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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা টামন 3 প্রোসম্বর্র চতু র্ন দফা বর্ম্ব াম্বগর ঘ াষণা ঘদর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ তার প্রশাসমর্র র্তু র্ নর্ম ামগর ঘ াষণা ঘের্।
"আমামের করা সর্নানিক নর্স্তৃ ত, সর্নানিক সুের
ূ প্রসারী ঘেট র্ামজট পাশ হও ার পর, আনম
নর্মর্নেত জর্মসর্কমের এই েলমক সামে নর্ম নর্উ ই কন র্াসীমের জর্য র্াস্তর্ ফলাফল প্রোমর্র ঘে
ঘরকর্ন র্তন মার্ প্রশাসর্ সৃনি কমরমে তা অ্র্যাহত রাখার সুমোগ ঘপম গর্নমর্াি করনে", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘফর্ামরল সরকার ঘেখামর্ নর্উ ই মকন র মূল আেশনমক চ্যামলঞ্জ কমর চ্মলমে,
ঘসখামর্ আনম নর্উ ই মকন র সমৃনির ঊর্ধ্নগনত র্জা রাখমত এই ঘমিার্ী র্যনির্মগনর সামে কাজ
করমত উন্মুখ হম আনে।"
মোবর ঘর্ম্বরস ঘ াবমম্বেজ পনরর্হর্ নর্ভামগর (Department of Transportation, DOT)
কনমশর্ার মমর্ার্ীত হমর্র্। নমজ ঘর্ানমমেজ 20 র্েমরর অ্নিক সম িমর পনরর্হর্, পানর্ ও
জ্বালার্ী অ্র্কাঠামমা, নর্রাপত্তা এর্ং লনজনেক ঘসক্টমর কাজ কমরমের্, ঘফর্ামরল সরকামরর অ্সংখয
ঘর্তৃ স্থার্ী পমেও োন ত্ব পালর্ কমরমের্, অ্নত সম্প্রনত 2015 সামল ঘপ্রনসমর্ন্ট ওর্ামা কতৃন ক
মমর্ার্ীত এর্ং মানকন র্ েুিরামের ঘসমর্ট কতৃন ক সর্নসম্মনতক্রমম নর্নিতকরমণর পর মানকন র্
েুিরামের পনরর্হর্ নর্ভামগর পাইপলাইর্ ও নর্পজ্জর্ক পোেন নর্রাপত্তা প্রশাসর্ (Pipeline and
Hazardous Materials Safety Administration, PHMSA) এর প্রশাসক নহমসমর্ োন ত্ব পালর্
কমরমের্। PHMSA ঘত নমজ ঘর্ানমমেজ নর্রাপত্তা র্ীনতসমূমহর উন্ন র্ ও প্রম ামগর োন ত্ব পালর্
কমরর্ এর্ং ঘেমশর আন্তঃমেট গযাস ও নলকুইর্ পাইপলাইর্ এর্ং ঘসই সামে ঘরল, হাইওম , সমুদ্রপে
ও আকাশপমে সকল নর্পজ্জর্ক পোেন পনরর্হমর্র নর্রাপত্তা অ্পামরশমর্র তত্ত্বার্িার্ কমরর্। এোড়াও
নতনর্ মানকন র্ েুিরামের প্রনতরক্ষা নর্ভামগ (U.S. Department of Defense) ঘর্সামনরক কামজর
জর্য ঘসর্ার্ানহর্ীর নপ্রনিপাল ঘর্পুটি অ্যানসমেন্ট ঘসমক্রটানর নহমসমর্ কমনরত ঘেমক ইউ.এস. আনমন
কপনস অ্র্ ইনঞ্জনর্ াসন (U.S. Army Corps of Engineers) এর জর্য র্ীনতমালা ও র্ামজট
ঘেখামশার্ার োন ত্ব পালর্ কমরমের্; মানকন র্ েুিরামের র্াক নর্ভামগ ভাইস ঘপ্রনসমর্ন্ট ফর
গভর্নমমন্ট নরমলশর্স এন্ড পার্নলক পনলনস নহমসমর্ কমনরত নেমলর্ ঘেখামর্ নতনর্ ঘেমশর তৎকালীর্
নিতী র্ৃহত্তম ঘর্সামনরক নর্ম াগকতন ার জর্য আইনর্ ও পার্নলক পনলনস সংক্রান্ত কামজ ঘর্তৃ ত্ব
নেম মের্; ঘফর্ামরল এনভম শর্ অ্যার্নমনর্মেশর্ (Federal Aviation Administration, FAA) এ
ঘর্পুটি নচ্ফ অ্র্ োফ এন্ড কাউনিল নহমসমর্ কমনরত নেমলর্; জাতী পনরর্হর্ নর্রাপত্তা ঘর্ার্ন
(National Transportation Safety Board) এ সভাপনতর নর্মশষ সহকারী নহমসমর্ এর্ং ঘহা াইট
হাইমজ ঘপ্রনসমর্ন্ট নর্ল নির্টর্ এর্ং অ্যামসানসম ট নর্মরক্টর অ্র্ ঘপ্রনসমর্র্নশ াল পামসনামর্ল এর
নর্মশষ সহকারী নহমসমর্ কমনরত নেমলর্। র্তন মামর্ নতনর্ ই াং উইমমর্'স নক্রনে ার্ অ্যামসানসম শর্

(Young Women's Christian Association, YWCA) USA এর নচ্ফ েযামটনজ এন্ড অ্পামরশর্স
অ্নফসার নহমসমর্ কমনরত আমের্, ঘেখামর্ নতনর্ জাতী সংস্থার জর্য ঘকৌশলগত নভশর্ নর্িনারণ
এর্ং উদ্ভার্র্ ও প্রর্ৃনি অ্জনর্ করার োন ত্ব পালর্ করমের্। মযানর ঘেমরস নভলামর্াভা
নর্শ্বনর্েযালম র (Villanova University) স্কু ল অ্র্ ল ঘেমক ঘজ.নর্. এর্ং নিে কমলজ ঘেমক
আমমনরকার্ োনর্মজ নর্.এ. নর্নি অ্জনর্ কমরর্।
ঘ বভ ই াসবক নর্মরক্টর অ্র্ ঘেট পনলনস নহমসমর্ নর্েুি হম মের্। নর্ম াগপ্রাপ্ত হও ার পূমর্ন
জর্ার্ ই াসনক ঘপস নর্শ্বনর্েযালম র (Pace University) স্কু ল অ্র্ ল এর নর্র্ এর্ং আইমর্র
অ্িযাপক নহমসমর্ কমনরত নেমলর্। 2010 সাল ঘেমক 2013 সাল পেনন্ত, নতনর্ নর্উ ই কন নসটি
টযানি এন্ড নলমমানজর্ কনমশমর্র (New York City Taxi and Limousine Commission) প্রিার্
নেমলর্ এর্ং 2002 সাল ঘেমক 2009 সাল পেনন্ত নতনর্ নর্উ ই কন নসটি কাউনিমল একটি ব্রুকনলর্
নর্নেমক্টর প্রনতনর্নিত্ব কমরর্ ঘেখামর্ নতনর্ ও াটারফ্রন্ট নর্ষ ক কাউনিল কনমটির সভাপনত এর্ং
ক্ষু দ্র র্যর্সা নর্ষ ক কাউনিল কনমটির সভাপনত এর্ং সাশ্র ী আর্াসর্, টযানিকযামর্র জর্য নর্ঃসরণ
মার্েণ্ড এর্ং নফল্ম ও ঘটনলনভশর্ ঘপ্রার্াকশমর্র জর্য টযাি ইর্মসনন্টভ এর জর্য ঘজানর্ং
আর্শযকী তা সৃনির প্রস্তানর্ত আইমর্র প্রমণতা নেমলর্। এর পূমর্ন জর্ার্ ই াসনক, মানকন র্ েুিরামের
হাউজ অ্র্ নরমপ্রমজমন্টটিভ সার্কনমটি অ্র্ ক্রাইম এ তৎকালীর্ নরমপ্রমজমন্টটিভ চ্ালনস শমার এর
অ্িীমর্ প্রিার্ নচ্ফ কাউনিল নহমসমর্ োন ত্ব পালর্ কমরমের্। নতনর্ ইম ল ল স্কু ল (Yale Law
School) ঘেমক ঘজ.নর্. এর্ং নপ্রিটর্ নর্শ্বনর্েযাল (Princeton University) ঘেমক পার্নলক
পনলনসমত স্নাতক নর্নি অ্জনর্ কমরর্।
মাধুরী ঘকাম্মাম্বরবি নর্মরক্টর অ্র্ ও াকন মফাসন ঘর্মভলপমমন্ট নর্েুি হম মের্। নমজ ঘকাম্মামরনি
এর পূমর্ন ব্ল্যাকরমক (BlackRock) ঘক্রনর্ট ইর্মভের নরমলশর্স এন্ড ঘপ্রার্াক্ট মযামর্জমমন্ট এর
নর্মরক্টর এর্ং প্রিার্ নহমসমর্ কমনরত নেমলর্। এর পূমর্ন নতনর্ নির্টর্ ফাউমন্ডশমর্ (Clinton
Foundation) জর্ ও ার্ (Job One) এর নর্মরক্টর এর্ং নহলানর রর্হযাম নির্টমর্র অ্নফমস
ঘপ্রািাম ঘর্মভলপমমন্ট এর নর্মরক্টর নহমসমর্ কমনরত নেমলর্। নমজ ঘকাম্মামরনি, তার কযানর ামরর
শুরুর নেমক ঘহা াইট হাউজ র্যাশর্াল নসনকউনরটি কাউনিল (White House National Security
Council) এর্ং র্যাশর্াল ইমকার্নমক কাউনিল (National Economic Council) এ নর্মরক্টর ফর
ইন্টারর্যাশর্াল ইমকার্নমক অ্যামফ াসন নহমসমর্ কমনরত নেমলর্, ঘেখামর্ নতনর্ প্রেম G20 শ্রম ও
কমনসংস্থার্ মন্ত্রীমের সভা আম াজমর্ ঘহা াইট হাউমজর কামজ ঘর্তৃ ত্ব নেম মের্। এোড়াও নতনর্
ঘহা াইট হাউমজ অ্যামসানসম ট োফ ঘসমক্রটানর নহমসমর্, 2008 সামলর ওর্ামার ঘপ্রনসমর্নি াল
কযামেইর্ এর্ং ওর্ামা-র্াইমর্র্ ট্রার্নজশর্ প্রমজক্ট (Obama-Biden Transition Project) এ
পনলনস এইর্ নহমসমর্, তৎকালীর্ ঘসমর্টর ওর্ামার অ্নফমস পনলনস ঘকাঅ্নর্নমর্টর নহমসমর্ এর্ং
রাজনর্নতক কযামেইমর্ নর্নভন্ন িরমর্র োন ত্ব পালর্ কমরমের্। নতনর্ ইম ল ল স্কু মলর একজর্
িাজুম ট, ঘেখামর্ নতনর্ ইম ল ল জার্নাল এর্ং র্েনওম োর্ন নর্শ্বনর্েযালম (Northwestern
University) কমনরত নেমলর্।
মবল মাবসন নর্মরক্টর অ্র্ ঘলনজসমলটিভ অ্যামফ াসন ফর এমজনি অ্পামরশি নহমসমর্ নর্েুি হম মের্।
নমজ মানসন এনিনকউটিভ ঘচ্ম্বামর তার র্তু র্ ভূ নমকা নর্মজর সামে র্হু র্েমরর সরকারী অ্নভজ্ঞতা
সামে এমর্মের্। ঘর্শ সম্প্রনত, নমজ মানসন নর্উ ই কন ঘেট ঘসমর্মটর ঘর্পুটি ঘর্মমামক্রটিক নলর্ামরর

নসনর্ র অ্যার্ভাইজার নহমসমর্ োন ত্ব পালর্ কমরমের্ ঘেখামর্ নতনর্ আইর্গত অ্িানিকার উন্ন মর্
কাজ কমরর্ এর্ং কমনপনরচ্ালর্া, আইনর্ ও রাজনর্নতক ইসুযমত ঘকৌশলগত পরামশন প্রোর্ কমরর্।
তার পূমর্ন নতনর্ নমররাম গ্রুপ (MirRam Group) এর্ং হযানমল্টর্ কযামেইর্ ঘর্টও াকন
(Hamilton Campaign Network) এ একজর্ অ্যানসমেন্ট ভাইস ঘপ্রনসমর্ন্ট নহমসমর্ োন ত্ব পালর্
কমরমের্। নতনর্ ঘেট ইউনর্ভানসনটি অ্র্ নর্উ ই কন (State University of New York, SUNY)
আলর্ানর্ ঘেমক স্নাতক নর্নি অ্জনর্ কমরর্।
ঘর্াম্ব ল ও হ্োগাবর্ন ঘর্পুটি ঘসমক্রটানর অ্র্ ফাইমর্নি াল সানভন স নহমসমর্ নর্েুি হম মের্। জর্ার্
ও'হযাগানেন পূমর্ন কারা ইকুইটি পাটনর্ারস (Cara Equity Partners) এর ঘকা-ফাউন্ডার এর্ং
মযামর্নজং নর্মরক্টর নহমসমর্ কমনরত নেমলর্ ঘেখামর্ নতনর্ নলটিমগশর্ ফাইর্যাি ঘসক্টমর নর্নর্ম ামগর
প্রনত গুরুত্ব প্রোর্কারী ফামমনর সকল েযামটনজক ও অ্পামরশর্াল কােনার্নল ঘেখামশার্া কমরর্। নতনর্
পূমর্ন গভর্নর কুওমমার প্রশাসমর্ গভর্নমরর ভারপ্রাপ্ত ফােন অ্যানসমেন্ট কাউনিল নহমসমর্ কমনরত
নেমলর্ এর্ং এক েশমকর ঘর্নশ সম িমর একজর্ ঘর্সরকারী আইর্জীর্ী নহমসমর্ ঘফর্ামরল
ফাইর্যানি াল এন্ড ইর্সুযমরি ঘরগুমলটনর নর্ষ ানে, পাশাপানশ নলটিমগশর্ সংক্রান্ত নর্ষম কাজ
কমরমের্। জর্ার্ ও'হযাগানেন টরমন্টা নর্শ্বনর্েযাল (University of Toronto) ঘেমক পনলটিকযাল
সাম মি স্নাতক নর্নি এর্ং ই কন নর্শ্বনর্েযালম র (York University) অ্সমগাওর্ হল ল স্কু ল
(Osgoode Hall Law School) ঘেমক আইর্ নর্ষম স্নাতক নর্নি অ্জনর্ কমরর্।
এবরক গোলার্ুনে নক্রনমর্াল জানেস সানভন মসস নর্ভামগর (Division of Criminal Justice
Services) ঘজর্ামরল কাউনিল নহমসমর্ নর্েুি হমর্র্। জর্ার্ গযালার্ুনয প্রা েুই েশক িমর
আলর্ানর্ কাউনন্টর নর্নেক্ট অ্যাটনর্ন অ্নফমস কমনরত নেমলর্। র্তন মামর্ নতনর্ আলর্ানর্ কাউনন্টর
নর্নেক্ট অ্যাটনর্ন অ্নফমস ফাইমর্নি াল ক্রাইমস এন্ড ঘেশাল ইর্মভনেমগশর্ ইউনর্ট (Financial
Crimes and Special Investigations Unit) এর র্ুযমরা প্রিার্ নহমসমর্ কমনরত রম মের্। নতনর্
মযাকনগল নর্শ্বনর্েযাল (McGill University) ঘেমক স্নাতক এর্ং আলর্ানর্ ল স্কু ল ঘেমক জুনরস
র্ক্টর নর্নি অ্জনর্ কমরর্।
ঘজা ার্ হ্ার্ন াম্বেজ পনরর্হর্ খামতর নসনর্ র পনলনস অ্যার্ভাইজার নহমসমর্ নর্েুি হমর্র্। নমজ
হার্নামেজ র্তন মামর্ ঘপাটন অ্েনরটি অ্র্ নর্উ ই কন এন্ড নর্উ জানসন (Port Authority of New
York and New Jersey) এর একজর্ নসনর্ র নর্রাপত্তা প্রমকৌশলী নহমসমর্ কমনরত রম মের্। এই
োন ত্ব পালমর্র আমগ নতনর্ ঘপাটন অ্েনরটি অ্র্ নর্উ ই কন এন্ড নর্উ জানসন এর একজর্ নর্উ ই কন
ঘেট এমিলনশ র ঘফমলা নহমসমর্ কমনরত নেমলর্। নমজ হার্নামেজ নর্উ ই কন নর্শ্বনর্েযাল (New
York University) ঘেমক নর্.এ. এর্ং র্ারুখ কমলমজর (Baruch College) মািন স্কু ল অ্র্
পার্নলক এন্ড ইন্টারর্যাশর্াল অ্যামফ াসন (Marxe School of Public and International Affairs)
ঘেমক এম.নপ.এ. নর্নি অ্জনর্ কমরর্।
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