ হভােবের্ােম্বক হেম্বকন্ড বিপােনম্বেন্ট, অোম্বপম্বলে বিবভেম্বর্ থর্পয়াগোর্ 

ক্রা  পয়পে। 2019 োল হিপক্, থবচারক্ হভাটথের্াে র্বে ও েশে জথুিথশয়াল হজলার জর্য 

এক্জর্ র্াোউ ক্াউথে অ্যাপেপলট টাে ন (Nassau County Appellate Term) থবচারক্ থ পেপব 

োথয়ত্ব োলর্ ক্রপের্। এর েূপব ন, থিথর্ এক্জর্ র্াোউ ক্াউথে হজলা হক্াটন (Nassau County 

District Court) থবচারক্ থেপলর্, এবং 2018 হেলাই এক্জর্ র্াোউ ক্াউথে থবচারক্ থ পেপব 

থর্ব নাথচি  র্। থবচারক্  ওয়ার েূপব ন, থিথর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট েুথপ্রে হক্াপটনর (New York State 

Supreme Court) থবচারক্ থেপভর্ জযাগাপরর প্রধার্ ল ক্লাক্ন থেপলর্। থবচারক্ হভাটথের্াে 

এোড়াও েূপব ন লং আইলযান্ড থ স্পাথর্ক্ বার অ্যাপোথেপয়শপর্র (Long Island Hispanic Bar 

association) হপ্রথেপিে থেপলর্।  

  

োর্র্ীয় জ্োবর্ে হেইলরম্বক হেম্বকন্ড বিপােনম্বেন্ট, অোম্বপম্বলে বিবভেম্বর্ থর্পয়াগোর্ 

ক্রা  পয়পে। থবচারক্ হটইলর 1998 োল হিপক্ কু্ইন্স ক্াউথের এক্জর্ েুথপ্রে হক্াটন থবচারক্ 

থ পেপব োথয়ত্ব োলর্ ক্রপের্, এবং থিথর্ 2012 োপল েুর্রায় থর্ব নাথচি  পয়পের্। 1995 হিপক্ 

1997 োল েে নন্ত, থিথর্ থর্উ ইয়ক্ন থেটটর থেথভল হক্াপটনর (Civil Court) এক্জর্ থবচারক্ থেপলর্। 

থবচারক্ হটইলর এোড়া েযাক্র্ থব. অ্যাপলর্ ব্ল্যাক্ বার অ্যাপোথেপয়শপর্র (Macon B. Allen 

Black Bar Association) েথরচালর্া েষ নপের োপবক্ হপ্রথেপিে এবং বিনোর্ প্রধার্।  

  

োর্র্ীয় বলবলয়ার্ ওয়ার্ম্বক হেম্বকন্ড বিপােনম্বেন্ট, অোম্বপম্বলে বিবভেম্বর্ থর্পয়াগোর্ ক্রা 

 পয়পে। থবচারক্ ওয়ার্ বিনোপর্ থক্ংে ক্াউথে েুথপ্রে হক্াপটনর (Kings County Supreme Court) 



এক্জর্ থবচারক্, থিথর্ 2022 োপলর জার্ুয়াথর হিপক্ এই েপে আপের্।েুথপ্রে হক্াপটন থর্ব নাথচি 

 ওয়ার েূপব ন, থিথর্ 2018 হিপক্ 2021 েে নন্ত থর্উ ইয়ক্ন হেট হক্াটন অ্ফ হক্লইপের (New York 

State Court of Claims) এক্জর্ থবচারক্ থেপলর্ এবং 2012 হিপক্ 2018 েে নন্ত থর্উ ইয়ক্ন থেটট 

ফযাথেথল হক্াপটনর (New York City Family Court) এক্জর্ থবচারক্ থেপলর্। থবচারক্ ওয়ার্ 

জথুিথশয়াল এথিক্ে উেপেষ্টা ক্থেটটর (Advisory Committee on Judicial Ethics) ে প্রধার্, 

এথশয়ার্ আপেথরক্ার্ জাপজে অ্যাপোথেপয়শর্ অ্ফ থর্উ ইয়পক্নর (Asian American Judges 

Association of New York) েব নপশষ োপবক্ হপ্রথেপিে, এবং ব্রুক্থলর্ উইপেন্স বার 

অ্যাপোথেপয়শপর্র (Brooklyn Women's Bar Association) হবািন েেেয। থবচারক্ ওয়ার্ বিনোপর্ 

ক্াপিনাপজা ল সু্কপলর (Cardozo School of Law) অ্যািজাঙ্কট অ্ধযােক্, থিথর্ আইপর্র প্রিে 

বপষ নর থশক্ষািীপের ওক্ালথি এবং আইথর্ হলখা হশখাপের্।  

  

োর্র্ীয় িোবর ওয়ারব েম্বক হেম্বকন্ড বিপােনম্বেন্ট, অোম্বপম্বলে বিবভেম্বর্ থর্পয়াগোর্ ক্রা 

 পয়পে। থবচারক্ ওয়ারথ ট 2019 োল হিপক্ ওপয়েপচোর ক্াউথে েুথপ্রে হক্াপটন (Westchester 

County Supreme Court) োথয়ত্ব োলর্ ক্রপে। েূপব ন, থিথর্ 2015 হিপক্ 2019 েে নন্ত 

ওপয়েপচোর ক্াউথের র্বে জথুিথশয়াল হজলার (Ninth Judicial District) এক্জর্ 

েুোরভাইজজং থবচারক্ এবং েুপেথরয়র জিথের্াল োটনে থ পেপব োথয়ত্ব োলর্ ক্পরপের্। 

এোড়াও থিথর্ 2010 হিপক্ 2018 েে নন্ত ওপয়েপচোর ক্াউথে হক্াপটনর এক্জর্ থবচারক্, এবং 

এোড়াও 2006 হিপক্ 2010 েে নন্ত টযাথরটাউর্ গ্রাপের এক্জর্ ভারপ্রাপ্ত থবচারক্ থেপলর্। 

থবচারক্ ওয়ারথ ট বিনোপর্ জাথেে ব্র্যাজন্ডে ল হোোইটটর (Justice Brandeis Law Society) 

থর্ব না ী ক্থেটটর এক্জর্ েেেয।  

  

হেপক্ন্ড থিোটনপেে অ্যাপেপলট থিথভশপর্র জর্য জথুিথশয়াল জিথর্ং ক্থেটটগুথল (Judicial 

Screening Committee) আপবের্েত্র েে নাপলাচর্া ক্পর এবং ক্পয়ক্ িজর্ আপবের্ক্ারীর 

োক্ষাৎক্ার গ্র ণ ক্পর। হক্বল হেই েেস্ত আপবের্ক্ারীরা োপের ক্থেটট "অ্িযন্ত হোগয" বপল 

গণয ক্পরর্ ক্রা  য়, িাপের থবপবচর্ার জর্য গভর্ নপরর ক্াপে জো হেওয়া  য়। "অ্িযন্ত 

হোগযিােম্পন্ন" গণয  বার জর্য প্রািীপের েিিা, স্বাধীর্িা, হর্িৃত্ব, বুজে, আইর্গি েক্ষেিা, 

থবচার ক্ষেিা, োর্থেক্িা, এবং অ্থভজ্ঞিা প্রেশ নর্ ক্রপি  পব। 

 

গভর্ নপরর অ্থফে েুথপ্রে হক্াপটনর অ্যাপেপলট থিথভশপর্র শূর্যেে েূরপণর জর্য জিথর্ং প্রজিয়ার 

োধযপে েফলভাপব অ্গ্রের  ওয়া প্রািীপের েে নাপলাচর্া ক্রপি িাক্পব। 

 

থর্উইয়ক্ন হেট েংথবধার্ (New York State Constitution) ও থবচার থবভাপগর আইর্ (Judiciary 

Law) অ্র্ুোপর, েুথপ্রে হক্াপটনর থবচারক্ থ পেপব ো াঁরা থর্ব নাথচি  পয়পের্, িাাঁপের েপধয হিপক্ 

প্রথিটট অ্যাপেপলট থিথভশপর্ থবচারক্ থর্পয়াগ ক্রার ক্িৃনত্ব গভর্ নপরর। এই থর্পয়াগেেূপ র জর্য 

থেপর্ট থর্জিিক্রণ প্রপয়াজর্ীয় র্য়।  

  

  

###  
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