
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর কোবি হ াকল র্তুর্ প্রোসবর্ক বর্ম্ব াম্বগর কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ র্তুর্ প্রশাসথর্ক্ থর্য় ায়গর ক্িা হ াষণা ক্য়রয়ের্।  

  

"অমরা যখর্ আমায়ের রাজযয়ক্ এথগয়  থর্য়  চয়লথে, এটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন হয থর্উ 

ই ক্নবাসীয়ের ক্ায়ে প্রকৃ্ত পথরবতনর্ প্রোর্ ক্রয়ত আমায়ের সা াযয ক্রার জর্য হসরা এবং 

উজ্জ্বলতম েলটি উপলব্ধ িায়ক্, গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই অসামার্য বযক্তিয়ের সরক্ারী 

পথরয়ষবা  এক্টি প্রমাথণত ট্র্যাক্ হরক্র্ন রয় য়ে এবং থর্উ ই ক্নবাসীয়ের জীবয়র্ এক্টি অি নব  

প্রভাব হেলার েক্ষতা এবং অিলতা রয় য়ে এবং আথম তায়ের সায়ি রায়জযর সব হচয়  গুরুত্বপূণ ন 

চযায়লঞ্জগুথলর সরাসথর হমাক্ায়বলা ক্রা চাথলয়  যাও ার জর্য উনু্মখ।"  

  

হেবস বলঞ্চম্বক গভর্ নম্বরর বিফ অফ োম্বফর পয়ে থর্য় াগ ক্রা  য় য়ে। হেথস প্রা  এক্ 

বের এক্ক্তজথক্উটিভ হচম্বায়র ক্াজ ক্য়রয়ের্, প্রিয়ম হলেয়ির্যান্ট গভর্ নয়রর থচে অে োে 

থ য়সয়ব এবং আয়রা সম্প্রথত গভর্ নয়রর গথরষ্ঠ উপয়েষ্টা থ য়সয়ব। পূয়ব ন, হেথস থর্উ ই ক্ন থসটি 

হম য়রর অথেয়স (New York City Mayor's Office) আন্তঃসরক্ার থবষ ক্ উপ-পথরচালক্ 

থ সায়ব োথ ত্ব পালর্ ক্য়রয়ের্। হসই ভূথমক্া , থতথর্ প্রাির্ োেন হলথর্ থচরয়লর্ মযাক্য়ের 

জর্য পাবথলক্ অযায়ে ায়স নর হর্তৃত্ব হেও ার সায়ি শ য়রর এয়জক্তিগুথল এবং মূল সম্প্রো  এবং 

সরক্ারী হেক্য় াল্ডারয়ের ময়যয সম্পক্ন এবং আলাপচাথরতাগুথল পথরচালর্া ক্রয়তর্। প্রা  এক্ 

েশক্ যয়র হম র থর্. ব্লাথসওর অথেয়স ক্াজ ক্রার পর, হেথস PPE থবতরণ, থসোরস অযান্ড 

ব্রাোস ন থ্রাইভ হপ্রাগ্রায়মর (Sisters and Brothers Thrive program) ক্াঠায়মা ততথর ক্রা, মযালক্ম 

এক্স এবং হবটি শাবাজ হময়মাথর াল অযান্ড এরু্য়ক্শর্াল হসন্টার (Malcolm X and Betty 

Shabazz Memorial and Educational Center) হখালা রাখার জর্য সংস্থার্ সর্ািক্রণ স  

আয়রা অয়র্ক্ থক্েু থর্য়  ক্াজ ক্য়রয়ের্। হেথস তার অবসর সময়  র্িারস অে েয মুভয়মন্ট 

(Daughters of the Movement) প্রথতষ্ঠা ক্য়রর্ এবং প্রযার্  র্, যা র্ারীয়ের এক্টি ভথগর্ীত্ব যারা 

তায়ের হসবার উত্তরাথযক্ার এবং র্যা  ও সায়মযর প্রথত সংগ্রায়মর প্রথতশ্রুথত অবযা ত রাখয়ত 

এক্ক্তিত  য় য়ের্। হেথস কু্ইথর্থপ াক্ ইউথর্ভাথস নটি (Quinnipiac University) হিয়ক্ তার জথুরস 

র্ক্টর এবং  যাম্পির্ ইউথর্ভাথস নটি (Hampton University) হিয়ক্ স্নাতক্ থর্থগ্র লাভ ক্য়রর্।  

  

হেপুটি বেম্বরক্টর অফ ইর্ফ্রাস্ট্রাকিার থ সায়ব বিম্বর্বল বে. কুম্বক থর্য় াগ ক্রা  য় য়ে। এই 

ভূথমক্া , থতথর্ থবথভন্ন হের্ায়রল থিপক্ষী  পথরক্াঠায়মা আইর্-অি নাথ ত হপ্রাগ্রামগুথলর 

রাজযবযাপী সমন্ব  এবং বাস্তবা য়র্র হর্তৃত্ব হের্, তার সায়ি অগ্রাথযক্ারযুি থর্ম নাণ 



প্রক্ল্পগুথলয়ত হক্ৌশলগত স া তা প্রোর্ ক্য়রর্। রায়জয হযাগোয়র্র আয়গ, থময়র্থল থর্উ ই ক্ন 

থসটি হম র অথেয়স ক্যাথপিাল প্রয়জক্টয়সর থর্য়রক্টর থ য়সয়ব োথ ত্ব পালর্ ক্য়রর্, হযখায়র্ থতথর্ 

শ য়রর জর্য জটিল, বহু-হেক্য় াল্ডার প্রক্য়ল্পর থবতরণ পথরচালর্া ক্য়রর্। থতথর্ পথরব র্, হসতু 

এবং সুথবযা উন্ন র্ প্রক্য়ল্পর থবস্তৃত পথরসয়র ক্াজ ক্য়র প্রয়ক্ৌশল পরাময়শ ন তার ক্ম নজীবর্ 

শুরু ক্য়রথেয়লর্। থময়র্থলর NYU িযান্ডর্ সু্কল অে ইক্তঞ্জথর্ াথরং (NYU Tandon School of 

Engineering) হিয়ক্ থসথভল ইক্তঞ্জথর্ াথরংয়  বযায়চলর অে সাইি এবং ক্লাথম্ব া থবশ্বথবেযাল  

(Columbia University) হিয়ক্ সাসয়িইয়র্থবথলটি মযায়র্জয়ময়ন্টর মাোস ন অে সাইি থর্থগ্র 

রয় য়ে৷  

  

বসিা হফম্বক থর্য় াগ ক্রা  য় য়ে হেপুটি হসম্বেিাবর ফর অোপম্ব ন্টম্বিন্টস অোন্ড 

ব উিোর্ বরম্বসাম্বস নম্বসর পয়ে। থসিা সম্প্রথত হর্পুটি অযাপয় ন্টয়মন্টস হসয়েিাথর থ য়সয়ব 

োথ ত্ব পালর্ ক্য়রয়ের্। থতথর্ এক্তক্সথক্উটিভ ট্র্ার্ক্তজশর্ টিয়মর থসথর্ র উপয়েষ্টা থ য়সয়ব 

এক্তক্সথক্উটিভ হচম্বায়র হযাগোর্ ক্য়রর্। পূয়ব ন, থসিা কৃ্থষ ও বাজার থবভায়গর (Department of 

Agriculture and Markets) র্ীথত সংোন্ত পথরচালক্ থেয়লর্। থতথর্ এম্পা ার হেি হেয়লা 

হপ্রাগ্রায়মর (Empire State Fellows Program) মাযযয়ম রাজয সরক্ায়র প্রয়বশ ক্য়রর্ এবং 

তৎক্ালীর্ হলেয়ির্যান্ট গভর্ নর ক্যাথি হ াক্য়লর গথরষ্ঠ উপয়েষ্টা থ য়সয়ব ক্াজ ক্য়রর্। রায়জযর 

পথরয়ষবার আয়গ, থসিা এক্জর্ থশক্ষাথবে এবং সাংসৃ্কথতক্ পথরবতনয়র্র এয়জন্ট থেয়লর্, 

কু্পারসিাউর্ হসন্ট্রাল সু্কয়ল (Cooperstown Central School) থতথর্ সু্কল লাইয়ব্রথর থমথর্ া 

থবয়শষয়ের পয়ে আসীর্ থেয়লর্, এবং ও ার্ওন্টা থসটি সু্কল থর্থিয়ক্ট (Oneonta City School 

District) এক্জর্ প্রািথমক্ থশক্ষক্ এবং আেিারসু্কল হপ্রাগ্রাম থশক্ষাথবে থেয়লর্। এক্জর্ গথব নত 

ও ার্ন্টার বাথসন্দা, থসিা সক্তে ভায়ব তার সম্প্রোয় র সায়ি জথ়িত এবং ওিয়সয়গার জর্য পাে 

হবার্ন হপ্রথসয়র্ন্ট অে অপরচুথর্টিজ থ সায়ব ক্াজ ক্য়রর্। থতথর্ হেি ইউথর্ভাথস নটি অে থর্উ 

ই ক্ন (State University Of New York, SUNY) ও ার্অন্টা হিয়ক্ তশশব থশক্ষা  বযায়চলর অে 

সাইি, ইউথর্ভাথস নটি অযাি আলয়বথর্ (University at Albany) হিয়ক্ এক্টি মাোস ন অে সাইি, 

SUNY হক্ািনলযান্ড (SUNY Cortland) হিয়ক্ অযার্ভাির্ োথর্ ইর্ এরু্য়ক্শর্াল 

অযার্থমথর্য়েশয়র্ এক্টি সাটিনথেয়ক্ি এবং থতথর্ অযালবাথর্ লয (Albany Law) এ মার্ব সম্পে 

অযয র্ ক্য়রয়ের্।  

  

বর্ম্বকাল বিগবলওর রাজ্ে পবরিালর্ার পবরিালম্বকর বিফ অফ োফ পয়ে থর্য় াক্তজত 

 য় য়ের্। এই ভূথমক্া , থর্য়ক্াল 12টি র্ীথতর হপািনয়োথলওর েল এবং 70 টিরও হবথশ রায়জযর 

এয়জক্তি এবং ক্তৃনপক্ষ পথরচালর্ার জর্য রাজয পথরচালর্ার পথরচালক্য়ক্ স া তা ক্রয়বর্। 

এক্তক্সথক্উটিভ হচম্বায়র হযাগোয়র্র আয়গ, থর্য়ক্াল থর্উ ই ক্ন থসটির হম র পয়ে প্রচারণার হর্পুটি 

ক্যায়ম্পইর্ মযায়র্জার থেয়লর্ এবং এর আয়গ থতথর্ থর্উ ই ক্ন থসটি হম য়রর অথেয়স (New 

York City Mayor's Office) র্ীথত ও আন্তঃসরক্ার উপয়েষ্টা এবং থর্উ ই ক্ন হেি অযায়সম্বথল 

হমম্বাস ন অথেয়স (Chief of Staff to a New York State Assemblymember's Office) থচে অে 

োে থ য়সয়ব ক্াজ ক্য়রয়ের্। থর্য়ক্াল এক্জর্ প্রিম প্রজয়ন্মর ক্য়লজ স্নাতক্ এবং ক্লথম্ব া 

ইউথর্ভাথস নটি হিয়ক্ সাসয়িয়র্য়বল হর্য়ভলপয়মন্ট থর্য়  বযায়চলর অে আিনস থর্থগ্র যরণ ক্য়রর্। 

থতথর্ েযায়ির্ আইলযায়ন্ড ব়ি  য় য়ের্ এবং হশখক্য়র্ বাস ক্য়রর্।  

  



এেগার সান্টার্া গভণ নম্বরর উপসবিম্বির পয়ে থর্য় াক্তজত  য় য়ের্। এর্গার এর আয়গ 

এক্তক্সথক্উটিভ হচম্বায়র র্াউর্য়েি আঞ্চথলক্ থবষ ক্ পথরচালক্ থ য়সয়ব োথ ত্ব পালর্ ক্য়রর্। 

এক্তক্সথক্উটিভ হচম্বায়র হযাগোয়র্র আয়গ, থতথর্ হলবারাস ন ইোর্ ন থরক্তজওর্ অগ নার্াইক্তজং োয়ন্ডর 

(Laborers Eastern Region Organizing Fund) রাজনর্থতক্ ও সরক্ারী থবষ ক্ পথরচালক্ 

থ য়সয়ব োথ ত্ব পালর্ ক্য়রর্। পূয়ব ন তার ক্ম নজীবয়র্, এর্গার থর্উ ই ক্ন হেি হর্য়মায়েটিক্ 

ক্থমটির (New York State Democratic Committee) হর্পুটি এক্তক্সথক্উটিভ থর্য়রক্টর থেয়লর্ 

এবং 2008 সায়ল থ লাথর থির্ির্ ের হপ্রথসয়র্ন্ট এর উত্তর-পূব ন রাজনর্থতক্ পথরচালক্ থেয়লর্। 

থর্উ ই ক্ন হেয়ির সায়ি তার ভূথমক্াগুথলর আয়গ, এর্গার থবথভন্ন হবায়র্ন বয়সয়ের্, ইয় াঙ্কাস ন 

হবার্ন অে এরু্য়ক্শয়র্র (Yonkers Board of Education) ট্র্াথে এবং ওয় েয়চোর ক্াউথন্ট 

হসিাস 2020 ক্মথিি ক্াউন্ট ক্থমটির (Westchester County Census 2020 Complete 

Count Committee) স -সভাপথত থ সায়ব ক্াজ ক্য়রয়ের্। থতথর্ হোর্ন যাম ইউথর্ভাথস নটি হিয়ক্ 

থবজয়র্স অযার্থমথর্য়েশয়র্ বযায়চলস ন থর্থগ্র এবং MBA অজনর্ ক্য়রর্। এো়িাও থতথর্ 

উইলথমংির্ ইউথর্ভাথস নটি, উইলসর্ গ্রযাজয়ু ি হসন্টার (Wilmington University, Wilson 

Graduate Center) হিয়ক্ পাবথলক্ অযার্থমথর্য়িশয়র্ স্নাতয়ক্াত্তর থবোর্ বযবস্থাপর্া থর্থগ্র 

লাভ ক্য়রর্।  

  

িে ওম্ব েহুইস হেপুটি বেম্বরক্টর অি হেি অপাম্বরের্স পয়ে থর্য় াক্তজত  য় য়ের্। ির্ 

পাবথলক্ হসক্টয়র থবথভন্ন হর্তৃয়ত্বর পয়ে ক্াজ ক্য়রয়ের্। অথত সম্প্রথত, ির্ থর্উ ই ক্ন হেি 

থর্পািনয়মন্ট অে ট্র্ািয়পায়িনশয়র্র (New York State Department of Transportation) থচে 

অে োে থেয়লর্। এই ভূথমক্া , ির্ 8,200 জর্ ক্মী স  এক্টি এয়জক্তি পথরচালর্া ক্রয়ত 

স া তা ক্য়রথেল যা অপায়রশর্গুথল সমি নর্ ক্রার জর্য তোরথক্ এবং থর্য়েনথশক্া প্রোর্ ক্য়র। 

 ার্সর্ ভযাথলর আঞ্চথলক্ পথরচালক্ থ সায়ব, থতথর্ থর্উ ই ক্ন হেি থর্পািনয়মন্ট অে 

ট্র্ািয়পায়িনশয়র্র (New York State Department of Transportation, NYSDOT) বৃ ত্তম 

অঞ্চয়লর হর্তা এবং প্রশাসক্ থ সায়ব ক্াজ ক্য়রথেয়লর্ এবং থতথর্ ওয় েয়চোর, রক্লযান্ড, 

অয়রঞ্জ, পুির্াম, র্ায়চস, ক্লাথম্ব া এবং আলোর ক্াউথন্টয়ত NYSDOT হপ্রাগ্রামগুথল তত্ত্বাবযার্ 

ও পথরচালর্ার জর্য ো ী থেয়লর্। তার রাজযবযাপী ভূথমক্া ো়িাও, ির্ মাথক্নর্ হসর্াবাথ র্ীয়ত 

(U.S. Army) এক্জর্ অশ্বায়রা ী অথেসার থ সায়বও ক্াজ ক্য়রয়ের্। থতথর্ হপশা  এক্জর্ 

প্রয়ক্ৌশলী, হরর্য়সলার পথলয়িক্থর্ক্ ইর্থেটিউি (Rensselaer Polytechnic Institute) হিয়ক্ 

থসথভল ইক্তঞ্জথর্ াথরং-এ স্নাতক্ থর্থগ্র অজনর্ ক্য়রয়ের্।  
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