
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্, অোটবর্ন ঘের্াম্বরল ঘেমস বর্উ ইেকন  বসটিম্বে গে রাম্বের 
বিম্বষাম্বভর সমে গৃহীে সকল পিম্বষপ ও পদ্ধবেসমূহ পর্নাম্বলাচর্া করম্বির্  

  
30 বিম্বর্র মম্বযে পািবলক বরম্বপাটন  ইসুে করা হম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্, অ্যাটদর্ন ঘজর্ামরল ঘলটিদিো ঘজমস, জজন  
ফ্লমেমের মৃতু্যর প্রদত্দিোে এবং 30 দিমর্র মমযয একটি পাবদলক দরমপাটন  ইসুয কমর দর্উ ইেকন  
দসটি ও ব্রুকদলমর্ গত্ রামত্র দবমষামভর সমে গৃহীত্ সমস্ত পিমষপ ও পদ্ধদত্সমূহ পর্নামলাচর্া 
করমবর্। অ্যাটদর্ন ঘজর্ামরমলর স্বত্ন্ত্র পর্নামলাচর্াে দবমষামভর সমে পুদলদি পদ্ধদত্ ও জর্ত্ার পিমষপ 
উভমের পর্নামলাচর্া অ্ন্তভুন ক্ত থাকমব।  
  
"ঘ ৌজিাদর দবচার বযবস্থার মমযয আমামির একটি অ্দবচার আমে র্া জ র্য। জজন  ফ্লমেমের মৃতু্য 
শুযু জজন  ফ্লমেমের একার র্ে। এগুমলা ঘকামর্া স্বত্ন্ত্র  টর্া র্ে — এবং র্দি আপদর্ এখমর্া 
প্রমত্যকমক একটি অ্র্র্য পদরদস্থদত্র মমত্া আচরণ কমরর্ ত্মব আপদর্ অ্ন্ধকামর আমের্ বা অ্স্বীকার 
করমের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই জাদত্র ববষময ও বণনবামির ইদত্হাস কমেক িত্ বেমরর 
পুরমর্া এবং এটিই ঘসটা র্া এই ঘিায ও হত্ািার দপেমর্ রমেমে ত্মব সদহংসত্া এর ঘকামর্া 
সমাযার্ হমত্ পামর র্া কারণ এটি বাত্ন ার যাদমনকত্া ও লষমক অ্স্পষ্ট কমর। গত্ রামত্ আমরা 
দর্উ ইেকন  দসটিমত্ দবমষামভর মামে সদহংস সং মষনর  টর্া ঘিমখদেলাম আর আদম অ্যাটদর্ন ঘজর্ামরল 
ঘজমসমক অ্র্ুমরায করদে, গত্ রামত্ ঘর্সব পিমষপ ও পদ্ধদত্গুদল গৃহীত্ হমেদেল ঘসগুদল 
পর্নামলাচর্া করমত্ কারণ জর্গণ প্রকৃত্ সত্য জার্ার অ্দযকার রামখ এবং ত্ামির জবাবদিদহত্া 
প্রাপয।"  
  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বটর অোটবর্ন ঘের্াম্বরল ঘলটিবেো ঘেমস িম্বলর্, "িাদন্তপূণন প্রদত্বাি র্াগদরকমির 
একটি ঘমৌদলক অ্দযকার। ঘসই অ্দযকার রষা ও সরুদষত্ রাখা উদচত্। গত্ রামত্র কমনকাণ্ডমক 
অ্ত্যন্ত গুরুমের সমে ত্িন্ত করার জর্য আমরা িাদেে গ্রহণ কদর। আমরা প্রকৃত্ সত্য জার্মত্ 
স্বাযীর্ভামব কাজ করব, র্ামত্ সত্য উমমাদচত্ হে এবং ঘর্মকার্ও অ্র্যামের জর্য িােবদ্ধত্া থামক। 
ঘর্মহতু্ র্ারা ভুল কমরমে ত্ামির জর্য আমরা জবাবদিদহত্া চাইদে ত্াই আমরা আমামির অ্র্ুসন্ধামর্ 
স্বচ্ছ হমবা। আমরা চাষুস প্রমাণসহ গত্ রাত্ সম্পমকন  ঘর্ কামরা কামে দজজ্ঞাসা করদে অ্র্ুগ্রহ কমর 
এটি আমামির অ্দ মসর সামথ ঘিোর করুর্ র্ামত্ আমরা এই ত্িমন্তর অ্র্ুর্ােী অ্গ্রসর হই। 
Complaints@ag.ny.gov এ ইমমল করুর্।"  
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