
 

 

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

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 'ওম্বের র্াম িলুর্' এম্বেন্ডা: 'পবুলেম্বক তাম্বের কাে করম্বত হম্বি, বকন্তু তাম্বের 
বর্র্নাতর্ করার, িেথা দেওয়ার, অপ্রম্বয়াের্ীয় িল প্রম্বয়াগ করার অবিকার দর্ই' - 'র্োয় বিচাম্বরর 

দেম্বে দকার্ বিলে সহে করা হম্বি র্া' - এগুবল পাে করার ের্ে আিার ডাক বেম্বয়ম্বের্  
  

কুওম্বমা: "পবুলেম্বক তাম্বের কাে করম্বত হয়, ের্বর্রাপত্তা রো করম্বত হয়। পবুলবে বর্র্নাতর্ও 
আম্বে। েমতার অপিেিহারও আম্বে। বিম্বোভকারীরা-বিম্বোভকারীম্বের দিবেরভাগই োবিপরূ্ন-

-তারা েুব্ধ। এটা র্োয়বর্ষ্ঠ েুব্ধতা। আবম এমর্ কাউম্বক দেখম্বত পাবি র্া দর্ বমিঃ ফ্লম্বয়ম্বডর 
বভবডও দেম্বখ েুব্ধ হম্বির্ র্া। আবম িুঝম্বত পাবর র্া বভবডও দটম্বপ দসই খুর্ কী ভাম্বি দেম্বখ েুব্ধ র্া 

হম্বয় থাকম্বির্। আবম প্রথম বের্ দথম্বক িম্বলবে আবম দসই দোভ ভাগ কম্বর বর্ম্বয়বে।"  
  

কুওম্বমা: "আবম িাম্বেম্বলার পম্বরই িম্বলবেলাম, আমার মম্বর্ হয় DA-র এটা দেখা উবচৎ। আবম 
মম্বর্ কবর, বভবডওম্বত র্া দেম্বখবে তার বভবত্তম্বত, দর্ এক অপরািমূলক োয়িদ্ধতা বেল। আবম 
মম্বর্ কবর দময়র এিং বডবিক্ট অোটবর্ন র্া কম্বরম্বের্ তা ঠিক এিং আবম তাম্বেরম্বক দ্রুত কাে 

করার ের্ে সািুিাে োর্াই।"  
  

কুওম্বমা: "সমাম্বে র্োয়বিচার বর্ম্বয় বিলম্বের ের্ে আর দকাম্বর্া সহর্েীলতা দর্ই। বিচার বিলবেত 
করা মাম্বর্ বিচার প্রোর্ করম্বত অস্বীকার করা। আমার মম্বর্ হয় বমম্বর্ম্বসাটায় তারা ঝাম্বমলায় 
পম্বরবেল র্খর্ বডবিক্ট অোটবর্ন িাবিম্বয় এম্বস িম্বলবেম্বলর্, 'আবি, আবম দেখবে। আবম বচিা 

করবে। আবম এমর্ বকেু োবর্ র্া আপর্ারা োম্বর্র্ র্া।' মার্ুষ দসটা আর শুর্ম্বির্ র্া। আপবর্ 
এমর্ বকেু োম্বর্র্ র্া আবম োবর্ র্া। আপবর্ র্া োম্বর্র্ তা আমাম্বক িলুর্। আবম বভবডওম্বত র্া 
দেখলাম তার দচম্বয় আলাো র্া োম্বর্র্ তা আমাম্বক িলুর্। আবম বভবডওটা দেখলাম। আবম 

দেখলাম কী হম্বয়ম্বে।"  
  
  
এর আগে আজ একটি দৈনিক প্রেস নিন িংগ়ে, েভিনর অ্যানু্ড্র এম. কুওগমা 'তাগৈর িাম বলুি' 
সিংস্কার এগজন্ডা েণ়েগির জিয তার আহ্বাি িবা়েি কগরি, বগলি পুনলশগক তাগৈর কাজ করগত হগব 
নকন্তু তাগৈর নির্নাতগির অ্নিকার প্রিই, এবিং সমাগজর নবলনিত িযা়েনবচাগরর জিয আর প্রকাগিা 
সহিশীলতা প্রিই।  
  
'তাম্বের র্াম িলুর্' সংস্কার এম্বেন্ডাম্বত র্া অিভুন ক্ত:  



 

 

• িােনরক অ্নিকার আইগির 50-a সিংগশািি কগর আইি েগ়োেকারী কমনকতন াগৈর পূবন শৃঙ্খলা 
প্ররকগডন র স্বচ্ছতা অ্িুগমাৈি করা;  

• আইি েগ়োেকারী কমনকতন ার দ্বারা ৈম আটগক র্া়ে এমিভাগব িরা নিনিদ্ধ করা;  
• জাল বণন নভনিক 911 নরগপাটন  নিনিদ্ধ করা এবিং প্রসগুনলগক অ্পরাি বািাগিা; এবিং  
• আইি বলবতকারীগৈর কারগণ নিরস্ত্র িােনরকগৈর মতুৃযর সাগে সম্পনকন ত নবি়েগুনলর জিয 

একজি অ্যাটনিন প্রজিাগরলগক স্বািীি েনসনকউটর নহসাগব মগিািীত করা।  
  
েভিনগরর বক্তগবযর নভনডও ইউটিউগব প্রৈখা র্াগব এখাগি এবিং (h.264, mp4)  রমযাগট টিনভর 
মািসম্পন্ন বভবডও প্রৈখা র্াগব এখাগি।  
  
আজগকর মন্তগবযর অবডও পাও়ো র্াগব, এখাগি।  
   
েবিগুবল েভিনগরর নিকার প্রপগজ উপলব্ধ হগব।  
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