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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা আইর্ প্রম্ব াগকারী সংস্থার যেসি কমন কর্না যিসামবরক িেবিম্বের মৃর্ুে সংঘটির্
হও ার সাম্বে জবির্ র্াম্বের জর্ে যেম্বের আইম্বর্ বিম্বেষ প্রবসবকউের বর্ম্ব াম্বগর বর্িন াহী আম্বেে
বিবিভু ি করার জর্ে আইর্সভার কাম্বে আহ্বার্ জাবর্ম্ব ম্বের্

আজ দিনের শুরুনে গভেনর অ্যান্ড্রু এম. কুওনমা দেরস্ত্র বেসামদরক োগদরকনির মৃেুযর সানে জদিে
পুদিশ অ্দিসারনির দেষনে েিন্ত করার জেয একজে প্রদসদকউটর দেনোগ করনে োর 2015
দেেনাহী আনিশ বেনটর আইনে দেদিভু ক্ত করার জেয আইেসভার কানে আহ্বাে জাদেনেনেে।
গভেননরর 2020 অ্েন েেনর দেেনাহী োনজনট এই দেেনাহী আনিশ দেদিভু ক্ত করা এেং দেউ ইেনকন র
আইে প্রনোগকারী সংস্থাসমূনহর িােেদ্ধো এেং বপশািাদরনের উন্নেে করার আইে অ্ন্তভুন ক্ত হনেনে।
এই প্রস্তােটি েিনন্তর জেয অ্যাটদেন বজোনরনির অ্দিস (Office of the Attorney General)-এ
দেনশষ েিনন্তর একটি অ্দিস (Office of Special Investigation) প্রদেষ্ঠা কনর এেং প্রনোজনে,
দেরস্ত্র োগদরকনির মৃেুযর সানে জদিে এমে আইে প্রনোগকারী পুদিশ কমনকেন ানির দেরুনদ্ধ মামিা
পদরচািো কনর।
এ েযাপানর গভেননরর েক্তনেযর বভবিও ইউটিউনে বিখা যানে এখানে এেং TV বকাোদিটি
(h.264, mp4) িরমযানট এখানে।
গভেননরর অবিও বশাো যানে এখানে।

গভেননরর সাক্ষাৎকানরর একটি দ্রুে প্রস্তুেকৃ ে ট্রান্সদিপ্ট দেনচ বিওো হনিা:
আমানির একটি পুদিনশর অ্পেযেহার সংিান্ত দেেনাহী আনিশ রনেনে বযখানে দেেনাহী আনিনশর মনিয
অ্যাটদেন বজোনরি োনকে, দযদে বকানো দেরস্ত্র েযদক্তর উপর গুদি করার ঘটো ঘটনি বসটি েিন্ত
কনরে এেং আমরা একটি সদেযকানরর দেি পাশ ো করা পযনন্ত দেেনাহী আনিশটি একটি অ্স্থােী
পিনক্ষপ দহনসনে কাযনকর দেি। দেেনাহী আনিশ গভেননরর ক্ষমোেনি জাদর করা হে, দকন্তু এটি
গভেনর পদরেেন নের সানে বশষ হনে যাে। আজ একটি হাটন অ্যাটাক হওোে আদম পনি দগনেদেিাম
যা বসনর উনেনে। আমানির একটি আইে পাস করার সম্ভােো দেি যা পুদিনশর অ্সািাচারনের
দেরূনদ্ধ একজে দেনশষ প্রদসদকউটর দেনোগ করনে। ো কখনোই ঘনটদে। আদম দেেনাহী আনিনশর
অ্িীনে এটি করা অ্েযাহে রাখনে চাদি ো। আদম োস্তে েহদেি এেং সঠিক িক্ষোসম্পন্ন
জেেি সম্বদিে একটি োস্তে অ্দিস চাই। সুেরাং, আমানির এখনো অ্নেক দকেু করার আনে।
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