
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/3/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা 11 জর্ িেবির োবি মওকুফ কম্বর বিম্বেম্বের্  
  
সম্প্রিাম্বের প্রবি অর্ুম্বোচর্া, পরু্িনাসর্ এিং প্রবিশ্রুবিিদ্ধিার ফম্বল এই িেবিম্বিরম্বক ক্ষমা প্রিার্ 

করা হে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজমে উমেখম াগযভামে পুর্েনাসর্ ও সম্প্রদামের প্রতি অ্পরাধ হ্রাস 
েরার দঢ়ৃ মমর্াভাে প্রদর্নর্োরী 11 েযতির র্াতি মওকুফ েমর দদর্।  
  
"তর্উইেমেন  আমরা সেমের জর্য সমার্ সুম ামগ তেশ্বাস েতর এেং এই পদমেপগুতে এই দ াগয তর্উ 
ইেেন োসীমদর এই দেমে প্রদার্ েরমে  ারা িামদর অ্র্ুমর্াচর্া প্রমাণ েমরমে এেং সফে পুর্েনাসর্মে 
তিিীে সুম াগ দপমেমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই েযতিমদর িামদর পতরোমরর জর্য দজাগার্ 
দদওোর এেং িামদর সম্প্রদামে অ্েদার্ রাখার জর্য তিিীে সুম াগ দদওোর মধয তদমে আমরা 
আরও র্যা য এেং আরও সহার্ুভূতির্ীে তর্উ ইেেন  গঠমর্র তদমে আমরেটি পদমেপ তর্তি। আতম 
তর্মেতদি দেিামসেে আইর্জীেীমদর ধর্যোদ জার্ামি চাই  ারা তর্েনাহী দেিার জর্য অ্মর্ে 
আমেদর্োরীর প্রতিতর্তধত্ব েমরর্ এেং সিিা, র্যােতেচার এেং পুর্েনাসমর্র োমথন েতিপূরণ োডাই 
এই মামোগুতে গ্রহণ েমরর্।"  
  
ক্ষমা  
গভর্নর কুউমমা আজ তর্ম্নতেতখি েযতিমে েমা প্রদার্ েমরমের্ িামদর পরু্েনাসমর্র দচষ্টার েীেৃতি 
েরূপ। প্রমিযে েমার্ীে প্রাপে সুতিমি আমের্, িামদর পতরোর ও সম্প্রদামে অ্েদার্ দরমখমের্ এেং 
প নাপ্ত সমমের জর্য অ্পরাধমুি জীের্ াপর্ েমরমের্।  
  
আম্বলজাম্বরা মবলম্বর্ট ভভগা, 63 েের েেসী, পঞ্চম মাত্রাে তর্েতিি পদামথনর দেআইর্ী তেক্রে 
এেং িৃিীে তিগ্রীমি তর্েতিি পদামথনর দেআইর্ী তেক্রমের জর্য দদাষী সােযি তেমের্। তম. মতেমর্ট 
দভগা 29 েের ধমর অ্পরাধ মুি তেমের্।  
  
ভলাবিও ভহাম্বোস, 54েের েেসী, তিতর্ 22 েের েেমস িৃিীে মাত্রার এেটি তর্েতিি পদামথনর 
অ্পরাধমূেে তেতক্রর জর্য দদাষী সােযি হমেতেমের্। তিতর্ 30 েেমররও দেতর্ সমে ধমর 
োভজর্েভামে েমনরি এেং অ্পরাধমুি তেমের্।  
  



 

 

অোম্বেওোম্বল ওগুর্ম্বিাম্বল, 55, িৃিীে মাত্রাে এেটি জাে উপেরণ অ্তধেরমণর এেং জাতেোিীর 
পতরেল্পর্া েরাে প্রথম মাত্রাে দদাষী সােযি হমেতেমের্। তম. ওগুর্মোমে প্রমোজর্ীে সম্প্রদাে 
পতরমষো এেং পরীো সম্পন্ন েমরমের্, পুর্রুদ্ধার প্রদার্ েমরমের্ এেং িার অ্পরামধর জর্য 
অ্র্ুমর্াচর্া প্রোর্ েমরমের্। তিতর্ 21 েের ধমর অ্পরাধ মিু তেমের্ এেং 17 েেমররও দেতর্ 
সমে ধমর হারমেম হাসপািামের অ্তি তর্রাপত্তা পতরচােমের োজ েমরমের্।  
  
এলবভর্ বপম্বটা মার্টন ম্বর্জ, 43 েের েেসী, 25 েের েেমস িৃিীে মাত্রার এেটি তর্েতিি 
পদামথনর আইর্তেমরাধী তেতক্রর জর্য দদাষী সােযি হমেতেমের্। এই অ্পরাধটি এেটি মাদোসতি দথমে 
শুরু হমেতেে। িার প্রিযমের মাধযমম, তম. তপমটা মাটিন মর্জ দেিাে েে মামসর েতহরাগি দরাগীমদর 
মাদে পুর্েনাসর্ েমনসূতচমি র্াম তেতখমেতেমের্। তিতর্ 19 েের ধমর অ্পরাধ মুি আমের্।  
  
5ইবিরা ওজরু্া, 53 েের েেসী, 32 েের েেমস প্রথম মাত্রাে দেপমরাো তেপদ ঘটামর্ার োরমণ 
অ্তভ ুি হর্। তিতর্ 21 েের  ােি অ্পরাধ-মুি রমেমের্।  
  
ভকাোম্বম বসবরম্বিা, 41 েের েেসী, 27 এেং 31 েের েেমস মমধয গাাঁজা তেক্রে ো তেক্রমের 
জর্য দষৃু্কিী অ্পরামধ দদাষী সােযি হমেতেমের্। তম. তসতরমোর সাধারণ তর্ো উন্নের্ (General 
Educational Development, GED) এেং অ্মটা দমোতর্ক্স, এতস এেং তরতিজামরর্মর্র সর্দ আমে 
-এ এেটি ইতি এেং সাটিন তফমের্র্ রমেমে এেং 11 েের ধমর, ভুিমভাগীমদর পতরমষো সংিা, দসফ 
হরাইজর্ (Safe Horizon) এর রেণামেেণ েমী তহসামে োজ েমরমের্। তিতর্ 18 েের ধমর 
দোর্ও অ্পরামধ দদাষী সােযি হর্ তর্।  
  
ভরর্াটা বিথ, 41, 25 েের েেমস চিুথন মাত্রাে গাাঁজা রাখার অ্পরামধ দদাষী সােযি হমেতেের্। 
তিতর্ এখর্ এেটি আইটি পরামর্ন সংিা এেং এেটি আফটারসু্কে এর্তরচমমট দপ্রাগ্রাম পতরচাের্া 
েমরর্। তমস. তিথ 16 েের ধমর অ্পরাধ মুি তেমের্।  
  
।ম্বেবভে লুম্বগা, 49 েের েেসী, 1995 এেং 1998 সামে পঞ্চম মাত্রাে তর্েতিি পদামথনর 
অ্পরাধমূেে তেক্রমের দটুি ধারাে দদাষী সােযি েরা হে এেটি এেং 1990 িৃিীে মাত্রাে এেটি 
তর্েতিি পদামথনর অ্পরাধমূেে তেক্রমের প্রমচষ্টার ফমে দদাষী সােযি েরা হমেতেে। তম. েুমগা  খর্ 
িার অ্পরাধ েমরতেমের্ িখর্ তিতর্ মাদোসি হমে পমডতেমের্, িমে তিতর্ 10 েের ধমর 
দর্র্ামুি তেমের্ এেং আট েের ধমর অ্পরাধ মুি তেমের্।  
  
আম্বলকজান্ডার ভলবভর্, 41 েের েেসী, 2003 সামে চিুথন মাত্রাে এেটি তর্েতিি পদামথনর 
অ্নর্তিে সংরেণ এেং চিুথন মাত্রাে েড দজাচু্চরীর জর্য দদাষী সােযি হর্। অ্পরাধ সংঘটমর্র 
সমে, তম. দেতভর্ স্ফটিে দমথামমফটাতমমর্ আসি তেমের্। সফেভামে িার আসতির জর্য তচতেৎসা 
েরার পমর, তম. দেতভর্ িার জীের্মে ঘুতরমে তদমেমের্ এেং এখর্ তিতর্ এেটি অ্িযন্ত প্রর্ংতসি 
পযাতি দর্ফ এেং খাদয পতরমষো তর্মল্প সংম াজর্ প্রচার েরার জর্য োজ েমরর্। তিতর্ 16 েের 
ধমর অ্পরাধ মুি তেমের্।  
  



 

 

োবি লঘুকরণ  
গভর্নর কুউমমা আজ পুর্রাে পুর্েনাসমর্র  মথষ্ট প্রমাণ েহর্োরী দ'ুজমর্র সাজা োতিে েমরমের্। 
িারা িামদর েতমউতর্টিমি তফমর  ামে এেং তর্উ ইেেন  দেমটর অ্পরাধ েমামি গুরুত্বপূণন 
তেশ্বাসম াগয োিন াোহে তহমসমে োজ েরমে।  
  
মবর্কা ভেকবভক্স, 42 েের েেসী, 1996 সামে মর্মরা োউতটমি তিিীে মাত্রাে এেং সম্পতেন ি 
অ্তভম ামগ খুমর্র জর্য দদাষী সােযি হর্। তমস. দেেতভক্স এেটি আঘািদােে দোটোে তেে, 
দ খামর্ তিতর্ দের্ েমেেটি পুরুমষর িারা র্ারীতরে তর্ নািমর্র তর্োর হর্, সামথ িার োমীর 
োে দথমে চরম, চেমার্ র্ারীতরে এেং মার্তসে তর্ নািমর্র েীোর হর্। েেমরর পর েের 
তর্মনমভামে গৃমহ তর্ নািমর্র ফেেরূপ, তমস. দেেতভক্স জটিে দপােট্রমযাটিে দিস তিসঅ্িন ার এেং 
মার্তসে আঘামি ভুগতেমের্  খর্ িার োমী িামে এই অ্পরামধ অ্ংর্ তর্মি োধয েমরতেে। িার 
োমী তর্ নাতিিা দে গুতে েমর হিযা েরার েথা েীোর েমরমে। িার প্রতিজ্ঞার ফমে, তমস. 
দেেতভক্স সমাজতেজ্ঞামর্ তেএ তিগ্রী তর্মে েমেজ দর্ষ েমরমের্, েমেজ দপ্রাগ্রামমর এেজর্ 
দেরার্ী/প্রর্াসে তহসামে োজ েমরমের্ এেং পযামরতটং দসটামর দেিামসেীর োজ েমরমের্। তিতর্ 
ঘমরাো সতহংসিা ক্লামসও অ্ংর্ তর্মেমের্ এেং িার প্রাির্ োমীর হামি মারাত্মে তর্ নািমর্র জর্য 
েহু েের ধমর পৃথে দথরাতপ তর্মেমের্। তিতর্ এই অ্পরামধ িার ভূতমোর জর্য অ্র্ুমর্াচর্া প্রোর্ 
েমরমের্, এেং গাহন িয সতহংসিা দগাষ্ঠী এেং র্ারী র্যােতেচার সমথনর্োরীমদর েযাপে সমথনর্ 
রমেমে। প্রাির্ মর্মরা োতি দজো অ্যাটতর্ন মাইে তগ্রর্, ত তর্ তমস. দেেতভমক্সর অ্পরামধর সমমে 
দিপুটি অ্যাটতর্ন তেমের্, িার সাজা মওকুফমে সমথনর্ েমরর্। েমা োভ েমর, তমস. দেেতভক্স 
আর্া েরমের্ দ  এমর্ এেটি সংিার পমে োজ েরমের্  া পুর্রুদ্ধারমূেে র্যােতেচার ো নক্রম 
সরেরাহ েমর  ামি তিতর্ গৃহেমী সতহংসিার তর্োর এেং প্রাির্ েমেদীমদর োরাগামর িার 
তর্োগি এেং েৃতত্তমেূে অ্তভজ্ঞিার মধয তদমে দ  দেিা অ্জন র্ েমরমের্ িা েযেহার েমর সমামজ 
পুর্রাে সংহি েরমি সহােিা েরমি পামরর্।  
  
রাোর্ ব্রাইস, 32 েের েেসী, 2014 সামে তিিীে মাত্রাে ও সম্পতেন ি আইর্ অ্র্ু ােী আইর্ 
েতহভূন ি ভামে এেটি আমিোস্ত্র রাখাে িামে দদাষী সােযি েরা হে। তম. ব্রাইস হাতরমের্ আইতরর্ 
চোোেীর্ ের্যার ফমে িার পতরোর ও োতড এেং সম্পতত্ত হাতরমে  াওোর পমর অ্মথনাপাজন মর্র 
জর্য অ্পরামধ তেপ্ত হমেতেমের্।  তদও অ্মস্ত্র তেষেে আইমর্র োরমণ তম. ব্রাইসমে সতহংস অ্পরাধী 
তহসামে র্াতি দদওো হমেতেে, তেন্তু তিতর্ েখর্ও সতহংসিাে তেপ্ত হর্তর্। োরাগামর েন্দী হওোর 
সমে, তম. ব্রাইস িার তজইতি দপমেমের্ এেং দক্রাধ েযেিাপর্া এেং েৃতত্তমূেে প্রতর্েণ সম্পন্ন 
েমরমের্। তম. ব্রাইস 2017 জার্ুোতর দথমে অ্ন্তেনিীোেীর্ দসোমিও সাহা যোরী তহমসমে োজ 
েরমের্। তম. ব্রাইস 2017 জার্ুোতর দথমে অ্ন্তেনিীোেীর্ দসোমিও সাহা যোরী তহমসমে োজ 
েরমের্। মতুি পাওোর পমর, তিতর্ িার পডামর্ার্া চাতেমে  াওোর এেং সহম াগী তিতগ্র অ্জন মর্র 
পতরেল্পর্া েরমের্।  
 
 
  



 

 

োডপমত্রর জর্য আমেদমর্ আগ্রহী েযতিমদর দদখমি হমে গভর্নর কুওমমার েমাদামর্র ওমেেসাইট। 
বেদযুতিেভামে আমেদমর্র উপেরণ জমা দদওোর সামথ  ুিমদর দ াগযিা, দ াগযিার প্রমোজর্ীেিা 
এেং আমেদর্ প্রতক্রো সম্পমেন   ারা আরও জার্মি চাইমের্ িামদর জর্য ওমেেসাইটটি এেটি দেন্দ্রীে 
সংিার্ পতরোমরর সদসয এেং োরাগামরর সাজা প্রাপ্ত েযতিমদর েনু্ধমদর ওমেেসাইট দদখার জর্য 
এেং িামদর পতরোমরর সদসয ো েনু্ধর পমে োডপমত্রর জর্য আমেদর্ েরার জর্য, ো  ারা 
তর্মজরাই আমেদর্ েমরমের্ িামদর তপ্রেজর্মদর সমথনর্ পত্র দপ্ররণ েরমি উৎসাতহি েরা হমেমে।  
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