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হলফম্বেম্বর্ন্ট গভর্ নর ব ম্বেম্বি বরম্বপ্রম্বেম্বন্টটেভ অোম্বন্টাবর্ও হেলগাম্বোর বর্ম্ব াগ হ াষণা 

কম্বরম্বের্ গভর্ নর হ াকল  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থিথর্ থর্উ ইয়রক্নর হলফরেরর্ন্ট গভর্ নর থ রেরে 

দাথয়ত্ব পালরর্র জর্য থররেরজরন্টটেভ অ্যারন্টাথর্ও হেলগারোরক্ থর্রয়াগ ক্ররের্। 

থররেরজরন্টটেভ হেলগারো েম্প্রথি থর্উ ইয়রক্নর 19িম ক্র্রেশর্াল থেথিরের েথিথর্থিত্ব 

ক্ররর্, োর মরিয  ােের্ ভযাথল এেং ক্যােেথক্লে অ্ন্তভভ নক্ত ররয়রে। হেলগারো আথিক্ার্-

লাথির্, েিম অ্রেিাঙ্গ েযাক্তক্ত থ রেরে ক্ংরেরে আপরেে থর্উ ইয়রক্নর েথিথর্থিত্ব ক্ররর্ 

এেং থিথর্ এক্ইোরি ব্ল্যাক্ এন্ড থ স্প্যাথর্ক্ ক্র্রেশর্াল ক্ক্ারের েদেয।  

  

"থর্উ ইয়রক্নর হলফরেরর্ন্ট গভর্ নর থ রেরে, এক্জর্ অ্োিারণ হর্িা ও জর্রেেক্ অ্যারন্টাথর্ও 

হেলগারোরক্ থর্েুক্ত ক্রর আথম গথে নি, এেং হেে জরুে ক্থমউথর্টেগুরলার জর্য র্যােযিা, 

েমিা, ও অ্েগথির থদক্থর্রদনশ থদরি আথম িার োরি ক্াজ ক্রার অ্রপক্ষায় আথে," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল৷ "থর্উ ইয়ক্নোেীরদর েরয়াজর্ পূররণর জর্য আমরা এক্োরি ক্াজ 

ক্রার থেোে িারণ ক্থর, এেং থররেরজরন্টটেভ হেলগারোর ক্ংরেরে এমর্ অ্েদার্ রাখার 

চমৎক্ার র্ক্তজর ররয়রে। অ্যারন্টাথর্ও হেলগারো আমার পারশ হিরক্ হলফরেরর্ন্ট গভর্ নর 

থ রেরে ক্াজ ক্রার মািযরম, আমরা এক্টে ইথি াে গরে িভলরো - এেং এক্টে পাি নক্য ক্ররো।"  

  

"থর্উ ইয়ক্নোেীরা এমর্ এক্জর্ হলফেযারর্ন্ট গভর্ নর পাওয়ার হোগয থেথর্ ক্ম নজীেী মার্ুষ ও 

িারদর পথরোররর জীের্রক্ আররা উন্নি ক্ররি থদর্-রাি ক্াজ ক্ররর্," িম্বলম্বের্ 

বরম্বপ্রম্বেম্বন্টটেভ হেলগাম্বো৷ "আপরেে, োউর্রেে, হক্ারর্া েযাপার র্য়। আমরা েোই 

এক্ই ক্তজথর্ে চাই, থর্রাপত্তা, পথরোর, ও েুরোগ। মূল ক্াজটে  রলা েে নস্তররর থর্উ ইয়ক্নেেীর 

ক্িা হশার্া এেং উরেশয েফল ক্ররি িারদর পরক্ষ আওয়াজ হিালা।"  

  

আপরেে থর্উ ইয়রক্নর স্থার্ীয় োথেন্দা, থররেরজরন্টটেভ হেলগারো হেরর্ক্রেথেরি হেরে 

উরেরের্ এেং িার স্ত্রী, হলথে, ও আে েের েয়েী দুই জমজ েন্তার্, মযাক্সওরয়ল ও হক্ালরের্রক্ 

োরি থর্রয় রাইর্েযারক্ িারক্র্। থিথর্ হক্ালরগে থেেথেদযালরয় পোরলখা ক্রররের্ এেং 

অ্ক্সরফারেন পোর জর্য হরােে েলারথশপ হপরয়রের্। এরপর, থিথর্  াভােন ল েুল (Harvard 

Law School) হিরক্ আইর্ থেষরয় থেথে লাভ ক্ররর্, হেখারর্ িার োরি হলথের পথরচয়  য়। থিথর্ 

এক্জর্ িরুণ আইর্জীেী থ রেরে থক্েভ থদর্ থর্উ ইয়ক্ন থেটেরি োে ক্ররর্।  

  



থিথর্ ক্ংরেরে িার হভাোররদর হেো েদারর্র উরেরশয লোই ক্ররর্ - পাথরোথরক্ 

খামারগুরলার জর্য ত্রাণ েরেরা  ক্রা, কু্ষদ্র েযেোয় পুথর্থর্ নমাণ ও টেরক্ িাক্ার েংোরম ো ােয 

ক্রা, থর্ম নল জ্বালার্ী খারি ক্ম নেংস্থার্ েটৃি ক্রা, এেং আমারদর হভরেরার্রদররক্ ে ায়িা 

েদার্। ক্ংরেরে, থর্উ ইয়ক্নোেীর েরয়াজর্ পূররণর উরেরশয থিথর্ উভয় দরলর োরি ক্াজ 

ক্রররের্। থিথর্ উভয় দরলর হেথেরেরন্টর ক্াে হিরক্ 18টে থেরল স্বাক্ষর থর্রয় হেগুরলারক্ 

আইরর্ পথরণি ক্ররর্। থিথর্ ক্রয়ক্টে জটেল পরু্গ নের্ পাে ক্রার্ োর মরিয ররয়রে থশক্ষািী 

আইরর্র হক্ষরত্র আথি নক্ েুথেিােমূ  শক্তক্তশালী ক্রা, এেং মরর্ারোরগর হক্ন্দ্রথেন্দরুি র্া িাক্া 

হভরেরার্ আইরর্র হক্ষরত্র েুথেিােমূর র উন্নথি ক্রা, ক্থমউথর্টে আইর্ ও কু্ষদ্র েযেোরয় ত্রাণ 

োপযিা আইরর্র হক্ষরত্র েরােথর েুথেিা েদার্ ক্রা।  

  

থররেরজরন্টটেভ হেলগারো িার দুই হময়ারদ 19িম থেথিরের 11টে ক্াউথন্ট জরুে 65 টেরও 

হেথশ োউর্  ল পথরচালর্া ক্রররের্। থররেরজরন্টটেভ হেলগারো স্বচ্ছিা ও োপযিা থর্ক্তিি 

ক্ররি েথিশ্রুথিেদ্ধ, এেং NY-19 এর জর্য গুরুত্বপূণ ন অ্োথিক্ার অ্র্ুোয়ী চারটে থিপাথক্ষক্, 

স্থার্ীয়-থভথত্তক্ উপরদিা ক্থমটে তিথর ক্রররের্, োর মরিয আরে কু্ষদ্র েযেো, কৃ্থষ, স্বাস্থযরেো ও 

হভরেরার্ ক্থমটে।  

  

থিথর্ 2018 োরল ক্ংরেরে েিম থর্ে নাথচি  র্। থররেরজরন্টটেভ হেলগারো ক্রমাথেটে এক্সরচঞ্জ, 

এর্াক্তজন ও হেথেে থেষয়ক্  াউজ এথেক্ালচার োেক্থমটের (House Agriculture 

Subcommittee on Commodity Exchanges) েভাপথি, এোোও থিথর্  াউজ স্মল থেজরর্ে 

এন্ড োন্সরপারেনশর্ এন্ড ইর্রিোক্চার ক্থমটেরি (House Small Business and 

Transportation and Infrastructure Committees) ক্াজ ক্রররের্।  
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