
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা টামন 3-এর প্রোসবর্ক বর্ম্ব াম্বগর প্রথম রাউন্ড ঘ াষণা করম্বলর্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে তার প্রশাসমর্র র্তুর্ নর্ম ামগর ঘ াষণা েরমের্।  

  

"এই ঘেমের প্রনতটি ঘোণার বানসন্দামের জীবর্ উন্নত পনেনসর উন্ন র্ ও প্রম ামগ এই প্রশাসর্ বদ্ধপনরের, 

ঘেমর্ বন্দেু নর্রাপত্তা ঘজারোর েরা, আমামের প্রােৃনতে সম্পে রক্ষা েরা, অ্র্ননর্নতে সুমোগ বৃনদ্ধ েমর 

নর্উ ই েন বাসীর জর্য র্তুর্ এেনবিংশ শতাব্দীর েমনসিংস্থার্ েরা", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এইসব ঘমধাবী 
ও নর্মবনেত মার্ুমষর সামর্ োজ গনবনত এবিং আমরা এেসামর্ আমামের অ্গ্রগনত অ্বযাহত রাখনি এবিং নর্উ 

ই েন মে এনগম  নর্ম  োনি।"  

  

বকথ করম্বলট নর্উ ই েন  ঘেে পুনেমশর সুপানরমেমেে নহমসমব মমর্ার্ীত হমবর্। জর্াব েরমেে এখর্ ঘেপুটি 

সুপানরমেমেে নহমসমব োজ েরমির্। নতনর্ 30 বির ধমর নর্উ ই েন  ঘেে পুনেমশর নবনভন্ন েহে, তেন্ত ও 

নর্বনাহী বযবস্থাপর্া পমে চােনর েমরমির্, মমধয সহোরী ঘেপুটি সুপানরমেমেে, নর্উ ই েন  নসটি টু্রমপর 

(Troop NYC) টু্রপ েমাোর এবিং নবভাগী  সেরেপ্তমরর (Division Headquarters) ভারপ্রাপ্ত োফ 

ইন্সমপক্টর অ্ন্তভুন ক্ত। এিাড়াও নতনর্ ঘেে পুনেশ নর্বনাহী ঘপােন মফানেও নরনভউ পষনে (State Police 

Executive Portfolio Review Board), নর্উ ই েন  ঘেে ইোরঅ্পামরবে ও জরুরি  ঘোগামোগ 

পষনে(Interoperable and Emergency Communications Board), নর্উ ই েন  ঘেে নমউনর্নসপযাে 

পুনেশ প্রনশক্ষণ পনরষে (Municipal Police Training Council) এ োজ েমরমির্। এিাড়াও জর্াব 

েরমেে নর্উ ই েন  ঘেে সন্ত্রাস েমর্ ঘজার্ 4 (Counter Terrorism Zone 4) এর সহসভাপনত নহমসমব 

োজ েমরমির্। জর্াব েরমেে ঘোনর্ ব্রুমের নর্উ ই েন  ঘেে নবশ্বনবেযাে  (State University of New 

York at Stony Brook) ঘর্মে নব.এ. এবিং মযানরে েমেজ (Marist College) ঘর্মে জর্প্রশাসমর্ মাোসন 
নেগ্রী (M.P.A) নর্ম মির্।  

  

বলন্ডা ঘলসওম্ব ল নর্উ ই েন  ঘেে অ্র্ননর্নতে ঘসবা অ্নধেপ্তমরর (Department of Financial 

Services) সুপানরমেমেে মমর্ার্ীত হমবর্। নমস ঘেসওম ে সবনমশষ চীফ অ্ব োফ এবিং গভর্নমরর 

োউনন্সের (Chief of Staff and Counselor to the Governor) নহমসমব োজ েমরমির্। এই পমে 

র্াোোেীর্, নতনর্ নর্বনাহী ঘচম্বার এব   র্ীনতশাস্ত্র ও আইর্ প্রম াগ সিংক্রান্ত নবষম র অ্পামরশর্ ওভারনভউ 

েমরর্। নমস ঘেসওম ে পূমবন েযানেমফানর্ন ার োেভার শহমর (Culver City) এেটি েযান্সার ফাউমেশর্ 

উমেযামগর নর্বনাহী পনরচােে নহমসমব োজ েমরমির্। এর পূমবন নমস ঘেসওম ে চীফ নরস্ক অ্নফসার (Chief 

Risk Officer) এবিং গভর্নর কুওমমার োউনন্সের নহমসমব োজ েমরমির্ ঘেখামর্ নতনর্ প্রর্ম পুমরা ঘেমের 

এমজনন্স ও অ্মর্ানরটির জর্য র্ীনতশাস্ত্র, ঝুুঁ নে ও সম্মনতর নসমেম ততনর েমরর্। নমস ঘেসওম ে পূমবন গভর্নমরর 

নবমশষ উপমেষ্টা নিমের্, এবিং এেটি অ্তযাধুনর্ে ওমপর্ ঘেো উমেযামগ, ওমপর্ নর্উ ই মেন র (OpenNY) 



 

 

স্থপনত নিমের্। এিাড়াও নতনর্ অ্যােনর্ন ঘজর্ামরে কুওমমার নবমশষ উপমেষ্টা নহমসমব োজ েমরর্, ঘেখামর্ নতনর্ 

পাবনেে ঘপর্শর্ তহনবমের ঘপ-েু-ঘে (pay-to-play) তেন্ত এবিং আউে-অ্ব-ঘর্েও ােন  (out-of-network) 

স্বাস্থয বীমা তেন্ত তত্ত্বাবধার্ েমরর্, উভ মক্ষমে নতনর্ জাতী ভামব নসমেম সিংমশাধর্ নর্ম  আমসর্। এর পূমবন, 
নমস ঘেসওম ে নর্উ ই মেন র পূবন ঘজোর (Eastern District) জর্য সহোরী মানেন র্ অ্যােনর্ন নহমসমব র্  বির 

োজ েমরর্, োর মমধয েইু বির এর্মরার্ োস্ক ঘফামসনর (Enron Task Force) জর্য, এবিং নতনর্ ঘহর্নর 

এে.নেমসর্ পেে (Henry L. Stimson Medal) ও অ্সাধারণ ঘসবার জর্য অ্যােনর্ন ঘজর্ামরমের পুরস্কার 

(Attorney General's Award for Exceptional Service) োভ েমরর্। নমস ঘেসওম ে সাউর্ ঘলানরো 
নবশ্বনবেযােম র নর্উ েমেজ (New College of the University of South Florida) ঘর্মে নব.এ. েমরর্ 

এবিং মা ানম নবশ্বনবেযােম র আইর্ সু্কে (University of Miami School of Law) ঘর্মে সম্মার্সহ তার 

জনুরস েক্টর (Juris Doctor, J.D.) নেগ্রী োভ েমরর্। ঘলানরোর েনক্ষণ ঘজোর মানেন র্ ঘজো জমজর জর্য 
নতনর্ ক্লামেন র োজ েমরমির্। নতনর্ নর্উ ই েন  নবশ্বনবেযােম র আইর্ সু্কমের অ্যােজাঙ্কে অ্ধযাপে নহমসমব 

সরোমরর র্ীনতশাস্ত্র ঘশখামর্ার োজ েমরর্, এবিং পূমবন নতনর্ ঘফােন হযাম নবশ্বনবেযােম র আইর্ সু্কমের 

অ্যােজাঙ্কে অ্ধযাপে আন্তজন ানতে অ্পরাধ আইর্ ঘশখামর্ার োজ েরমতর্।  

  

মাইম্বকল ঘেইর্ নর্উ ই েন  ঘেমের সামন ে ও অ্ক্ষমতা সহা তা অ্নফমসর (Office of Temporary and 

Disability Assistance) েনমশর্ার নহমসমব মমর্ার্ীত হমবর্। জর্াব ঘহইর্ বতন মামর্ আেোর োউনের 

(Ulster County) প্রর্ম োউনে নর্বনাহী নহমসমব োজ েরমির্ এবিং নর্উ ই েন  অ্যামসানসম শর্ অ্ব োউনেজ 

(Association of Counties) এর ঘপ্রনসমেে নর্বনানচত হম মির্। এই পেপ্রানপ্তর পূমবন, জর্াব ঘহইর্ আেোর 

োউনের প্রশাসে এবিং ঘেপুটি ঘোষাধযক্ষ নহমসমব োজ েমরমির্। নতনর্ এমক্রে েমেজ (Eckerd College) 

ঘর্মে নব.এ. েমরমির্।  

  

বথওম্ব ার কাস্টর্ার নর্উ ই েন  ঘেমের নপপে উইর্ ঘেমভেপমমোে নেজঅ্যানবনেটিজ অ্নফমসর (Office 

for People With Developmental Disabilities) েনমশর্ার নহমসমব মমর্ার্ীত হমবর্। ে. োের্ার পূমবন 
ঘেমভেপমমোে নেজঅ্যানবনেটিজ ঘহের্ অ্যাোম ন্স ইর্েমপনামরমশমর্র (Developmental Disabilities 

Health Alliance, Inc) ফাউোর ও ঘপ্রনসমেে নহমসমব োজ েমরমির্, ো হে এেটি ইনেমগ্রমেে বুনদ্ধগত ও 

নবোশমূেে অ্ক্ষমতা সহ মার্ুমষর প্রার্নমে েমের মার্নসে স্বাস্থয অ্র্ুশীের্। এিাড়াও নতনর্ মমেনফওর 

ঘমনেেযাে ঘেমে (Montefiore Medical Center) ঘরাজ এফ. ঘেমর্নে নশশু মূেযা র্ ও পুর্বনাসর্ ঘেে 

(Rose F. Kennedy Children's Evaluation and Rehabilitation Center, RFK CERC) এর 

পনরচােে নিমের্ এবিং নতনর্ অ্যােবােন  আইর্োইর্ ঘমনেেযাে সু্কমের (Albert Einstein School of 

Medicine) নশশুমরাগনবেযা অ্ধযাপে ও মমর্ামরাগনবেযা ও আচরণনবনধ নবজ্ঞামর্র অ্ধযাপে, ঘসখামর্ নতনর্ 

নবোশমূেে নশশুমরাগনবেযার রুর্ আই. গেসমযার্ (Ruth I. Gottesman) সভাপনত। ে. োের্ার 

োইমর্টিোে নবশ্বনবেযােম র ঘমনেনসর্ সু্কে (University of Connecticut School of Medicine) ঘর্মে 

তার েক্টর অ্ব ঘমনেনসর্ (M.D) নেগ্রী অ্জন র্ েমরর্ এবিং উইসের্নসর্ নবশ্বনবেযাে  (University of 

Wisconsin) ঘর্মে জর্স্বামস্থয মাোর অ্ব সাইন্স নেগ্রী োভ েমরর্। ে. োের্ার 

নশশুমরাগনবেযা,নবোশমূেে ও আচরণনবনধ নশশুমরাগ ও নর্উমরামেমভেপমমোে অ্ক্ষমতা  আমমনরোর্ 

নশশুমরাগনবেযা পষনে (American Board of Pediatrics) ঘর্মে ঘবােন -সর্েপ্রাপ্ত হম মির্, এবিং নতনর্ 

আমমনরোর্ অ্যামসানসম শর্ ফর নফনজনশ ার্ নেোরনশপ (American Association for Physician 

Leadership) েতৃে সর্েপ্রাপ্ত নর্বনাহী নচনেৎসে (Certified Physician Executive)। 1976 সামে 

মযাসাচুমসেস অ্ন্ধ ও েনৃষ্ট প্রনতবন্ধী অ্যামসানসম শমর্র (Massachusetts Association for the Blind 



 

 

and Visually Impaired) সরাসনর সমর্নর্ ঘপশাোর (Direct Support Professional) নহমসমব োজ শুরু 

েমর নতনর্ এই ঘক্ষমে 40 বিমরর ঘবনশ সম  ধমর োজ েরমির্।  

  

ঘলালা  বিউ. ব্র্োিেোম নসনভে সানভন স েনমশমর্র (Civil Service Commission) এেজর্ সেসয 
নহমসমব মমর্ার্ীত হমবর্ এবিং েনমশর্টির ঘপ্রনসমেে নহমসমব তার র্াম ঘ ানষত হম মি। পূমবন নমস ব্র্যাবহযাম 

নসনভে সানভন স অ্নধেপ্তমরর (Department of Civil Service) ভারপ্রাপ্ত েনমশর্ার ও নর্বনাহী ঘেপুটি 

েনমশর্ার নহমসমব োজ েমরমির্। এর পূমবন, নতনর্ প্রশাসমর্র ঘেপুটি েনমশর্ার (Deputy Commissioner 

for Administration) এবিং ঘেমের শ্রম অ্নধেপ্তমরর (Department of Labor) প্রধার্ ফাইর্যানন্স াে 

েমনেতন া (Chief Financial Officer, CFO)নহমসমব, এবিং ঘেমের বামজে নেনভশমর্র (Division of the 

Budget) প্রধার্ বামজে পরীক্ষে নহমসমব োজ েমরমির্। নতনর্ নিমের্ স্বাস্থয, ঘমনেমেইে ও ওভারসাইমের 

(Health, Medicaid and Oversight ) সহোরী ঘসমক্রোনর এবিং গভর্নর ঘেনভে পযাোরসমর্র অ্ধীমর্ 

নর্বনাহী ঘচম্বামর মার্ব ঘসবার (Human Services in the Executive Chamber) পনরচােে। এিাড়াও 

নতনর্ ওম স এে নমর্স (Ways and Means) এর অ্যামসম্বনে েনমটির নবধানর্ে বামজে 

নবমেষে(Legislative Budget Analyst), এবিং তার েযানর ামরর শুরুর নেমে অ্যামসম্বনেমযার্ এর্. নর্ে 

ঘপনরর োফ প্রধার্ নহমসমব োজ েমরমির্। নমস ব্র্যাবহযাম নর্উ ই েন  ঘেে নবশ্বনবেযাে  (State University 

of New York, SUNY) ঘর্মে অ্পরাধ র্যা নবচার ও সমাজনবজ্ঞামর্ তৈত নব.এ. েমরমির্ এবিং রেমফোর 

েমেজ অ্ব পাবনেে অ্যামফ াসন এে পনেনস (Rockefeller College of Public Affairs and Policy) 

ঘর্মে M.P.A. েমরমির্।  

  

এবরক কুম্বলম্বসই  নর্উ ই েন  ঘেমের পােন , নবমর্াের্ ও ঐনতহানসে সিংরক্ষণ অ্নফমসর (Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) েনমশর্ার নহমসমব মমর্ার্ীত হমবর্। জর্াব কুমেমসইে পূমবন 
ওমপর্ ঘেস ইর্নেটিউমের (Open Space Institute) পােন  ও পনেনস ঘপ্রাগ্রামমর (Parks and Policy 

Program) নসনর্ র ভাইস ঘপ্রনসমেে নহমসমব োজ েমরমির্। পূমবন, নতনর্ পােন , নবমর্াের্ ও ঐনতহানসে 

সিংরক্ষণ অ্নফমসর ঘখাো স্থার্ সুরক্ষার (Open Space Protection) ঘেপুটি েনমশর্ার নিমের্ এবিং 13 

বির ধমর পাবনেে েযাে ট্রামের (Trust for Public Land) নবনভন্ন পমে োজ েমরমির্। জর্াব কুমেমসইে 

ইম ে নবশ্বনবেযাে  ঘর্মে নব.এ., েযার্মফােন  আইর্ সু্কে (Stanford Law School) ঘর্মে J.D. এবিং ইম ে 

ফমরনি ও এর্ভা রর্মমোে োনে সু্কে (Yale School of Forestry and Environmental Studies) 

ঘর্মে মাোর অ্ফ ফমরনি নেগ্রী নর্ম মির্।  

  

এম্বলর্ রাইবল ঘেমের সিংমশাধর্ েনমশমর্র (Commission of Correction) সভাপনতর পে 

ঘপম মির্। এনপ্রে 2018 ঘর্মে, নতনর্ অ্ন্তবনতী সভাপনত নহসামব োন ত্বপাের্ েরমির্ োর আমগ নতনর্ 2017 

সামের জরু্ মামস েনমশমর্ নর্ম াগ পার্। এর আমগ জর্াব রাইনে সাত বিমরর অ্নধে সম  ধমর মযানেসর্ 

োউনে ঘশনরফ নহসামব োন ত্বপাের্ েমরর্। ঘশনরফ নহসামব নতনর্ 160 জমর্র ঘবনশ েমী সহ এেটি এমজনন্স 

চানেম মির্, মযানেসর্ োউনে চাইল্ড অ্যােমভামেনস ঘসোর (Madison County Child Advocacy 

Center) এর তোরনে েমরমির্, ো নশশুমের শারীনরে এবিং ঘেৌর্ নর্েনাতমর্র ঘেসগুনের তেন্ত েমর, এবিং 
গভর্নর কুওমমার েুব, জর্ নর্রাপত্তা এবিং র্যা  নবচার েনমশমর্র (Commission on Youth, Public 

Safety and Justice) সেসয নহসামব োন ত্বপাের্ েমরর্। ঘশনরফ নহসামব নর্বনানচত হও ার আমগ, জর্াব 

রাইনে নর্উ ই েন  ঘেে পুনেমশ 27 বির বযাপী েমনরত নিমের্, নতনর্ টু্রপ নে (Troop D) এ এেজর্ 

তেন্তোরী এবিং ইউনর্ফমন টু্রপার নহসামব োজ েমরর্ এবিং খুর্ ও অ্র্যার্য গুরুতর মামোর তেন্ত েমরর্। তার 

অ্র্যার্য োন মত্বর মমধয নতনর্ মােে শর্াক্তোরী এবিং নবমফারে শর্াক্তোরী কুকুমরর পনরচােে এবিং নফল্ড 



 

 

ঘট্রনর্িং অ্নফসার নিমের্। তার অ্র্যার্য পমের মমধয জর্াব রাইনে নর্উ ই েন  ঘেে ঘশনরফস ইন্সটিটিউে (New 

York State Sheriffs' Institute), নর্উ ই েন  ঘেে অ্যামসানসম শর্ ফর ইর্োরমসমরমেে এেুমেশর্ ঘপ্রাগ্রাম 

(New York State Association for Incarcerated Education Programs) এবিং মযানেসর্ োউনে 

অ্নফস অ্ব েয এনজিং অ্যােভাইজনর োউনন্সে (Office of the Aging Advisory Council) এর ঘবােন  অ্ব 

নেমরক্টরস এর সেসয নহসামব োন ত্বপাের্ েমরর্। নতনর্ েইু বার মযানেসর্ োউনের বষনমসরা আমমনরোর্ 

নেনজওর্ আইর্ প্রম াগোরী অ্নফসার ঘ ানষত হম মির্। নতনর্ SUNY-এর মনরসনভে ঘেে েমেমজ পমড়মির্ 

এবিং 2014 সামে েমেমজর উমৈাধর্ী বক্তা নিমের্।  

  

মাকন  ঘরা ার নর্উ ই েন  ঘেমের ঘমােরোর্ অ্নধেপ্তমরর (New York State Department of Motor 

Vehicles) েনমশর্ার নহমসমব োজ েরার জর্য মমর্ার্ীত হম মির্। জর্াব ঘরাোর বতন মামর্ বামফমো 
শহমরর েম্পট্রোর নহমসমব োজ েরমির্। পূমবন নতনর্ নর্উ ই েন  োমরর অ্যামসম্বনেমত এবিং ইনর োউনর্ের 

নবধার্সভা  োজ েমরমির্। নতনর্ ইনর েনমউনর্টি েমেজ ঘর্মে অ্যামসানসম ে অ্ব অ্যাোম ে সাইন্স 

(Associate of Applied Science, A.A.S.) নেগ্রী এবিং এম্পা ার ঘেে েমেজ (Empire State 

College) ঘর্মে বযামচের অ্ব সাইন্স নেগ্রী অ্জন র্ েমরর্।  

  

কোটবলর্ বিরা ন  ঘপ্রস ঘসমক্রোনর নহমসমব মমর্ার্ীত হম মির্। পূমবন নতনর্ মানেন র্ নসমর্ের এনম ঘক্লাবুচার এর 

ঘোগামোগ পনরচােে, েিংমগ্রসমযার্ শর্ পযাটিে মযামোনর্র োফ প্রধার্ ও ঘোগামোগ পনরচােে এবিং সামবে 

েিংমগ্রসমযার্ নেভ ইসরাম মের ঘোগামোগ পনরচােে নহসামব োন ত্বপাের্ েমরর্। নতনর্ র্ের ঘেম 

নবশ্বনবেযাে  (University of Notre Dame) ঘর্মে রাষ্ট্রনবজ্ঞামর্ নব.এ. েমরমির্।  

  

ঘ র্া কোম্বরাম্বটবর্উম্বটা বরম্বকা নবধানর্ে অ্যামফ াসন (Legislative Affairs) এর ঘেপুটি ঘসমক্রোনর 

নহমসমব নর্ম াগ ঘপম মির্। নমস েযামরামেনর্উমো নরমো 10 বিমরর ঘবনশ সম  ধমর ঘেে নসমর্মের এোনধে 

োফ পমে োজ েমরমির্, সবনমশষ নতনর্ নসমর্ে স্বাধীর্ গণতানন্ত্রে সমম্মেমর্র (Senate Independent 

Democratic Conference) োফ প্রধার্ নহমসমব সমবতর্ পানরবানরে িুটি, ঘজানম্ব সম্পনত্ত আইর্ ও 

ফরমক্লাজার সুরক্ষার মমতা নবষম র ঘেে বামজে ও পনেনস উমেযামগর ঘর্মগানসম শর্ েমরর্। নতনর্ জজন োউর্ 

নবশ্বনবেযােম র ফমরর্ সানভন স সু্কে (Georgetown University's School of Foreign Service) ঘর্মে 

ফমরর্ সাইন্স বযামচের অ্ব সাইন্স (Bachelor of Science in Foreign Service, BSFS) এবিং ব্রুেনের্ 

আইর্ সু্কে (Brooklyn Law School) ঘর্মে J.D. োভ েমরর্।  

  

ঘকবর্টা লম্ব   ইোরগভমমনোে অ্যামফ াসন (Intergovernmental Affairs) এর সহোরী ঘসমক্রোনর 

নহমসমব নর্ম াগ ঘপম মির্। এই নর্ম ামগর পূমবন, নমস েম ে নর্উ ই েন  নমশর্ ঘসাসাইটির (NYC Mission 

Society) উন্ন র্ ও বানহযে অ্যামফ াসন (Development and External Affairs) এর নসনর্ র ভাইস 

ঘপ্রনসমেে নহসামব চার বির োজ েমরমির্। নর্উ ই েন  নসটি নমশর্ ঘসাসাইটিমত, নমস েম ে 206-বির-

পুমরামর্া োনরদ্র্য নবমুখ   প্রনতষ্ঠার্টির তহনবে সিংগ্রহ ও বানহযে অ্যামফ াসন ঘেৌশমের ঘর্তৃত্ব ঘের্। নমস েম ে 

পূমবন জাতী  অ্যােশর্ ঘর্েও ামেন র (National Action Network) ঘেমভেপমমে পনরচােে (Director of 

Development) নহমসমব োজ েমরমির্। নমস েম ে নর্উ ই েন  নবশ্বনবেযােম র রবােন  এফ. ও াগর্ার সু্কে 

অ্ব পাবনেে সানভন স (Robert F. Wagner School of Public Service) ঘর্মে M.P.A. এবিং নর্উ ই েন  
নবশ্বনবেযােম র গযাোটির্ সু্কে অ্ব ইনেনভজ ুাোইজে োনে (Gallatin School of Individualized 

Study) ঘর্মে নব.এ. েমরমির্।  

  



 

 

বলচা বর্ম্ব র্ম্ব া পাবনেে ইমেনগ্রটির ঘেপুটি ঘেশাে োউনন্সে নহমসমব পমোন্ননত ঘপম মির্। নমস নর্ম র্মো 
পূমবন ঘহামেযাে নসনেউনরটি এে ইমামজন নন্স সানভন মসস নেনভশমর্র (Division of Homeland Security and 

Emergency Services) র্ীনতশাস্ত্র, ঝুুঁ নে ও সম্মনতর (Ethics, Risk and Compliance) নবমশষ 

উপমেষ্টা নহমসমব োজ েমরমির্। এর পূমবন, নতনর্ অ্যাপে ইর্েমপনামরশমর্র (Apple Inc.) নর্রাপত্তা োউনন্সে 

নহমসমব োজ েমরমির্। পূমবন নতনর্ নর্উ ই মেন র পূবন ঘজোর সহোরী মানেন র্ অ্যােনর্ন নহমসমব োজ েমরমির্ 

এবিং নসনভে রাইেস ইউনর্মের (Civil Rights Unit) ও র্ামেন াটিেস ইউটিমর্র (Narcotics Unit) ঘেপুটি 

চীফ নহমসমব োজ েমরমির্। নমস নর্ম র্মো হাভন ােন  নবশ্বনবেযাে  (Harvard University) ঘর্মে নব.এ. এবিং 
নেউে নবশ্বনবেযাে  (Duke University) ঘর্মে J.D. নেগ্রী অ্জন র্ েমরমির্।  

  

টিমবথ োটন ি নর্বনাহী অ্পামরশর্স এর পনরচােে (Director of Executive Operations) নহমসমব নর্ম াগ 

ঘপম মির্। জর্াব হােন জ সবনমশষ রাষ্ট্রপনত ওবামার নবমশষ সহোরী এবিং ঘহা াইে হাউমজর অ্যােভান্স 

অ্পামরশমর্র (Deputy Director of Advance Operations) ঘেপুটি পনরচােে নহমসমব োজ েমরমির্। 

পূমবন, নতনর্ ঘপ্রনসমেনন্স াে পামসনামর্ে অ্নফমসর (Presidential Personnel Office) প্রাম ানরটি ঘেসমমে 

পনরচােে (Director of Priority Placement ) এবিং নেপােন মমে অ্ব েয ইমেনর মরর (Department of 

the Interior) অ্পামরশর্ পনরচােে (Director of Operations) নহমসমব োজ েমরমির্। নতনর্ প্রনভমেন্স 

েমেজ (Providence College) ঘর্মে নব.এ. নেগ্রী ঘপম মির্।  

  

িারিারা রাইস অ্র্ননর্নতে নবোমশর (Economic Development) সহোরী ঘসমক্রোনর নহমসমব নর্ম াগ 

ঘপম মির্। নমস রাইস স্থার্ী  সরোমর ঘবশ নবনশষ্ট এেটি েযানর ার নিে এবিং নতনর্ ফ্র্যাঙ্কনের্ োউনে 

নবধার্সভার (Franklin County Legislature) প্রর্ম র্ারী সভাপনত নিমের্। পূমবন, নমস রাইস আনেরোে 

পােন  এমজনন্সর (Adirondack Park Agency) েনমশর্ার নহমসমব এবিং নর্উ ই েন  ঘেে অ্নি নর্রাপত্তা ও 

ভবর্ ঘোে োউনন্সমের (Fire Safety and Building Code Council) সেসয নহমসমব ভূনম নবোমশর োজ 

েমরমির্। নতনর্ SUNY েযােসবাগন ঘর্মে বযবসা  ও অ্র্নর্ীনতমত মযাগর্া োম োমে নব.এ. নেগ্রী োভ 

েমরর্, প্রাে-নচনেৎসা নবজ্ঞামর্ ঘবনর্িংের্ েমেজ (Bennington College) ঘর্মে ঘপাে-বযাোেনরম ে সর্ে 

(Post-Baccalaureate Certificate) এবিং অ্যােমবনর্ ঘমনেেযাে েমেজ (Albany Medical College) 

ঘর্মে নফনজনশ ার্স অ্যানসমেে (PA) নেগ্রী োভ েমরর্।  

  

িোবরকা এক্স. উইবল ামস আবাসমর্র সহোরী ঘসমক্রোনর (Assistant Secretary for Housing) 

নহমসমব নর্ম াগ ঘপম মির্। ঘেে সরোমর ঘোগোমর্র পূমবন, নমস উইনে ামস অ্যামসানসম শর্ ফর ঘর্ইবারহুে 

এে হাউনজিং ঘেমভোপমমমের (Association for Neighborhood and Housing Development) 

ঘেপুটি পনরচােে নিমের্, ঘেখামর্ নতনর্ নর্উ ই েন  শহমর সাশ্র ী আবাসর্ ও ইকুইমেবে অ্র্ননর্নতে নবোশ 

নর্নিত েরমত পনেনস ও অ্যােমভামেনস প্রমচষ্টার ঘর্তৃত্ব নেমতর্। নতনর্ মযাসাচুমসেস ইর্নেটিউে অ্ব 

ঘেেমর্ােনজ (Massachusetts Institute of Technology, MIT) এর আরবার্ োনেজ এে েযানর্িং 
নবভাগ (Department of Urban Studies and Planning) ঘর্মে শহর পনরেল্পর্া  (City Planning) 

মাোসন নেগ্রী ঘর্র্ ঘেখামর্ তার প্রধার্ নবষ  নিে আবাসর্ ও অ্র্ননর্নতে নবোশ (Housing and 

Economic Development), এবিং ঘসইে েুইমসর ও ানশিংের্ নবশ্বনবেযাে  (Washington University) 

ঘর্মে বযামচের অ্ব আেন স নেগ্রী ঘর্র্।  

  

উইবল াম বিোর জর্র্ীনতশামস্ত্রর ঘেৌর্ েনমশমর্ (Joint Commission on Public Ethics) নর্ম াগ 

ঘপম মির্। তার পূমবন এই পমে নিমের্ গযানর ঘজ. েযানভর্, োর ঘম াে 11 নেমসম্বর ঘশষ হম  ঘগমি। জর্াব 



 

 

নফশার পূমবন ওর্র্োগা োউনের ঘেপুটি োউনে নর্বনাহী নহমসমব োজ েমরমির্। পূমবন নতনর্ সানমে 

সফেও যার ঘোম্পানর্র (Summit Software Company) ঘো-ফাউোর এবিং নসইও নহমসমব োজ 

েমরমির্। জর্াব নফশার ইম ে নবশ্বনবেযাে  (Yale University) ঘর্মে নব.এ এবিং নসরাোস নবশ্বনবেযােম র 

মযাক্সওম ে সু্কে অ্ব নসটিমজর্নশপ এে পাবনেে অ্যামফ াসন (Syracuse University's Maxwell School 

of Citizenship and Public Affairs) ঘর্মে এম.এ েমরমির্।  

  
  
  

###  

  

 
অ্নতনরক্ত তর্য ঘপমত ঘেখুর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ই েন  ঘেে | এনক্সনেউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

আর্সাবরাইব েরুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESFC930AD0D4A663B98525837800653DD900000000000000000000000000000000

