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গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমার বিিৃবি  
  
"মিস বেনেট COVID এর সিয় আিানের েনের একজে পমরশ্রিী এেং িূেযোে সেসয মিনেে। তার 
কথা েোর অমিকার আনি।  
  
যখে মতমে আিার কানি আনসে এেং বযৌে মেপীড়ে বথনক বেেঁনে যাওয়া েযমি হওয়ার েযাপানর 
জাোে এেং মকভানে এটি তানক এেং তার েেিাে প্রনেষ্টানক আকার মেনয়নি এিে একটি সংগঠে 
ততমর কনর যা তার কণ্ঠস্বরনক অেয বেেঁনে থাকা েযমিনের সাহাযয করার ক্ষিতা প্রোে কনর, তখে 
আমি সিথথে প্রোনের এেং সহায়ক হওয়ার বেষ্টা কমর। মিস বেনেনটর প্রাথমিক িারণা সঠিক মিে: 
আমি তার উপনেষ্টা হওয়ার বেষ্টা করমিোি। আমি কখনো মিস বেনেনটর মেনক অগ্রসর হইমে এেং 
আমি বকােভানেই অেুপযিু কাজ করনত োইমে। আমি কখনোই োইমে যা মরনপাটথ  করা হনে তার 
িত মকিু মতমে অেুভে কনরে।  
  
এই পমরমিমত সংোেপনে সিািাে করা যানে ো এেং সিািাে করা উমেত েয়; আমি মেশ্বাস কমর 
সনতয বপৌেঁিানোর সেনেনয় ভানো উপায় হনে একটি সমূ্পণথ এেং পুঙ্খােুপুঙ্খ েমহিঃি পযথানোেোর 
িািযনি এেং আমি সকে রাষ্ট্রীয় কিথোরীনের বসই প্রনেষ্টা বিনে েোর মেনেথশ মেমে। আমি সকে 
মেউ ইয়কথ োসীনক অেুনরাি করমি এই পযথানোেোর ফোফনের জেয অনপক্ষা করনত যানত তারা 
বকাে মসদ্ধান্ত বেওয়ার আনগ তথয জােনত পানর। পযথানোেো বশষ ো হওয়া পযথন্ত আমি আর বকাে 
িন্তেয করে ো।"  
  

বিথ গাবভন , বেোল কাউম্বেল এিং গভর্নম্বরর বিবর্য়র উপম্বেষ্টার পক্ষ বথম্বক বিিৃবি  
  
"মিস বেনেনটর উনেগ সংনেেেশীেতা এেং শ্রদ্ধা এেং প্রনযাজয আইে এেং েীমত অেুযায়ী মেনেেো 
করা হয়।  
  
মেষয়টি অমেেনে বেশাে কাউনেনের কানি পাঠানো হয়। মিস বেনেট এই েেমে বপনয়নিে বযখানে 
মতমে েীর্থমেে িনর আগ্রহ প্রকাশ কনরনিে, এেং তানক তথয সম্পনকথ  পুঙ্খােুপঙু্খভানে মেস্তামরত ভানে 
জাোনো হনয়নি যার িনিয শারীমরক বযাগানযাগ ো অেুপযুি বযৌে আেরনণর োমে অন্তভুথ ি করা 
হয়মে। তার সানথ এই প্রস্তাে সম্পনকথ  পরািশথ করা হয়, এেং বযভানে এটি পমরোেো করা হনয়নি 
বস সম্পনকথ  মতমে সনন্তাষ এেং প্রশংসা প্রকাশ কনরে।  
  



 

 

মিস বেনেট বয তথয প্রোে কনরনিে তার উপর মভমি কনর বয মসদ্ধান্ত বেওয়া হনয়নি তা হনে বয 
আর বকাে পেনক্ষনপর প্রনয়াজে বেই যা মিস বেনেনটর ইোর সানথ সািঞ্জসযপণূথ।  
  
যমেও বকােভানেই আইনের েমৃষ্টনত প্রনয়াজে বেই, গভেথর একটি স্বািীে পুেমেথনেেোর অেুনরাি 
কনরনিে এেং সকে কিথোরী এই প্রনেষ্টায় সহনযামগতা করনেে। প্রািে বফডানরে মেোরক োরোরা 
বজাে এই পযথানোেোর বেতৃত্ব বেনেে।"  
  

###  
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