অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/13/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা সুবপ্রম ককাম্বটনর অোম্বেম্বলট বিবভসম্বর্র বর্ম্ব াগগুবল ক াষণা কম্বরর্

বর্ম্ব াগগুবল সুবপ্রম ককাম্বটনর আেীল বিভাম্বগর, বর্উ ই কন রাম্বযের প্রথম বিভাম্বগর েূর্েেদ েূরণ
করম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ সুপ্রিম ক ামটনর আপীল প্রিভামগর, প্রর্উ ইয় ন কেমটর িথম
প্রিভামগর শূর্যপদ পূরমের জর্য পাাঁচটি প্রর্ময়াগ ক াষো মরমের্। আজ প্রর্িনাপ্রচত প্রিচারপপ্রতরা প্রর্উ
ইয়ম ন র প্রিচার িযিস্থা জুম়ে উপপ্রস্থত বিপ্রচত্র্য, িপ্রতভা এিং অ্প্রভজ্ঞতার িপ্রতফলর্ মর।
"প্রর্উ ইয় ন কেমটর আদালত র্াগপ্রর মদর বদর্প্রির্ জীিমর্র আ ার িদার্ মর এমর্ আইমর্র
উপর িযাপ িভাি কফমল, এিং তামদর প্রিচার মদর র্যায়প্রিচার এিং প্রর্রমপক্ষতার িপ্রত দৃঢ়
অ্ঙ্গী ারিদ্ধতা িদশনর্ রা উপ্রচত," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আপ্রম গপ্রিনত চারজর্ িযপ্রি প্রর্ময়াগ
রমত কপমর যামদর দৃষ্টান্তমূল কসিা তামদর প্রর্উ ইয়ম ন র সুপ্রিম ক ামটনর আপীল প্রিভামগ াজ
রার কযাগযতা িদার্ মর এিং মযার্হাটর্ এিং ব্রঙ্কমস প্রর্উ ইয় ন িাসীমদর জর্য তামদর ামজর
জর্য তামদর শুমভচ্ছা জার্াই।"

আেীল বিভাগ - প্রথম বিভাম্বগর বর্ম্ব াগগুবল:
গভর্নর আপীল প্রিভামগর - িথম প্রিপ্রভশমর্র শূর্যপদ পূরমের জর্য সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রত
সাপ্রলয়ার্ স্কারপুলা, মযার্ুময়ল জযা মিা কমমেজ অ্প্রলমভমরা, মাটিনর্ শুলমার্ এিং টাপ্রর্য়া আর.
ক মর্প্রিম প্রর্ময়াগ মরমের্। িথম প্রিভাগ মযার্হাটর্ ও ব্রঙ্কসম
ভার মর।
মার্র্ীয় সাপ্রলয়ার্ স্কারপুলা
আইর্ স্কু ল কথম স্নাত হওয়ার পর প্রিচারপপ্রত স্কারপুলা প্রর্উ ইয় ন াউপ্রির সুপ্রিম ক ামটন
মার্র্ীয় আলপ্রভর্ এফ. কেইমর্র জর্য ক রাপ্রর্ প্রেমলর্। যখর্ তার ক রাপ্রর্ত্ব সমাপ্ত হয়, প্রিচারপপ্রত
স্কারপুলা কিাস াউয়ার করাজ কগাময়টজ এিং কমমেলমসাহর্ এ জর্ মামলার সহমযাগী প্রহমসমি কযাগ
কদর্। প্রিচারপপ্রত স্কারপুলা পমর প্রসপ্রর্য়র াউমেল প্রহমসমি কফিামরল প্রিমপাপ্রজট ইেুযমরে
মপনামরশমর্ (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) কযাগদার্ মরর্। কফিামরল
প্রিমপাপ্রজট ইেুযমরে মপনামরশমর্ (FDIC) কথম প্রিচারপপ্রত স্কারপুলা হািসর্ ইউর্াইমটি িযাংম র
(Hudson United Bank) প্রসপ্রর্য়র ভাইস কিপ্রসমিি এিং িযাং
াউমেল হর্। প্রিচারপপ্রত
স্কারপুলা মার্র্ীয় এপ্রলর্ ব্রযার্েীমর্র প্রিপ্রেপাল ক াটন অ্যাটপ্রর্ন প্রহমসমি প্রর্উ ইয় ন কেট ক াটন

প্রসমেমম প্রফমর আমসর্। এরপর প্রতপ্রর্ 2001 সামল প্রর্উ ইয় ন প্রসটি প্রসপ্রভল ক ামটন (New York
City Civil Court) প্রর্িনাপ্রচত হর্, 2009 সামল প্রর্উ ইয় ন রাজয সুপ্রিম ক ামটন (New York State
Supreme Court) প্রর্যুি, এিং 2012 সামল সুপ্রিম ক ামটন প্রর্িনাপ্রচত হর্। কফব্রুয়াপ্রর 2014 কথম ,
প্রিচারপপ্রত স্কারপুলা সুপ্রিম ক াটন, প্রর্উ ইয় ন াউপ্রি মাপ্রসনয়াল প্রিপ্রভশমর্ দাপ্রয়ত্ব পালর্ রমের্।
2019 সামল প্রিচারপপ্রত স্কারপুলাম প্রর্উ ইয় ন রাজয সুপ্রিম ক ামটন িম য়া সমস্ত আন্তজন াপ্রত
িাপ্রেপ্রজয সাপ্রলপ্রশ প্রিষয় পপ্ররচালর্া রার জর্য প্রর্যুি রা হয়। প্রিচারপপ্রত স্কারপুলা কিশ
ময় টি প্রর্উ ইয় ন প্রসটি এিং রাজযিযাপী িার অ্যামসাপ্রসময়শমর্ সপ্রিয় এিং আমমপ্রর ার্ িার
অ্যামসাপ্রসময়শমর্র (American Bar Association) এ জর্ িযিসাপ্রয় আদালমতর িপ্রতপ্রর্প্রি।
প্রিচারপপ্রত স্কারপুলা ব্রু প্রলর্ লয স্কু ল (Brooklyn Law School) কথম প্রিপ্রেঙ্কশর্ সহ এ টি
(J.D.) অ্জনর্ মরর্।
মার্র্ীয় মযার্ুময়ল জযাম ামিা কমমেজ অ্প্রলভামরা
2012 সামল প্রর্িনাচমর্র পর কথম প্রিচারপপ্রত কমমেজ প্রর্উ ইয় ন কেমটর সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রত
প্রেমলর্ এিং 2018 সাল কথম প্রর্উ ইয় ন প্রসটি অ্যাসমিেস মামলার (New York City Asbestos
Litigation, NYCAL) সমন্বয় ারী প্রিচার আমের্। তার প্রর্িনাচমর্র আমগ, প্রিচারপপ্রত কমমেজ
2003 সামল প্রর্উ ইয় ন াউপ্রির কদওয়াপ্রর্ আদালমতর (Civil Court, New York County)
প্রিচার প্রর্িনাপ্রচত হর্, এিং 2004 কথম জার্ুয়ারী 2010 পযনন্ত কদওয়াপ্রর্ আদালমত প্রিচার
প্রহমসমি দাপ্রয়ত্ব পালর্ মরর্। প্রতপ্রর্ 2008 কথম জার্ুয়ারী 2010 পযনন্ত ব্রঙ্কস প্রিপ্রমর্াল ক ামটন
(Bronx Criminal Court) পদাপ্রি ামর তৃ ত্ব মরমের্, এিং জার্ুয়ারী 2010 কথম জার্ুয়ারী
2011 পযনন্ত সুপ্রিম ক াটন, ব্রঙ্কস াউপ্রি এিং তারপর প্রর্উ ইয় ন াউপ্রিমত ভারিাপ্ত প্রিচারম র
দাপ্রয়ত্ব পালর্ মরর্ 2012 সামল তার সুপ্রিম ক াটন প্রর্িনাচর্ পযনন্ত। প্রসপ্রভল ক ামটন প্রর্িনাচমর্র আমগ
প্রিচারপপ্রত কমমেজ 1999 কথম 2003 সাল পযনন্ত আইমর্র এ
িযাপ্রিশর্ার প্রহমসমি (মযার্ুময়ল
কজ. কমমেমজর আইর্ অ্প্রফস, P.C.) অ্র্ুশীলর্ মরর্ এিং 1993 কথম 1998 সাল পযনন্ত
ক ায়াপ্রসঙ্ক অ্যাে কমমেজ P.C. ফামমনর অ্ংশীদার প্রহমসমি াজ মরর্। প্রতপ্রর্ কসমেম্বর 1990
কথম অ্মিাির 1993 পযনন্ত ব্রঙ্কমসর প্রলগযাল এইি কসাসাইটি প্রিপ্রমর্াল প্রিমফে প্রিপ্রভশমর্ (Legal
Aid Society Criminal Defense Division) প্রসপ্রর্য়র োফ অ্যাটপ্রর্ন প্রহমসমি াজ মরর্।
প্রিচারপপ্রত কমমেজ কিাপ্রমপ্রর্ ার্ িজাতমের ইউপ্রর্ভাপ্রসনিযাি কসন্ট্রাল কিল এমস্ত স্কু ল অ্ফ লয
(Universidad Central Del Este School of law) কথম J.D. অ্জন র্ মরর্।
মার্র্ীয় মাটিনর্ শুলমার্
প্রিচারপপ্রত শুলমযার্ িথম 2005 সামল প্রর্উ ইয় ন াউপ্রি সুপ্রিম ক ামটন ফােন জুপ্রিপ্রশয়াল
প্রিপাটনমমমি প্রর্িনাপ্রচত হর্, এিং তার কময়াদ কশষ হয় 2019 সামল, এিং 2019 সামল, অ্যআমরা
এ টি 14 িেমরর কময়ামদর জর্য প্রর্উ ইয় ন াউপ্রি সুপ্রিম ক ামটন পুর্রায় প্রর্িনাপ্রচত হর্। িথম
প্রিচার প্রিভামগ, প্রতপ্রর্ অ্যামপমলট টামমন সভাপপ্রতত্ব ারী প্রিচারপপ্রত প্রহমসমি দাপ্রয়ত্ব পালর্ মরর্, যা
এ টি পদ কযখামর্ িিার্ িশাসপ্রর্ প্রিচার লমরে ক মা ন স 2018 সামল তাম প্রর্যুি মরর্।
প্রিচারপপ্রত শুলমার্ িথম অ্যামপমলট টামমনর প্রিচারপপ্রত হর্ যখর্ িিার্ িশাসপ্রর্ প্রিচার অ্যার্
ফাউ তাম 2009 সামল তাম প্রর্যুি মরর্। 1999 কথম 2004 সাল অ্িপ্রি প্রতপ্রর্ তৎ ালীর্
িিার্ িশাসপ্রর্ প্রিচার কজার্াথর্ প্রলপমার্ দ্বারা প্রর্যুি হওয়ার পর ভারিাপ্ত প্রিচারপপ্রত প্রহমসমি

দাপ্রয়ত্ব পালর্ মরর্। প্রর্উ ইয় ন াউপ্রি সুপ্রিম ক ামটনর সামথ তার সময় ো়োও, প্রিচারপপ্রত
শুলমার্ 1995 কথম 2014 সাল পযনন্ত প্রর্উ ইয় ন াউপ্রির প্রসপ্রভল ক ামটনর প্রিচার প্রেমলর্।
প্রিচার প্রলপমযার্ প্রিচারপপ্রত শুলমযার্ম প্রর্উ ইয় ন াউপ্রি কদওয়াপ্রর্ আদালমতর তত্ত্বািিায়
প্রিচার প্রহমসমি প্রর্যুি মরর্। প্রিচার হওয়ার আমগ, প্রিচারপপ্রত শুলমার্ এ জর্ সহমযাগী
প্রেমলর্, তারপর পাটনর্ার প্রেমলর্, শ এিং িাইোর (Shaw & Binder) প্ররময়ল এমেট মামলার
ফামমন। শ এিং িাইোমরর আমগ, প্রিচারপপ্রত শুলমার্ প্রর্উ ইয় ন কেট প্রিপ্রভশর্ অ্ফ হাউপ্রজং
অ্যাে প্রমউপ্রর্টি প্ররপ্রর্উয়াল (New York State Division of Housing and Community
Renewal) (পূমিন প্রর্উ ইয় ন প্রসটি র্প্রসপ্রলময়শর্ এে আপীল কিািন (New York City
Conciliation and Appeals Board)) অ্সংখয পমদ প্রেমলর্, যার মমিয প্রেল িশাসপ্রর্ পযনামলাচর্া
িুযমরার (Administrative Review Bureau) কিপুটি প্রচফ, এ জর্ তত্ত্বািিায় অ্যাটপ্রর্ন এিং
এ জর্ োফ অ্যাটপ্রর্ন 1982 কথম 1987 পযনন্ত। প্রতপ্রর্ 1981 কথম 1982 সাল পযনন্ত মার্র্ীয়
ইউপ্রজর্ এল র্ামিনপ্রলর জর্য ক াটন অ্যাটপ্রর্ন প্রহমসমি াজ মরর্। প্রিচারপপ্রত শুলমার্ কিঞ্জাপ্রমর্ এর্.
ামিনামজা স্কু ল অ্ফ ল (Benjamin N. Cardozo School of Law) কথম J.D. অ্জন র্ মরর্।
মার্র্ীয়া টাপ্রর্য়া আর. ক মর্প্রি
প্রিচারপপ্রত ক মর্প্রি 2015 সামলর র্মভম্বর মামস প্রর্িনাচমর্র পর 2016 সামলর জার্ুয়াপ্রর মাস কথম
প্রর্উ ইয় ন াউপ্রির সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রত প্রহমসমি দাপ্রয়ত্ব পালর্ রমের্। প্রতপ্রর্ র্মভম্বর
2005 সামল কদওয়াপ্রর্ আদালমত প্রর্িনাপ্রচত হর্ এিং এরপর কফৌজদাপ্রর আদালত (জার্ুয়াপ্রর 2006
- কসমেম্বর 2008), কদওয়াপ্রর্ আদালত (কসমেম্বর 2008-প্রিমসম্বর 2009), পাপ্ররিাপ্রর
আদালত (জার্ুয়ারী 2010-প্রিমসম্বর 2010) ভারিাপ্ত সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রত প্রহমসমি (জার্ুয়াপ্রর
2011-প্রিমসম্বর 2012) এিং কদওয়াপ্রর্ আদালমতর তত্ত্বািিায় প্রিচার প্রহমসমি (জার্ুয়াপ্রর 2014
- প্রিমসম্বর 2015) দাপ্রয়ত্ব পালর্ মরর্। এ জর্ ভারিাপ্ত সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রত প্রহমসমি,
প্রিচারপপ্রত ক মর্প্রি এ টি সমপ্রন্বত অ্প্রভভাি ত্ব এিং িাপ্র়েওয়ালা-ভা়োমট যামলোমরর সভাপপ্রতত্ব
মরর্ এিং জার্ুয়াপ্রর 2012 কথম প্রিমসম্বর 2013 পযনন্ত বদপ্রর্ প্রভপ্রিমত কিঞ্চ শুর্াপ্রর্ পপ্ররচালর্া
মরর্। কদওয়াপ্রর্ আদালমত প্রর্িনাচমর্র আমগ, প্রিচারপপ্রত ক মর্প্রি মার্র্ীয় িযাপ্রর এ. ক াপ্রজয়ামরর
লয ো ন প্রেমলর্ যখর্ প্রতপ্রর্ আপীল প্রিভামগর, প্রদ্বতীয় প্রিভামগর সহমযাগী প্রিচারপপ্রত প্রেমলর্, (মাচন
2001-প্রিমসম্বর 2005) এিং যখর্ প্রতপ্রর্ প্রর্উ ইয় ন
াউপ্রির িাপ্রেপ্রজয প্রিভামগ প্রিচারপপ্রত
প্রেমলর্ (কম 1999-মাচন 2001) উভয় সমময়ই। প্রিচারপপ্রত ক াপ্রজয়ার সমঙ্গ তার ো ন প্রশমপর
আমগ, প্রিচারপপ্রত ক মর্প্রি প্রর্উ ইয় ন প্রসটি আইর্ প্রিভামগর মপনামরশর্ াউমেল অ্প্রফমস (Office
of the Corporation Counsel, New York City Law Department), ব্রঙ্কস পাপ্ররিাপ্রর আদালত
প্রিভাগ (Bronx Family Court Division) (আগে 1992-আগে 1994) এিং ব্রঙ্কস টটন
প্রিভামগ (Bronx Tort Division) (আগে 1994-আগে 1997) এ টি সহ ারী মপনামরশর্
াউমেল প্রহমসমি দাপ্রয়ত্ব পালর্ মরর্, পমর ব্রঙ্কস টটন প্রিপ্রভশমর্ তার অ্যাপ্রসেযাি কিপুটি প্রচফ
প্রহমসমি তার পদমনাপ্রত হয়। প্রিচারপপ্রত ক মর্প্রি কিঞ্জাপ্রমর্ এর্. ামিনামজা স্কু ল অ্ফ ল (Benjamin
N. Cardozo School of Law) কথম J.D. অ্জন র্ মরর্।
ফােন প্রিপাটনমমি অ্যামপমলট প্রিপ্রভশমর্র জর্য জুপ্রিপ্রশয়াল প্রিপ্রর্ং প্রমটিগুপ্রল (Judicial Screening
Committee) আমিদর্পত্র্গুপ্রল পযনামলাচর্া মর এিং ময় িজর্ আমিদর্ ারীর সাক্ষাৎ ার

পপ্ররচালর্া মর। শুিু ওই আমিদর্ ারীমদর মমিয যারা "অ্তযন্ত কযাগযতাসম্পন" িমল গেয হর্,
প্রমটিগুমলা প্রিমিচর্ার জর্য গভর্নমরর ামে কসই আমিদর্গুপ্রল জমা কদর্। "অ্তযন্ত কযাগযতাসম্পন"
গেয হিার জর্য িাথীমদর সততা, স্বািীর্তা, কর্তৃ ত্ব, িুপ্রদ্ধ, আইর্গত সক্ষমতা, প্রিচার ক্ষমতা,
মার্প্রস তা, এিং অ্প্রভজ্ঞতা িদশনর্ রমত হমি।
সুপ্রিম ক ামটনর আপীল প্রিভামগ শূর্যপদ পূরমের জর্য প্রিপ্রর্ং িপ্রিয়ার মািযমম সফলভামি অ্গ্রসর
হওয়া িাথীমদর পযনামলাচর্া রমত থা মি গভর্নমরর াযনালয়।
প্রর্উইয় ন কেট সংপ্রিিার্ (New York State Constitution) ও প্রিচার প্রিভামগর আইর্ অ্র্ুসামর,
সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রত প্রহমসমি যাাঁরা প্রর্িনাপ্রচত হময়মের্, তাাঁমদর মমিয কথম িপ্রতটি আপীল
প্রিভামগ প্রিচারপপ্রত প্রর্ময়াগ রার তৃন ত্ব রময়মে গভর্নমরর। এই প্রর্ময়াগগুমলা প্রসমর্ট প্রর্প্রিত রমর্র
আওতাভু ি র্য়।
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