
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/7/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা প্রোসম্বর্র বর্ম্ব াগ ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার প্রশাসমর্র র্তুর্ নর্ম ামগর ঘ াষণা ঘের্।  
  
"এমর্ এক সমম  যখর্ গভর্নমরর কমনক্ষমতা কখর্ই গুরুত্বপূণন নিল র্া, আনম এই সব নর্মবনেত 
বযনিমের স্বাগত জার্ামত ঘপমর আর্নিত যারা তামের ঘক্ষমের ঘসরা প্রনতনর্নিত্ব কমর এবং জ্ঞামর্র 
ভাণ্ডার নর্ম  আমস যা নর্উ ই কন মক আমগর ঘেম  ভামলাভামব গমে তুলমত সহা তা করমব," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ই কন  ঘেমের জর্গমণর পমক্ষ তার অ্সািারণ কামজর জর্য আনম 
ডানর্ নলভারমক ির্যবাে জার্াই। জর্মসবা এবং েক্ষতার প্রনত তার আন্তনরকতা অ্মূলয নিল এবং 
তার কাজ লক্ষ লক্ষ নর্উ ই কন বাসীর উপর েী নস্থা ী প্রভাব ঘেমলমি। তার অ্র্ুপনস্থনত বযাপকভামব 
অ্র্ুভুত হমব এবং টিম কুওমমার সকমলই তামক এই র্তুর্, ঘরামাঞ্চকর অ্িযাম র জর্য শুমভচ্ছা 
জানর্ম মির্।" 
  
বিটার আম্বেবম ার্ কনমউনর্মকশর্ নডমরক্টর পমে পমোন্ননত ঘপম মির্। নতনর্ পূমবন র্মভম্বর 2018 
ঘেমক নসনর্ র ঘডপুটি কনমউনর্মকশর্ নডমরক্টর (Senior Deputy Communications Director) এর 
োন ত্ব পালর্ কমরর্ এবং এর আমগ পনরবহমর্র ঘডপুটি কনমউনর্মকশর্ নডমরক্টর নিমলর্। গভর্নমরর 
অ্নেমস ঘযাগোমর্র আমগ, নতনর্ ঘেে নসমর্ের ব্র্যাড ঘহাম লমযামর্র নেে অ্ব োে নহমসমব োন ত্ব 
পালর্ কমরর্। নতনর্ একজর্ সেল ঘেে অ্যােনর্ন ঘজর্ামরল প্রোরানভযার্ (state attorney general 
campaign) এবং পরামশনোতা োমন মযারাের্ ঘকৌশমলর নসনর্ র ভাইস ঘপ্রনসমডন্ট ও মুখপাে নহমসমব 
কাজ কমরমির্, ঘযখামর্ নতনর্ ও ানশংের্, ঘমইর্, ঘমনরলযান্ড এবং নমমর্মসাো  সমকামী নববাহমক 
ববি করার জর্য োরটি সেল ঘেে বযালে উমেযাগ নর্ম  কাজ কমরমির্। নতনর্ ঘবাের্ 
নবশ্বনবেযাল  এবং নর্উ সু্কল ঘেমক স্নাতক কমরমির্।  
  
নপোর ডাবর্ বলভাম্বরর স্থলানভনষি হর্, নযনর্ 2014 সামল গভর্নর প্রশাসমর্ প্রেম ঘডপুটি ঘপ্রস 
ঘসমেোনর নহমসমব ঘযাগ ঘের্। নতনর্ পরবতীমত কনমউনর্মকশর্ নডমরক্টর পমে পমোন্ননত পাও ার 
আমগ ঘপ্রস সনেব নহমসমব োন ত্ব পালর্ কমরর্। নমস নলভার ঘেসবুমকর স্ট্র্যামেনজক ঘরসপন্স 
কনমউনর্মকশর্ েল (Strategic Response Communications team) এ ঘযাগ নেমচ্ছর্।  
  
বিম্বের্ বি বসলভারমোর্ নসনর্ র কনমউনর্মকশর্ উপমেষ্টা নহমসমব নর্যুি হম মির্। অ্নত সম্প্রনত, 
একজর্ স্বািীর্ পরামশনোতা নহমসমব, নেভ েয নির্ের্ োউমন্ডশর্ (Clinton Foundation) ঘক 



 

 

ঘপ্রনসমডন্ট নির্ের্ এবং তার প্রশাসমর্র ঘরকডন  ঘযাগামযামগর পরামশন ঘের্ এবং একটি সেল 
এলামর্াই এর্মগজমমন্ট প্ল্যােেমন (alumni engagement platform) বতনর করমত সহা তা কমরর্। 
নতনর্ আনে া োউমন্ডশর্ (Afya Foundation) এর সামে মূল ঘেকমহাল্ডারমের কাযনকর বনহরাগত 
প্রোর োনলম  মার্নবক োণ নবষ ক কাযনেমমর জর্য জর্সমেতর্তা বাোমত কাজ কমরমির্। নতনর্ 
ব্লুমবাগন 2020 এর রাজনর্নতক েমলর একজর্ ঘকৌশলগত উপমেষ্টা নহমসমব োন ত্ব পালর্ কমরর্, 
নতনর্ প্রোরানভযামর্র জাতী  সহ-সভাপনত র্ীনত রের্া এবং জর্গমণর সমেনর্মক অ্র্ুকূল করার 
উপর মমর্ামযাগ প্রোর্ কমরর্। এর আমগ নমোর নসলভারমযার্ ভাইস ঘপ্রনসমডন্ট এবং ঘেঞ্জ 
মযামর্জমমন্ট এনিনকউটিভ নহমসমব োন ত্ব পালর্ কমরর্ এবং  তার আমগ ঘেডামরল নরজাভন  বযাংক 
(Federal Reserve Bank) এর প্রিার্ তেয কমনকতন া এর ভাইস ঘপ্রনসমডন্ট এবং নেে অ্ব োে 
নহমসমব োন ত্ব পালর্ কমরর্। নমোর নসলভারমযার্ 1993-1998 নসটি গ্রুমপর ঘভািা বযবসার জর্য 
নবশ্ববযাপী কমপনামরে ঘযাগামযামগ ঘর্তৃত্ব ঘের্, নমোর নসলভারমযার্ ঘপ্রনসমডন্ট নির্েমর্র অ্িীমর্ 
ঘহা াইে হাউমজ ঘপ্রনসমডন্ট এবং ঘডপুটি কযানবমর্ে সনেমবর ঘডপুটি সহকারী নহমসমব োন ত্ব পালর্ 
কমরর্ ঘযখামর্ নতনর্ মনিপনরষে এবং উপ-মনিসভা জর্গমণর সামে জনেত োকার মািযমম 
ঘপ্রনসমডমন্টর মূল বাতন া প্রসানরত করার জর্য ঘযাগামযাগ কাযনেমগুনল উন্ন র্ ও সম্পাের্ কমরর্। 
নতনর্ প্রশাসমর্র নবপযন  ঘমাকানবলা প্রমেষ্টার একজর্ ঘর্তা নিমলর্ এবং 1996 সামলর আেলান্টা 
অ্নলনম্পক ঘগমস (Atlanta Olympic Games), আমমনরকার ভনবষযমতর জর্য ঘপ্রনসমডন্ট শীষন 
সমেলর্, ঘপ্রনসমডন্ট আইজাক রনবমর্র অ্মন্তযনষ্টনে া  আর্ুষ্ঠানর্কভামব মানকন র্ যুিরামের অ্ংশগ্রহণ 
এবং ঘপ্রনসমডন্ট ও নমড-ওম োর্ন গভর্নরমের বর্যা শীষন সমেলর্ সহ প্রকাশয অ্র্ুষ্ঠার্ আম াজমর্ 
গুরুত্বপূণন ভূনমকা পালর্ কমরর্। নমোর নসলভারমযার্ র্েনওম োর্ন নবশ্বনবেযাল  (Northwestern 
University) ঘেমক জনুরস ডক্টমরে এবং কমর্নল নবশ্বনবেযাল  (Cornell University) ঘেমক স্নাতক 
নডগ্রী অ্জন র্ কমরর্।  
  
মারকুইটা সোন্ডাসন সম সূনে এবং অ্পামরশমর্র জর্য সহকারী সনেব নর্যুি হম মির্। তার কামজর 
অ্নিকাংশই নিল ওবামা-বাইমডর্ প্রশাসমর্র (Obama-Biden Administration) মমিয সাশ্র ী মূমলযর 
যত্ন নবষ ক আইর্ (Affordable Care Act) নর্ম  ইন্টারগভর্নমমন্টাল অ্যামে াসন 
(Intergovernmental Affairs) অ্নেমস পররাে নবষ ক সহমযাগী পনরোলক এবং যুিরামের 
হাউনজং অ্যান্ড আরবার্ ঘডমভলপমমন্ট নবভাগ (Housing and Urban Development) এর নসনর্ র 
উপমেষ্টা নহমসমব কাজ করমতর্। নসমর্ের ঘকানর বুকামরর ঘপ্রনসমডন্ট নর্বনাের্ী প্রোরণার জর্য জাতী  
সম সনূে এবং অ্গ্রগনতর জাতী  পনরোলক নহমসমব তার ভূনমকার পর নতনর্ নর্উ ই মকন  আমসর্। 
সযান্ডাসন এর সারা ঘেশ জমুে রাজনর্নতক প্রনতমযানগতা নর্ম  কাজ করার এক েশমকর অ্নভজ্ঞতা 
আমি, ঘসই সামে 2013 সামলর উমবাির্ী কনমটি, 2012 সামলর গণতানিক কর্মভর্শর্। সযান্ডাসন 
ঘলানরডা ঘেে ইউনর্ভানসনটি (Florida State University) ঘেমক নেনমমর্ালনজ ও নেনমর্াল জানেস 
এ স্নাতক কমরর্। 
  
বরচাডন  ঘিকার MD, স্বাস্থয ও মার্ব ঘসবার জর্য উপ সনেব নহমসমব নর্যুি হম মির্। ডক্টর ঘবকার 
পূমবন েনর্কেন  পােন র্াসন (ToneyKorf Partners) এর একজর্ নসনর্ র বযবস্থাপর্া পনরোলক নিমলর্, 
একটি ঘকৌশলগত উপমেষ্টা এবং অ্ন্তবনতীকালীর্ বযবস্থাপর্া প্রনতষ্ঠার্ যার জটিল বা নবপন্ন স্বাস্থযমসবা 
পনরনস্থনতর উপর মমর্ামযাগ প্রোর্ করা হম মি। েনর্কেন  পােন র্াসন (ToneyKorf Partners) এ 



 

 

ঘযাগোমর্র আমগ, নরোডন  নর্উ ই মকন র ব্রুকনলমর্ একটি 464 শযযা নবনশষ্ট নর্রাপত্তা ঘর্ে টিনেং 
হাসপাতাল ব্রুকনলর্ হসনপোল ঘসন্টামরর নিনর্কযাল, অ্পামরশর্াল এবং আনেনক পনরবতন র্ ঘর্তৃত্ব ঘের্, 
ঘযখামর্ ঘপ্রনসমডন্ট ও প্রিার্ নর্বনাহী কমনকতন া নহমসমব নতনর্ নেনকৎসা এবং সম্প্রো নভনত্তক প্রনতষ্ঠামর্র 
একটি শনিশালী স্বাস্থযমসবা ঘর্েও াকন  গমে ঘতালার সম  নিনর্কযাল এবং অ্যাকামডনমক ঘশ্রষ্ঠমত্বর 
প্রনত নেনকৎসা ঘকমের প্রনতশ্রুনত পুর্রা  প্রনতষ্ঠা কমরনিমলর্, পাশাপানশ নর্উ ই কন  অ্ঞ্চমল এর 
খযানত অ্জন র্ কমরমির্। নরোডন  পূমবন ও ানশংের্ নডনসর জজন  ও ানশংের্ নবশ্বনবেযাল  (George 
Washington University) হাসপাতামলর প্রিার্ নর্বনাহী কমনকতন া এবং ঘমনডমকল নডমরক্টর নহমসমব 
োন ত্ব পালর্ কমরর্, ঘযখামর্ নতনর্ একটি বযাপক নিনর্কযাল এবং আনেনক পনরবতন মর্র ঘর্তৃত্ব 
ঘেও ার কৃনতমত্বর অ্নিকারী হর্। জজন  ও ানশংের্ ইউনর্ভানসনটি ঘমনডমকল ঘসন্টামর োকাকালীর্ 
সমম , নরোডন  ঘরাগীর যত্ন, গমবষণা এবং নশক্ষা  সনে  ভূনমকা পালমর্র সমে অ্যামর্মস্থনশওলনজ 
এবং নেটিকযাল ঘক ার ঘমনডনসর্ এর সহমযাগী অ্িযাপক নিমলর্। তার সাম্প্রনতক অ্নভজ্ঞতা নবনভন্ন 
অ্ংশীোনরত্ব কাঠামমার মািযমম ঘেকসই রূপান্তমরর মািযমম নমশর্ নভনত্তক স্বাস্থযমসবা সংস্থাগুনলমক 
সহা তা করার জর্য ঘকৌশলগত উপমেষ্টা ও পনরশ্রম ঘসবা প্রোর্ কমর। নরোডন  ইউনর্ভানসনটি অ্ব 
ভানজন নর্ া কমলজ অ্ব আেন স অ্যান্ড সাম মন্সস ঘেমক BA, ভানজন নর্ া সু্কল অ্ব ঘমনডনসর্ 
নবশ্বনবেযাল  ঘেমক MD এবং জজন  ও ানশংের্ ইউনর্ভানসনটি সু্কল অ্ব নবজমর্স ঘেমক MBA কমরর্। 
  
ঘেবর্োর ঘরন্টাস স্বাস্থয ও মার্ব ঘসবার জর্য সহকারী ঘসমেোনর নর্যিু হম মির্। নতনর্ এর 
আমগ 2012 সাল ঘেমক হসনপোল ের ঘেশাল সাজন ানর (Hospital for Special Surgery, HSS) 
এ একানিক ভূনমকা  ঘসবা প্রোর্ কমরমির্, অ্নত সম্প্রনত নসনর্ র ভাইস ঘপ্রনসমডন্ট এবং নেে অ্ব 
োে নহমসমব োন ত্ব পালর্ কমরমির্। COVID-19 সংকমের সমবনাচ্চ পনরনস্থনত অ্র্ুসরণ কমর নতনর্ 
HSS-এর "র্তুর্ স্বাভানবক অ্বস্থা  নেমর যাও ার" প্রমেষ্টা  ঘর্তৃত্ব ঘের্, যার মমিয রম মি 
নিনর্কযাল প্রযাকটিস এবং র্ীনতর মূলযা র্, ঘরাগীর যত্ন কাযনেমমর পনরবতন র্, সংগঠর্বযাপী 
ঘযাগামযাগ এবং সম্ভাবয পরু্রুত্থামর্র প্রস্তুনত, ঘরাগী, কমনোরী ও কনমউনর্টির নর্রাপত্তা নর্নিত 
করা। HSS এর আমগ নতনর্ ঘহর্নর ঘজ. কাইজার েযানমনল োউমন্ডশর্ (Henry J. Kaiser Family 
Foundation) এর নসনর্ র পনলনস অ্যার্ানলে নিমলর্ এবং নর্উ ই কন -ঘপ্রসনবমেনর ার্ হাসপাতাল 
(NewYork-Presbyterian Hospital) এবং ঘসন্ট বার্নাবা ঘমনডমকল ঘসন্টার (Saint Barnabas 
Medical Center) এ কাজ করমতর্। নমজ. ঘরন্টাস হাভন াডন  নবশ্বনবেযাল  ঘেমক স্নাতক নডগ্রী, 
মাোসন অ্ব পাবনলক পনলনস এবং মাোসন অ্ব নবজমর্স অ্যাডনমনর্মস্ট্র্শর্ অ্জন র্ কমরমির্।  
  
েবুলসা গুটি াম্বরেম্বক নেে ডাইভানসনটি অ্নেসার নর্যুি করা হম মি। এর আমগ, নমজ. গুটি ামরজ 
গভর্নমরর নর্বনাের্ী নবষ ক উপ-পনরোলমকর োন ত্ব পালর্ কমরর্। তার আমগ নমজ. গুটি ামরজ 
র্যাশর্াল অ্যামসানসম শর্ অ্ব লযাটিমর্া ইমলমক্টড অ্যান্ড অ্যাপম মন্টড অ্নেনস ালস (National 
Association of Latino Elected and Appointed Officials, NALEO) নশক্ষা তহনবমল ঘবশ নকিু 
ভূনমকা পালর্ কমরমির্, যার মমিয রম মি র্যাশর্াল ঘপ্রাগ্রাম অ্যান্ড কনমউনর্টি নরমলশর্স (National 
Programs and Community Relations) এবং নসনভক এর্মগজমমন্ট এর জর্য র্েনইে পনরোলক। 
নতনর্ নর্উ ই কন  নসটি নডপােন মমন্ট অ্ব ই ুে অ্যান্ড কনমউনর্টি ঘডমভলপমমন্ট (New York City 
Department of Youth and Community Development) কনমশর্ামরর নবমশষ সহকারী নিমলর্ 
এবং মার্হানর্ নবমরািী লীমগর (Anti-Defamation League) সামে তার েী ননের্ িমর সম্পকন  নিল, 



 

 

নতনর্ হাই সু্কমল পোর সম  ঘেমক ঘসখামর্ নবনভন্ন পমে অ্নিনষ্ঠত নিমলর্ এবং নবনভন্ন ঘপ্রাগ্রামম অ্ংশ 
নর্ম নিমলর্। নমজ. গুটি ামরজ নর্উ ইনমগ্রযান্টস কনমউনর্টি এমপাও ারমমন্ট (New Immigrants 
Community Empowerment) এর ঘবাডন  ঘে ারমযার্ এবং কুইন্স পাবনলক লাইমব্র্নর (Queens 
Public Library) এর একজর্ ঘবাডন  অ্ব ট্রানে। নমজ. গুটি ামরজ ঘডলাও যার নবশ্বনবেযাল  ঘেমক 
B.A. এবং নশকামগা নবশ্বনবেযাল  ঘেমক M.A. সম্পন্ন কমরমির্। 
  
লরা মম্বরাস পনলনস অ্যান্ড ইসুয এডমভামকনস এর ঘডপুটি কনমউনর্মকশর্ নডমরক্টর নর্যুি হম মির্। 
নমজ. মমরাস সম্প্রনত মাইক ব্লুমবামগনর 2020 সামলর ঘপ্রনসমডন্ট নর্বনাের্ী প্রোরণা  উইমমন্স 
আউেনরমের পনরোলক নহমসমব োন ত্ব পালর্ কমরমির্ এবং এর আমগ নর্উ ই মকন র পাবনলক 
অ্যামে াসন অ্যান্ড কনমউনর্মকশর্ োমন নকনভে-এর নপ্রনন্সপাল নহমসমব োন ত্ব পালর্ কমরমির্। তার 
আমগ, নমজ. মমরাস মানিমে েযানর্শ নশক্ষা মিণালম র েইুবার পুরসৃ্কত স্নাতমকাত্তর অ্র্ুোর্ 
ঘপম নিমলর্। নমজ. মমরাস নর্উ ই কন  নবশ্বনবেযাল  ঘেমক ঘমমট্রাপনলের্ োনডজ এ স্নাতক নডনগ্র 
অ্জন র্ কমরমির্। 
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