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গভর্নর কুওম্বমা আইর্ িলিতকারী িাবির্ীর কার্নকলাপ ররকর্ন  করার অবিকার বর্বিত কম্বর 
আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম। কুওমমা আজ (S.3253-A/A.1360) আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্ - 'নর্উ 
ইয়কন বাসীর পর্নমবক্ষমের অ্নিকার' - র্া একজর্ বযনিমক আইর্ বলবতকারী বানির্ীর কার্নকলাপ 
ররকর্ন  করার অ্নিকার নর্নিত কমর এবং রসই ররকনর্ন ং ও ররকনর্ন ং করার জর্য বযবহৃত রর্ 
রকার্ সরঞ্জাম/র্মের রিফাজত বজায় রাখার অ্নিকার নর্নিত কমর।  
  
"আমামের পুনলশ বযবস্থার প্রনত সম্প্রোময়র আস্থা এবং আস্থা পরু্র্নবীকরমের জর্য স্বচ্ছতা অ্তযন্ত 
গুরুত্বপূেন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "পুনলমশর নর্র্নাতর্ বন্ধ করা অ্প্রনতমরািয সংখযাগনরষ্ঠ - 99.9 
শতাংশ পনুলশ, র্ারা সঠিক কাজ কমরর্ তামের োয়বদ্ধ করা রেমক নবরত রামখ এবং এই নবষয় 
পনরষ্কার কমর রর্ সকল নর্উ ইয়কন বাসীর পুনলমশর কার্নকলাপ ররকর্ন  করার এবং তা সংরক্ষে 
করার অ্নিকার আমে, আমরা পুনলশ - সম্প্রোময়র সম্পমকন র উপর আস্থা নফনরময় আর্মত সািার্য 
করমত পানর।"  
  
রেম্বর্টর রকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "সূমর্নর আমলা সব রেময় ভামলা জীবােুর্াশক! ররকর্ন  করার 
অ্নিকার রসই সব মার্ুমষর সুরক্ষা নর্নিত করমব র্ারা পনুলমশর অ্সোেরে ররকর্ন  কমরর্। জজন  
ফ্লময়মর্র অ্েনিীর্ িতযাকাণ্ড রকর্ স্বচ্ছতা প্রময়াজর্ তার একটি জলজযান্ত উোিরে। আনম গভর্নর 
কুওমমার প্রশংসা করনে এই নবমলর গুরুত্বপূেন প্রকৃনত স্বীকার কমর এটি আইর্ নিমসমব স্বাক্ষর করার 
জর্য। "  
  
পবরষদ েদেে বর্ক রপবর িম্বলর্, "রকার্ পুনলশ নবভামগ অ্র্যায় আেরমের জর্য রকার্ আবরে বা 
স্বাচ্ছমের বযবস্থা োকা উনেত র্য়, এবং মুি আমমনরকার্ এবং নর্উ ইয়মকন র র্াগনরক নিমসমব, 
আমরা সব সময় অ্বগত এবং সমেতর্ রেমকনে রর্ আমামের পুনলশ নবভামগর খারাপ সেসযমের 
অ্সোেরে পর্নমবক্ষে এবং ররকর্ন  করার অ্নিকার আমে। র্ীরবতার র্ীল রেয়ামলর নপেমর্ র্ারা 
আমে তামের নর্রলস প্রনতমরামির নবরুমদ্ধ গভর্নমরর সািসী এবং ইনতবােক রর্তৃমত্বর জর্য আমরা 
তার কামে কৃতজ্ঞ। এই র্তুর্ আইর্ স্পষ্ট কমরএবং প্রশ্নাতীত কমর রতামল রর্ নর্উ ইয়কন বাসী 
নিমসমব আমরা োনব করনে এবং এই বযামজর নপেমর্ লুনকময় োকা মর্নাোিীর্ মার্ুষমের িাত রেমক 
আমামের রক্ষা করার এই অ্নিকার প্রময়াগ করব।"  
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