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গভর্নর কুওম্বমা প্রোসম্বর্র বর্ম্ব াগ ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার প্রশাসমর্র র্তুর্ নর্ম ামগর ঘ াষণা ঘের্।  
  
"এই ব্যনিমের মমযয প্রমতযমে জ্ঞার্ এব্ং অ্নভজ্ঞতার এেটি গভীরতা নর্ম  আমস যা রামজযর 
মার্ুমষর জর্য এেটি নব্রাট সুনব্যা হমব্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের এেটি নব্ষ্ম ের েল 
আমে এব্ং এই র্তুর্ সংমযাজর্গুনল আমামের সাহসী, প্রগনতশীল েমনসচূীমে এনগম  নর্ম  ঘযমত এব্ং 
সামমর্র ব্েরগুনলমত আমরা ঘব্নশ ফলাফল প্রোর্ েরমত এেটি অ্নব্মেেয ভূনমো পালর্ েরমব্।"  
  
তৃতী  রূম্বিণ মোকড্োবর্ম্ব ল, III নর্উ ই েন  রামজযর ডরনমটনর অ্থনরটির (Dormitory Authority 
of the State of New York) ভারপ্রাপ্ত সভাপনত এব্ং নর্ব্নাহী আনযোনরে নর্যুি হম মের্। জর্াব্ 
মযােডযানর্ম ল 30 ব্েমররও ঘব্নশ সম  যমর োজ েমরমের্ আনথনে পনরমষব্া । জর্াব্ 
মযােডযানর্ম ল এর আমগ নফর্যানি াল সানভন মসস ফামন ঘরমন্ড ঘজমমসর ব্যব্স্থাপর্া পনরচালে নহমসমব্ 
োন ত্ব পালর্ েমরর্। 2011 সামল নতনর্ RM েযানপটাল মযামর্জমমন্ট, ইঙ্ক. (RM Capital 
Management, Inc.), এেটি নর্ব্নিত নব্নর্ম াগ উপমেষ্টা প্রনতষ্ঠার্ প্রনতষ্ঠা েমরর্, যা 50 নমনল র্ 
মানেন র্ ডলামররও ঘব্নশ ব্যব্স্থাপর্া েরত। জর্াব্ মযােডযানর্ম ল আটলান্টা পাব্নলে সু্কল ঘব্ামডন র 
ঘচ ারমযামর্র োন ত্বও পালর্ েমরর্, ঘযখামর্ নতনর্ এলাোর নব্নভন্ন েমলর ঘর্তৃত্ব ঘের্ এব্ং 
অ্নভভাব্েমের সমামজর জর্য েণ্ঠস্বর নহমসমব্ োজ েমরর্। জর্াব্ মযােডযানর্ম ল ঘম র্াডন  
জযােসমর্র ইর্মভস্টমমন্ট ফামন জযােসর্ নসনেউনরটিজ, এলএলনসমে (Jackson Securities, LLC) 
জাতী  প্রাযার্য এমর্ ঘের্ তার ঘপ্রনসমডন্ট ও নর্ব্নাহী আনযোনরে নহমসমব্ 11 ব্েমররও ঘব্নশ সম  
যমর। জর্াব্ মযােডযানর্ম ল শালনমটর ইউনর্ভানসনটি অ্ব্ র্থন েযামরানলর্া (University of North 
Carolina) ঘথমে অ্থনর্ীনত এব্ং গনণমত স্নাতে নডগ্রী অ্জন র্ েমরর্ এব্ং এটি অ্নস্টমর্র ঘটক্সাস 
নব্শ্বনব্েযাল  (University of Texas) ঘথমে অ্থনশামে মাস্টাসন নডগ্রী লাভ েমরর্।  
  
ঘ াম্বসফ রাবিম্ব া গভর্নমরর োযননর্ব্নাহী উপসনচব্ পমে নর্যুি হম মের্। জর্াব্ রানব্মটা এর আমগ 
তথয প্রযুনি ঘসব্ানব্ষ ে ঘস্টট অ্নফমস (State Office of Information Technology Services) 
অ্ন্তব্নতীোলীর্ প্রযার্ তথয েমনেতন া নহমসমব্, ইন্টারগভার্নমমন্টাল অ্যামফ ামসনর উপ-সনচব্ এব্ং ঘস্টট 
অ্পামরশমির উপ-পনরচালে নহমসমব্ (State Operations) োন ত্ব পালর্ েমরর্। 2011 সামলর 
ঘফব্রু ানর মামস গভর্নর কুওমমা নর্উ ই েন  ঘস্টট অ্নফস অ্ফ ঘজর্ামরল সানভন মসর (Office of 
General Services, OGS) এনক্সনেউটিভ ঘডপুটি েনমশর্ার নহমসমব্ জর্াব্ রানব্মটামে নর্যিু 



 

 

েমরর্। OGS এ ঘযাগ ঘেও ার আমগ জর্াব্ রানব্মটা নর্উ ই মেন র ঘহামস্ ও েনমউনর্টি 
নরনর্উ ামলর (Homes and Community Renewal, HCR) সমাজ উন্ন মর্র ঘডপুটি েনমশর্ার 
নেমলর্। HCR এ তাাঁর নর্ম ামগর পূমব্ন, জর্াব্ রানব্মটা, অ্যালমব্নর্ শহমরর উন্ন র্ ও পনরেল্পর্ার, 
এব্ং ঘফডারাল সরোমরর মানেন র্ হাউনজং এব্ং আব্নার্ ঘডমভলপমমমন্টর (U.S. Department of 
Housing and Urban Development.) তৎোলীর্ সনচব্ অ্যানু্ড্র কুওমমার জর্য েনমশর্ার নহমসমব্ 
পনরমষব্া প্রোর্ েমরর্।  
  
র্রমোর্ বিম্বরর্িাউমম্বক েযার্ানব্স ঘপ্রাগ্রামগুনলর (Cannabis Programs) পনরচালে নর্যুি েরা 
হম মে। জর্াব্ নব্মরর্ব্াউম এর আমগ েযার্ানব্স ঘরগুমলশমর্র ঘরাড আইলযান্ড অ্নফমসর (Rhode 
Island Office of Cannabis Regulation) ব্াস্তব্া র্োরী পনরচালে নহমসমব্ োজ েমরর্, ঘযখামর্ 
নতনর্ রামের নচনেৎসা সংক্রান্ত মানরজ ুার্া ও ইন্ডানি াল ঘহম্প োযনক্রমগুনলর নর্ ন্ত্রণ, প্রশাসর্ 
এব্ং ব্লব্তেরমণর তত্ত্বাব্যার্ েমরর্। জর্াব্ নব্মরর্ব্াউম ঘরাড আইলযামন্ডর গভর্নর নজর্া 
রাইমমামন্ডার েমীেমল োজ েমরমের্ ঘযখামর্ নতনর্ রামজযর নচনেৎসা সংক্রান্ত মানরজ ুার্া োযনক্রমমর 
সংস্কামরর জর্য আইর্ প্রণ র্ েমরমের্ এব্ং প্রাপ্তব্ স্কমের ব্যব্হামরর জর্য মানরজ ুার্া বব্য েরার 
জর্য প্রশাসমর্র প্রযার্ স্থপনত নেমলর্। জর্াব্ নব্মরর্ব্াউম নর্ ন্ত্রেমের ঘগালমটনব্মলর এেজর্ অ্র্যতম 
সমন্ব ে, যা যুিরাে এব্ং োর্াডা ঘথমে এেটি নিব্ানষনে রাজয, প্রামেনশে এব্ং আঞ্চনলে 
েযার্ানব্মসর নর্ ন্ত্রেমের সমামব্শ যা েযার্ানব্স নর্ ন্ত্রেমের গাাঁজার বব্যেরমণর ঘেমে উদূ্ভত প্রব্ণতা 
পরস্পমরর সামথ ভাগ েরমত ঘে  এব্ং গাাঁজার র্ীনত এব্ং প্রনব্যার্ সংক্রান্ত সমব্নাত্তম অ্র্ুশীলর্ 
উন্ন র্ েরমত ঘে । জর্াব্ নব্মরর্ব্াউম ঘব্াস্টর্ েমলজ (Boston College) ঘথমে রােনব্জ্ঞামর্ 
স্নাতে নডগ্রী অ্জন র্ েমরর্।  
  
গাহন স্থয নহংসা প্রনতমরামযর জর্য রামজযর েপ্তমরর (State's Office for the Prevention of Domestic 
Violence) এগনজনেউটিভ নডমরক্টর নর্যিু েরা হম মে ঘকবল ওম্ব র্ম্বক। 2017 সাল ঘথমে উওমমি 
অ্যামফ ামসনর (Women's Affairs)পনরচালে নহমসমব্ োন ত্ব পালর্ েরার পর এই সংস্থা  ঘযাগ ঘের্ 
নমস ওম ি। প্রশাসমর্ ঘযাগোমর্র পূমব্ন, নমস ওম ি নর্উ ই মেন র পনরব্ার পনরেল্পর্া সমথনে 
/পনরেনল্পত অ্নভভাব্েত্ব সমথনে (Family Planning Advocates/Planned Parenthood 
Advocates)-এর পররাে নব্ষ ে ভাইস ঘপ্রনসমডন্ট নেমলর্। প্ল্যান্ড ঘপমরন্টহুমড ঘযাগোর্ েরার 
আমগ নতনর্ উত্তর-পূমব্নর ই ং উওমমি নিশ্চার্ অ্যামসানসম শমর্র (Young Women's Christian 
Association, YWCA)-র পাব্নলে পনলনস নডমরক্টর নহমসমব্ োন ত্ব পালর্ েমরর্। নতনর্ নসরানেউজ 
নব্শ্বনব্েযালম র ইউটিো েমলজ (Utica College of Syracuse University) ঘথমে রাে নব্জ্ঞার্ 
এব্ং সরোর নর্ম  স্নাতে নডনগ্র অ্জন র্ েমরর্ এব্ং নসরানেউজ নব্শ্বনব্েযালম র মযাক্সওম ল সু্কমল 
(Maxwell School at Syracuse University) স্নাতে স্তমর োজ েমরমের্।  
  
এবমবল কাড্ারম্বক উওমমি অ্যামফ ামসনর (Women's Affairs) নডমরক্টর নর্যুি েরা হম মে। এর 
আমগ র্যাশর্াল ইর্নস্টটিউট ফর নরমপ্রাডানক্টভ ঘহলথ (National Institute for Reproductive 
Health, NIRH) এব্ং NIRH অ্যােশর্ ফামন্ড (NIRH Action Fund) সাত ব্ের োটিম মের্ নমস 
োজার, অ্নতসম্প্রনত রাজনর্নতে ও সরোনর অ্যামফ ামসন (Political and Government Affairs) 
নসনর্ র মযামর্জার নহমসমব্ োন ত্ব পালর্ েমরমের্। এই ভূনমো  নতনর্ NIRH এর নর্উই েন  পনলনস 



 

 

এমজন্ডার পমে অ্যাডমভামেট েমরর্ এব্ং 2019 সামল প্রজর্র্ স্বাস্থয আইমর্র (Reproductive 
Health Act) পথ প্রশস্ত েরার জর্য োজ েমরর্। নমস োডার আমগ ঘসন্টার ফর নরমপ্রাডানক্টভ 
রাইটমস (Center for Reproductive Rights) ঘফডামরল গভর্নমমন্ট নরমলশর্ টিমম োজ েমরর্ এব্ং 
র্ারীব্ােী সংখযাগনরষ্ঠ ফাউমন্ডশমর্ (Feminist Majority Foundation) তরুণ েমীমের সংগঠিত 
েমরর্। নমস োডামরর রাজর্ীনত ও ইনতহামস ব্যামচলর নডনগ্র রম মে ব্র্যামন্ডইস নব্শ্বনব্েযাল  
(Brandeis University) ঘথমে।  
  
ঘরম্বিকা উড্ গভর্নমরর ঘডপুটি ঘস্পশাল োউমিল নর্যুি হম মের্। নমস উড এর আমগ নর্উই েন  
ঘস্টট ট্রা াল লন  াসন অ্যামসানসম শমর্র ঘজর্ামরল োউমিল এব্ং ঘলনজমেটিভ নডমরক্টর নহমসমব্ োন ত্ব 
পালর্ েমরর্, ঘযখামর্ নতনর্ আইনর্ স্মারেনলনপ প্রস্তুত েমরর্ আইর্ ও ব্ামজট নব্যামর্র সমথনমর্ ও 
নব্মরানযতা , যার মমযয নেল ঘরাগীর নর্রাপত্তা, স্বাস্থযমসব্া, ঘমনডমেল ইর্মডমনর্টি এব্ং অ্র্াচার 
প্রস্তাব্, এব্ং অ্র্যার্য ঘেও ানর্ ো ব্দ্ধতার নব্ষ । নমস উড নর্উ ই েন  নসমর্মটর ঘমমজানরটির প্রথম 
সহোরী োউমিল নহমসমব্ োজ েমরর্ েইু ব্েমরর ঘব্নশ, ঘযখামর্ নতনর্ আইমর্র খসড়া বতনর 
েমরর্ এব্ং এেনজনেউটিভ ও আমসম্বনলর সামথ তা নর্ম  আমলাচর্া েমরর্, যার মমযয নেল নর্উ 
ই মেন র ঘপইড ফযানমনল নলভ ঘপ্রাগ্রাম (New York Paid Family Leave program,), র্ূযর্তম 
মজনুর ব্ৃনদ্ধ, শ্রনমেমের েনতপূরণ সংস্কার (Workers Compensation reform), এব্ং ঘেশী  নর্মনাণ 
উন্নীত েরার জর্য আমমনরোর্ রসে ক্র  (Buy American) েমনসচূী। নমস উড অ্যালমব্নর্ আইর্ 
সু্কল (Albany Law School) ঘথমে এেটি জনুরস ডক্টর অ্জন র্ েমরর্, ইউনর্ র্ গ্রযাজমু ট েমলজ 
(Union Graduate College) ঘথমে এেটি MBA, এব্ং ব্যব্সা প্রশাসর্ ও রােনব্জ্ঞামর্ এেটি 
স্নাতে নডগ্রী অ্জন র্ েমরর্ ঘস্টট ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্উ ই েন  অ্যালমব্নর্ (SUNY Albany) 
ঘথমে।  
  
ব বল ার্ ফাইসর্ নহউমযার্ সানভন মসর (Human Services) সহোরী পরামশনোতা নর্যুি হম মের্। 
অ্নত সম্প্রনত, নমস ফাইসর্ নর্উ ই েন  ঘস্টট অ্নফস অ্ব্ নচলমের্ অ্যান্ড ফযানমনল সানভন মসমস (New 
York State Office of Children and Family Services) আইর্ ও আন্তঃসরোরী নব্ষম র 
পনরচালে নহমসমব্ োন ত্ব পালর্ েমরর্, ঘযখামর্ নতনর্ চাইল্ড ঘে ার, জমুভর্াইল জানস্টস, চাইল্ড 
ওম লমফ ার এব্ং অ্যাডাল্ট ঘপ্রামটেটিভ সানভন মসমসর ঘেমে এমজনিটির নব্নভন্ন রাজযব্যাপী 
আন্তঃসরোরী নব্ষম র োন ত্ব পালর্ েমরর্। নমস ফাইসর্ এর আমগ নর্উ ই েন  ঘস্টট গভর্নমমন্টাল 
অ্যামফ াসন ফর হাউনজং ও ােন মসর (New York State Governmental Affairs for Housing 
Works) পনরচালে নহমসমব্ োজ েমরর্, ঘযখামর্ নতনর্ রামজয 2020 সামলর মমযয HIV মহামারী 
নর্মূনল েরার জর্য গভর্নর কুওমমার এনন্ডং েয এনপমডনমে (Ending the Epidemic) েমনসূচীর 
ব্লুনপ্রন্ট ব্াস্তব্া র্ নর্নশ্চত েরার জর্য োজ েমরর্। অ্যালমব্নর্ োউনন্ট নব্ভামগর এেজর্ সহোরী 
োউনন্ট অ্যাটনর্ন নহমসমব্, নতনর্ "প্রমজক্ট ঘগ্রাথ" (Project Growth) বতনর েমরমের্, যামত 
অ্প্রাপ্তব্ স্ক অ্পরাযীমের সাহাযয েরা যা  তামের অ্পরামযর নশোর ব্যনিমের োমে েনতপূরণ 
প্রোর্ েরার জর্য োনরগনর েেতা ঘশখার সামথ সামথ, এব্ং ইউর্াইমটড ঘফডামরশমর্র অ্ফ 
টিচামসনর (United Federation of Teachers) নসনর্ র ঘলনজমেটিভ নরমপ্রমজমন্টটিভ নহমসমব্ 15 
মানেন র্ ডলার র্যূর্তম ঘব্তমর্ ঘপইড ফযানমনল নলভ ঘপমত সাহাযয েমরর্ নমস ফাইসর্। নমস 



 

 

ফাইসর্ SUNY অ্যালমব্নর্ (SUNY Albany) ঘথমে রােনব্জ্ঞামর্ স্নাতে এব্ং ঘপর্ ঘস্টট নডনের্সর্ 
সু্কল অ্ফ ল-এর (Penn State Dickinson School of Law) এেজর্ জনুরস ডক্টর অ্জন র্ েমরর্।  
  
পল বমম্বড্ পনরব্হমর্র জর্য সহোরী পরামশনোতা নহমসমব্ নর্ম াগ েরা হম মে। জর্াব্ নমমড নর্উ 
ই েন  ঘস্টট নসমর্মট োউমিল নহমসমব্ ে  ব্ের োন ত্ব পালর্ েমরর্, যার মমযয এে ব্ের গনরষ্ঠ 
োউমিল নহমসমব্ োজ েমরর্ অ্নফস অ্ফ ঘমজনরটি োউমিল অ্যান্ড ঘপ্রাগ্রামম (Office of Majority 
Counsel and Program)। নসমর্মট, জর্াব্ নমমড ব্ড় মামপর আইনর্ পনলনস উমেযাগ পাশ েরার 
জর্য মযযস্থতা েমরর্ এব্ং ঘসগুনল ব্াস্তব্া র্ েমরর্, যার মমযয রম মে ব্র্াউর্নফল্ড নির্াপ ঘপ্রাগ্রাম 
(Brownfield Cleanup Program) প্রসানরত েরা এব্ং তার সংস্কার েরা, 2.5 নব্নল র্ মানেন র্ 
ডলামরর নব্শুদ্ধ পানর্ পনরোঠামমা আইর্ (Clean Water Infrastructure Act) ও 830 নমনল র্ 
মানেন র্ ডলামরর ঘমমট্রাপনলটর্ ট্রািমপামটন শর্ অ্মথানরটি NYC সাব্ওম  অ্যােশর্ প্ল্যার্ (Metropolitan 
Transportation Authority NYC Subway Action Plan)। জর্াব্ নমমড পনলটিেযাল সাম মি স্নাতে 
নডগ্রী অ্জন র্ েমরর্ এব্ং সাইরাইউজ ইউনর্ভানসনটির (Syracuse University) এেজর্ জনুরস ডক্টর।  
  
ের এব্ং আনথনে পনরমষব্ার (Taxation and Financial Services) জর্য গভর্নমরর সহা ে 
োউমিল নহমসমব্ নর্ম ানজত হম মের্ ঘেগ ঘেরম্বকাউই  । জর্াব্ ঘহরমস্কাউইটজ ঘব্সরোনর ও 
সরোনর খামত 12 ব্েমরর ঘব্নশ আইনর্ অ্নভজ্ঞতা নর্ম  এমসমের্, ঘফডামরল মামলা, অ্র্ুব্তীতা, 
আনথনে তেন্ত এব্ং সম্পে ব্ামজ াপ্ত নব্ষ গুনলর গুরুত্ব নেম । এর আমগ জর্াব্ ঘহরমস্কাউইটজ 
মানেন র্ নব্চার নব্ভামগর (U.S. Department of Justice) নক্রনমর্াল নব্ভামগর (Criminal 
Division) অ্যাটনর্ন নহমসমব্ োন ত্ব পালর্ েমরর্। র্ারমোটিে ও নব্পজ্জর্ে োগ ঘসেশর্ (Narcotic 
& Dangerous Drug Section) এব্ং অ্যামসট ফনফন চার ও মানর্ লন্ডানরং নব্ভামগ (Asset 
Forfeiture & Money Laundering Section) তাাঁর ভূনমো  জর্াব্ ঘহরমস্কাউইটমজর মামলাগুনলর 
মমযয নেল মােে পাচারোরীমের নব্রুমদ্ধ সও াল-জব্াব্ েরা এব্ং অ্পরামযর নশোর ব্যনিমের 
আনথনে েনত পুর্রুদ্ধার েরমত সাহাযয েরা, ঘযমর্ মযাডফ পনি নস্কম (Madoff Ponzi scheme) 
এব্ং এর্রর্ ঘেমলঙ্কানরমত (Enron scandal) প্রতানরত ব্যনিব্গন। ঘফডামরল ব্ুযমরা অ্ব্ 
ইর্মভনস্টমগশমর্র (Federal Bureau of Investigation) নলগযাল ফনফন চার ইউনর্মটর (Legal 
Forfeiture Unit) অ্যাটনর্ন নহমসমব্ েযানর ার শুরু েমরর্ নতনর্। জর্াব্ ঘহরমস্কাউইটজ ঘজনপমগনযার্ 
ঘচমজ (JPMorgan Chase) বব্নশ্বে আনথনে অ্পরায েমপ্ল্াম ি নব্ভামগও (Global Financial 
Crimes Compliance Division) োজ েমরমের্। জর্াব্ ঘহরমস্কাউইটজ আমমনরোর্ নব্শ্বনব্েযাল  
(American University) ঘথমে ঘযাগামযাগ, আইর্গত প্রনতষ্ঠার্, অ্থনর্ীনত এব্ং সরোর নব্ষম  
স্নাতে নডগ্রী অ্জন র্ েমরর্ এব্ং কুইনর্নপ াে ইউনর্ভানসনটি সু্কল অ্ফ ল (Quinnipiac University 
School of Law) ঘথমে এেটি জনুরস ডক্টমরট েমরর্।  
  
ঘ াশু া র্বকন র্ হাউনজং এব্ং নসনভল রাইটমসর (Housing and Civil Rights) সহোরী োউমিল 
নর্যুি হম মের্। জর্াব্ র্নেন র্ হাউনজং, ইনমমগ্রশর্ এব্ং অ্পরাযমূলে আইর্ সংস্কার সংক্রান্ত নব্ষম র 
ঘপ্রোপমটর অ্নভজ্ঞতা নর্ম  আসমের্। অ্নত সম্প্রনত জর্াব্ র্নেন র্ নলগযাল এইড ঘসাসাইটির (Legal 
Aid Society) ঘস্পশাল নলটিমগশর্ ইউনর্মটর জর্য োজ েমরর্, ঘযখামর্ নতনর্ নডোমসনমরশর্ 
প্রমজমক্টর (Decarceration Project,) প্রনতষ্ঠাতা ও প্রেল্প সমন্ব োরী নহমসমব্ োন ত্ব পালর্ েমরর্, 



 

 

যা অ্যাডমভামেনসর এে জাতী  স্বীেৃনতপ্রাপ্ত এেটি মমডল এব্ং আমমনরোর্ ব্ার অ্যামসানসম শমর্র 
(American Bar Association) 2017-এর এমক্সমপ্ল্ানর ইনন্ডমজন্ট নডমফি প্রমজক্ট নরেগনর্শর্ 
(Exemplary Indigent Defense Project Recognition) নব্জ ী। জর্াব্ র্নেন র্ এর আমগ নলগযাল 
এইড ঘসাসাইটির নক্রনমর্াল আপীল ব্যুমরার (Criminal Appeals Bureau) অ্যামসানসম ট অ্যামপমলট 
োউমিল নহমসমব্ োজ েমরর্, এব্ং ব্র্ঙ্কস ট্রা াল অ্নফমস নলগযাল এইড ঘসাসাইটির নক্রনমর্াল 
নডমফি প্রযানক্টমসর (Criminal Defense Practice) জর্য স্টাফ অ্যাটনর্ন নহমসমব্ োজ েমরর্। জর্াব্ 
র্নেন র্ SUNY অ্যালমব্নর্ ঘথমে নব্শ্ব ইনতহাস/রােনব্জ্ঞামর্র স্নাতে নডগ্রী অ্জন র্ েমরমের্ এব্ং নতনর্ 
স্টামন েমলজ অ্ফ ল, ঘডর্ভার ইউনর্ভানসনটি (Sturm College of Law, Denver University) 
ঘথমে এেজর্ জনুরস ডক্টমরট অ্জন র্ েমরর্।  
  
ব ল স্টাবরম্বেভবক গণ নর্রাপত্তার জর্য সহোরী োউমিল নহমসমব্ নর্ম ানজত হম মের্। ঘচম্বামর 
ঘযাগ ঘেও ার আমগ নমস স্টানরমশভনস্ক ব্র্ঙ্কস োউনন্ট নডনিক্ট অ্যাটনর্ন অ্নফমসর (Bronx County 
District Attorney's Office) নসনর্ র ট্রা াল অ্যানসস্টযান্ট নহমসমব্ োন ত্ব পালর্ েমরর্। তার েইু 
েশে যমর ব্র্ঙ্কস-এ, নমস স্টারসমহভনস্ক হাজামরা মামলা োম র েমরর্ এব্ং নশশু নর্যনাতর্ ও ঘযৌর্ 
অ্পরামযর নশোর হও ার জর্য তার েমনজীব্র্ উৎসগন েমরর্। নতনর্ ব্যাপেভামব্ ব্িৃতা েমরর্ 
এব্ং 'মাই ব্নড নব্লংস টু নম' (My Body Belongs to Me) ব্ইটি ঘলমখর্, যা এেটি নশশুমের 
ব্ই এব্ং অ্যানর্মমমটড নভনডও যা নশশু ঘযৌর্ নর্যনাতর্ প্রনতমরায সম্পমেন  3 ঘথমে 8 ব্ের ব্ সীমের 
নশনেত েমর। নমস স্টানরমশভনস্ক মযাসাচুমসটস নব্শ্বনব্েযাল  (University of Massachusetts) ঘথমে 
স্নাতে নডগ্রী অ্জন র্ েমরর্ এব্ং ঘব্িানমর্ এর্. োমডন ামজা সু্কল অ্ফ লয (Benjamin N. Cardozo 
School of Law) ঘথমে এেটি জনুরস ডক্টরঅ্জন র্ েমরর্।  
  
ভোম্বলবর লুিোম্বকা স্থার্ী  সরোমরর সহোরী োউমিল নহমসমব্ নর্যুি হম মের্। এই নর্ম ামগর পূমব্ন, 
নমস লুব্যামঙ্কা নর্উই েন  ঘস্টট এনক্সনেউটিভ ঘচম্বার FOIL োউমিল নহমসমব্ োন ত্ব পালর্ েমরর্। এই 
পমে আসীর্ থাোর সম  নতনর্ এনক্সনেউটিভ ঘচম্বামর জমা ঘেও া FOIL অ্র্মুরায প্রনক্র ােৃত, 
পযনামলাচর্া এব্ং ব্যব্স্থাপর্া েমরর্, এব্ং নর্উই েন  ঘস্টট পাব্নলে অ্নফসাসন আইর্ (New York 
State Public Officers Law) সংক্রান্ত আইর্গত প্রস্তাব্র্া উপস্থাপর্ েমরর্ এনক্সনেউটিভ ঘচম্বামরর 
সেসযমের োমে। নমস লবু্ার্মো নতর্ ব্ের যমর অ্যালমব্নর্ শহমরর প্রথম সহোরী েমপনামরশর্ 
োউমিল নহমসমব্ োজ েমরর্ এব্ং েইু ব্ের েলনর্ শহমরর সহোরী টাউর্ অ্যাটনর্ন নহমসমব্ োন ত্ব 
পালর্ েমরর্। নমস লুব্যামঙ্কা মাউন্ট হনলইম াে েমলজ (Mount Holyoke College) ঘথমে 
ইংমরনজমত স্নাতে নডনগ্র লাভ েমরর্ এব্ং অ্যালমব্নর্ আইর্ সু্কমলর এেজর্ (Albany Law School) 
জনুরস ডক্টর অ্জন র্ েমরর্।  
  
ঘ র্ ও াইম্ব র্িাগনম্বক অ্থননর্নতে উন্ন মর্র জর্য র্ীনত উপমেষ্টা নর্ম াগ েরা হম মে। এর আমগ 
নর্উ জানসনর নসমর্টর েনর ব্ুোমরর জর্য নডমরক্টর অ্ফ নশনডউনলং নহমসমব্ োজ েমরর্ নমস 
ও াইমজর্ব্াগন। তার আমগ, নমস ও াইমজর্ব্াগন নসটিগ্রুমপর এেজর্ সরোরী অ্থন নব্মেষে নহমসমব্ 
োজ েমরর্, ঘযখামর্ নতনর্ ঘপৌর ইসুযোরী িাম ন্টমের জর্য ব্ন্ড িােচানরং মমডল বতনর েমরর্ 
এব্ং ঘটাব্যামো ঘসমটলমমন্ট নসনেওনরটিমজশর্ ঘলর্মেমর্র জর্য মাস্টার ঘসমটলমমন্ট চুনির সামথ 



 

 

সম্পনেন ত েযাশ ঘলা মমডল বতনর েরমত সহা তা েমরর্। নমস ও াইমজর্ব্াগন ঘোলনব্ েমলজ 
(Colby College) ঘথমে সরোমর স্নাতে নডনগ্র লাভ েমরর্।  
  
ঘিবর্িং বড্লামা ার জর্ নর্রাপত্তার জর্য ঘডপুটি েনমউনর্মেশর্ নডমরক্টর নর্যিু হম মের্। জর্াব্ 
নডলামাটার এর আমগ নর্উ ই েন  ঘস্টমটর নডপাটন মমন্ট অ্ফ এর্ভা রর্মমন্টাল ের্জারমভশমর্ (NYS 
Department of Environmental Conservation) পাব্নলে ইর্ফরমমশর্ অ্নফসার নহমসমব্ োজ 
েমরর্, অ্যালমব্নর্ নব্শ্বনব্েযালম  (University at Albany) ঘপশাোর নমনড া নব্ভামগর প্রভাষে এব্ং 
নর্উই েন  ও মযাসাচুমসটমসর ঘব্শ নেেু বেনর্ে সংব্ােপমের নরমপাটন ার নহমসমব্ োন ত্ব পালর্ েমরর্। 
জর্াব্ নডলামাটার SUNY অ্যালমব্নর্ (SUNY Albany) ঘথমে ইনতহামস স্নাতে নডগ্রী অ্জন র্ েমরর্ 
এব্ং সাইরাইউজ ইউনর্ভানসনটির (Syracuse University) S.I. নর্উহাউস সু্কল অ্ফ পাব্নলে 
েনমউনর্মেশর্ (S.I. Newhouse School of Public Communications) ঘথমে নপ্রন্ট সাংব্ানেেতা  
মাস্টাসন নডনগ্র লাভ েমরর্।  
  
ঘহলথ অ্যান্ড ঘমন্টাল হাইনজমর্র ঘডপুটি েনমউনর্মেশর্ নডমরক্টর নর্যুি হম মের্ কাইল ঘকা াবর। 
জর্াব্ ঘোটানর সম্প্রনত হসনপস অ্যান্ড পযানলম টিভ ঘে ার ইমঙ্কর (Hospice & Palliative Care 
Inc.) নচফ ফাইর্ানি াল অ্নফসার নহমসমব্ পনরমষব্া প্রোর্ েমরর্ এব্ং নর্উ ই েন  ঘস্টট অ্ফ 
ঘহলমথর (New York State of Health) নডমরক্টর অ্ফ এক্সটার্নাল অ্যামফ াসন, আউটনরচ অ্যান্ড 
মামেন টিং নহএমসমব্ োজ েমরর্। জর্াব্ ঘোটানর প্রা  নতর্ েশে যমর ঘফডামরল, ঘস্টট এব্ং 
সরোমরর স্থার্ী  পযনাম  নসনর্ র ভূনমো  রম মের্। জর্াব্ ঘোটানর হযানমল্টর্ েমলজ (Hamilton 
College) ঘথমে সরোর ও অ্থনর্ীনতমত স্নাতে নডগ্রী অ্জন র্ েমরর্ এব্ং সাইরাইউজ ইউনর্ভানসনটির 
(Syracuse University) মযাক্সওম ল সু্কল অ্ফ নসটিমজর্নশপ অ্যান্ড পাব্নলে অ্যামফ াসন (Maxwell 
School of Citizenship and Public Affairs) ঘথমে পাব্নলে অ্যাডনমনর্মিশমর্ মাস্টাসন নডগ্রী 
অ্জন র্ েমরর্।  
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