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গভর্নর কুওম্বমা এিং মময়র বি ব্লাবিও ম াষণা কম্বরর্ মে আজ রাত 11টায় বর্উ ইয়কন  বিটিিোপী 
কারবিউ শুরু হম্বি  

  
NYPD মেিি এলাকায় িম্পবির প্রচুর ক্ষয়ক্ষবত হম্বয়ম্বে মিখাম্বর্ অবিিারম্বের িংখো বিগুণ করম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং মময়র ডি ব্লাডিও আজ ম াষণা ডিময়মের্ মে আজ রাত 11টায় 
ডর্উ ইয়র্ন  ডিটিবযাপী র্ারডিউ শুরু হমব এবং আগামীর্াল মভার 5টায় র্ারডিউ তুমল মর্ওয়া 
হমব।  
  
এোড়াও গভর্নর এবং মময়র ম াষণা ডিময়মের্ মে, ডর্উ ইয়র্ন  ডিটি পুডলশ ডবভাগ (New York 
City Police Department) িডহংিতা এবং িম্পডির ক্ষয়ক্ষডত মরামে তামির পুডলমশর উপডিডত 
ডিগুণ র্রমব। গতরামতর ডবমক্ষামভর িময় মেিব এলার্ায় িডহংিতা ও িম্পডি ক্ষয়ক্ষডত  টর্া 
 মটমে - ডবমশষ র্মর মলায়ার মযার্হাটর্ ও িাউর্টাউর্ ব্রুর্ডলর্ অ্ঞ্চমল মিখামর্ অ্ডতডরক্ত 
র্মনর্তন া মমাতাময়র্ র্রা হমব।  
  
এোড়াও গভর্নর এবং মময়র, আমামির COVID-19 ভাইরামির ডবরুমে লড়াই চাডলময় োওয়ার 
িময় ডর্উ ইয়র্ন বািীমির েথােথ স্বািয িতর্ন তা অ্বলম্বর্ র্রমত এবং মখুাবরণ পরার র্থা স্মরণ 
র্ডরময় ডিময়মের্।  
  
"আডম ডবমক্ষাভর্ারী এবং তামির বাতন ামর্ন  িমথর্ র্ডর, ডর্ন্তু িভুন াগযবশত এমর্ ডর্েু মার্ুষ আমের্ 
োরা এই মুহূতন টিমর্ ডবভ্রান্ত ও র্লডিত র্রমত চাইমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "িডহংিতা ও 
লুটপাট ডিটি, মেট এবং এই পুমরা জাতীয় আমদালমর্র মক্ষমে খারাপ হময়মে, এই োডমনর্ র্ারমণ 
হতাশ এবং ডবভ্রান্ত হময়মে। আমরা জর্গণমর্ শাডন্তপূণনভামব প্রডতবাি র্রমত এবং তামির র্ণ্ঠস্বর 
মশার্ামত উৎিাডহত র্রার পমরও, িাোরণ জর্গমণর ডর্রাপিা পযারামাউন্ট এবং আমপাি র্রা োমব 
র্া। আজ রামত মময়র এবং আডম রাত 11টা মথমর্ শুরু হওয়া ডিটিবযাপী র্ারডিউ বাস্তবায়র্ 
র্রডে এবং ডিটি জমুড় ডর্উ ইয়র্ন  ডিটি পুডলশ ডবভাগ (NYPD)-এর উপডিডত ডিগুণ র্রডে।"  
  
"আডম এই ডিটিমত শাডন্তপণূন প্রডতবাি িমথনর্ ও রক্ষা র্ডর। আমরা মে ডবমক্ষাভ মিমখডে তা 
িাোরণভামব শাডন্তপূণন হময়মে। আমরা িডহংিতামর্ এই মুহূমতন র বাতন ামর্ খবন র্রমত ডিমত পাডর র্া। 



 

 

এটি খুব গুরুত্বপূণন এবং বাতন াটি অ্বশযই শুর্মত হমব। আজ রামত, িডহংিতা ও িম্পডির ক্ষয়ক্ষডত 
মথমর্ রক্ষা মপমত গভর্নর এবং আডম ডিোন্ত ডর্ময়ডে মে ডিটিবযাপী র্ারডিউ র্ােনর্র র্রা হমব," 
মময়র বিল বি ব্লাবিও িম্বলর্। "পুডলশ র্ডমশর্ার এবং আডম িাম্প্রডতর্ িমময় মে  টর্াগুমলা 
মিমখডে, মি িম্পমর্ন  িী ন িময় র্থা বমলডে, মেখামর্ অ্ডিিাররা এই ডিটি বা NYPD এর 
মূলযমবােমর্ িমথনর্ র্মরর্ডর্। আমরা দ্রুত পিমক্ষপ গ্রহমণর প্রময়াজমর্ িম্মত হই। র্ীভামব 
অ্ডিিারমির জবাবডিডহ র্রা হমব, মি ডবষময় ডতডর্ আজ পমর র্থা বলমবর্।"  
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