
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/12/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 'তাম্বের র্াম িলুর্' সংস্কার এম্বেন্ডা প্োম্বকম্বে স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

সংস্কাম্বরর মম্বযে আম্বে 50-a িাবতল; ঘাম্বে আঁকম্বে যরায় বর্ম্বেযাজ্ঞা; ির্ন বভবিক 911 কল 
বর্বেদ্ধকরর্; প্বুলবে হতোর ের্ে অোটবর্ন জের্াম্বরলম্বক স্বাযীর্ আইর্েীিী বহম্বসম্বি বর্ম্বয়াগ  

  
েেন  ফ্লম্বয়ড হতোর প্র, গভর্নর বিেমে কমাম্বত এিং জেম্বটর অপ্রায বিচার িেিস্থা প্রু্বিনম্বিচর্া 

করম্বত 'তাম্বের র্াম িলুর্' সংস্কার এম্বেন্ডা প্রস্তাি কম্বরম্বের্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ জজন  ফ্লমেড হত্যা এবং সারা দেমের সংখ্যালঘু সম্প্রোমের ববরুমে 
পুবলবে বর্র্নাত্মর্র একটি চলমার্ র্মুর্া প্রত্যক্ষ কমর 'ত্ামের র্াম বলুর্' (Say Their Name) 
সংস্কামরর এমজন্ডা দঘাষণা কমরমের্। এই ঐবত্হাবসক পুবলবেং সংস্কার পুবলমের আচরমণর ববষময 
কমামত্ সাহার্য করমব এবং দেমের অ্পরাধ ববচার বযবস্থামক পুর্রাে ববমবচর্া করমত্ সাহার্য 
করমব। সংস্কামরর মমধয রমেমে:  

• র্াগবরক অ্বধকার আইমর্র 50-a বাবত্ল কমর আইর্ প্রমোগকারী কমনকত্ন ামের পূবন 
েৃঙ্খলা দরকমডন র স্বচ্ছত্া অ্র্ুমমাের্ করা;  

• আইর্ প্রমোগকারী কমনকত্ন ার দ্বারা েম আেমক র্াে এমর্ভামব ধরা বর্বষে করা;  
• বমথ্যা জাবত্ বভবিক 911 প্রবত্মবের্ বর্বষে করা; এবং  
•  বর্রস্ত্র র্াগবরকমের মৃতু্যর সামথ্ সম্পবকন ত্ ববষেগুবলর জর্য একজর্ অ্যােবর্ন 

দজর্ামরলমক স্বাধীর্ প্রবসবকউের বহসামব মমর্ার্ীত্ করা।  
  
"জজন  ফ্লমেমডর হত্যাকাণ্ড বেল পেবত্গত্ অ্ববচার এবং ববষমমযর একটি ববষে র্বে আমরা এমক 
েত্াব্দী ধমর চলমত্ থ্াকা ববষে র্াও ববল, ত্বওু ত্া েেমকর পর েেক ধমর, আমামের দেমে 
চলমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ববষেগুমলা বর্মেই দেেটি েীঘনবের্ ধমর কথ্া বমল আসমে 
এবং এই জাত্ীে দর্তৃ্স্থার্ীে সংস্কারগুমলা আমামের পুবলে এবং দ ৌজোবর ববচার বযবস্থাে 
েীঘনমমোেী পবরবত্ন র্ আর্মব এবং আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহর্ীর প্রবত্ সম্প্রোমের আস্থা 
পুর্রুোর করমত্ সাহার্য করমব। আবম বসমর্ের বলডার েুোেন -কাবজর্স এবং বিকার দহবে এবং 
ববমলর পষৃ্ঠমপাষকমের প্রেংসা করমত্ চাই এই কঠির্ ববষেগুমলার মমধয বেমে কাজ করার জর্য এবং 
ত্ামের দ্রুত্ পেমক্ষমপর জর্য। বর্উ ইেকন  দেে প্রগবত্েীল রাজধার্ী। আমরা কখ্র্ও বমস বমস 
ববল র্া জাবত্র কী করা উবচত্- আমরা জাবত্মক দেখ্াই দর্ ত্ামের কী করা উবচত্ এবং আমরা 
আজ আবার ত্াই কমরবে।"  



  
বসম্বর্ট সংখ্োগবরষ্ঠ জর্তা অোবন্ড্রয়া েুয়াটন -কাবেন্স িম্বলর্, "জজন  দফ্লমডর ভোবহ হত্যাকাণ্ড, 
সাম্প্রবত্ক সমমে বিওর্া দেইলর, আহমাউে আরমববর, ের্ বরড, েবর্ মযাকডযাড এবং আমরা 
অ্মর্মকর মত্ বর্রপরাধ মার্ুমষর েীঘন ত্াবলকার কারমণ সবমচমে দববে সংখ্যক মার্ুমষরে মামে 
দোক এবং দক্ষামভর সৃবি কমরমে। ব্ল্যাক বর্উ ইেকন বাসী, এই দেমের সকল বাবসন্দামের মত্ চাে 
দর্, ত্ামের অ্বধকার এবং জীবর্, আমামের ববচার বযবস্থা দ্বারা মূলয দেওো এবং সুরবক্ষত্ করা 
দহাক। আজ দর্ আইর্ স্বাক্ষবরত্ হমব ত্া েষৃু্কত্কারীমের থ্ামামত্ সাহার্য করমব এবং একটি 
পবরষ্কার বাত্ন া পাঠামত্ সাহার্য করমব দর্ র্ৃেংসত্া, বণনবাে এবং অ্মর্ৌবিক হত্যাকাণ্ড বরোস্ত করা 
হমব র্া।"  
  
প্বরেম্বের বিকার কালন বহবে িম্বলর্, "জজন  ফ্লমেড, বিওর্া দেইলর, এবরক গার্নার, রামারবল 
গ্রাহাম এবং আরও অ্মর্মকর মমনাবিক মৃতু্যমত্ আমামের হৃেে দকেঁ মপ উমঠমে। এই সপ্তামহ, আবম 
এবং ববধার্সভাে সংখ্যাগবরষ্ঠ আমার সহকমীরা আমামের আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহর্ীর 
ঐবত্হাবসক সংস্কার পাে কমর বর্উ ইেকন বাসীমের আহ্বামর্ সাড়া বেমেবে। এই সংস্কারগুমলা বেমরর 
পর বের ধমর আমামের সেসযমের দ্বারা সমবথ্নত্ হমেমে এবং আবম আমার সহকমীমের ত্ামের 
অ্ক্লাি অ্ঙ্গীকামরর জর্য ধর্যবাে জার্ামত্ চাই। আবম বর্হত্মের পবরবার এবং আমবগপ্রবণ 
উবকলমের ধর্যবাে জার্ামত্ চাই র্ারা র্যােববচামরর জর্য এই লড়াইমে কখ্র্ও ক্লাি হর্বর্। ত্ারা 
সাহমসর সামথ্ ত্ামের দোকমক পবরবত্ন মর্র জর্য একটি ইবত্বাচক েবিমত্ পবরণত্ কমরমে এবং 
বর্উ ইেমকন  এখ্ামর্ অ্থ্নবহ সংস্কার প্রোর্ করমত্ আমামের অ্র্ুপ্রাবণত্ কমরমে।"  
  
িাবতল 50-a (S.8496/A.10611)  
বর্উ ইেকন  দেে বসবভল রাইেস আইমর্র 50-a ধারা দেে বা রাজনর্বত্ক উপববভাগ দ্বারা 
কমনরত্ পুবলে কমনকত্ন া, সংমোধর্ী কমনকত্ন া এবং েমকল কমী এবং পযারামমবডকমের জর্য 
কমনচারীমের র্বথ্র দগাপর্ীেত্ার একটি ববমেষ অ্বধকার বত্বর কমর। বত্ন মার্ আইর্ েৃঙ্খলামূলক 
প্রবিোর উভে দরকডন  এবং দসই সব প্রবিোর সুপাবরে বা  লা ল, র্ার  মল অ্বভমর্াগ বা 
আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহর্ীর অ্সোচরমণর দরকডন  বত্বর করা হে, ত্া ত্ামের ববরুমে 
দ ৌজোবর মামলা করার এখ্বত্োর দেে র্া এবং র্া প্রাে পুমরাপবুর জর্গমণর কামে প্রমবেমর্াগয 
র্ে।  
  
50-a বাবত্ল করমল আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহর্ীর েৃঙ্খলামূলক দরকডন  প্রকাে করা, স্বচ্ছত্া 
বৃবে এবং জর্গণমক ববশ্বাস করমত্ সাহার্য করমব দর্ আইর্ প্রমোগকারী কমনকত্ন া এবং 
এমজবিগুমলামক অ্সোচরমণর জর্য োেী করা হমত্ পামর।  
  
বসম্বর্ট জকাড কবমটির জচয়ারমোর্ বসম্বর্টর োমাল জিইলী িম্বলর্, "দকাড কবমটির দচোরমযার্ 
বহমসমব আবম গববনত্ দর্ আবম দবে বকেু ববল দপে করমত্ এবং পাে করমত্ সাহার্য কমরবে র্া 
পুবলে ববভামগর মমধয বৃহির স্বচ্ছত্া এবং জবাববেবহত্া সৃবি করমব এবং জর্গমণর আস্থা বৃবে 
করমব। 50-A হমচ্ছ দসই আইর্ র্া জর্গমণর ত্েি দথ্মক পুবলমের েৃঙ্খলামলূক দরকডন মক রক্ষা 
কমর এবং এটি বাবত্ল করা আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহর্ী এবং ত্ামের দসবা করা সম্প্রোমের 
মমধয ববশ্বামসর বন্ধর্ গমড় দত্ালার একটি গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ। এই আইর্ পাে হওোর সামথ্ সামথ্, 



আমরা স্বচ্ছত্ার জর্য প্রমোজর্ীেত্ার ভারসাময বজাে রাখ্মত্ পাবর, র্খ্র্ আমরা স্বীকার কবর দর্ 
আইর্ প্রমোগকারী কমনকত্ন ামেরও ত্ামের বযবিগত্ ত্মথ্যরবযাপামর দগাপর্ীেত্া রক্ষার অ্বধকার থ্াকা 
উবচত্। উপরন্তু, আমরা গভর্নর কুওমমার বর্বনাহী আমেেমক আইমর্ রূপাির করবেলাম দর্খ্ামর্ 
আইর্ প্রমোগকারী কমনকত্ন ামের হামত্ বর্রস্ত্র বযবিমের মৃতু্য ঘোমর্ার জর্য অ্যােবর্ন দজর্ামরলমক 
ববমেষ প্রবসবকউের বার্াবচ্ছলাম এবং এর উপর বভবি কমর এই ঘের্ার ত্েমির োবেমত্ব থ্াকা 
একটি স্থােী কার্নালে বত্বর করবেলাম। এই ঘের্ার পর গৃহীত্ অ্থ্নবহ পেমক্ষমপর অ্ভাব দেমের 
অ্পরাধ ববচার বযবস্থার প্রবত্ জর্গমণর আস্থা দকমড় বর্মেমে। এই আইর্টি র্থ্ার্থ্ ত্েি বর্বিত্ 
করার মাধযমম দসই ববশ্বাস পুর্রুোমরর একটি গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ বেল এবং প্রমোজমর্ সংঘটিত্ 
অ্পরামধর সামথ্ সামঞ্জসযপণূন দ ৌজোবর মামলাগুমলার ববচার বর্বিত্ করা, র্ার উমেেয বেল 
পুবলমের হামত্ বর্হত্মের পবরবারমক র্যােববচামরর জর্য একটি র্যার্য ও বর্রমপক্ষ প্রবিোে আস্থা 
প্রোর্ করা। আবম দসই সব পবরবারমক বচর্মত্ এবং ধর্যবাে জার্ামত্ চাই র্ামের অ্েময েঢৃ়ত্া 
এবং স্বচ্ছত্া, জবাববেবহত্া এবং র্যােববচামরর বর্রলস প্রমচিা এই ববলগুমলামক সম্ভব করমত্ সাহার্য 
কমরমে। এই ববলগুমলা বসমর্ে এবং ববধার্সভা এবং গভর্নর কুওমমার মাধযমম পাে করার জর্য 
আবম সংখ্যাগবরষ্ঠ দর্ত্া েুোেন -কাবজর্, িীকার দহবে এবং আমার সহকমীমের ধর্যবাে জার্ামত্ 
চাই।"  
  
বিযার্সভার সেসে ডোবর্ম্বয়ল জে. ও' ডম্বর্ল িম্বলর্, "আজ আমরা বর্উ ইেকন  দেমের জর্য একটি 
র্তু্র্ অ্ধযাে খ্ুলবে- র্া আমরা স্বচ্ছ, আমরা জবাববেবহত্ামূলক এবং আমরা র্যােসঙ্গত্। দর্মহতু্ 
বর্উ ইেকন  দেে বসবভল রাইেস আইমর্র 50-a ধারা বাবত্ল করা হমেমে এবং র্তু্র্ পুবলে 
সংস্কার বাস্তবাের্ করা হমেমে, কামজই আমরা আমামের সম্প্রোমের জর্য অ্থ্নবহ পবরবত্ন র্ দেখ্মত্ 
পাব। এো এমর্ আঘাত্মক স্মরণ কবরমে বেমব দর্ো এখ্মর্া করা হেবর্, দর্ বন্দুক দথ্মক গুবল 
করা হেবর্, আর দর্র্ সকল জীবর্ বর্রববচ্ছন্নভামব চলমত্ পামর। র্ারা পুবলমের সবহংসত্াে 
পবরবামরর সেসযমের হাবরমেমে ত্ামের জর্য এই সংমোধর্ী সমাধার্ আকামর আসমব, র্ার  মল 
ত্ারা বকেুো োবি অ্র্ুভব করমত্ পারমব। গত্ পােঁচ বের ধমর এই ববমলর পষৃ্ঠমপাষকত্া করমত্ 
দপমর এবং আমামের জাবত্র গভীর পেবত্গত্ সমসযা সমাধামর্ একটি ভূবমকা পালর্ করমত্ দপমর 
আবম গভীরভামব সম্মাবর্ত্। আবম উবকল, বিকার দহবে, বসমর্মের পৃষ্ঠমপাষক জামাল দবইলী এবং 
সমবনাপবর, বর্উ ইেকন বাসীমের ধর্যবাে জার্াই র্ারা সাম্প্রবত্ক সপ্তাহগুমলামত্ জরুবর বযবস্থা গ্রহমণর 
োববমত্ কথ্া বমলমের্। 50-a বাবত্ল এবং বর্উ ইেকন  দেে কতৃ্ন ক পাে হওো পুবলে সংস্কার 
পযামকজ একটি ববোল পেমক্ষপ। এবং র্যােববচামরর এই পের্াত্রা অ্বযাহত্ থ্াকমব।"  
  
জচাকম্বহাল্ড বর্বেদ্ধ করা (S.6670-B/ A.6144)  
1993 সামল বর্উ ইেকন  বসটি পুবলে বডপােন মমন্ট (New York City Police Department) ত্ামের 
কমনকত্ন ামের দচাকমহাল্ড বযবহামরর উপর পুমরাপুবর বর্মষধাজ্ঞা জাবর কমর, বকন্তু এই বর্মষধাজ্ঞা 
পুবলে কমনকত্ন ামের র্ামেরমক ত্ারা দগ্র ত্ার করার দচিা করমে ত্ামের উপর এই পেবত্ বযবহার 
করমত্ বাধা দেেবর্ এবং িমাগত্ শ্বাসরুে করা দকৌেল বযবহামরর  মল অ্মর্ক মৃতু্য ঘমেমে। এই 
র্তু্র্ আইর্ দ ৌজোবর োবস্ত রচর্া কমর র্খ্র্ দকার্ পুবলে কমনকত্ন া বা োবি কমনকত্ন া শ্বাসরুে 
করা বা অ্র্ুরূপ োবস্তর দকৌেল বযবহার কমর এবং দর্গুমলা গুরুত্র োরীবরক আঘাত্ বা মৃতু্যর 
কারণ হে।  
  



বসম্বর্টর ব্রায়ার্ জিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "পুবলে বা োবি কমনকত্ন ামের 15 বের পর্নি কারােমণ্ডর 
মাধযমম শ্বাসরুে করার দকৌেল বযবহারমক অ্পরাধ বহমসমব বচবিত্ করা একটি গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ 
র্া বর্উ ইেকন  দেমে পুবলমের জবাববেবহত্ার সংস্কারমক বাস্তবাবেত্ করমত্ পারমব। এখ্র্ সমে 
হমেমে এোমক দজাড়ামলাভামব পবরষ্কার করা দর্ দকউ আইমর্র ঊমবন র্ে। এই প্রথ্ম আইর্ র্া 
আবম জাবর্ দর্ ববমেষ কমর পুবলে কমনকত্ন ামের উপর একটি ববধনত্ অ্পরাধ প্রবত্ষ্ঠা কমর এবং এর 
প্রাথ্বমক কারণ হমচ্ছ র্ামের আমরা রক্ষা এবং দসবা করার জর্য বর্মোগোর্ কবর ত্ামের অ্বেযই 
উচ্চত্র মামর্র হমত্ হমব। আবম বসমর্ে এবং সংসেমক 'এবরক গার্নার অ্যাবন্ট-দচাকমহাল্ড অ্যাক্ট' 
পাে করার জর্য এবং গভর্নর কুওমমামক এই আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য ধর্যবাে জার্ামত্ চাই র্া 
বর্রস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ এবং র্ারীমের র্ারা পুবলমের মুমখ্ামুবখ্ হমব ত্ামের জীবর্ বােঁচামত্ সাহার্য 
করমব এবং আো কবর ববশ্বাস স্থাপর্ এবং আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহর্ীর সামথ্ উমিজর্া 
কমামর্ার প্রবিো শুরু করমব।"  
  
অোম্বসেবল সেসে ওয়াল্টার টি. জমােবল িম্বলর্, "জজন  ফ্লমেড এবং এবরক গার্নার এখ্র্ একই েব্দ 
দর্মহতু্ পুবলে কমনকত্ন ারা ত্ামের উভেমকই বর্মনমভামব হত্যা কমর। কৃষ্ণাঙ্গ আমমবরকার্মের রক্ষা 
করমত্ আমামের সবত্যকামরর পবরবত্ন র্ প্রমোজর্ এবং এর একো অ্ংে বর্বিত্ করমে দর্ পুবলে 
কমনকত্ন ামের পক্ষ দথ্মকও অ্সোচরমণর র্মুর্া আমে। এই আইর্ দসই বেক ববমবচর্াে দরমখ্ অ্মর্ক 
পেমক্ষমপর একটি। আবম গভর্নর কুওমমামক এই ববমল স্বাক্ষর করার জর্য ধর্যবাে জার্াই এবং আো 
কবর আমামের দেেমক আরও সুন্দর এবং আমরা সমার্ স্থামর্ পবরণত্ করার জর্য ত্ার প্রোসমর্র 
সামথ্ কাজ চাবলমে র্াব।"  
  
োবত-বভবিক 911 কল বর্বেদ্ধ করা (S.8492/A.1531)  
সাম্প্রবত্ক বেরগুমলামত্ 911-এ অ্মর্ক র্গর্য এবং বমথ্যা কল আসমে দর্খ্ামর্ কলামরর অ্মর্যর 
সামথ্ বযবিগত্ দ্বন্দ্ব র্া দকামর্া ববমেষ হুমবকও র্ে এমর্ র্াবলমের জর্য এটি দবমে দর্ওো হমচ্ছ। 
এই আইর্ দকামর্া সংরবক্ষত্ দেবণর মার্ুষমক দকামর্া জরুবর ঘের্া োড়া দকামর্া অ্পরামধর সমন্দহ 
করা বা দকামর্া আসন্ন হুমবক বহমসমব দভমব 911-এ বরমপামেন র জর্য কল দেওো র্াগবরক 
অ্বধকামরর লঙ্ঘর্ হমব।  
  
বসম্বর্টর জকবভর্ প্াকন ার িম্বলর্, "দলামক 911 জরুবর বসমেমটি দর্ এযামরা-আমমবরকার্মের জব্দ 
করার জর্য বযবহার করমে ত্ার অ্মর্ক বভবডও দসােযাল বমবডোমত্ আমে দর্খ্ামর্ ত্ামেরমক 
বমথ্যাভামব এযামরে বা আমরা খ্ারাপ বকেু ত্ামের সামথ্ ঘেুক ত্ার আো করা হমেমে। এই আইর্ 
দকার্ উপামে দকৌেলগত্ অ্ববচার এবং কুসংস্কামরর র্ার  ল বহসামব এমর্ কল সমূহ করা হমচ্ছ 
ত্ার সমাধার্ হমত্ পামর র্া। ত্মব, এই আইর্ এমর্ ঘৃণয আচরণ দভাগ করা আিািমের জর্য 
বকেুো আেে প্রাবপ্তর একো সূচর্া। আবম আর্বন্দত্ দর্ কবত্পে গুরুত্বপূণন পুবলে সংমোধর্ী ববমলর 
সামথ্ এটি পাে হমেমে, আর গভর্নর কুওমমা ববমল স্বাক্ষর বেমে ত্া আইমর্ পবরণত্ করাে ত্ামক 
ধর্যবাে।"  
  
অোম্বসেবল সেসে ডায়ার্া বরচাডন সর্ িম্বলর্, "আজ, আবম গববনত্ দর্ গভর্নর কুওমমা আমার 
ববলটি দ্রুত্ আইমর্ পাে কমরমের্ দর্টি এখ্র্ দকার্ বযবির জাবত্,বণন, জাবত্র উৎস, আবেবাস, 
বলঙ্গ, ধমন, ধমীে আচার, বেস, অ্ক্ষমত্া বা বলবঙ্গক বববেিযর উপর বভবি কমর 911 এ কল 



দেওোমক অ্পরাধ বহসামব গণয কমরমের্। মার্ষু আর 911 বসমেম বযবহার কমর কারণ োড়া 
অ্র্যমের ববপমে দ লমত্ পারমব র্া। এই আইর্ আমার কামে গভীরভামব অ্থ্নবহ, এবং আবম 
সম্মাবর্ত্ দর্ এই েীঘন প্রমোজর্ীে পবরবত্ন র্টি কার্নকর করার জর্য একটি ভূবমকা পালর্ করমত্ 
দপমরবে।"  
  
 প্বুলে েবেত মৃতুের ের্ে স্বাযীর্ প্রবসবকউটর বহম্বসম্বি অোটবর্ন জের্াম্বরলম্বক বর্ম্বয়াগ (S.2574-
C/A.1601)  
এই র্তু্র্ আইর্ টি অ্যােবর্ন দজর্ামরমলর অ্ব স (Office of the Attorney General)-এর মমধয 
ববমেষ ত্েি অ্ব স স্থাপর্ কমর দর্র্ একজর্ আইর্ প্রমোগকারী কমনকত্ন ার সামথ্ এর্কাউন্টামরর 
পর একজর্ বযবির মৃতু্য হমল ত্া ত্েি করমত্ পামর এবং দর্খ্ামর্ র্থ্ার্থ্ দসখ্ামর্ মামলা 
পবরচালর্া করমত্ পামর। এই আইমর্ র্তু্র্ ববমেষ ত্েি েপ্তর (Office of Special 
Investigation)-দক একটি প্রবত্মবের্ বত্বর করমত্ হমব, দর্খ্ামর্ অ্বভমর্াগ দকর্ োবখ্ল করা হল 
ত্ার কারণ বযাখ্যা করমত্ হমব। এটি এই ধরমর্র ত্েমি একটি স্বামথ্নর সম্ভাবয দ্বন্দ্ব অ্পসারণ কমর 
দ ৌজোবর ববচার বযবস্থার প্রবত্ জর্গমণর আস্থা বাড়ামত্ সাহার্য করমব। এই আইর্ 2015 সাল 
দথ্মক গভর্নমরর বর্বনাহী আমেে র্ং 147 এর উপর বর্বমনত্, র্া পবুলে জবড়ত্ মৃতু্যর দক্ষমত্র অ্যােবর্ন 
দজর্ামরলমক একজর্ স্বাধীর্ প্রবসবকউের বহমসমব প্রবত্বষ্ঠত্ কমর।  
  
প্বরেে সেসে বর্ক জপ্বর িম্বলর্, "পুবলে 41 েে কমর আমাে ুডাোমলামক হত্যার ববে বের পমর, 
এবরক গার্নামরর বর্মনমভামব শ্বাসমরাধ করার প্রাে েে বের পর, জজন  ফ্লমেমডর মৃতু্যর বভবডও 
অ্বমেমষ আমামের দক র্ীরবত্ার র্ীল দেওোল ভাঙ্গমত্ এবং দ ৌজোবর ববচার সংস্কামরর জর্য 
জর্গমণর কান্না থ্ামামত্ উৎসাবহত্ কমরমে দর্র্ র্ারা আমামের রক্ষা করমব ত্ামের হামত্ সাধারণ 
মার্ুমষর মতুৃ্য র্া হে। আমরা জাবর্ দর্ এই র্তু্র্ আইর্ খ্ারাপ পবুলে কমনকত্ন ামের অ্পরামধর 
ববচামরর প্রবিোে বর্রমপক্ষত্া বজাে রাখ্মত্ আমামের অ্র্ুসন্ধার্ এখ্ামর্ই দেষ করমব র্া, বকন্তু 
এটি সঠিক বেমক একটি বড় পেমক্ষপ। লক্ষ লক্ষ বর্উ ইেকন বাসী এবং আবম আর্বন্দত্ দর্ গভর্নর 
এই ববলটি আইমর্ কার্নকরমরর জর্য স্বাক্ষর কমরমের্।"  
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