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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা সুবপ্রম ককাম্বটনর আপীল বিভাম্বগ বর্ম্ব াগ ক াষণা কম্বরর্

রাজ্ে জ্ুম্ব়ে চারটি আপীল বিভাম্বগর সি কটিম্বে েূর্েপদ পূরণ কম্বর এই বর্ম্ব াগ

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ সুপ্রিম ক ামটনর আপীল প্রিভামগর শূর্যপদ পূরমের জর্য পাাঁচটি
প্রর্ম াগ ক াষো মরমের্, প্রর্উ ই ম ন র চারটি প্রিচার প্রিভামগর সি টিমে। আজ প্রর্িনাপ্রচে
প্রিচারপপ্রেগে ট্রা াল ক ামটনর কমধা ও অ্প্রভজ্ঞোর এ টি গপ্রেশীল সং লর্ এিং প্রর্উই ন রামজযর
সিনত্র প্রিচারিযিস্থার উৎ ষনো ও বিপ্রচমত্রযর িপ্রেফলর্।
"যামদর প্রর্ম াগ রা হম মে োরা সাম্রাজ্ঞী রামজযর কসরা এিং কমধাপ্রি আইর্গে প্র েু মমর্র
িপ্রেপ্রর্প্রধত্ব মর, িযপ্রেক্রমী সেো, কমজাজ এিং জর্সাধারমের কসিা িপ্রেশ্রুপ্রে িদশনর্ মর,"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আপ্রম গপ্রিনে এই প্রিচার মদর সুপ্রিম ক ামটনর আপীল প্রিভামগ প্রর্ম াগ
রমে এিং আপ্রম দৃঢ় প্রিশ্বাসী কয োরা প্রর্উ ই ম ন র প্রিচার িযিস্থার রক্ষ প্রহমসমি দারুে াজ
রমির্।"

আপীল বিভাগ - প্রথম বিভাম্বগর বর্ম্ব াগ:
আপীল প্রিভাগ - িথম প্রিভামগ এ টি শূর্যপদ পূরমের জর্য গভর্নর প্রর্ম াগ
প্রিচারপপ্রে প্রলজমিথ গঞ্জামলসম । িথম প্রিভাগ মযার্হাটর্ ও ব্রঙ্কসম
ভার

মরর্ সুপ্রিম ক ামটনর
মর।

মার্র্ী প্রলজমিথ গঞ্জামলস
প্রিচারপপ্রে গর্জামলজ িথম প্রিভামগর সুপ্রিম ক ামটনর আপীল কম ামদর সহমযাগী প্রিচারপপ্রে প্রহমসমি
াজ মরর্, এটি এ টি পদ যামে প্রেপ্রর্ 2016 জুলাই কথম আসীর্ প্রেমলর্। প্রিচারপপ্রে গর্জামলজ
ব্রঙ্কস াউপ্রির প্রসপ্রভল শাখা সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রে প্রহমসমি াজ মরর্। এই পদগুপ্রলর আমগ,
প্রেপ্রর্ 2011 কথম 2015 পযনন্ত ব্রঙ্কস াউপ্রিমে সুপ্রিম ক ামটনর প্রসপ্রভল শাখার ভারিাপ্ত সুপ্রিম
ক ামটনর প্রিচারপপ্রে প্রেমলর্। প্রেপ্রর্ 2010 সামল প্রর্উ ই ন ফযাপ্রমপ্রল ক ামটনর প্রিচার প্রহমসমি দাপ্র ত্ব
পালর্ মরর্, প্রর্উ ই ন প্রসপ্রভল ক ামটনর প্রিচার 2005 কথম 2010 পযনন্ত এিং প্রর্উ ই ন
প্রসপ্রভল ক ামটনর হাউপ্রজং পামটনর প্রিচার প্রেমলর্ 1999 কথম 2004অ্িপ্রধ। প্রিচারপপ্রে গর্জামলজ
1990 কথম 1995-অ্িপ্রধ এ জর্ অ্যাপ্রসস্ট্যাি অ্যাটপ্রর্ন কজর্ামরল প্রেমলর্ প্রর্উ ই ন কস্ট্ট
প্রিপাটনমমি অ্ফ লয (NYS Department of Law) এর জর্য, যার অ্যাপ্রসস্ট্যাি মপনামরশর্
াউমেল প্রেমলর্ প্রর্উ ই ন লয প্রিপাটনমমি এর জর্য 1987 কথম 1990 অ্িপ্রধ এিং এ জর্

প্রসপ্রর্ র অ্যাটপ্রর্ন প্রেমলর্ MFY প্রলগযাল সাপ্রভনমসমসর (MFY Legal Services) জর্য 1980 কথম
1986 অ্িপ্রধ। প্রেপ্রর্ প্রর্উ ই ন প্রিশ্বপ্রিদযাল কথম এ টি J.D. এিং কস্ট্াপ্রর্ ব্রু প্রিশ্বপ্রিদযাল
(Stony Brook University) কথম র্ৃেমে এ টি B.A. িাপ্ত মরর্।

আপীল বিভাগ - বিেী বিভাম্বগ বর্ম্ব াবজ্ে:
আপীল প্রিভাগ - প্রিেী প্রিভামগ এ টি শূর্যপদ পূরমের জর্য গভর্নর সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রে
পল উমটর্ম প্রর্ম াগ মরর্। প্রিেী প্রিভামগর মমধয রম মে এ টি দশ- াউপ্রি সম্বপ্রলে িাউর্মস্ট্ট
অ্ঞ্চল যামে আমে প্র ংস, কুইে এিং প্ররচমন্ড াউপ্রিগুপ্রল: লং আইলযান্ড; আর কলা ার হািসর্
ভযাপ্রল।
মার্র্ী পল উমটর্
প্র ংস াউপ্রি সুপ্রিম ক ামটন (Kings County Supreme Court) প্রসপ্রভল প্রিষম র প্রিচার মরর্
উমটর্, 2009 সামল সুপ্রিম ক ামটনর কিমঞ্চ প্রর্িনাপ্রচে হিার পমর। কিমঞ্চ আসীর্ হিার আমগ
প্রিচারপপ্রে উমটর্ পল উমটর্ অ্যান্ড অ্যামসাপ্রসম টমসর (Paul Wooten & Associates) িধার্ ও
মাপ্রল প্রেমলর্। জাপ্রস্ট্স উমটর্ প্রর্উ ই ন কস্ট্ট ব্ল্যা এিং পুম মেন া প্রর ার্ কলপ্রজমেটিভ
ামসর
(New York State Black and Puerto Rican Legislative Caucus) িাক্তর্ াউমেল প্রেমলর্,
প্রর্উ ই ন কিািন অ্ফ এিু ম শর্ কমম্বামসনর (New York City Board of Education Members)
প্রিমশষ সহ ারী প্রেমলর্, প্রর্উ ই ন প্রসটি চাটনার প্ররপ্রভশর্ প্রমশমর্র (New York City Charter
Revision Commission) িথম কিপুটি াউমেল প্রেমলর্ এিং িাক্তর্ িধার্ র্যাশর্াল র্মভর্শমর্
প্রর্উ ই ন কস্ট্ট কিমমামক্রটি পাটিনর (New York State Democratic Party) ভাইসকচ ারমযামর্র প্রচফ অ্ফ স্ট্াফ প্রেমলর্। প্রিচারপপ্রে উমটর্ ক া াপ্রলশর্ ফর প্রমউপ্রর্টি
এম্পাও ারমমমির (Coalition for Community Empowerment) াউমেল প্রেমলর্, সংসদ সদসয
অ্যালিাটন ভযার্, এিং প্রর্উ ই ন কস্ট্ট অ্যামসম্বপ্রল প্রমটি অ্র্ প্রচলমের্ অ্যান্ড ফযাপ্রমপ্রলমজর (New
York State Assembly Committee on Children and Families) াউমসল প্রহমসমিও দাপ্র ত্ব
পালর্ মরর্। প্রেপ্রর্ কমমট্রাপপ্রলটর্ ব্ল্যা িার অ্যামসাপ্রসম শমর্র (Metropolitan Black Bar
Association) এ জর্ িপ্রেষ্ঠাো সদসয। জাপ্রস্ট্স উমটর্ উত্তর-পূিান ঞ্চলী আইর্ স্কু ল কথম এ টি
J.D. এিং হাটনমফািন প্রিশ্বপ্রিদযাল (University of Hartford) কথম এ টি B.A. অ্জন র্ মরর্।

আপীল বিভাগ - েৃ েী বিভাম্বগর বর্ম্ব াবজ্েরা:
আপীল প্রিভাগ - েৃ েী প্রিভামগর ওপর দুটি শূর্যপদ পূরমের জর্য গভর্নর সুপ্রিম ক ামটনর
প্রিচারপপ্রে জর্ ক ালামঞ্জমলা ও মপ্রল করর্ল্ডস প্রফটমজরাল্ডম প্রর্ম াগ মরর্। েৃ েী প্রিভামগর
আওোভু ক্ত আপমস্ট্ট প্রর্উ ই ম ন র পূিন ও উত্তর অ্ংমশ আঠাশটি াউপ্রি, যার প্রিস্তার মধযহািসর্ উপেয া কথম শুরু মর ার্ািী সীমান্ত পযনন্ত এিং দপ্রক্ষে িাপ্রন্তম শুইলার ও কচমুং
াউপ্রিগুপ্রল অ্িপ্রধ সাউদামন টি ামর।
মার্র্ী

জর্ প্রপ. ক ালামঞ্জমলা

প্রিচারপপ্রে ক ালামঞ্জমলা র্িম জুপ্রিপ্রশ াল কজলার এ জর্ সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রে, কয পমদ প্রেপ্রর্
2013 সামল প্রর্িনাপ্রচে হর্। সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রে হও ার আমগ প্রেপ্রর্ ওম স্ট্মচস্ট্ার াউপ্রি
ক ামটন 2010 কথম 2013 অ্িপ্রধ প্রিচার প্রেমলর্ এিং প্রর্উ করামচলমল 2002 কথম 2009 পযনন্ত
প্রসটি ক ামটনর প্রিচার প্রেমলর্। প্রিচার হও ার আমগ জাপ্রস্ট্স ক ালামঞ্জমলা ক ালমঞ্জমলা ও
কগামল্ডর্িাগন এলএলপ্রপমে (Colangelo & Goldenberg LLP) িাইমভট িযা টিস রমের্। জাপ্রস্ট্স
ক ালমঞ্জমলা োর J.D. অ্জনর্ মরপ্রেমলর্ প্রর্উ ই ন ইউপ্রর্ভাপ্রসনটি (New York University) স্কু ল
অ্ফ লয এিং ব্রাউর্ ইউপ্রর্ভাপ্রসনটি (Brown University) কথম B.A. অ্জন র্ মরপ্রেমলর্।
মার্র্ী মপ্রল করর্ল্ডস প্রফটমজরাল্ড
2016 সাল কথম ষষ্ঠ জুপ্রিপ্রশ াল কজলার িশাসপ্রর্ প্রিচারম র দাপ্র ত্ব পালর্ মরমের্ প্রিচারপপ্রে
প্রফটমজরাল্ড। 2007 সামল প্রেপ্রর্ সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রে প্রর্িনাপ্রচে হর্ এিং 2008 সামলর
জার্ু াপ্ররমে োর কম াদ শুরু মরর্। োর প্রর্িনাচমর্র আমগ প্রেপ্রর্ প্রিংহযামটমর্র সংস্থার্ প্রি
অ্যান্ড প্রফটমজরাল্ড, এলএলপ্রপ-র (Smyk & Fitzgerald, LLP) অ্ংশীদার প্রেমলর্। প্রিচারপপ্রে
প্রফটমজরাল্ড জপ্রজন ার এলপ্রমরা ও এমথমে আইর্ চচনাও মরর্। প্রেপ্রর্ োর J.D. অ্জন র্ মরর্
যাথপ্রল ইউপ্রর্ভাপ্রসনটি অ্ফ আমমপ্রর া, লম্বাস স্কু ল অ্ফ ল কথম এিং এ টি B. A. অ্জন র্
মরর্ প্রট্রপ্রর্টি মলজ, ও াপ্রশংটর্ প্রিপ্রস কথম ।

আপীল বিভাগ - চেু থন বিভাম্বগর বর্ম্ব াবজ্েরা:
আপীল প্রিভাগ - চেু থন প্রিভামগ এ টি শূর্যপদ পূরমের জর্য সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রে কট্রপ্রস
িযাপ্রর্স্ট্ারম প্রর্ম াগ মরর্ গভর্নর। চেু থন প্রিভামগর আওো পমর রামজযর পপ্রিম ও মধয ভামগ
একুশটি আপমস্ট্ট াউপ্রি রামজযর পপ্রিম এিং ক ন্দ্রী অ্ংশগুপ্রলমে, উত্তমর কজফারসর্ াউপ্রি
অ্িপ্রধ যা প্রিস্তৃ ে।
মার্র্ী কট্রপ্রস িযাপ্রর্স্ট্ার
প্রিচারপপ্রে িযাপ্রর্স্ট্ার অ্ষ্টম জুপ্রিপ্রশ াল কজলার জর্য সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রে, এ টি পদ যামে
প্রেপ্রর্ িথম প্রর্িনাপ্রচে হর্ 2008 সামল। প্রেপ্রর্ এই প্রর্ম ামগর সম পযনন্ত 2016 কথম অ্ষ্টম
জুপ্রিপ্রশ াল কজলার প্রসপ্রভল প্রিষ াপ্রদর েোিধামর্র প্রিচার প্রেমলর্। ওই পমদর আমগ প্রিচারপপ্রে
িযাপ্রর্স্ট্ার ক র্মমার প্রভমলজ ক ামটনর ভারিাপ্ত প্রিচারপপ্রে প্রেমলর্ 2005 কথম 2008 অ্িপ্রধ। প্রেপ্রর্
প্রেমলর্ প্রর্উ ই ন কস্ট্ট সুপ্রিম ক াটন এিং চেু থন প্রিভামগর আপীল প্রিভামগর এ জর্ লয ক্লা ন
প্রেমলর্ মহামার্য কজমরাম প্রস. কগারপ্রস্কর জর্য। এোডাও, প্রিচারপপ্রে িযাপ্রর্স্ট্ার কিমম্পা অ্যান্ড
কিমম্পা (Dempsey & Dempsey) এিং প্ররচািন প্রিমঙ্কার আইর্ দফেমরর ট্রা াল অ্যাটপ্রর্ন প্রেমলর্।
প্রেপ্রর্ প্রিপল প্রিশ্বপ্রিদযাল (DePaul University) কথম োর J.D. অ্জন র্ মরর্ এিং রুটগাসন
প্রিশ্বপ্রিদযাল (Rutgers University) কথম োর B.A. অ্জন র্ মরর্।
চারটি আপীল প্রিভামগর িমেযম র জর্য জুপ্রিপ্রশ াল প্রিপ্রর্ং প্রমটিগুপ্রল (Judicial Screening
Committees) আমিদর্পত্রগুপ্রল পযনামলাচর্া মর এিং ম
িজর্ আমিদর্ ারীর সাক্ষাৎ ার
পপ্ররচালর্া মর। শুধু ওই আমিদর্ ারীমদর মমধয যারা "অ্েযন্ত কযাগযোসম্পন্ন" িমল গেয হর্,

প্রমটিগুমলা প্রিমিচর্ার জর্য গভর্নমরর ামে কসই আমিদর্গুপ্রল জমা কদর্। "অ্েযন্ত কযাগযোসম্পন্ন"
গেয হিার জর্য িাথীমদর সেো, স্বাধীর্ো, কর্েৃ ত্ব, িুপ্রি, আইর্গে সক্ষমো, প্রিচার ক্ষমো,
মার্প্রস ো, এিং অ্প্রভজ্ঞো িদশনর্ রমে হমি।
সুপ্রিম ক ামটনর আপীল প্রিভামগ শূর্যপদ পূরমের জর্য প্রিপ্রর্ং িপ্রক্র ার মাধযমম সফলভামি অ্গ্রসর
হও া িাথীমদর পযনামলাচর্া রমে থা মি গভর্নমরর াযনাল ।
প্রর্উই ন কস্ট্ট সংপ্রিধার্ (New York State Constitution) ও প্রিচার প্রিভামগর আইর্ অ্র্ুসামর,
সুপ্রিম ক ামটনর প্রিচারপপ্রে প্রহমসমি যাাঁরা প্রর্িনাপ্রচে হম মের্, োাঁমদর মমধয কথম িপ্রেটি আপীল
প্রিভামগ প্রিচারপপ্রে প্রর্ম াগ রার েৃন ত্ব রম মে গভর্নমরর। এই প্রর্ম াগগুমলা প্রসমর্ট প্রর্প্রিে রমর্র
আওোভু ক্ত র্ ।
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