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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা আম্বমবরকাজুম্বে পুবলম্বের অসদাচরম্বের র্ীবিমালা সামঞ্জসেপূেন করার আহ্বার্
জাবর্ম্বেম্বের্

পুবলম্বের অসদাচরম্বের িদন্তগুবল স্বাধীর্, িাইম্বরর এম্বজবি দ্বারা পবরচাবলি হওো উবচি -স্থার্ীে
প্রবসবকউটরম্বদর দ্বারা র্ে
ফেডাম্বরল সরকাম্বরর উবচি অিেবধক েবির এক সংজ্ঞা তিবর করা
অসদাচরম্বের অবভম্ব াম্বগ অবভ ুি পুবলে কমন কিনাম্বদর োবিমূলক ফরকডন প্রকাে করা উবচি
অোটবর্ন ফজর্াম্বরল ফজমসম্বক িার চলমার্ িদম্বন্ত গি রাম্বির বিম্বষাম্বভর সমে গৃহীি সি পদম্বষপ
ও পদ্ধবিসমূহ প ন াম্বলাচর্া করম্বি অর্ুম্বরাধ কম্বরর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ আমমররকাজুমে পুরিমের অ্সদাচরমের র্ীরিমািা সামঞ্জসযপূেন করার
আহ্বার্ জার্ার্। গভর্নর বমির্, পুরিমের অ্সদাচরে িদমে ফেডামরি ও ফেট সরকামরর উরচি
আইর্ পাস করা, িদেগুরি স্বাধীর্, বাইমরর এমজরি দ্বারা পররচারিি হওয়া উরচি - স্থার্ীয়
প্ররসরকউটর দ্বারা র্য়। রিরর্ ফেডামরি সরকামরর প্ররি সারা ফদেজুমে একজর্ আদেনবার্ পুরিে
কমনকিন ামক অ্রিররক্ত েরক্ত রর্ধনারমের আহ্বার্ জার্ার্। অ্সদাচরমের দাময় অ্রভযুক্ত অ্রেসারমদর
রর্য়মার্ুবরিন িার ফরকডন প্রকামের পমে গভন র্র প্রস্তাব কমরর্। রিরর্ আরও যুরক্ত রদময়মের্ প্ররিটি
সরকারর স্কু মি প্ররিটি রেশুর জর্য একই পযনাময়র অ্র্ন প্রদার্ করা উরচি যামি ধর্ীমদর জর্য এক
এবং দররদ্রমদর জর্য এক এমর্ দুইটি রেো বযবস্থা র্া র্ামক।
"আসি রবষয় হমে এই ফদমে অ্বযাহি বেনবাদ এবং এটি দীর্নস্থায়ী এবং এটি একটি প্রারিষ্ঠারর্ক
এবং এটি একটি সরিরিি কপটিার পমে কর্া বমি," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্র্য ফদেগুরিমক
কীভামব িামদর জীবর্যাপর্ করা উরচি এবং িামদর কীভামব আচরে করা উরচি িা জার্ামি
আমরা এই ফদমে খুব ভামিা রকন্তু আমরা এখর্ও ত্বমকর রমের রভরিমি ববষময করর। ফসটি সহজ,
যন্ত্রোদায়ক সিয - রকন্তু সমিযর জর্য এটি সঠিক মুহূিন। আজ আমামদর চযামিঞ্জ হমিা এই মুহূিনটা
বযবহার করা, এই েরক্তমক গঠর্মূিকভামব বযবহার কমর প্রকৃ ি ইরিবাচক পররবিন মর্র দারব
জার্ারে। ফসইসামর্ পররবিন র্ ফযটা আমরা চাই িা স্পষ্ট কমর বিরে। জজন ফ্লময়ড অ্বেযই অ্যর্া

মারা যার্রর্। রম. ফ্লময়মডর হিযাকাণ্ড অ্বেযই এমর্ এক মুহূিন হমব, যার েমি এই জারি এই
স্থার্মক আমরা ভামিা জায়গায় রর্ময় ফযমি রেমখমে এবং অ্গ্রসর হময়মে।"
গভর্নর অ্যাটরর্ন ফজর্ামরি ফিরিটিয়া ফজমমসর কামে গি রামির রবমোভ এবং সাম্প্ররিক রবমোমভর
সময় গৃহীি সকি পদমেপ ও কাযনপ্রোিী পযনামিাচর্া কমর প্ররিবাদ জার্ামি অ্র্ুমরাধ কমরর্।
স্থার্ীয় কমনকিন ামদর অ্র্ুমরামধ গভর্নর ঐ েহরগুরিমি পররকরিি রবমোমভর আমগ বামেমিা, রমচোর,
রসরারকউজ এবং অ্যািবারর্মি অ্রিররক্ত ফেট পুরিে অ্রেসার ফমািাময়র্ কমররেমির্। ফেট পুরিে
প্রময়াজমর্ অ্র্য ফযমকামর্া রমউরর্রসপযািমক সহায়িা করার জর্য প্রস্তুি এবং র্যাের্াি গাডন প্রস্তুি
রময়মে।
###

অ্রিররক্ত ির্য ফপমি ফদখুর্ www.governor.ny.gov
রর্উইয়কন ফেট | এরিরকউটিভ ফচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্

