
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল মার্র্ীয় হ ক্টর বি. লাস্োলম্বক বর্উ ইয়কন হেম্বের আবিল হকাম্বেনর 

প্রধার্ বিচারিবি ব ম্বস্ম্বি মম্বর্ার্ীি করম্বলর্  

  

একজর্ বিম্বেষজ্ঞ জুবরে, লাস্োল ঐকেমিে গঠর্ এিং র্োয়বিচার িাওয়ার স্ুম্ব াগ 

িৃদ্ধি করার হেম্বে অবধক অবভজ্ঞিা বর্ম্বয় আস্ম্বের্  

  

মার্র্ীয় এিউইর্া দ্ধজ. বরচািনস্র্-হমম্বেলস্র্ প্রধার্ প্রোস্বর্ক বিচারিবির দাবয়ত্ব 

িালর্ করম্বির্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্ন সুথিম হক্াকটনর (New York Supreme Court) থিতীয় 

থিভাকগর (Second Department) সভাপথত থিচারক্, মার্র্ীয় হ ক্টর থি. লাসযালকক্ থর্উ ইয়ক্ন 

আথপল হক্াকটনর (New York State Court of Appeal) পরিতী িধার্ থিচারপথত থ কসকি 

মকর্ার্ীত ক্করকের্। িধার্ থিচারপথত থ কসকি, লাসযাল থর্উ ইয়কক্নর সকি নাচ্চ আদালকতর এিং 

হেকটর সম্পূর্ ন থিচার থিভাকগর হর্তৃত্ব থদকির্। পাশাপাথশ, থসকর্ট ক্তৃনক্ থর্শ্চিত  ওয়ার পর 

িধার্ িশাসথর্ক্ থিচারপথত থ কসকি মার্র্ীয় শ্চজ. থরচািনসর্-হমকেলসর্কক্ থর্কয়াগ িদাকর্র 

থিচারপথত লাসযাকলর উকেকশযর িথত গভর্ নর হ াক্ল থর্কজর শক্ত সমি নর্ জাথর্কয়কের্। িধার্ 

িশাসথর্ক্ থিচারপথত হেটিযাপী আদালত িযিস্থার িথতথদকর্র ক্ার্ নক্রম তত্ত্বািধার্ ক্করর্।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন আথপল হক্াকটনর র্যায়থিচাকরর মশাল  কয় িাক্ার দীর্ ন ইথত াস আকে এিং থিচারপথত 

লাসযাল হসই ঐথতক যর এক্জর্ দুদনান্ত জথুরে। আমাকদর সকি নাচ্চ আদালতকক্ পুকরা হদকশর 

হর্তা থ কসকি থর্শ্চিত ক্রার মকতা দক্ষতা, অথভজ্ঞতা, ও িুশ্চিমত্তা তার রকয়কে," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "থিচারপথত লাসযাকলর ঐক্যমতয গঠর্ক্ারী থ কসকি দুদনান্ত সরু্াম রকয়কে, এিং আথম 

জাথর্ থতথর্ র্যায়থিচাকরর হসিায় আদালতকক্ এক্শ্চিত ক্রকত পারকির্। থতথর্ ক্ার্ নক্রভাকি 

হদকশর সি নি ৃৎ হেট আথপল হক্াকটনর হর্তৃত্ব থদকয়কের্, এিং আথম জাথর্ হর্ থিচারপথত 

থরচািনসর্-হমকেলসকর্র সাকি অংশীদাথরকত্ব থতথর্ থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য র্যায়থিচার পাওয়ার 

সুকর্াগ সম্প্রসারর্ ক্রায় মকর্াকর্াগ থদকির্। আমাকদর অথধক্ার রক্ষা ক্রকত এিং থর্উ ইয়কক্নর 

মূলযকিাধ ি াল রাখার জর্য হেকটর আদালতগুথল এখর্ অর্য হর্কক্াকর্া সমকয়র হিকক্ হিথশ 

গুরুত্বপূর্ ন, এিং আথম জাথর্ থিচারপথত লাসযাল ঠঠক্ তাই ক্রার জর্য আদালকতর হর্তৃত্ব 

থদকির্।"  

  



আথম গভর্ নর হ াক্কলর মকর্ার্য়র্ হপকয় থির্ীত  কয়থে, এিং এই অসাধারর্ সম্মাকর্র জর্য 

তাকক্ ধর্যিাদ জার্াশ্চি।" আথম সততা ও র্যার্যতার সাকি হক্াকটনর হর্তৃত্ব থদকত, র্যায়থিচার ি াল 

রাখকত, এিং থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর অথধক্ার রক্ষা ক্রকত িথতশ্রুথতিি," বিচারিবি লাস্োল 

িম্বলর্। "থর্ি নাচর্ থর্শ্চিত  কল, আমার পথরক্ল্পর্া  কলা মার্র্ীয় এিউইর্া শ্চজ থরচািনসর্-

হমকেলসর্কক্ িধার্ িশাসথর্ক্ থিচারপথত থ কসকি থর্কয়াগ দার্ ক্রা, এিং আথম আমাকদর 

আদালতগুথলকক্ সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসীর ক্লযাকর্র জর্য র্ত হিথশ সম্ভি ক্ার্ নক্র ও দক্ষ ক্রার 

হচষ্টায় তার সাকি ক্াজ ক্রকত হপকর সম্মাথর্ত হিাধ ক্রকিা।"  

  

2021 সাল হিকক্ থিতীয় থিভাকগর সভাপথত থিচারপথত থ কসকি থিচারপথত লাসযাল হদকশর 

িযস্ততম ও সি নি ৃৎ হেট আথপল হক্াকটনর হর্তৃত্ব থদকয়কের্, হর্খাকর্ 21জর্ স কর্াগী থিচারপথত, 

400-র হিথশ র্র্জথুিথশয়াল ক্ম নচারী, এিং আর্মুাথর্ক্ 69 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার িাকজট 

রকয়কে। 2008 সাকল এক্জর্ থর্উ ইয়ক্ন সুথিম হক্াটন থিচারপথত থ সাকি থর্ি নাথচত  ওয়ার পর, 

তাকক্ 2014 সাকল থিতীয় থিভাকগর স কর্াগী থিচারপথত থ কসকি থর্কয়াগ হদওয়া  য়।  

  

এর পূকি ন, থিচারপথত লাসযাল সাক াক্ ক্াউথি থিথিক্ট অযাটথর্ নর অথ কস (Suffolk County 

District Attorney's Office) এক্জর্ স ক্ারী থিথিক্ট অযাটথর্ ন (District Attorney, DA) থ কসকি 

ক্াজ ক্করকের্ 1993 হিকক্ 1998 পর্ নন্ত, এিং 2002 হিকক্ 2008 পর্ নন্ত, র্খর্ থতথর্ থিকশষ তদন্ত 

িুযকরার (Special Investigation Bureau) হিপুঠট িুযকরা িধার্ থেকলর্। DA-র অথ কস তার 

দাথয়ত্বক্াকলর মকধয, 1998 হিকক্ 1999 পর্ নন্ত থতথর্ রাসথক্র্ মককা  যালঠটকশক্ থপথসর (Ruskin 

Moscou Faltishek, P.C.) এক্জর্ স কর্াগী থ কসকি এিং 1999 হিকক্ 2002 পর্ নন্ত এক্জর্ 

স ক্ারী অযাটথর্ ন হজর্াকরল থ কসকি ক্াজ ক্করকের্।  

  

থর্ি নাচর্ থর্শ্চিত  কল, থিচারপথত লাসযাল িিম লযাঠটকর্া িধার্ থিচারপথত থ কসকি ইথত াস ততথর 

ক্রকির্। তার থপতামাতার জন্ম  কয়থেকলা পুকয়কতনা থরকক্াকত এিং থতথর্ িড়  কয়কের্ লং 

আইলযাকে, গ্র্যাজকুয়ট ক্করকের্ হেিউি  াই কুল (Brentwood High School) হিকক্ এিং তার 

পথরিাকরর িিম সদসয থ কসকি এক্ঠট ক্কলজ থিথগ্র্ অজনর্ ক্করকের্। থিচারপথত লাসযাল 1990 

সাকল হপর্থসলভযাথর্য়া হেট ইউথর্ভাথস নঠট (Pennsylvania State University) হিকক্ এক্ঠট 

িযাকচলর থিথগ্র্ এিং 1993 সাকল থমথশগার্ ইউথর্ভাথস নঠট ল কুল (University of Michigan Law 

School) হিকক্ তার আইর্ থিথগ্র্ অজনর্ ক্করর্। থতথর্ থর্উ ইয়ক্ন হেকটর িার অযাকসাথসকয়শর্ 

(New York State Bar Association), সাক াক্ ক্াউথি িার অযাকসাথসকয়শর্ (Suffolk County Bar 

Association), NYS লযাঠটকর্া থিচারপথতর অযাকসাথসকয়শর্ (NYS Latino Judges Association) 

এিং পুকয়কতনা থরকক্া িার অযাকসাথসকয়শকর্র (Puerto Rico Bar Association) এক্জর্ সদসয।  

  

মার্র্ীয় এিউইর্া শ্চজ. থরচািনসর্-হমকেলসর্ 2017 সাল হিকক্ থর্উ ইয়কক্নর এক্শ্চিত আদালত 

িযিস্থার (New York Unified Court System) র্যায়থিচার উকদযাকগর হিপুঠট িধার্ িশাসথর্ক্ 

থিচারপথত থ কসকি এিং হেইম হক্াকটনর (Court of Claims) থিচারক্ থ কসকি দাথয়ত্ব পালর্ 

ক্রকের্। হসই ভূথমক্ায়, থতথর্ হদওয়াথর্, হ ৌজদাথর ও পাথরিাথরক্ হক্াকটন, উপাজনর্, হিক্ষাপট িা 

সক্ষমতা থর্থি নকশকষ সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য র্যায়থিচাকরর অি নপূর্ ন সকুর্াগ থর্শ্চিত ক্রকত 

ক্াজ ক্করকের্। এোড়াও থিচারপথত থরচািনসর্-হমকেলসর্ আদালত িযিস্থায় ির্ নিাদ সংক্রান্ত 

পক্ষপাকতর থিষকয় সমার্ র্যায়থিচাকরর থিকশষ উপকদষ্টা, হজ  জর্সকর্র সুপাথরশ িাস্তিায়র্ 



ক্রকত হক্াটন উকদযাকগর সমার্ র্যায়থিচাকরর হর্তৃত্ব িদার্ ক্করর্, এিং হসই সাকি থর্উ ইয়ক্ন 

হেকটর আদালতসমূক  থলঙ্গ সমতা উন্নত ক্রকত আদালকত র্ারীকদর হেট জথুিথশয়াল ক্থমঠটর 

(New York State Judicial Committee on Women) সুপাথরশ িাস্তিায়কর্র হর্তৃত্ব িদার্ ক্করর্। 

থিচারপথত থরচািনসর্-হমকেলসর্কক্ 2017 সাকল হেইম হক্াকটন থর্কয়াগ হদওয়া  য় এিং থতথর্ 

এখকর্া হিকে সশ্চক্রয় আকের্। থিচারপথত থরচািনসর্-হমকেলসর্ িিম আদালত িযিস্থায় 

হর্াগদার্ ক্করর্ কু্ইন্স ক্াউথি পাথরিাথরক্ আদালকতর (Queens County Family Court) 

এক্জর্ হক্াটন-অযাটথর্ ন হর াথর থ কসকি, এর পূকি ন থতথর্ থর্উ ইয়ক্ন থসঠট আিাসর্ আদালত (New 

York City Housing Court) পাথরিাথরক্ আদালত, এিং সুথিম হক্াকটন মকেলকদর িথতথর্থধত্ব 

ক্করকের্। থতথর্ 2003 সাকল এক্জর্ পাথরিাথরক্ আদালকতর থিচারক্, 2008 সাকল কু্ইন্স ক্াউথি 

সুপারভাইশ্চজং পাথরিাথরক্ আদালকতর থিচারক্, এিং এক্ িের পর পকদান্নথত হপকয় থর্উ ইয়ক্ন 

থসঠট পাথরিাথরক্ আদালকতর িশাসথর্ক্ থিচারপথত  র্। থিচারপথত থরচািনসর্-হমকেলসর্ থর্উ 

ইয়ক্ন থসঠট ইউথর্ভাথস নঠট (New York City University, CUNY) ল কুল হিকক্ গ্র্যাজকুয়ট ক্করকের্, 

হ ৌজদাথর র্যায়থিচাকর তার এক্ঠট থপএইচথি রকয়কে, এিং থতথর্ জর্ হজ শ্চক্রথমর্াল জাথেস 

ক্কলজ (John Jay College of Criminal Justice) এিং   িা ল কুকলর (Hofstra Law School) 

এক্জর্ অযািজাঙ্কট অধযাপক্।  

  

আথপল হক্াকটনর িধার্ থিচারপথত থর্ি নাচকর্র িশ্চক্রয়াঠট সংথিথধ িারা পথরচাথলত  য় এিং এর 

হর্তৃত্ব হদয় জথুিথশয়াল মকর্ার্য়র্ ক্থমশর্ (Commission on Judicial Nomination)। ক্থমশর্ 

গভর্ নরকক্ সাতজর্ িািীর এক্ঠট তাথলক্া হিরর্ ক্কর, র্ার হিকক্ তাকক্ এক্জর্ িািীকক্ 

মকর্ার্ীত ক্রকত  য়।  

  

###  

  

 
আকরা সংিাদ পাওয়া র্াকি এখাকর্ www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট | এশ্চিথক্উঠটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

আর্সািস্ক্রাইি ক্রুর্ 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cdb27d229291445c256b608dae4367687%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073219829453964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0EAkiqMojhx8pk2I27kYTFUlcljpiM9v2JojmbCKLjA%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESA67D58210727C64C85258920005855C200000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cdb27d229291445c256b608dae4367687%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073219829453964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1HNHqxEgVPWcMAGCUQPayPKUKcUC%2Bj5EJg4l1JHzGVU%3D&reserved=0

