
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/24/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

10 িেক্তিম্বক গভর্ নর হ াকম্বলর ক্ষমা হ াষণা এিং র্তুর্ হেম্বমক্তি অোডভাইজবর 

প্োম্বর্ল গঠম্বর্র হ াষণা  

  

বর্রম্বপ্ক্ষ বিম্বেষজ্ঞম্বের বর্ম্বে একটি অোডভাইজবর প্োম্বর্ল গঠর্ স  িছরিোপ্ী 

চলমার্ বভবিম্বত ক্ষমা প্রোম্বর্র জর্ে িাড়বত সংস্থার্ বর্যুি করম্বত গভর্ নর হ াকম্বলর 

প্রবতশ্রুবত প্রোর্   

  

আম্বিেম্বর্র অিস্থা সম্পম্বকন আম্বিের্কারীম্বের সম্বে স্বচ্ছতা ও হযাগাম্বযাগ িৃক্তি করম্বত 

গভর্ নর হ াকম্বলর প্রবতশ্রুবত প্রোর্   

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 10 জর্ ব্যক্তিকক্ ক্ষমা হ াষণা ক্করকের্ যারা অরু্ক াচর্া 

হেথিকেকের্ এব্ং পুর্ব্ নাসকর্র েৃষ্টান্ত স্থাপর্ ক্করকের্। ক্ষমা পাওোর জর্য থর্ব্ নাথচত ব্যক্তিরা 

তাকের ক্থমউথর্টির ক্লযাকণ ক্াজ ক্রার েৃঢ় প্রথতজ্ঞ মকর্াভাব্ প্রে নর্ ক্করকের্ এব্ং এক্টি 

পুঙ্খারু্পুঙ্খ পয নাকলাচর্া প্রক্তিোর মধ্য থেকে তাকেরকক্ থর্ব্ নাচর্ ক্রা  কেকে। এোড়াও 

এক্তিথক্উটিভ হেকমক্তি ক্ম নসূথচ (Executive clemency program) পুর্গ নঠকর্র জর্য গভর্ নর 

ক্কেক্টি পেকক্ষপ হ াষণা ক্করকের্, হযসব্ পেকক্ষকপর মকধ্য থতথর্ ক্ষমার আকব্ের্সমূ  

সম্পকক্ন গভর্ নরকক্ পরাম ন প্রোর্ ক্কর স ােতা ক্রার জর্য এক্টি অযাডভাইজথর পযাকর্ল 

থর্ব্ নাচকর্র জর্য গভর্ নকরর ক্াউকিল (Counsel to the Governor)-হক্ থর্কেন  প্রোর্ ক্রার 

হ াষণাও থেকেকের্। আইর্ প্রকোগক্ারী সংস্থা, পাব্থলক্ থডকেি, থব্চার থব্ভাকগর থর্রকপক্ষ 

থব্ক ষজ্ঞ ব্যক্তিব্গ ন, ও যাজক্মণ্ডলী, এব্ং ইকতাপূকব্ ন ক্ারারুদ্ধ অব্স্থাে থেকলর্ এমর্ ব্যক্তিকের 

থর্কে এই পযাকর্ল গঠর্ ক্রা  কব্।  

  

"হেৌজোথর থব্চার ব্যব্স্থাে হযসব্ ব্যক্তি ভুল ক্াজ ক্করকের্ এব্ং থর্কজকের পুর্ব্ নাসকর্র জর্য 

থব্ক ষ পেকক্ষপ গ্র ণ ক্করকের্, তাকের প্রথত আমার ক্ষমা প্রোকর্র ক্ষমতা সতক্নতার সকে 

ব্যব্ ার ক্রা গভর্ নর থ কসকব্ আমার এক্টি অর্র্য ও গুরুোথেত্ব," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর 

হ াকল। "আথম এই ব্যক্তিকেরকক্ তাকের প্রাপয ক্ষমা প্রোর্ ক্রথে, যারা পুর্ব্ নাসকর্র েৃষ্টান্ত 

স্থাপর্ ক্করকের্, এব্ং আথম সামকর্র সমেগুকলাকত এই প্রক্তিোর স্বচ্ছতা ও জব্াব্থেথ তা বৃ্ক্তদ্ধ 

ক্রার অেীক্ার ব্যি ক্রথে। হক্াকর্া ব্যক্তিরই তার সব্কচকে িারাপ ভুলটির দ্বারা সংজ্ঞাথেত 

 ওো উথচত র্ে, এব্ং এই ব্যক্তিরা তাকের ভুকলর অরু্ক াচর্া ক্রকত অোন্তভাকব্ ক্াজ 

ক্করকের্।"   

  



এোড়া গভর্ নর হ াক্ল স্বচ্ছতা বৃ্ক্তদ্ধ এব্ং পয নাকলাচর্া প্রক্তিো উন্নত ক্রার জর্য ক্ষমা প্রক্তিো 

সংস্কাকররও হ াষণা থেকেকের্। প্রিমত, মাত্র এক্ব্ার ক্ষমা প্রোর্ ক্রার পথরব্কতন ব্েরব্যাপী 

চলমার্ থভথিকত ক্ষমা প্রোর্ ক্রকত পারার উকেক য গভর্ নর আকব্ের্গুকলা পয নাকলাচর্ার জর্য 

ব্াড়থত ক্মী থর্কোকগর প্রথতশ্রুথত থেকেকের্। এই চলমার্ প্রক্তিো যাকত অি নপূণ ন উপাকে  িকত 

পাকর, এব্ং প্রথতটি আকব্ের্ তার প্রাপয পুঙ্খারু্পুঙ্খ ও সমোরু্গ মকর্াকযাগ হপকত পাকর তা 

থর্ক্তিত ক্রকত ব্াড়থত সংস্থার্গুকলা সা াযয ক্রকব্।  

  

ক্ষমার আকব্ের্ ও পয নাকলাচর্ার প্রক্তিোে স্বচ্ছতা উন্নত ক্রকত, গভর্ নর আকরা হ াষণা ক্করকের্ 

হয যির্ই থতথর্ ক্ষমা প্রোকর্র পেকক্ষপ গ্র ণ ক্রকব্র্, তার ক্ায নালকে ব্েকরর সমেক্াকলর মকধ্য 

ক্েটি ক্ষমার আকব্ের্ জমা  কেকে এব্ং ক্েটি অরু্কমাথেত ব্া প্রতযািযাত  কেকে হস সংিযার 

থব্ব্রণ প্রক্া  ক্রকব্। ব্েকর েুইব্ার, হযসব্ আকব্ের্ক্ারীর হক্স হিালা রকেকে এব্ং 

পয নাকলাচর্াধ্ীর্ রকেকে তারা তাকের হক্কসর অব্স্থা সম্পকক্ন থর্ক্তিত ক্কর এব্ং আকব্ের্ক্ারীরা 

থক্ভাকব্ তাকের আকব্েকর্র স্বপকক্ষ সমূ্পরক্ তিয জমা থেকত পাকরর্ হস তিয জাথর্কে থচটঠ 

পাকব্র্।   

  

গভর্ নকরর ক্ায নালে ক্ষমা পাওোর জর্য আকব্ের্ক্ারীকেরকক্ তাকের আকব্েকর্র মকধ্য হক্ার্ 

তিযগুকলা অন্তভুনি ক্রা উথচত এব্ং পথরথস্থথতর এমর্ পথরব্তনর্ যা তাকের হক্সকক্ প্রভাথব্ত 

ক্রকত পাকর হস সম্পকক্ন গভর্ নকরর ক্ায নালেকক্ থক্ভাকব্ অব্থ ত ক্রা উথচত ইতযাথে থব্ষে 

সম্পকক্ন উন্নত থর্কেন র্া প্রোকর্র জর্য থডপািনকমন্ট অব্ ক্াকরক্ ি এন্ড ক্থমউথর্টি 

সুপারথভ র্ (Department of Corrections and Community Supervision)-এর এক্তিথক্উটিভ 

হেকমক্তি বু্যকরা (Executive Clemency Bureau)-এর সকে ক্াজ ক্রকব্।  

  

ক্ষমাসমূ    

  

অোর্া সার্ম্বচজ হভর্চুরা, 64, 19 ব্ের ধ্কর অপরাধ্মুি জীব্র্ যাপর্ ক্করকের্, এব্ং তার 

স্থার্ীে ক্থমউথর্টির এক্জর্ সক্তিে সেসয, যার মকধ্য এক্টি স্থার্ীে থসথর্ের হসন্টারও অন্তভুনি 

রকেকে, হযিাকর্ থতথর্ হক্াথভড-19 ম ামারীর সমকে ক্কেক্  তাথধ্ক্ মাস্ক হসলাই ক্রকত ও োর্ 

ক্রকত সা াযয ক্করকের্। থমস. সার্কচজ এর থতর্ সন্তার্ এব্ং ক্কেক্জর্ র্াথত-র্াতথর্ আকে, 

এব্ং থতথর্ 45 ব্েকরর হব্থ  সমে ধ্কর যুিরাকে ব্সব্াস ক্রকের্। 2002 সাকল থতথর্ এক্টি 

থর্েথিত ব্স্তু থর্কজর ক্াকে রািার অপরাধ্মূলক্ প্রকচষ্টার জর্য তৃতীে মাত্রার হোষী সাব্যস্ত 

 র্। ক্ষমা হপকল তা তাকক্ তার পথরব্ার ও ক্থমউথর্টির সাকি এিাকর্ িাক্কত সা াযয ক্রকব্।  

  

জুোর্ বভর্াস, 56, 30 ব্ের ধ্কর অপরাধ্মুি জীব্র্ যাপর্ ক্করকের্, এব্ং থর্উ ইেক্ন থসটিকত 

এক্টি গযাকরজ ব্যব্স্থাপর্া হক্াম্পাথর্কত প্রাে 25 ব্ের ধ্কর সকন্তাষজর্ক্ভাকব্ ক্ম নরত থেকলর্। 

থতথর্ 40 ব্েকররও হব্থ  সমে ধ্কর যুিরাকে ব্সব্াস ক্রকের্, যুিরাকের এক্জর্ র্াগথরক্কক্ 

থব্কে ক্করকের্, ও যুিরাকের পাাঁচ র্াগথরক্ সন্তাকর্র ব্াব্া, যাকের এক্জর্ যুিরাকের সামথরক্ 

ব্াথ র্ীর হভকিরার্। থতথর্ 1991 সাকল অপরাকধ্ স ােতা ক্রার থদ্বতীে মাত্রার অপরাকধ্র জর্য 

হোষী সাব্যস্ত  র্। ক্ষমা হপকল তা থম. থভর্াসকক্ এক্টি থগ্রর্ ক্াডন হপকত সা াযয ক্রকব্ যাকত 

থতথর্ তার পথরব্াকরর সাকি যুিরাকে িাক্কত পাকরর্।  

  



ফবিম্বর্া হরম্বেস, 60, র্ে ব্ের ধ্কর অপরাধ্মুি হিকক্কের্, 35 ব্েকররও হব্থ  সমে ধ্কর 

যুিরাকে ব্সব্াস ক্রকের্, এব্ং থতর্ ে কক্রও হব্থ  সমে ধ্কর যুিরাকের এক্জর্ র্াগথরকক্র 

সকে থব্কের সম্পকক্ন আব্দ্ধ রকেকের্। থম. হরকেস 2012 সাকল এক্টি থর্েথিত ব্স্তুর 

অপরাধ্মূলক্ থব্িকের তৃতীে মাত্রার অপরাকধ্র জর্য হোষী সাব্যস্ত  র্। ক্ষমা হপকল তা থম. 

হরকেসকক্ যুিরাকে তার স্ত্রীর সাকি ব্সব্াস ক্রকত পারা এব্ং পুর্ঃপ্রকব্  ক্রার জর্য প্রতযািযাত 

 ওোর ভে োড়াই হেক র ব্াইকর পথরব্াকরর ক্াকে থর্রাপকে ভ্রমণ ক্রকত পারা থর্ক্তিত ক্রকত 

সা াযয ক্রকব্।  

  

সান্ড্রা উইবলোমস, 65, 25 ব্েকররও হব্থ  সমে ধ্কর অপরাধ্মুি জীব্র্ যাপর্ ক্করকের্ এব্ং 

1999 সাল হিকক্ হ াম হ লি এইড থ কসকব্ ক্াজ ক্রকের্। থতথর্ 50 ব্েকররও হব্থ  সমে ধ্কর 

যুিরাকে ব্সব্াস ক্করকের্ এব্ং তার েুইজর্ সন্তার্ এব্ং ক্কেক্জর্ র্াথত-র্াতথর্ রকেকে। থতথর্ 

1974 সাল হিকক্ 1996 সাকলর মকধ্য পথততাবৃ্থি, থর্েথিত ব্স্তুর অপরাধ্মূলক্ থব্িকের চতুি ন 

মাত্রার অপরাধ্, থর্েথিত ব্স্তু থর্কজর ক্াকে রািার সপ্তম মাত্রার অপরাধ্, চুথর  ওো সম্পথি 

থর্কজর ক্াকে রািার প্রকচষ্টার পঞ্চম মাত্রার অপরাধ্, এব্ং থর্েথিত ব্স্তুর হব্আইথর্ ব্যব্ ার স  

হ ারাকেরার অপরাকধ্ হোষী সাব্যস্ত  র্। ক্ষমা হপকল তা তার যুিরাকে পথরব্াকরর সাকি ব্সব্াস 

ক্রকত পারা থর্ক্তিত ক্রকত সা াযয ক্রকব্।  

  

ফ্রাক্তিসম্বকা ভারগাস, 53, 18 ব্ের ধ্কর অপরাধ্মুি জীব্র্ যাপর্ ক্করকের্। থম. ভারগাস 

এক্জর্ পাথক্নং অযাকির্কডন্ট থ কসকব্ ক্ম নরত রকেকের্ এব্ং তার স্থার্ীে চাকচনর এক্জর্ সক্তিে 

সেসয। থতথর্ 35 ব্েকররও হব্থ  সমে ধ্কর যুিরাকে ব্সব্াস ক্রকের্। থতথর্ থর্েথিত ব্স্তুর 

অপরাধ্মূলক্ থব্িকের প্রকচষ্টার তৃতীে মাত্রার অপরাধ্ এব্ং থমিযা উপাোর্ জমা হেোর 

প্রকচষ্টার থদ্বতীে মাত্রার অপরাকধ্র জর্য হোষী সাব্যস্ত  র্। ক্ষমা হপকল তা থম. ভারগাসকক্ 

যুিরাকের র্াগথরক্ত্ব হপকত এব্ং তার সন্তার্, সেীর্ী, মা, ও ভাই-হব্ার্ স  যুিরাকের র্াগথরক্ 

তার পথরব্াকরর অর্যার্য সেকসযর সকে যুিরাকে িাক্কত সা াযয ক্রকব্।  

  

অরলাম্বডা ফার্ নাম্বেজ িাম্বভরাস, 46, 12 ব্ের ধ্কর অপরাধ্মুি জীব্র্ যাপর্ ক্করকের্। থম. 

োর্ নাকেজ িাকভরাস যির্ যুিরাকে একসথেকলর্ তির্ তার ব্েস থেল আরু্মাথর্ক্ 16 মাস এব্ং 

থতথর্ হোষী সাব্যস্ত  ওোর েকল 2014 সাকল থর্ব্ নাথসত  ওোর আকগ 30 ব্েকররও হব্থ  সমে 

ধ্কর যুিরাকে ব্সব্াস ক্করকের্। থতথর্ এক্জর্ যুিরাকের র্াগথরক্কক্ থব্কে ক্করকের্ এব্ং তার 

সন্তার্ যুিরাকের র্াগথরক্, যাকের উভকেই পথরব্ারকক্ এক্সকে রািার উকেক য তার থর্ব্ নাসকর্র 

পকর হে  তযাগ ক্করথেকলর্। থতথর্ 1998 সাল ও 2008 সাকলর মকধ্য স্বল্প পথরমাণ অি ন চুথর, স্বল্প 

পথরমাণ অি ন চুথরর প্রকচষ্টা, চুথর  ওো সম্পথি থর্কজর ক্াকে রািার পঞ্চম মাত্রার অপরাধ্, 

থর্েথিত ব্স্তু থর্কজর ক্াকে রািার সপ্তম মাত্রার অপরাধ্, অপরাধ্মূলক্ভাকব্ ব্যক্তিমালাধ্ীর্ 

সম্পথিকত অরু্প্রকব্ক র তৃতীে মাত্রার অপরাধ্, হগ্রেতার এড়াকর্ার প্রকচষ্টা, ব্যক্তিমালাধ্ীর্ 

সম্পথিকত অরু্প্রকব্ , এব্ং যার্ব্া কর্র অর্রু্কমাথেত ব্যব্ াকরর তৃতীে মাত্রার অপরাকধ্র জর্য 

হোষী সাব্যস্ত  র্। ক্ষমা হপকল তা থম. োর্ নাকেজ িাকভরাসকক্ তার পথরব্াকরর সেসযকের সকে 

থর্কে যুিরাকে থেকর আসকত সা াযয ক্রকব্, হযিাকর্ থতথর্ যুিরাকের র্াগথরক্ এব্ং আইর্সেত 

স্থােী অথধ্ব্াসী পথরব্াকরর সেসযকের বৃ্ ৎ হর্িওোকক্ন পুর্রাে হযাগ থেকত পারকব্র্।  

 ার্বল হগাম্বমজ, 41, সাত ব্ের ধ্কর অপরাধ্মুি রকেকের্। থম. হগাকমজ আি ব্ের ব্েস হিকক্ 

যুিরাকে ব্সব্াস ক্রকের্, এব্ং ব্তনমাকর্ থতথর্ থর্উ ইেক্ন থসটি থভথিক্ এক্টি িাব্ার হডথলভাথর 



হক্াম্পাথর্কত ক্ম নরত রকেকের্। এোড়াও থতথর্ এক্টি স্থার্ীে েুড পযাথিকত হস্বচ্ছাকসব্ী থ কসকব্ 

ক্াজ ক্রকের্। থম. হগাকমজ তার 10 ব্ের ব্েসী সন্তাকর্র পথরচয না ও হসব্া প্রোর্ক্ারী প্রধ্ার্ 

ব্যক্তি থ কসকব্ও ভূথমক্া পালর্ ক্করর্। থতথর্ 1998 সাল এব্ং 2011 সাকলর মধ্যব্তী সমকে 

থর্েথিত ব্স্তু থর্কজর ক্াকে রািার সপ্তম মাত্রার অপরাধ্, হগ্রেতার এড়াকর্ার প্রকচষ্টা, DWAI, 

অপরাধ্মূলক্ ক্ষথতক্র আচরকণর প্রকচষ্টার জর্য হোষী সাব্যস্ত  র্। ক্ষমা হপকল তা থম. হগাকমজ 

যাকত তার হেকল ও ব্থধ্ নত পথরব্াকরর সকে যুিরাকে ব্সব্াস ক্রকত পাকরর্ তা থর্ক্তিত ক্রকত 

সা াযয ক্রকব্।  

  

জুোর্ সুোম্বজা, 54, 34 ব্ের ধ্কর অপরাধ্মুি জীব্র্ যাপর্ ক্করকের্। থম. সুোকজা তার স্থার্ীে 

চাকচনর এক্জর্ সক্তিে সেসয এব্ং থতথর্ এক্টি রুথেং ও ওোিারপ্রুথেং হক্াম্পাথর্কত ক্াঠথমথস্ত্র 

থ কসকব্ ক্াজ ক্রকের্। থতথর্ যুিরাকের এক্জর্ র্াগথরক্কক্ থব্কে ক্করকের্ এব্ং তার েুই 

সন্তার্ যুিরাকের র্াগথরক্, এব্ং থতথর্ 1984 সাল হিকক্ যুিরাকে ব্সব্াস ক্রকের্। 1986 সাকল 

থতথর্ থর্েথিত ব্স্তু থর্কজর ক্াকে রািার তৃতীে মাত্রার অপরাকধ্র জর্য হোষী সাব্যস্ত  র্। ক্ষমা 

হপকল তা থম. সুোকজাকক্ এক্টি থগ্রর্ ক্াডন হপকত এব্ং তার পথরব্াকরর সাকি যুিরাকে হিকক্ 

হযকত সা াযয ক্রকব্।   

  

এবডলিািনা হরম্বেস কোর্াম্বলস, 56, 12 ব্ের ধ্কর অপরাধ্মুি জীব্র্ যাপর্ ক্করকের্ এব্ং 

হক্াথভড-19 ম ামারী চলাক্ালীর্ সমে স  ক্কেক্ ব্ের ধ্কর এক্জর্ হ াম হ লি এইড থ কসকব্ 

ক্ম নরত রকেকের্। থতথর্  করাো সথ ংসতার এক্জর্ ভুিকভাগী। থমস. হরকেস 1988 সাকল তার 

থর্জ হেক  সং াত হিকক্ পাথলকে আসার পর হিকক্ যুিরাকে ব্সব্াস ক্রকের্। থতথর্ তার 

যুিরাকের র্াগথরক্ হেকলর পথরচয না ও হসব্া প্রোর্ক্ারী প্রধ্ার্ ব্যক্তি। থমস. হরকেস 2007 সাল 

হিকক্ 2009 সাকলর মধ্যব্তী সমকে অপরাধ্মূলক্ অব্মার্র্ার থদ্বতীে মাত্রার অপরাধ্, হগ্রেতার 

এড়াকর্ার প্রকচষ্টা, হক্াকর্া থ শুর ক্লযাণকক্ থব্পেগ্রস্ত ক্রা, আইর্ প্রকোগক্ারী সংস্থার ক্াকে 

হক্াকর্া  ির্ার থমিযা ব্ণ নর্া হেোর তৃতীে মাত্রার অপরাধ্, এব্ং স্বল্প পথরমাণ অি ন চুথরর 

অপরাকধ্র জর্য, এব্ং 1993 সাকল স্বল্প পথরমাণ অি ন চুথরর প্রকচষ্টার জর্য হোষী সাব্যস্ত  র্। 2007 

সাল হিকক্ 2009 সাকলর মধ্যব্তী সমকে তার অপরাধ্গুকলা এমর্ সমকে  কিকে যির্ থতথর্ 

এক্টি থর্গ্র মূলক্ সম্পক্ন হিকক্ পাথলকে যাওোর সক্তিে প্রকচষ্টাে থলপ্ত থেকলর্। ক্ষমা হপকল তা 

থমস. হরকেসকক্ থর্ব্ নাসর্ এড়াকত সা াযয ক্রকব্, হযটির জর্য থতথর্ আসন্ন শুর্াথর্র সমু্মিীর্  কত 

যাকচ্ছর্, এব্ং তাকক্ তার হেকলর সকে যুিরাকে িাক্কত সা াযয ক্রকব্।  

  

হ্রাসকৃত োক্তি   

  

রজার হকাল, 55, রক্কেলার ড্রাগ ল এর যুকগ যির্ মােক্দ্রব্য সম্পথক্নত অপরাকধ্র জর্য চরম 

পয নাকের েী ন ক্ারাব্াকসর সাজা প্রোর্ ক্রা  ক্তচ্ছল হসসমকে থব্চাকরর সমু্মিীর্  কে এক্  পাঁথচ  

ব্ের হিকক্ আজীব্র্ ক্ারাব্াকসর জর্য েক্তণ্ডত  কেথেকলর্। 1989 ও 1992 সাকল থতথর্ পাাঁচব্ার 

থর্েথিত ব্স্তুর অপরাধ্মূলক্ থব্িকের প্রকচষ্টার প্রিম মাত্রার অপরাধ্ এব্ং এক্ব্ার 

অপরাধ্মূলক্ভাকব্ আকেোস্ত্র থব্ক্তির থদ্বতীে মাত্রার অপরাধ্ এব্ং এক্ব্ার অপরাধ্মূলক্ভাকব্ 

থর্কজর ক্াকে অস্ত্র রািার তৃতীে মাত্রার অপরাকধ্র জর্য হোষী সাব্যস্ত  র্। পরব্তীকত আথপকলর 

সাকপকক্ষ তার সাজা পাঁচাথ  ব্ের হিকক্ এক্  ব্েকর ক্থমকে আর্া  ে, যার মকধ্য থম. হক্াল এির্ 

ক্তত্র  ব্েকররও হব্থ  সাজা হভাগ ক্করকের্। যথে থতথর্ ব্তনমার্ সমকে েণ্ডপ্রাপ্ত  কতর্, তা কল 



 েকতা একতা েী নসমকের জর্য ক্ারাব্াকসর েণ্ড হপকতর্ র্া। ক্ারারুদ্ধ অব্স্থাে, থম. হক্াল তার 

GED এব্ং এক্টি অযাকসাথসকেি থডথগ্র অজনর্ ক্করকের্, এব্ং অসংিয ক্াথরগথর প্রথ ক্ষণ ও 

সাটিনথেকক্ র্ ক্ম নসূথচ সম্পন্ন ক্করকের্, যার মকধ্য আইথর্ গকব্ষণা এব্ং আইর্ থব্ষকের গ্রন্থাগার 

ব্যব্স্থাপর্া ইতযাথে থব্ষে অন্তভুনি রকেকে। এোড়াও থতথর্ ক্ারারুদ্ধ অব্স্থাে থতর্ ব্ের হমোেী 

এক্টি ব্যব্সা থব্ষেক্ হক্াস ন সম্পন্ন ক্রার জর্য এক্টি সর্ে অজনর্ ক্করকের্। তার মুক্তির পর, 

থম. হক্াল তার থর্জ ক্াউথন্ট জযামাইক্াে তার মা এব্ং পথরব্াকরর অর্যার্য সেসযকের সাকি 

থমথলত  কব্র্ যারা তাকক্ আব্াসর্ প্রোর্ ক্রকব্র্ এব্ং চাক্থর িুাঁজকত সা াযয ক্রকব্র্।  
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