
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/3/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ও আইর্সভার নর্তাগণ পািবলক কোম্বেইর্ ফাইর্োবসিং কবমেম্বর্র (PUBLIC 

CAMPAIGN FINANCING COMMISSION) সদসেম্বদর র্াম ন াষণা কম্বরর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, সেমর্মের েংখ্যাগররষ্ঠ সর্তা অ্যারন্ড্রযা সু্টযােন  কারির্ে, অ্যামেম্বরি রিক 
কািন রিরস্ট, সেমর্মের েংখ্যািঘু সর্তা ির্ ফ্ল্যার্াগার্ এবং অ্যামেম্বরি েংখ্যাগররষ্ঠ সর্তা ব্রাযার্ কব 
আি পাবরিক কযামেইর্ ফাইর্যারসং করমশমর্র েদেযমদর র্াম সঘাষণা কমরর্। 2020 অ্র্ন বছমরর 
প্রণীত বামিমের অ্ংশ রিমেমব প্ররতরষ্ঠত করমশর্টির েরকারর তিরবিগুরিমত বছমর 100 রমরিযর্ 
মারকন র্ ডিার পর্নন্ত অ্মর্নর অ্র্ুমমাদর্ সদযার মাধ্যমম রবধ্ারর্ক ও সস্টেবযাপী অ্রফেগুরির ির্য 
পাবরিক কযামেইর্ ফাইর্যারসং বাস্তবাযর্ করার বাধ্যবাধ্কতাপূণন ক্ষমতা র্াকমব। করমশর্টি 
সর্াগযতার মাপকাঠি, পাবরিক ফাইর্যারসং এর েীমা, এবং অ্ংশগ্রিণকারী প্রার্ীমদর ির্য অ্বদামর্র 
েীমা েি পাবরিক ফাইর্যারসং রেমস্টমমর রর্রদনষ্ট ববরশষ্টয রর্ধ্নারণ করমব। করমশমর্র পর্নমবক্ষমণর 
ররমপােন  2019 োমির 1 রডমেম্বর সপশ করমত িমব এবং 20 রদমর্র মমধ্য আইর্ অ্র্ুর্াযী েংমশারধ্ত 
র্া িমি ররমপােন  সপশ করমত বাধ্য র্াকমব।  
  
করমশর্টি 10 েদেয রর্ময গঠিত িমব: গভর্নর কুওমমা কততন ক রর্র্ুক্ত দইুির্; সেমর্ে েংখ্যাগররষ্ঠ 
সর্তা অ্যারন্ড্রযা সু্টযােন -কারির্ে কততন ক রর্র্কু্ত দইুির্; অ্যামেম্বরি রিকার কািন রিরস্ট কততন ক রর্র্কু্ত 
দইুির্; গভর্নর, অ্যামেম্বরি রিকার এবং েংখ্যাগররষ্ঠ সর্তা কততন ক সর্ৌর্ভামব রর্বনারিত বড় আেমর্ 
একির্; এবং দইু েংখ্যািঘু সর্তার প্রমতযমকর ির্য একির্ রর্মযাগপ্রাপ্ত।  
  
গভর্নর রর্মযাগ কমরমছর্:  

• মাইলার্ নের্ারম্বেইর্, রর্উইযমকন র রগবের্, ডার্ এন্ড কু্রিার অ্রফমের (New 
York office of Gibson, Dunn & Crutcher) একির্ মকদ্দমা অ্ংশীদার এবং 
রগবের্ ডামর্র পাবরিক পরিরে প্রযাকটিে গ্রুমপর (Public Policy Practice 
Group) েি-েভাপরত। রমি. সডর্ারস্টাইর্ পূমবন 2011 সর্মক 2014 োি পর্নন্ত 
গভর্নমরর পরামশনক রিমেমব কাি কমরমছর্। এর আমগ রতরর্ রর্উ ইযকন  রেটি ফাযার 
রডপােন মমমের (New York City Fire Department) রিগযাি অ্যাফযাযােন এর 
সোেযাি িারস্টে এন্ড সডপুটি করমশমর্র এরিরকউটিভ সডপুটি অ্যােরর্ন সির্ামরি এবং 
রর্উ ইযমকন র োদার্ন রডরিমের র্ুক্তরাষ্ট্র অ্যােরর্নর অ্রফমে সফডামরি প্ররেরকউের 
রিমেমব দারযত্ব পাির্ কমরর্।  

• নে েোকিস, সস্টে সডমমাক্রযাটিক পাটিন র বতন মার্ েভাপরত এবং র্াোউ কাউরে 
সডমমাক্রযাটিক পাটিন র দীঘনকািীর্ েভাপরত। ির্াব িযাকবে প্রর্মবার 2001 োমি 



 

 

র্াোউ কাউরে সডমমামক্রটিক এর েভাপরত পমদ রর্বনারিত ির্ ও 2009 সর্মক 2012 
োি পর্নন্ত রর্উ ইযকন  সস্টে সডমমাক্রযাটিক করমটির (New York State Democratic 
Committee) েভাপরত রিমেমব দারযত্ব পাির্ কমরর্ এবং 2019 োমি এই পমদ রফমর 
আমের্। এছাড়াও রতরর্ সডমমাক্রযাটিক র্যাশর্াি করমটির একির্ স্বাধ্ীর্ েদেয।  

  
সেমর্মের েংখ্যাগররষ্ঠ সর্তা অ্যারন্ড্রযা সু্টযােন -কারিস রর্মযাগ কমরমছর্:  

• বেম্বর্ারা নগটাবকউ, সির্ামরশর্ রেটিমির্ (Generation Citizen) এর রর্উইযকন  
রেটি রর্বনািী পররিািক। রমি. সগোরকউ এর আমগ সব্রর্ার্ সেোেন সডমমামক্ররে 
সপ্রাগ্রাম (Brennan Center's Democracy Program) এর কযামেইর্ মযামর্িার 
এবং আইরর্ পরামশনক এবং পাবরিক অ্যাডমভামকেে অ্রফমের পরিরে রডমরের 
রছমির্।  

• ের্ র্ন্না, ওমযস্টমিস্টার কাউরের কাউরে অ্যােরর্ন ও সডমমামক্রটিক ি'যারে 
কাউরসমির (Democratic Lawyers Council) েি-প্ররতষ্ঠাতা। ির্াব র্ন্না এর পূমবন 
ওমযস্টমিস্টার কাউরের একির্ সিরিেমিের এবং রিমিেরভমির সমযর রিমেমব দারযত্ব 
পাির্ কমরর্।  

  
অ্যামেম্বরি রিকার কািন রিরস্ট রর্মযাগ কমরর্:  
  

• নরাোর্া ভাগনাস, বতন মামর্ ব্রঙ্কে কাউরে সফৌিদারর আদািমতর রর্উ ইযকন  রেটি 
সদওযারর্ আদািমতর িি এর েিমর্াগী মুহুরর রিমেমব কাি কমরর্। এর আমগ, রমি. 
ভাগনাে ব্রঙ্কে সডমমামক্রটিক করমশর্ার রিমেমব এবং পরবতীমত রর্উ ইযকন  রেটি 
রর্বনাির্ পররষমদর করমশর্ার পররষমদর েভাপরত রিমেমব দারযত্ব পাির্ কমরর্। রমি. 
ভাগনাে এর এছাড়াও সস্টে ও সফডামরি আদািমত বারণরিযক মামিার রবিার, 
মধ্যস্থতা এবং োরিমশ মমেমির প্ররতরর্রধ্ত্ব করার অ্রভজ্ঞতা রমযমছ।  

• বিোল রবিম্বগে, বামফমিা সস্টে কমিমির সপ্ররেমডে কযার্ররর্ এে. কর্ওময-
োর্নার এর বতন মার্ প্রধ্ার্ স্টাফ। আমগ, রমি. ররিমগি বামফমিা রেটির প্রধ্ার্ 
ডাইভাররেটি অ্রফোর রছমির্ সর্খ্ামর্ রতরর্ ববরিমযয উৎোরিত করমত অ্পরিুরর্টি 
সিি (Opportunity Pledge) উদ্ভাবর্ কমরর্ ও বামফমিামত েব েুমর্াগ প্রদার্ 
কমরর্ এবং রর্উ ইযকন  সস্টে এর েংখ্যািঘু ও র্ারী মারিকার্াধ্ীর্ বযবো উমদযাগ 
(Minority and Women Owned Business Enterprises, MWBE) এ প্রমযাগ 
করমত এটিমক বযবোর ির্য েিিতর কমরর্। বামফমিা রেটিমত কাি করার আমগ, 
রতরর্ রর্উ ইযকন  সস্টে ইউরর্ফামযড সকােন  রেমস্টমম (New York State Unified 
Court System) একির্ মুহুরর রিমেমব কাি কমরর্ ও সস্টে ইউরর্ভারেনটি অ্ব রর্উ 
ইযকন  (State University of New York, SUNY) বামফমিার েিকারী অ্ধ্যাপক 
রিমেমব কাি কমরর্।  

  
গভর্নর, অ্যামেম্বরি রিকার এবং েংখ্যাগররষ্ঠ সর্তা কততন ক সর্ৌর্ভামব রর্বনারিত স্বাধ্ীর্ আেমর্:  



 

 

• নের্বর িাগনার, সস্টে ও িাতীয রর্বনািমর্র মকদ্দমা রবষময 40 বছমররও সবরশ 
অ্রভজ্ঞতা েেন্ন আইর্িীবী। রতরর্ এছাড়াও রর্উ ইযকন  রেটির একির্ োমবক 
রবমশষ পরামশনক।  

  
সেমর্মের েংখ্যািঘু সর্তা ির্ ফ্ল্যার্াগার্ রর্মযাগ কমরর্:  

• নেবভে বপ্রভাইট, রির্মযার্ িাউমবর (Hinman Straub) প্রধ্ার্ অ্যােরর্ন, রর্উ 
ইযকন  সস্টে সেমর্মের েংখ্যাগররমষ্ঠর PC ও োমবক প্রধ্ার্ পরামশনক।  

  
আইর্েভার েংখ্যািঘ ুসর্তা ব্রাযার্ কব রর্মযাগ রদমযমছর্:  

• বকমিাবলন গলবভর্, সস্টমের রর্বনাির্ পররষমদর কযামেইর্ ফাইর্যাস কামযস ইউরর্ে 
(State Board of Elections' Campaign Finance Compliance Unit) এর েি-
পরামশনক ও েি-পররিািক। রমি. গিরভর্ পূমবন রর্উ ইযকন  সস্টে অ্যামেম্বরিমত 
ররপাবরিকার্ সর্তার প্রধ্ার্ স্টাফ ও পরামশনক রিমেমব দারযত্ব পাির্ কমরমছর্।  
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