
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

জজন  ফ্লম্ব়েড হত্োর পর গভর্নর কুওম্বমা 'সে সে়োর সর্ম' েংস্কার এম্বজন্ডা অগ্রাবিকাম্বর সজার বেম্বত্ 
িম্বলম্বের্ 

  
গভর্নর আগামী েপ্তাম্বহ ত্া েম্পন্ন করম্বত্ সেম্বের আইর্েভার েম্বে কাজ করম্বির্  

  
েংস্কার 50-a; ঘাম্বে আঁকম্বে িরা়ে বর্ম্বেিাজ্ঞা; ির্ন বভবিক 911 কল বর্বেদ্ধকরর্; পবুলবে হত্োর 

জর্ে অোেবর্ন সজর্াম্বরলম্বক স্বািীর্ আইর্জীিী বহম্বেম্বি বর্ম্ব়োগ  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ জজন  ফ্লম়েড হত্যা এবং সারা দেমের সংখ্যালঘু সম্প্রোম়ের ববরুমে 
পুবলবে বর্র্নাত্মর্র একটি চলমার্ র্মুর্া অ্র্ুসরণ কমর 'দস দে়োর দর্ম' সংস্কামরর এমজন্ডা দঘাষণা 
কমরমের্। গভর্নর জাবর্ম়েমের্, আগামী সপ্তামহ এই র্ীবত্গুবল পাও়োর জর্য বত্বর্ দেট আইর্সভা 
বর্ম়ে কাজ করমবর্।  
  
জজন  ফ্লম়েমডর হত্যার ত্াৎক্ষবণক প্রবত্বি়োর পমর এবং আইর্ প্রম়োমগর দ্বারা সৃষ্ট বর্রস্ত্র দবসামবরক 
র্াগবরমকর মৃতু্যর সামে সম্পবকন ত্ অ্যাটবর্ন দজর্ামরলমক ববমেষ প্রবসবকউটর বহসামব বর্ম়োমগর পূমবন দর্ 
কার্নবর্বনাহী পেমক্ষপ দর্ও়োর আহবার্ জাবর্ম়েবেল ত্ার উপর বভবি কমর র্ীবত্গত্ অ্গ্রাবিকামরর 
ত্াবলকা তত্বর করা হ়ে  
  
'দস দে়োর দর্ম' সংস্কার এমজন্ডার সামে র্া অ্ন্তভুন ক্ত:  

• র্াগবরক অ্বিকার আইমর্র 50-a সংমোির্ কমর আইর্ প্রম়োগকারী কমনকত্ন ামের পূবন েৃঙ্খলা 
দরকমডন র স্বচ্ছত্া আর়্ের্;  

• আইর্ প্রম়োগকারী কমনকত্ন ার দ্বারা ঘামে আঁকমে িরা বর্বষে করা;  
• অ্র্োেন বণন বভবিক 911 বরমপাটন  বর্বষে করা এবং ত্ামের অ্পরািী করা; এবং  
• আইর্ প্রম়োমগর ফমল বর্রস্ত্র দবসামবরক র্াগবরমকর মৃতু্যর সামে সম্পবকন ত্ ববষ়েগুবলর জর্য 

একজর্ অ্যাটবর্ন দজর্ামরলমক স্বািীর্ প্রবসবকউটর বহসামব মমর্ার্ীত্ করা।  
  
"জর্াব ফ্লম়েড এর হত্যাকান্ড মৃতু্যর একটি েীঘন ত্াবলকার এক চূোন্ত পবরর্বত্ র্া বেল 
অ্প্রম়োজর্ী়ে এবং অ্বমার্র্াকর, এবং মার্ুষ বলমে র্মেষ্ট হম়েমে, আমামের পবরবত্ন র্ করমত্ হমব 
এবং আমামের অ্বেযই এই অ্পবযবহার বন্ধ করমত্ হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "পুবলমের 



 

 

বর্র্নাত্র্ বন্ধ করা অ্প্রবত্মরািয সংখ্যাগবরষ্ঠ - 99.9 েত্াংে পুবলে রম়েমে র্ারা এই সঠিক কাজ 
করমত্ পামর। এই পারস্পবরক সম্পকন  বর্ম়ে কাজ করমত্ দগমল আত্মববশ্বাস, সম্মার্, ভরসা বফবরম়ে 
আর্াপ্রম়োজর্। পুবলমের স্বামেন এবং জর্সািারমণর স্বামেন পুবলে-জর্সািারণ এর সম্পকন মক সাবরম়ে 
তু্লমত্ হমব। জাবত্র প্রগবত্েীল রাজিার্ী বহসামব বর্উ ই়েকন  এই আমদালমর্র অ্গ্রভামগ োকা উবচত্, 
এবং আবম আইর্সভারসামে কাজ করমত্ চাই আগামী সপ্তামহ এই র্ীবত্ অ্গ্রাবিকারগুমলা পাস করার 
জর্য র্ামত্ আমামের বসমেমগুবল সংস্কার করা র্া়ে এবং এই বর্র্নাত্র্মক রুমখ্ দেও়ো র্া়ে।"  
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