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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন রাম্বযে যুর্টির্থম্বক সরকাবর ছু টি বিম্বসম্বি বিবিত কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর
কম্বরম্বছর্

আইর্ যুর্টির্থ উদযাপর্ কম্বর - একটি বদর্ যা কৃষ্ণাঙ্গ এিং আবিকার্ আম্বমবরকার্ম্বদর
স্বাধীর্তা এিং অযনর্ম্বক উদযাপর্ কম্বর
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ (S.8598/A.10628) আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্ যা ভবিষ্যমে বর্উ
ইয়কন স্টেমে জুর্টির্থমক (Juneteenth) সরকাবর েু টি বিমসমি উদযাপর্ করমি। র্েু র্ আইর্
জুর্টির্থ উদযাপর্ কমর, যা দাসমের সমাবিমক স্মরণ কমর এিং কৃ ষ্ণাঙ্গ এিং আবিকার্ আমমবরকার
স্বাধীর্ো এিং অ্জনর্মক উদযাপর্ কমর, একই সামথ ক্রমাগে আত্মউন্নয়র্ এিং সকল সংস্কৃ বের প্রবে
শ্রদ্ধামক উৎসাবিে কমর। এ িেমরর শুরুমে গভর্নর কুওমমা বর্উ ইয়কন স্টেে কমীমদর জর্য েু টি
বিমসমি জুর্টির্থমক স্বীকৃ বে বদময় একটি বর্িনািী আমদশ জাবর কমরর্।
"আবম অ্বিশ্বাসযভামি গবিনে এই আইমর্ স্বাক্ষর করমে স্টপমর, যা জুর্টির্থমক বর্উ ইয়কন রামজয
একটি সরকাবর েু টির বদর্ বিমসমি স্ট াষ্ণা কমর, যা মাবকন র্ যুক্তরামে দাসমের সমাবিমক স্মরণ
কমর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্েু র্ সরকাবর েু টি কৃ ষ্ণাঙ্গ সম্প্রদাময়র অ্জন র্মক স্বীকৃ বে
স্টদয়ার একটি বদর্ বিমসমি কাজ করমি, একই সামথ আমামদর সমাজ আজও স্টয পদ্ধবেগে
অ্বিচামরর সম্মুখীর্ িমে োর উপর আত্মপ্রবেফলমর্র একটি গুরুেপূণন সুমযাগ প্রদার্ করমি।"
সসম্বর্টর সকবভর্ পাকনার িম্বলর্, "পবরমশমষ্, আমরা আবিকার্-আমমবরকার্রা স্টয ঐবেিাবসক
বর্পীড়র্ এিং অ্বিচার সিয কমরমে ো স্বীকার করমে শুরু কমরবে। এই েু টির বদর্টি সমম াো
এিং আমরামগযর প্রথম পদমক্ষপ যা সকল মার্ুমষ্র জর্য র্যায়বিচার বর্বিে করার জর্য আমামদর
মিার্ রামের প্রময়াজর্। আপর্ার সমথনর্ এিং এডমভামকবসর জর্য গভর্নরমক ধর্যিাদ।"
অোম্বসেবল সদসে এবলবসয়া িাইন্ডমোর্ িম্বলর্, "জুর্টির্থ এ স্টদমশ কৃ ষ্ণাঙ্গ স্বাধীর্োর ইবেিামসর
একটি অ্ংশ বিমসমি কাজ কমর। সরকামর থাকা আমার সিকমী এিং গভর্নর কুওমমার সামথ কাজ
করমে স্টপমর আবম আর্বিে, এো বর্বিে করার অ্ংশ বিমসমি স্টয কৃ ষ্ণাঙ্গ আমমবরকার ইবেিামসর
এই গুরুেপূণন অ্ংশগুমলা আমামদর মিার্ রাজয বর্উ ইয়মকন িলা অ্িযািে থাকমি।"
জুর্টির্থ 1865 সামলর 19 জুর্ স্মরণ করা িয়, 1863 সামলর 1 জার্ুয়াবর যখর্ স্টপ্রবসমডন্ট
আব্রািাম বলঙ্কমর্র মুবক্তর স্ট াষ্ণা কাযনকর িওয়ার দুই িেমররও স্টিবশ সময় পর স্টেক্সামস স্বাধীর্োর

সংিাদ আমস। সারা স্টেে জুমড় আবিকার্ আমমবরকার্মদর এই বদমর্ োমদর স্বাধীর্ো অ্বধকার
সম্পমকন সমচের্ করা িয় যখর্ স্টমজর স্টজর্ামরল গডনর্ স্টেঞ্জার স্টফডামরল সসর্যমদর সামথ
গযালমভেমর্ আমসর্ গৃিযুমদ্ধর সমাবি স্ট াষ্ণা করমে এিং সকল ক্রীেদাস এখর্ মুক্ত এিং স্টসই
সামথ স্টেে জুমড় ক্রীেদাস মাবলকমদর মমধয মুবক্ত প্রময়ামগর উমেমশয স্টেক্সামস উপবিবে িজায় রাখার
জর্য।
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