
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা প্রোসম্বর্ মম্বর্ার্য়র্ ও বর্িনাবিতম্বের র্াম ঘ াষণা কম্বরর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ র্তুর্ মমর্ার্য়র্ ঘ াষণা কমরমের্ যা সিমর্ট কততন ক সর্সিত করা 
হময়মে এবং তার প্রশািমর্ সর্ময়াগ প্রদার্ করা হময়মে।  
  
"COVID মহামারী িারা ঘদমশর িরকামরর উপর একটি চাপ পরীক্ষা করার মমতা সবষয় সেল, সকন্তু 
ঘযিব মার্ুমষর জর্য িরকার কাজ কমর তার প্রকত ত অ্র্ন কী তা সর্উ ইয়কন  ঘদসিময়মে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর দমল র্তুর্ িংমযাজর্ দক্ষতা এবং জ্ঞামর্র একটি িমন্বয় সর্ময় আমি যা 
অ্মূলয হমব ঘযমহতু আমরা COVID িংকট ঘর্মক আমরা ভামলাভামব গমে তুলমত এবং সর্উ ইয়কন  
ঘেমটর জর্গমণর জর্য িাহিী, প্রগসতশীল িাফলয অ্জন মর্র ঘরকর্ন  অ্বযাহত রািমত কাজ কসর।"  
  
বিম্বভর্ এম. ঘকাম্বের্ গভর্নর কুওমমা কতত কন  মমর্ার্ীত হময়মের্ এবং সিমর্ট কততন ক র্গর উন্নয়র্ 
কমপনামরশর্ (Urban Development Corporation)-এর িদিয সহমিমব সর্সিত কমরমের্ এবং সতসর্ 
ঘচয়ারমযার্, এবং অ্র্ন সর্য়ন্ত্রণ ঘবার্ন  (Financial Control Board)-এর একজর্ িদিয সহমিমব 
মমর্ার্ীত হমবর্। জর্াব ঘকামহর্ পূমবন মযাকঅ্যানু্ড্রজ অ্যান্ড ঘফাবনি ইর্কমপনামরমটর্ (MacAndrews & 
Forbes Incorporated)-এর ঘজর্ামরল কাউমেল এবং সচফ অ্যার্সমসর্মেটিভ অ্সফিার সেমলর্। 
এরও পূমবন জর্াব ঘকামহর্ সর্উ ইয়মকন র গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার ঘিমেটাসর সহমিমব দাসয়ত্ব 
পালর্ করার পাশাপাসশ অ্যাটসর্ন ঘজর্ামরল কুওমমার অ্ধীমর্ সর্উ ইয়কন  অ্যাটসর্ন ঘজর্ামরমলর কাযনালয় 
(Office of the New York Attorney General)-এ কাউমেলর এবং সচফ অ্ব োফ সহমিমবও 
দাসয়ত্ব পালর্ কমরসেমলর্। বযসিগত ঘক্ষমে, জর্াব ঘকামহর্ সমশ্র বাসণসজযক, অ্পরাধ এবং সর্য়ন্ত্রক 
সবষয়ক কমপনামরশর্ ও বযসিমদর একটি সবস্ততত পসরিমরর প্রসতসর্সধত্ব কমরসেমলর্। জর্াব ঘকামহর্ এর 
পূমবন সর্উ ইয়মকন র দসক্ষণাঞ্চলীয় সর্সেমের জর্য মাসকন র্ যুিরামের অ্যাটসর্নর কাযনালময় (U.S. 
Attorney's Office) িসহংি দল ইউসর্ট (Violent Gangs Unit)-এর প্রধার্ সহমিমবও দাসয়ত্ব পালর্ 
কমরসেমলর্। জর্াব ঘকামহর্ সর্উ ইয়কন  ইউসর্ভাসিনটি (New York University) ঘর্মক B.A. এবং 
ইউসর্ভাসিনটি অ্ব ঘপর্সিলভাসর্য়া ল সু্কল (University of Pennsylvania Law School) ঘর্মক 
J.D. সর্গ্রী লাভ কমরর্। সতসর্ সর্উ ইয়কন  ইউসর্ভাসিনটি ট্রাসে ঘবার্ন  (New York University 
Board of Trustees), ইউসর্ভাসিনটি অ্ব ঘপর্সিলভাসর্য়া ল সু্কল ঘবার্ন  অ্ব অ্যার্ভাইজরি 
(University of Pennsylvania Law School Board of Advisors), বযাংক সলউসম USA ঘবার্ন  
অ্ব সর্মরেরি (Bank Leumi USA Board of Directors) এবং ঘহাল আর্ন ব্র্যান্ডি ঘবার্ন  অ্ব 
সর্মরেরি (Whole Earth Brands Board of Directors)-এর িদিয। সতসর্ বতন মামর্ ঘগটওময় 



 

 

ঘর্মভলপমমন্ট কমপনামরশর্ (Gateway Development Corporation)-এর সর্উ ইয়কন  ট্রাসে সহমিমব 
দাসয়ত্ব পালর্ কমরর্ এবং পূমবন NY ও NJ বন্দর কততন পমক্ষর ভাইি ঘচয়ারমযার্ সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ 
কমরসেমলর্।  
  
োওয়ার্ন  ঘেমবি গভর্নর কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত হময়মের্ এবং সিমর্ট কততন ক আরবার্ 
ঘর্মভলপমমন্ট কমপনামরশর্ (Urban Development Corporation)-এর ঘচয়ারমযার্ এমমসরটাি সহমিমব 
সর্সিত হময়মের্ ঘযিামর্ সতসর্ আপমেমটর অ্র্ননর্সতক উন্নয়মর্ তার মহার্ কাজ চাসলময় যামবর্। 
জর্াব ঘজমসস্ক পূমবন এম্পায়ার ঘেট ঘর্মভলপমমন্ট কমপনামরশর্ (Empire State Development 
Corporation, ESDC)-এর িভাপসত ও প্রধার্ সর্বনাহী কমনকতন া এবং অ্র্ননর্সতক উন্নয়র্ সবভামগর 
কসমশর্ার সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ কমরমের্। সতসর্ চার বের ধমর ওময়োর্ন সর্উ ইয়মকন র আঞ্চসলক 
অ্র্ননর্সতক উন্নয়র্ কাউসেল (Western New York Regional Economic Development 
Council)-এর িহ-িভাপসতর দ্বাসয়ত্ব পালর্ এবং গভর্নমরর বামফমলা সবসলয়র্ উমদযামগ  সর্ষ্ঠভামব 
যুি কমরর্। ঘজমসস্ক সমসশগার্ ঘেট ইউসর্ভাসিনটি (Michigan State University) ঘর্মক বযামচলর 
সর্গ্রী এবং ইউসর্ভাসিনটি অ্ব ঘরামচোর (University of Rochester) ঘর্মক M.B.A িম্পন্ন 
কমরমের্।  
  
ঘলালা ব্রাভাম গভর্নর কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত হময়মের্ এবং সিমর্ট কততন ক সর্উ ইয়কন  ঘেট সিসভল 
িাসভন ি কসমশর্ (New York State Civil Service Commission)-এর কসমশর্ার এবং ঘপ্রসিমর্ন্ট 
সহমিমব সর্সিত হময়মের্। সতসর্ বতন মামর্ সর্উ ইয়কন  ঘেট সর্পাটন মমন্ট অ্ব সিসভল িাসভন ি (New 
York State Department of Civil Service)-এর ভারপ্রাপ্ত কসমশর্ার সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ 
করমের্। 2019 িামল গভর্নর কুওমমা সমি. ব্র্াভামমক সিসভল িাসভন ি কসমশমর্র িদিয সহমিমব 
সর্যুি কমরসেমলর্ এবং কসমশমর্র িভাপসত সহমিমব মমর্ার্ীত হময়সেমলর্। পূমবন সমি ব্র্যাবহযাম 
সিসভল িাসভন ি অ্সধদপ্তমরর (Department of Civil Service) ভারপ্রাপ্ত কসমশর্ার ও সর্বনাহী ঘর্পুটি 
কসমশর্ার সহমিমব কাজ কমরমের্। এর পূমবন, সতসর্ প্রশািমর্র ঘর্পুটি কসমশর্ার এবং ঘেমটর শ্রম 
অ্সধদপ্তমরর (Department of Labor) প্রধার্ ফাইর্যাসেয়াল কমনকতন া সহমিমব, এবং ঘেমটর বামজট 
সর্সভশমর্র (Division of the Budget) প্রধার্ বামজট পরীক্ষক সহমিমব কাজ কমরমের্। সতসর্ 
সেমলর্ স্বাস্থ্য, ঘমসর্মকইর্ ও ওভারিাইমটর িহকারী ঘিমেটাসর এবং গভর্নর ঘর্সভর্ পযাটারিমর্র 
অ্ধীমর্ সর্বনাহী ঘচম্বামর মার্ব ঘিবার পসরচালক। এোোও সতসর্ ওময়ি এন্ড সমর্ি এর অ্যামিম্বসল 
কসমটির সবধাসর্ক বামজট সবমেষক, এবং তার কযাসরয়ামরর শুরুর সদমক অ্যামিম্বসলমযার্ এর্. সর্ক 
ঘপসরর োফ প্রধার্ সহমিমব কাজ কমরমের্। সমি ব্র্যাবহযাম সর্উ ইয়কন  ঘেট সবশ্বসবদযালয় (State 
University of New York) ঘর্মক অ্পরাধ র্যায়সবচার ও িমাজসবজ্ঞামর্ দ্বদ্বত সব.এ. কমরমের্ এবং 
রকমফলার কমলজ অ্ব পাবসলক অ্যামফয়ািন এন্ড পসলসি (Rockefeller College of Public Affairs 
and Policy) ঘর্মক M.P.A. কমরমের্।  
  
র্. ঘমবরল টিে ঘক SUNY ঘবার্ন  অ্ব ট্রাসেি (SUNY Board of Trustees)-এর ঘচয়ারমযার্ 
সহমিমব পুর্রায় সর্যিু করা হময়মে। 2019 িামল গভর্নর কুু্ওমমা র্. টিশমক ট্রাসে ঘবামর্ন র 
ঘচয়ারমযার্ সহমিমব সর্যুি কমরসেমলর্। এর আমগ 2018 িামলর মাচন  মাি ঘর্মক সতসর্ SUNY ঘবার্ন  
অ্ব ট্রাসেি (SUNY Board of Trustees)-এর ভাইি ঘচয়ারমযার্ সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ কমরমের্। 



 

 

এর আমগ র্. টিশ 20 বের ধমর সরমজন্ট ঘবামর্ন র িদিয সেমলর্ এবং 2007 ঘর্মক 2009 পযনন্ত 
ভাইি চযামেলর পমদ সেমলর্। সর্উ ইয়কন  ঘেট সরমজন্টি ঘবার্ন  (New York State Board of 
Regents,) -এর চযামেলর সহমিমব র্. টিশ ঘেমটর সশক্ষার্ীসত সর্ধনারণ এবং সর্উ ইয়কন  জমুে 
িরকাসর ও ঘবিরকারী উভয় সশক্ষার তত্ত্বাবধামর্র দাসয়মত্ব সেমলর্। সর্উ ইয়কন  সিটির রামমজ সু্কল 
(Ramaz School) এবং ব'ঘর্ই ঘজশুরুর্ সু্কল (B'nai Jeshurun School)-এর প্রর্ম-ঘগ্রমর্র 
সশক্ষক সহিামব দাসয়ত্ব পালর্ িহ তার র্ীসতগুমলা সশক্ষা ঘক্ষে, িমাজমিবা এবং জর্সহতকর কামজ 
বহু বেমরর অ্সভজ্ঞতা দ্বারা িমতদ্ধ হময়মে। সতসর্ বারর্ার্ন  কমলজ (Barnard College) ঘর্মক 
বযামচলর অ্ব আটন ি (B.A.), সশক্ষায় সর্উ ইয়কন  ইউসর্ভাসিনটি (New York University) ঘর্মক 
মাোিন অ্ব আটন ি (M.A.), এবং কলাসম্বয়া ইউসর্ভাসিনটির (Columbia University), টিচািন 
কমলজ (Teacher's College) ঘর্মক একটি র্ের অ্ব এরু্মকশর্ (Ed.D) সর্সগ্র লাভ কমরমে।  
  
কোবমবল ভারলাক SUNY ঘবার্ন  অ্ব ট্রাসেি এ ট্রাসে সহমিমব সর্যুি হময়মের্। সমি. ভারলাক 
বতন মামর্ সপয়ািন ঘবইর্সব্র্জ ঘবক প্রাইি অ্যান্ড ঘহচট LLP (Pierce Bainbridge Beck Price & 
Hecht LLP)-এর সচফ অ্পামরটিং অ্সফিার এবং ঘর্পুটি ঘজর্ামরল কাউমেল। সতসর্ পূমবন গভর্নর 
কুওমমার ঘেট অ্পামরশমর্র ঘর্পুটি সর্মরের সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ কমরমের্। 2017 িামল, সতসর্ 
সর্উ ইয়কন  ঘেট সচফ সরস্ক অ্সফিার এবং সবমশষ পরামশনদাতা সহমিমব সর্যুি হময়সেমলর্। সমজ. 
ভারলাক সর্বনাহী ঘচম্বামর র্ীসতশাস্ত্র, ঝুুঁ সক এবং িম্মসত সবষয়ক উপ-পসরচালক এবং সর্উ ইয়কন  
ঘেমট িুপ্রীম ঘকামটন র প্রধার্ আইসর্ ক্লাকন  সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ কমরমের্। সতসর্ AXA সফর্যাসেয়াল, 
ইর্কমপনামরমটর্ (AXA Financial, Inc.)-এ িহকারী ভাইি ঘপ্রসিমর্ন্ট ও উপমদষ্টা সহমিমব এবং 
সকংি কাউসন্ট সর্সেে অ্যাটসর্ন অ্সফি (Kings County District Attorney's Office)-এর িহকারী 
সর্সেে অ্যাটসর্ন সহমিমব কাজ কমরমের্। সমি. ভারলাক বামফমলামত ঘেট ইউসর্ভাসিনটি অ্ব সর্উ 
ইয়কন  ঘর্মক B.A. এবং ব্রুকসলর্ ল সু্কল ঘর্মক J.D. িম্পন্ন কমরর্।  
  
ঘেমস োর্র্ SUNY ঘবার্ন  অ্ব ট্রাসেি এ একজর্ ট্রাসে সহমিমব সর্যুি হর্। জর্াব হার্র্ 
বতন মামর্ রাসমমরজ অ্যামিট মযামর্জমমন্ট (Ramirez Asset Management, RAM)-এর ঘকৌশলগত 
সবপণমর্র একজর্ বযবস্থ্াপর্া পসরচালক। সতসর্ জার্য়ুাসর 2015 িামল RAM-এ ঘযাগদার্ কমরর্ 
এবং িম্পদ বযবস্থ্াপর্া ও সবসর্ময়াগ বযাংসকং বযবিায় 36 বেমরর ঘবসশ িময় ধমর কাজ কমরমের্। 
RAM-এ সতসর্ ঘপর্শর্ তহসবল, ঘেট ও স্থ্ার্ীয় িরকার এবং কমপনামরশমর্র কামে RAM-এর 
সর্সদনষ্ট আময়র পণয এবং ঘিবা সবপণমর্র দাসয়মত্ব র্ামকর্। RAM-এ ঘযাগদামর্র আমগ, জর্াব হার্র্ 
PFM অ্যামিট মযামর্জমমমন্ট 5 বের সর্যিু সেমলর্ ঘযিামর্ সতসর্ জাতীয় অ্যাকাউন্ট সবপণমর্র 
দাসয়ত্বপ্রাপ্ত বযবস্থ্াপর্া পসরচালক সেমলর্। PFM অ্যামিট মযামর্জমমমন্টর আমগ সতসর্ সিটিগ্রুমপ সবসভন্ন 
িম্পদ সবষয়ক তহসবল িংগ্রহ এবং সবসর্ময়াগ বযাংসকং ভূসমকায় কাজ করমতর্। সতসর্ ওময়িসলয়ার্ 
ইউসর্ভাসিনটি (Wesleyan University) ঘর্মক অ্র্নর্ীসতমত বযামচলর এবং েযার্মফার্ন  ইউসর্ভাসিনটি 
(Stanford University) ঘর্মক MBA সর্সগ্র অ্জন র্ কমরর্।  
  
মাম্বকন াস এ. ঘেসম্ব া SUNY ঘবার্ন  অ্ব ট্রাসেমত ট্রাসে সহমিমব সর্যুি হময়মের্। এর আমগ, জর্াব 
ঘেিমপা সর্উ ইয়কন  ঘেট অ্যামিম্বসলর একজর্ িদিয সেমলর্ - 2009 িামল সর্উ ইয়কন  ঘেট 
আইর্িভার িবনকসর্ষ্ঠ িদিযমদর মমধয একজর্ - 85তম অ্যামিম্বসল সর্সিমের প্রসতসর্সধত্ব 



 

 

কমরসেমলর্, যার মমধয রময়মে িাউন্ডসভউ (Soundview), ক্লাির্ পময়ন্ট (Clason Point), লংউর্ 
(Longwood) এবং িাউর্ ব্র্ঙ্কমির হান্টি পময়ন্ট (Hunts Point) ঘিকশর্িমূহ। ক্ষমতায় 
র্াকাকালীর্ িমময় অ্যামিম্বসলমযার্ ঘেিমপা মদযপার্ ও মাদকদ্রমবযর অ্পবযবহার, সিটি; সবদযুৎ; 
পসরমবশ িংরক্ষণ; বীমা এবং পসরবহর্িহ ঘবশ কময়কটি কসমটিমত দাসয়ত্ব পালর্ কমরসেমলর্। সতসর্ 
কত ষ্ণাঙ্গ, পুময়মটন া সরকার্, সহস্পাসর্ক এবং এসশয়ার্ ঘলসজিমলটিভ ককাি (Black, Puerto Rican, 
Hispanic & Asian Legislative Caucus), পুময়মটন া সরকার্/সহস্পাসর্ক টাস্ক ঘফামিনর ঘচয়ারমযার্ 
এবং জর্িংিযাতাসত্ত্বক গমবষণা ও পুর্বনাির্ সবষয়ক িংিদীয় টাস্ক ঘফামিনর ঘকা-ঘচয়ারমযার্ সেমলর্। 
জর্াব ঘেিমপা জর্ ঘজ কমলজ অ্ব সেসমর্াল জাসেি (John Jay College of Criminal 
Justice) ঘর্মক গ্রাজমুয়ট কমরর্, সতসর্ সববাসহত এবং তার দইুটি তরুণী কর্যা আমে।  
  
উইবলয়াম থম্পসর্, েবুর্য়র গভর্নর কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত হময়মের্ এবং সিমর্ট কততন ক অ্র্ন 
সর্য়ন্ত্রণ ঘবার্ন  (Financial Control Board)-এর িদিয সহমিমব সর্সিত হময়মের্। ঘদমশর অ্র্যতম 
বতহৎ শহরগুসলর আসর্নক বযবস্থ্াপর্ায় জর্াব র্ম্পিমর্র বযাপক অ্সভজ্ঞতা তামক স্থ্ার্ীয় সমউসর্সিপযাল 
ইিুযকারীমদর চাসহদা িম্পমকন  অ্র্র্য অ্ন্তদতন সষ্ট প্রদার্ কমরমে। সর্য়ন্ত্রক সহমিমব, জর্াব র্ম্পির্ পাুঁচটি 
সর্উ ইয়কন  সিটি ঘপর্শর্ তহসবমলর তত্ত্বাবধায়ক এবং সবসর্ময়াগ উপমদষ্টা সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ 
কমরর্, ঘযিামর্ সতসর্ তার ঘময়াদ ঘশমষ 100 সবসলয়র্ মাসকন র্ র্লামররও ঘবসশ িসম্মসলত 
ঘপাটন মফাসলও পসরচালর্া কমরর্। এই দাসয়ত্বকালীর্, জর্াব র্ম্পির্ সর্উ ইয়কন  সিটির িাশ্রয়ী মূমলযর 
আবাির্ এবং বাসণসজযক সরময়ল এমেমট শত শত সমসলয়র্ র্লার সবসর্ময়াগ কমরর্। তার আমমল, 
জর্াব র্ম্পির্ সর্উ ইয়কন  েক এক্সমচমের কাযনেম িংস্কামরর জর্য আসর্নক ঘিবা সবষয়ক সশমের 
ঘর্তামদর িামর্ কাজ কমরর্ এবং সিটির উদ্ভাবর্ী বযাংসকং ঘর্মভলপমমন্ট সর্সেে ঘপ্রাগ্রাম-এর ঘর্তত ত্ব 
ঘদর্। সর্য়ন্ত্রক সহমিমব কাজ করার আমগ সতসর্ ব্রুকসলমর্র ঘর্পুটি বমরা ঘপ্রসিমর্ন্ট এবং সর্উ ইয়কন  
সিটি ঘবার্ন  অ্ব এরু্মকশর্ (New York City Board of Education)-এর িদিয এবং পাুঁচ 
ঘময়ামদর ঘপ্রসিমর্ন্ট সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ কমরর্। জর্াব র্ম্পির্ 1990-এর দশমকর মাঝামাসঝ 
িমময় পাবসলক সফর্যাে-এ সিসর্য়র ভাইি ঘপ্রসিমর্ন্ট সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ কমরর্। জর্াব র্ম্পির্ 
টাফটি ইউসর্ভাসিনটি (Tufts University) ঘর্মক গ্রাজমুয়ট িম্পন্ন কমরর্।  
  
ঘসম্বেটাবর অি ঘিট ঘরাসার্া ঘরাসাম্বর্া গভর্নর কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত হময়মের্ এবং সিমর্ট 
কততন ক অ্র্ন সর্য়ন্ত্রণ ঘবার্ন  (Financial Control Board)-এর িদিয সহমিমব সর্সিত হময়মের্। 
ঘিমেটাসর ঘরািামর্া সর্উ ইয়মকন র ঘেট িসচব সহমিমব অ্সভজ্ঞতার পসরপূণনতা ও দ্ববসচেয সর্ময় 
এমর্মের্। গভর্নর কুওমমা 3 ঘফব্রুয়াসর, 2016 তাসরমি ঘিমেটাসর ঘরািামর্ামক এই পমদ সর্যুি 
কমরর্ এবং 15 জরু্, 2016 তাসরমি সর্উ ইয়কন  ঘেট সিমর্ট িবনিম্মসতেমম তামক সর্সিত কমর। 
তার ঘর্তত ত্ব ঘেট সবভাগমক ঘেট িরকামরর অ্র্যতম গসতশীল এমজসে দ্বতসর করমত িহায়তা 
কমরমে। ঘিমেটাসর ঘরািামর্া El সদয়াসরও লা ঘপ্রর্িা (El Diario La Prensa)-এর প্রকাশক এবং 
প্রধার্ সর্বনাহী কমনকতন া সহমিমব তার িফল ঘময়ামদর জর্য িবনাসধক পসরসচত, ঘযিামর্ সতসর্ বাসষনক 
22 সমসলয়র্ মাসকন র্ র্লামররও ঘবসশ রাজস্ব তত্ত্বাবধার্ কমরর্ এবং 18 বের অ্সতবাসহত কমরর্। 
ঘিমেটাসর ঘরািামর্া 2012 ঘর্মক 2015 িাল পযনন্ত সর্উ ইয়কন  ও সর্উ জাসিনর বন্দর কততন পমক্ষর 
ঘবামর্ন  দাসয়ত্ব পালর্ কমরমের্। ঘিমেটাসর ঘরািামর্া কুওমমা প্রশািমর্ ঘযাগদামর্র আমগ জর্ ঘজ 
কমলজ অ্ব সেসমর্াল জাসেি (John Jay College of Criminal Justice)-এর একজর্ সবসশষ্ট 



 

 

প্রভাষক সেমলর্ এবং 2012 িাল ঘর্মক কমলমজর ফাউমন্ডশর্ ঘবার্ন  অ্ব ট্রাসে (Foundation Board 
of Trustees)-এর িদিয সেমলর্। সর্উ ইয়মকন র স্থ্ার্ীয় বাসিন্দা সহমিমব ঘিমেটাসর ঘরািামর্া ঘপি 
ইউসর্ভাসিনটি ঘর্মক িাংবাসদকতায় তারB.A. সর্গ্রী অ্জন র্ কমরর্।  
  
ঘকবল কাবমিংসম্বক গভর্নর কুওমমা মমর্ার্ীত কমরমের্ এবং সিমর্ট কততন ক অ্সলসম্পক আঞ্চসলক উন্নয়র্ 
কততন পক্ষ (Olympic Regional Development Authority) এর িদিয সহমিমব সর্সিত কমরমের্ এবং 
তামক িভাপসতর মমর্ার্ীত করা হমব। সমজ. কাসমংি বতন মামর্ সর্উ ইয়কন  ঘেট অ্পামরশর্ি অ্যান্ড 
ইর্ফ্রাোকচার (New York State Operations and Infrastructure) এর পসরচালক সহমিমব দাসয়ত্ব 
পালর্ করমের্। এর আমগ সতসর্ গভর্নর কুওমমার সিসর্য়র উপমদষ্টা এবং ঘর্পুটি সচফ অ্ব োফ 
সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ কমরর্। গভর্নর প্রশািমর্ কাজ করার আমগ, সতসর্ সিমর্মটর িংিযাগসরমষ্ঠর 
জর্য ঘযাগামযাগ পসরচালক সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ কমরর্। এই অ্বস্থ্ামর্ সতসর্ সিমর্ট িংিযাগসরষ্ঠ 
িমম্মলমর্র (Senate Majority Conference) জর্য িামসগ্রক ঘযাগামযাগ এবং ঘপ্রি পসরচালর্া কমরর্ 
এবং সিমর্মটর িংিযাগসরষ্ঠ ঘর্তার প্রধার্ মুিপাে সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ কমরর্। ঘেট আইর্িভায় 
তার 20 বেমররও ঘবসশ িময় ধমর, সমজ. কাসমংি সিমর্ট ও অ্যামিম্বসল (Senate and 
Assembly)-ঘত ঘযাগামযাগ ও র্ীসত সবষয়ক একাসধক পমদ দাসয়ত্ব পালর্ কমরমের্। সমজ. কাসমংি 
এর আমগ সিমর্ট িংিযাল মুদর জর্য র্ীসত উন্নয়র্ পসরচালক সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ কমরমের্ ঘযিামর্ 
সতসর্ সিমর্টর এবং তামদর কমীমদর র্তুর্ িংিদীয় উমদযামগর উন্নয়র্, িিো এবং প্রচামর িহায়তা 
কমরমের্। এর আমগ সমজ. কাসমংি সিমর্টর চালনি ফুসশমলার এর প্রধার্ সেমলর্ ঘযিামর্ সতসর্ 
অ্পামরশর্ পসরচালর্া করমতর্, আইর্ প্রণয়র্ করমতর্ এবং ঘপ্রি ও ঘযাগামযামগর সর্মদনশর্া সদময়মের্। 
সমি কাসমংি 2002-2005 পযনন্ত অ্যামিম্বসল মাইর্সরটি এর জর্য ঘযাগামযাগ পসরচালক এবং 
পাবসলক অ্যামফয়ািন (public affairs) এর পসরচালক সহমিমব কাজ কমরমের্। সতসর্ ঘিন্ট লমরে 
সবশ্বসবদযালয় (St. Lawrence University) ঘর্মক বযামচলর অ্ব আটন ি সর্গ্রী লাভ কমরর্।  
  
বসম্বর্টর ঘিটি বলটল গভর্নর কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত হময়মের্ এবং সিমর্ট কততন ক অ্সলসম্পক 
আঞ্চসলক উন্নয়র্ কততন পক্ষ (Olympic Regional Development Authority) এর িদিয সহমিমব 
সর্সিত কমরমের্। বতন মামর্ সতসর্ সর্উইয়কন  রাজয সিমর্টর সহিামব 45 তম সিমর্ট সর্সেমের 
বাসিন্দামদর প্রসতসর্সধত্ব করমের্, যা সক্লর্টর্, এমিক্স, ফ্রাঙ্কসলর্, ওয়ামরর্ এবং ঘিন্ট লমরে এবং 
ওয়াসশংটর্ কাউসন্টর সকেু অ্ংশ সর্ময় গঠিত। পূমবন 2002 িামলর র্মভম্বমর ঘেট সিমর্মট প্রর্ম 
সবজয়ী হওয়ার আমগ, সিমর্টর সলটল িাত বের সর্উ ইয়কন  ঘেট অ্যামিম্বসলমত দাসয়ত্ব পালর্ 
কমরর্। একজর্ প্রাির্ সশক্ষক, সিমর্টর সলটল সিমর্মটর সশক্ষা কসমটির রযাংসকং িংিযাল ু িদিয 
সহমিমব কাজ করমত ঘপমর আর্সন্দত। সতসর্ সর্ম্নসলসিত কসমটিগুসলমতও কাজ কমরর্: িাংস্কত সতক 
সবষয়ক, পযনটর্, পাকন  এবং সবমর্াদর্; পসরমবশ িংরক্ষণ; অ্র্ন; স্বাস্থ্য; আবাির্, কর্োকশর্ অ্যান্ড 
কসমউসর্টি ঘর্মভলপমমন্ট; সর্উ ইয়কন  সিটি এরু্মকশর্; এবং সর্য়মর্ীসত। ঘের্ি ফলি এ 
জন্মগ্রহণকারী, সিমর্টর সলটল ঘিন্ট ঘমসরি একামর্মী এবং কমলজ অ্ব ঘিইন্ট ঘরাজ প্রার্সমক সশক্ষার 
একটি সর্গ্রীর িামর্ স্নাতক কমরর্। একজর্ প্রাির্ সশক্ষক এবং সরময়লটর, সতসর্ কুইেবাসরমত 
র্ামকর্। সিমর্টর সলটল েয় িন্তামর্র জর্র্ী, এসলজামবর্, ঘর্সভর্, রবাটন , র্মাি, কযামরাসলর্ এবং 
সলউক এবং আঠামরা বেমরর গসবনত দাদী।  
  



 

 

বব্রম্বগবর্য়ার ঘের্াম্বরল মাইম্বকল এ র্াতাবল সর্উ ইয়কন  আসমন র্যাশর্াল গার্ন  (New York Army 
National Guard) এর ঘমজর ঘজর্ামরল পমদ পমদান্নসত প্রদার্ করা হময়মে। তার বতন মার্ দাসয়মত্বর 
আমগ, সতসর্ সর্উ ইয়কন  র্যাশর্াল গার্ন  (New York National Guard) এর 53 তম টু্রপ 
কমামন্ডর কমাসন্ডং ঘজর্ামরল সহমিমব দাসয়ত্ব পালর্ কমরর্। ঘমজর ঘজর্ামরল র্াতাসল 2004 ঘর্মক 
2005 িাল পযনন্ত 42 তম পদাসতক সর্সভশমর্র ঘর্পুটি ইমন্টসলমজে অ্সফিার সহমিমব ইরামক একটি 
যুমদ্ধও দাসয়ত্ব পালর্ কমরসেমলর্। সতসর্ র্রউইচ সবশ্বসবদযাল (Norwich University) ঘর্মক স্নাতক, 
মাসরে কমলজ (Marist College) ঘর্মক ঘলাকপ্রশািমর্ মাোিন লাভ কমরর্ এবং U.S. আসমন 
ওয়ার কমলজ (U.S. Army War College) ঘর্মক মাোর অ্ব েযামটসজক োসর্জ লাভ কমরর্।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘিট ঘকাটন  অি ঘেইমস (New York State Court of Claims)  
  
সর্মম্নাি বযসিগণ সর্উ ইয়কন  ঘেট ঘকাটন  অ্ব ঘক্লইমি-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং সিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমাসদত:  
  

• ঘভমরাসর্কা সজ. হুমম্মল  
• মার্র্ীয় চালনি এম. ঘট্রায়া  
• মার্র্ীয় আসদ্রয়ার্ এর্. আমনেং  
• অ্যার্াম র্সিউ. সিলভারমযার্  

  
অবলবম্পক আঞ্চবলক উন্নয়র্ কততন  ক্ষ (Olympic Regional Development Authority, ORDA)  
  
সর্মম্নাি বযসিগণ অ্সলসম্পক আঞ্চসলক উন্নয়র্ কততন পক্ষ-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং সিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমাসদত:  
  

• র্ায়ার্ মুর্মরা  
• এসলমর্ার টাটাম  
• টমাি সকগার্  

  
বর্উ ইয়কন  ঘিট মাইর্বরটি ঘেল্থ কাউবিল  
  
সর্মম্নাি বযসিগণ সর্উ ইয়কন  ঘেট মাইর্সরটি ঘহলর্ কাউসেল-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 
কততন ক মমর্ার্ীত এবং সিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমাসদত:  
  

• এর্মগাসজ ঘমামজি  
• গুইলারমমা চযাকর্  
• লামর ব্র্াউর্  
• তান্দ্রা লামগ্রার্  
• মক্কা (িান্তার্া) সমমচল  



 

 

• র্. লুইি ঘফ্রসর্ ঘমালামর্া  
• ঘরভ. র্ায়ার্ হল্ট  
• ঘহমলর্ আমতন গা লযান্ডাভামদন  

  
বর্উ ইয়কন  ঘিট বিম্বেবভয়ারাল ঘেল্থ সাবভন ম্বসস উ ম্বেষ্টা কাউবিল (New York State Behavioral 
Health Services Advisory Council)  
  
সর্মম্নাি বযসিগণ সর্উ ইয়কন  ঘেট সবমহসভয়ারাল ঘহলর্ িাসভন মিি উপমদষ্টা কাউসেল-এর জর্য 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত এবং সিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমাসদত:  
  

• ঘের্ সলবমযার্  
• চাকু মার্াই  
• মাইমকল ওর্ন  
• কাসলন হালসিজার  
• ব্র্ায়ার্া গাওয়ার  
• ঘর্বরা পযাসন্টর্  
• ইয়ার্ শযাফার  
• ইয়ু এর্সজ  
• ঘর্সভর্ উর্লক  
• ঘকসর হুইলার্-ঘমগসল  
• পযাসট্রক ঘিমচ  
• কেমটে উইল  
• সহল্ডা ঘরাজাসরও এিচার  

  
বর্উ ইয়কন  ঘিট বব্রে অম্বথাবরটি (New York State Bridge Authority)  
  
সর্মম্নাি বযসিগণ সর্উ ইয়কন  ঘেট সব্র্জ অ্র্সরটি-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং সিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমাসদত:  
  

• লু লার্জা  
• মাইমকল ও'ব্র্াময়র্  
• ইয়ার্ সগবাটন   
• ঘজায়ার্ মযাকমর্ার্াল্ড  
• আমলকজান্ডার ঘবরাসর্ন   
• মাসরয়া ব্রুসর্  
• কসলর্ জাসভন ি  

  
র্ায়াগ্রা ফ্রবিয়ার ট্রািম্ব াম্বটন ের্ অম্বথাবরটি (Niagara Frontier Transportation Authority)  



 

 

  
সর্মম্নাি বযসিগণ র্ায়াগ্রা ফ্রসন্টয়ার ট্রােমপামটন শর্ অ্র্সরটি-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 
কততন ক মমর্ার্ীত এবং সিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমাসদত:  
  

• ঘজসর্ফার পাসিনমকা  
• ঘরভ. মাকন  ব্লু  
• সেমফর্ টাকার  

  
অগম্বর্র্সিাগন বব্রে ও িন্দর কততন  ক্ষ (Ogdensburg Bridge and Port Authority)  
  
সর্মম্নাি বযসিগণ অ্গমর্র্িবাগন সব্র্জ ও বন্দর কততন পক্ষ-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক 
মমর্ার্ীত এবং সিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমাসদত:  
  

• টসর্ ঘকমর্সর্  
• ঘজসর্ফার কুইকন -সপকমযার্  
• সর্মকাল টাসমনমর্সল  
• ঘমগার্ হুইটর্  
• ভার্নর্ "িযাম" বার্নি  

  
িুয়াটন  এয়ারম্ব াটন  কবমের্ (Stewart Airport Commission)  
  
সর্মম্নাি বযসি েুয়াটন  এয়ারমপাটন  কসমশর্-এর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কততন ক মমর্ার্ীত 
এবং সিমর্ট কততন ক অ্র্ুমমাসদত:  
  

• রজার সহসগে  
###  
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