
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা টামন 3-এর প্রোসবর্ক বর্ম্ব াম্বগর বিতী  রাউন্ড ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
  

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

  

"গত দইু ঘম ামদ এই প্রশাসর্ নর্উ ই মেন র অ্নিবাসীমদর জীবর্মার্ উন্ন মর্ অ্ক্লান্তভামব োজ েমর ঘগমে, এবং 
আমামদর অ্সািারণ অ্গ্রগনতমে এনগম  নর্ম  ঘেমত আনম এই টিমমে অ্নভর্ন্দর্ জার্ামত ঘেমর গনবনত", গভর্নর 

কুওম্বমা িম্বলর্। "এই উদ্দীপ্ত ও ঘোগয বযনিমদর সহা তা , আমরা নর্উ ই েন মে আরও শনিশােী ও সবার 

জর্য র্যােয ঘেট নহমসমব গমে তুেমবা।"  

  

অবিস অি ঘেট-এর পবরচালর্া। ঘেমটর আরও োেনের েনরচাের্া নর্নিত েরমত, গভর্নর কুওমমা 
আর্মন্দর সামে ঘ াষণা েরমের্ ঘে নতনর্ েনরচাের্া, র্ীনত, জরুনর বযবস্থাের্ার দা দান ত্ব বণ্টর্ েমর 

নদম মের্। উমেখ্য েূমবন এগুমো ঘেট েনরচাের্া‘র সামে সংেুি নেমো। নতনর্ নর্মনাি েদসমূমহ নর্ম াগ 

নদম মের্:  

  

• ঘকলী কাবমিংস ঘেট েনরচাের্া ও অ্বোঠামমা (State Operations and 

Infrastructure)-এর েনরচােে নহমসমব নর্েুি হম মের্। নমস. োনমংস েূমবন ঘেেুটি নচফ অ্ব 

োফ এবং গভর্নমরর ঘজষ্ঠ্য উেমদষ্টা নহমসমব োজ েমরমের্। এ েমদ নমস. োনমংস-এর দান ত্ব 

নেমো গভর্নমরর বে-বে অ্বোঠামমা প্রেল্প ও অ্গ্রানিোরগুমো তত্ত্বাবিার্ েরা, োর মমিয 
রম মে ম নর্হার্ ঘেইর্ হে (Moynihan Train Hall), েং আইেযান্ড ঘরইে ঘরাে (Long 

Island Rail Road) োবে েযাে (Double Track) এবং োেন  েযাে (Third Track) 

সম্প্রসারণ প্রেল্প, র্তুর্ েনসজমো ঘসতু (Kosciuszko Bridge) এবং ে টি আেমেট 

নবমার্বন্দমরর আিুনর্েীেরণ। এর আমগ নমস. োনমংস নসমর্ট ঘমমজানরটি (Senate 

Majority)-র ঘোগামোগ েনরচােে নহমসমব দান ত্ব োের্ েমরর্। নসমর্ট আইর্সভা  তাাঁর 20 

বেমরর ঘবনশ োমজর সম , নমস. োনমংস নসমর্ট ও এমসম্বনে (Senate and Assembly)-

ঘত ঘোগামোগ ও র্ীনত নবষ ে এোনিে েমদ োজ েমরমের্। নতনর্ ঘসন্ট েমরন্স নবশ্বনবদযাে  

(St. Lawrence University) ঘেমে নব.এ. নেনগ্র োভ েমরর্।  

  

• এডাম বিউম্বরাবকি ঘেট েনেনস ও এমজনন্স বযবস্থাের্া‘র েনরচােে নহমসমব নর্েিু 

হম মের্। জর্াব নজউমরানকি েূমবন জ্বাোর্ী ও আনেনে ঘসবা নবভামগর উে-সনচব নহমসমব 

দান ত্ব োের্ েমরর্। ঘেট-এর দান ত্ব োেমর্র েূমবন, জর্াব নজউমরানকি োনহে গেন র্ এন্ড 

ঘরইমন্ডে এেএেনে (Cahill Gordon & Reindell LLP)-এর অ্ংশীদার নেমের্ এবং 
নর্ ন্ত্রে, সুশাসর্ ও মামো-ঘমাোদ্দমা নবষম  ঘোম্পার্ী ও ঘবােন সমূহমে েরামশন নদম মের্। 

জর্াব নজউমরাফনি এেজাঙ্কট অ্িযােে নহমসমব ঘফােন হাম ে‘ িুে (Fordham Law 



 

 

School)-এ েনেম মের্ এবং ঘপ্রাগ্রাম নেোর নহমসমব দান ত্ব োের্ েমরমের্। নতনর্ এোো 
ব্রুনেংস ইন্সটিটিউশর্ (Brookings Institution)-এর গভামর্নন্স োনেজ নেোরশীে 

োউনন্সে (Governance Studies Leadership Council)-এর সদসয নহমসমবও দান ত্ব 

োের্ েমরর্। নতনর্ হাভন ােন  ে‘ িুে (Harvard Law School) ঘেমে োম েমে (cum 

laude) ঘজ.নে. (J.D.) নেনগ্র োভ েমরর্। নতনর্ েযার্মফােন  নবশ্বনবদযাে  (Stanford 

University) ঘেমে রাজর্ীনত নবজ্ঞামর্ নব.এ. সম্মার্ নেনগ্র োভ েমরর্। ঘসখ্ামর্ নতনর্ ফাই 
নবটা োপ্পা (Phi Beta Kappa)-ঘতও নর্বনানচত হম নেমের্।  

  

• মাইম্বকল খবপ গভর্নমরর োেনােম  জরুনর বযবস্থাের্ার (Emergency Management) 

েনরচােে নহমসমব নর্েুি হম মের্। জর্াব খ্নে েনরদশনে ও েুে েমান্ডার েদসহ 30 বেমরর 

ঘবনশ সম  নর্উ ই েন  ঘেট েুনেমশ োজ েমরমের্। নতনর্ নভমেজ অ্ব মযামামরানর্ে ফা ার 

নেোটন মমমন্টর (Village of Mamaroneck Fire Department) ভোনন্ট ার ফা ার নচফ 

নহমসমব দান ত্ব োের্ েমরমের্। দান ত্বরত অ্বস্থা  নতনর্ বষনমসরা ওম েমচোর োউনন্ট 

ভোনন্ট ার ফা ারফাইটার (Westchester County Volunteer Firefighter of the 

Year) নর্বনানচত হর্। এোো নতনর্ ওম েমচোর োউনন্ট নচফ অ্ব েনুেশ এমসানসম শমর্র 

েনরচােে নহমসমবও দান ত্ব োের্ েমরর্। জর্াব খ্নে নর্উ ই েন  ঘেট ও াইল্ডফা ার 

এোমেনম (New York State Wildfire Academy) ও FEMA‘র র্যাশর্াে ইর্নসমেন্ট 

মযামর্জমমন্ট নসমেম (National Incident Management System) ঘেমে সর্দ প্রানপ্তসহ 
জরুনর প্রস্তুনত নবষম  নবস্তানরত প্রনশক্ষণ োভ েমরর্। নতনর্ ঘেট জমুে নবনভন্ন িরমর্র দমুেনাগ 

ঘমাোমবো  ঘর্তৃত্ব নদম মের্। নতনর্ ঘেইস ইউনর্ভানসনটি (Pace University) ঘেমে নব.এ. 

নেনগ্র োভ েমরর্।  

  

গভর্নর এোোও নর্মনাি প্রশাসনর্ে েমদ নর্ম াগ প্রদার্ েমরর্:  

  

মাইম্বকল বিট নর্উ ই েন  ঘেট নেোটন মমন্ট অ্ব টযামেশর্ এন্ড ফাইর্যান্স (New York State Department 

of Taxation and Finance)-এর েনমশর্ার মমর্ার্ীত হম মের্। জর্াব নিট সবনমশষ গভর্নমরর ঘজষ্ঠ্য অ্েন 
উেমদষ্টার দান ত্ব োের্ েমরমের্ ঘেখ্ামর্ নতনর্ 2017 সামের ঘফোমরে টযাে আইমর্র নবরুমে ঘেট-এর র্ীনত 

প্রনতনি া প্রদামর্ ঘর্তৃত্ব নদম মের্ এবং গভর্নমরর অ্গ্রানিোরমূেে অ্র্যার্য অ্েননর্নতে র্ীনত উমদযাগ 

তত্ত্বাবিার্ েমরমের্। নতনর্ েমূবন অ্েননর্নতে উন্ন র্ নবষ ে উে সনচব (Deputy Secretary for 

Economic Development) নহমসমব োজ েমরমের্ ঘেোমর্ নতনর্ বারটি ঘেট সংস্থা েতৃন েমক্ষর র্ীনত ও 

েনরচাের্া তত্ত্বাবিার্ েমরমের্, এর মমিয রম মে নেোটন মমন্ট অ্ব টযামেশর্ ও ফাইর্যান্স (Department of 

Taxation and Finance), এম্পা ার ঘেট নেমভেেমমন্ট (Empire State Development), নেনভশর্ অ্ব 

ঘহাম্স এন্ড েনমউনর্টি নরনর্উ াে (Division of Homes and Community Renewal), এবং নেোটন মমন্ট 

অ্ব ঘেট (Department of State) প্রভৃনত। জর্াব নিট এোোও নহোনর নক্লর্টমর্র অ্েননর্নতে র্ীনত 

নবষ ে উেমদষ্টা, েিুরাষ্ট্র নেোটন মমন্ট অ্ব ঘেজানর (U.S. Department of the Treasury)-এর অ্নফস 

অ্ব ঘোমমানেে ফাইর্যান্স (Office of Domestic Finance)-ঘত র্ীনত নবমেষে, এবং ইম ে ইর্মভেমমন্ট 

অ্নফস (Yale Investments Office)-এ ঘজষ্ঠ্য আনেনে নবমেষে নহমসমব োজ েমরমের্। নতনর্ ইম ে 

নবশ্বনবদযাে  ঘেমে ঘজ.নে. ও নব.এ. নেনগ্র োভ েমরর্।  

  



 

 

ঘলটিবি া টাগবল াবিম্ব ম্বরা নর্উ ই েন  ঘেমটর ইন্সমেক্টর ঘজর্ামরে নহমসমব নর্েিু হম মের্। নমস. 

টাগনে ানফম মরা বতন মামর্ ইন্টারগভার্নমমন্টাে এমফ াসন উে-সনচব (Deputy Secretary for 

Intergovernmental Affairs) ও গভর্নমরর ঘেশাে োউনন্সে নহমসমব দান ত্ব োের্ েরমের্। নতনর্ েূমবন জর্ 

নর্রােত্তা নবষ ে নবমশষ োউনন্সে, এবং নর্উ ই েন  ঘেট নেোটন মমন্ট অ্ব টযামেশর্ এন্ড ফাইর্যান্স (New 

York State Department of Taxation and Finance)-এর ঘফৌজদানর তদন্ত নবভামগর উে-েনমশর্ার 

নহমসমব দান ত্ব োের্ েমরমের্। 2013 ঘেমে 2015 সাে েেনন্ত নমস. টাগনে ানফম মরা জম ন্ট েনমশর্ অ্র্ 

োবনেে এনেে (Joint Commission on Public Ethics)-এর নর্বনাহী েনরচােে নহমসমব নর্েিু নেমের্। 

নর্বনাহী েনরচােে নহমসমব নর্ম ামগর েূমবন নতনর্ জম ন্ট েনমশমর্র ইর্মভনেমগশর্ ও এর্মফাসনমমন্ট নবভামগর 

েনরচােে নহমসমব োজ েমরমের্। নমস. টাগনে ানফম মরা এোোও নর্উ ই েন  ঘেট এটর্ী ঘজর্ামরে-এর নবমশষ 

োউনন্সে এবং ইনর োউনন্ট-এর সহোনর নেনিক্ট এটর্ী নহমসমব দান ত্ব োের্ েমরমের্। নতনর্ আেমবর্ী ে িুে 

(Albany Law School) ঘেমে আইর্শামে নেনগ্র োভ েমরর্ এবং আেমবর্ী ঘেট ইউনর্ভানসনটি অ্ব নর্উ 

ই েন  (State University of New York, SUNY) ঘেমে বযামচের অ্ব আটন স নেনগ্র োভ েমরর্।  

  

িবুডথ মগুল গভর্নমরর নবমশষ োউনন্সে নহমসমব নর্েুি হমবর্। এ দান মত্ব তাাঁর প্রােনমে োজ হমব োবনেে 

ইমন্টনগ্রটি ও ঘফৌজদানর নবচার র্ীনত উমদযাগসমূমহ েরামশন ঘদও া। নতনর্ মরনভমো আব্রামমানভচ গ্রযান্ড েযাসর্ 

এন্ড এনর্মো, নেনস (Morvillo Abramowitz Grand Iason & Anello, PC)-এর এনেনেউটিভ ঘচম্বামর 

(Executive Chamber) োজ েমরমের্, ঘেখ্ামর্ নতনর্ ঘদও ার্ী, ঘফৌজদানর ও নর্ ন্ত্রে নবষ সমূহ ও তদন্ত 

নবষম  োজ েমরমের্। নমস. মগুে েূমবন ঘেস ইউনর্ভানসনটি িুে অ্ব ে‘ (Pace University School of 

Law)-ঘত এেজাঙ্কট প্রমফসর, এবং সাদার্ন নেনিক্ট অ্ব নর্উ ই মেন র সহোনর ইউ.এস. এটর্ী নহমসমব দান ত্ব 

োের্ েমরর্। নতনর্ ওম সনে ার্ ইউনর্ভানসনটি (Wesleyan University), োমর্নক্টোট ঘেমে নব.এ. নেনগ্র 

োভ েমরর্ এবং নর্উ ই েন  ইউনর্ভানসনটি িুে অ্ব ে (New York University School of Law) ঘেমে 

ঘজ.নে. নেনগ্র োভ েমরর্। নমস. মগুে নেনিক্ট অ্ব োমর্নক্টোট-এ েুিরাষ্ট্র নেনিক্ট ঘোমটন  োজ েরার সম  

নবচারে ঘহামস এ. েযাবমরন্স-এর ক্লােন  নহমসমব োজ েমরমের্।  

  

হ্োরল্ড মুর প্রিার্ প্রেনুি েমনেতন া নহমসমব েমদান্ননত োভ েমরমের্। জর্াব মুর নর্উ ই েন  ঘেট এনেনেউটিভ 

ঘচম্বামর (Executive Chamber) োজ েমরমের্ এবং 17 বেমররও ঘবনশ সম  িমর উদ্বাভর্ী প্রেুনি ঘসবা 
প্রদার্ েমর ঘগমের্, সবনমশষ নতনর্ ঘটেনর্েযাে ঘেশাে এনসসমটন্ট নহমসমব দান ত্ব োের্ েমরমের্। নতনর্ 

ইউনর্ভানসনটি অ্ব আেমবর্ী, সানর্ (University at Albany, SUNY) ঘেমে নব.এ. নেনগ্র োভ েমরর্।  

  

লরা এবডবডর্ এনেে, নরি ও েমপ্লাম ন্স নবভামগর মুখ্য ঘেশাে োউনন্সে নহমসমব নর্েুি হম মের্। নমস. 

এনেনের্ সবনমশষ ব্রুেনের্ নেনিক্ট এটর্ী োেনাে  (Brooklyn District Attorney's Office)-এর মার্ব 

োচার ইউনর্ট (Human Trafficking Unit)-এর প্রিার্ নহমসমব েমনরত নেমের্। নেনিক্ট এটর্ী োেনােম  

ঘোগদামর্র েূমবন, নতনর্ নর্উ ই েন  নসটি নসনভনে ার্ েমমপ্লইন্ট নরনভউ ঘবােন  (New York City Civilian 

Complaint Review Board)-এর প্রশাসনর্ে প্রনসনেউশর্ নবভামগর (Administrative Prosecution 

Unit) প্রিার্ নহমসমব দান ত্ব োের্ েমরর্। এর েূমবন, নমস. এনেনের্ ইোর্ন নেনিক্ট অ্ব নর্উ ই েন -এর 

সহোনর েুিরাষ্ট্রী  এটর্ী নহমসমব এবং নর্উ ই েন  নসটি ঘগ এন্ড ঘেসনব ার্ এনন্ট-ভাম ামেন্স প্রেমল্পর (New 

York City Gay & Lesbian Anti-Violence Project) প্রনতষ্ঠ্াতা েনরচােে নহমসমব োজ েমরমের্। নতনর্ 

এোোও সাদার্ন নেনিক্ট অ্ব নর্উ ই মেন র মার্র্ী  নরচােন  ওম র্-এর আইর্ েরনণে নহমসমব োজ 

েমরমের্। নমস. এনেনের্ ইউনর্ভানসনটি অ্ব নশোমগা ে‘ িুে (University of Chicago Law School) 

ঘেমে ঘজ.নে. এবং টাফ্ট ইউনর্ভানসনটি (Tufts University) ঘেমে নব.এ. নেনগ্র োভ েমরর্।  



 

 

  

পোবিক মুর্বস েনরবহর্ নবভামগর উে-ঘোগামোগ েনরচােে (Deputy Communications Director for 

Transportation) নহমসমব নর্েুি হম মের্। অ্নত সম্প্রনত জর্াব মরু্নস টাি িামটনজস এন্ড টাি ঘভঞ্চারস 

(Tusk Strategies and Tusk Ventures)-এর বযবস্থাের্া েনরচােে নহমসমব দান ত্ব োের্ েমরমের্। নতনর্ 

এোোও মযার্হাটর্ নেনিক্ট এটর্ী সাইরাস ঘভইন্স-এ ঘজষ্ঠ্য ঘোগামোগ উেমদষ্ঠ্া, এবং ঘম র ব্লুমবাগন-এর 

প্রশাসমর্ নবনভন্ন েমদ দান ত্ব োের্ েমরর্, এর মমিয রম মে ঘম মরর োেনােম র উে-ঘপ্রস সনচব এবং নর্উ 

ই েন  নসটি ইমোমর্ানমে নেমভেেমমন্ট ঘোঅ্োমরশর্ (New York City Economic Development 

Corporation)-এর োবনেে এমফ াসন নবভামগ ঘজষ্ঠ্য সহ-সভােনত নহমসমব দান ত্ব োের্। নতনর্ নম ানম 

নবশ্বনবদযাে  (Miami University) ঘেমে নব.এফ.এ. নেনগ্র োভ েমরর্।  

  

বলসা সোর্টারাম্বমা ইন্টারগভমমনন্টাে অ্যামফ াসন (Intergovernmental Affairs) এর সহোরী ঘসমিটানর 

নহমসমব নর্ম াগ ঘেম মের্। নতনর্ সম্প্রনত েং আইেযান্ড নেমরক্টর অ্ব অ্োমরশন্স নহমসমব নর্ম ানজত নেমের্ 

ঘেখ্ামর্ নতনর্ েং আইেযান্ড োফমদর ও সংস্থাগুমোর দদনর্নন্দর্ োেনিম ঘদখ্ামশার্া েরমত ও গুরুত্বেূণন 
আঞ্চনেে উমদযাগগুমো এনগম  নর্মত োজ েমরমের্। এনেনেউটিভ ঘচম্বামর (Executive Chamber) 

ঘোগদামর্র েূমবন নমস. সযার্টারামমা উে োউনন্ট নর্বনাহী (Deputy County Executive) এবং সামফাল্ক 

োউনন্ট এনেনেউটিভ নেভ ঘবমোনর্-এর নচফ অ্ব োফ নহমসমব দান ত্ব োের্ েমরমের্। নমস. সযার্টারামমা 
েংমগ্রসমযার্ টিম নবশমের অ্নফমস সরোনর চাকুনর জীবর্ শুরু েমরর্, ঘসখ্ামর্ নতনর্ নেনিক্ট োইমরক্টর েমদ 

নর্ম ানজত নেমের্। নতনর্ ঘোনর্ ব্রুে ইউনর্ভানসনটি (Stony Brook University) ঘেমে নব.এ. নেনগ্র োভ 

েমরর্।  
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