
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা সামবরক িাবির্ীম্বে কমনরে সদসেম্বদর জর্ে বিিাম্বির লাইম্বসন্স বি মওকুম্বির 

আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

কুওম্বমা: "যে স্বাধীর্ো ও মূলেম্বিাম্বধর উপম্বর এই জাবে এিং এই যেট প্রবেবিে িম্বেবেল, োম্বক 
সুরবক্ষে রাখার জর্ে এ সকল র্ারী ও পরুুষরা োম্বদর বপ্রেজর্ম্বদর যেম্বে োে এিং োম্বদর 
জীিম্বর্র ঝুুঁ বক যর্ে। এই বি মওকুি করা িম্বে িীর এই সকল বর্উ ইেকন িাসীম্বদরম্বক োম্বদর 

যসিার জর্ে ধর্েিাদ জার্াম্বর্ার একটি কু্ষদ্র প্রম্বেষ্টা।"  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ মার্কন র্ সশস্ত্র বার্ির্ীর সর্িয় সদসয বা তামদর স্বামী/স্ত্রীমদর 
উমেমশয র্ববামির লাইমসমের জর্য রাষ্ট্রীয় র্ি মওকুি কমর আইর্ (S.3756/A.55) স্বাক্ষর 
কমরমের্। সসবারত সর্িয় সদসয বা স্বামী/স্ত্রীমদর জর্য র্ববামির সর্দপত্র প্রদামর্র উমেমশয তারা সে 
র্ি ধােন কমর, এই র্বল স্থার্ীয় সরকারগুর্লমক তা োড় সদওয়ার স্বাধীর্তাও সদয়।  
  
"সে স্বাধীর্তা ও মূলযমবামধর উপমর এই জার্ত এবং এই সেট প্রর্তর্িত িময়র্েল,তামক সুরর্ক্ষত 
রাখার জর্য এ সকল র্ারী ও পুরুষরা তামদর র্প্রয়জর্মদর সেমড় োয় এবং তামদর জীবমর্র ঝুুঁ র্ক 
সর্য়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্ি মওকুি করা িমে বীর এই সকল র্র্উ ইয়কন ারমদরমক 
তামদর সসবার জর্য ধর্যবাদ জার্ামর্ার একটি কু্ষদ্র প্রমেষ্টা।"  
  
যসম্বর্টর যেলী বি. যমোর িম্বলম্বের্, "অ্তযন্ত সগৌরমবর সামে আমামদর সদশমক সসবা প্রদার্কারী সশস্ত্র 
বার্ির্ীর বহুসংখযক পুরুষ এবং র্ারীমক একটি উপেুক্ত প্রাপয সুর্বধা প্রদামর্র উমেমশয এই র্বলটি 
উত্থাপর্ করমত সপমর আর্ম আর্র্িত। S.3756, র্র্উইয়কন  সেমটর অ্ভযন্তমর র্ববাি করমত ইেকু 
এমর্ সর্িয় সামর্রক সদসযমদর জর্য সেট'র্ববাি র্ি' অ্পসারণ কমর এবং স্থার্ীয় সপৌরসভাগুমলামক 
এটি করার অ্র্ুমমাদর্ সদয়। এই র্তুর্ আইর্টি তামদর অ্বযািত তযাগওমসবার জর্য সর্িয় সামর্রক 
সদসযমদর প্রর্ত আমামদর গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকামশর একটি প্রমেষ্টা মাত্র। এই র্বলটিমক স্বাক্ষর প্রদামর্র 
মাধযমম আইমর্ পর্রণত করার জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র কুউমমা, আপর্ামক ধর্যবাদ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে যেবভে যিােওোল্ড িম্বলর্, "আমামদর সশস্ত্র বার্ির্ীর সকামর্া সদসয েখর্ 
র্র্উইয়মকন  র্ববাি কমরর্,সসই আর্মির ক্ষমণ একটি সমাজ র্িসামব আপর্ামদর ধর্যবাদ এবং 
অ্র্ভর্ির্ জার্ামর্ার উমেমশয আমামদর সামধযর মমধয সকল র্কেুই করা উর্েত। এটি প্রর্তর্দর্ 
আমামদর স্বাধীর্তা রক্ষাকারী র্ারী ও পুরুষমদর প্রর্ত কৃতজ্ঞতা প্রকামশর একটি কু্ষদ্র পদমক্ষপ বযতীত 
র্কেু র্য়। র্তুর্ র্ববার্িতমদর জর্য উপকারী এই র্বমল স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নর কুউমমামক আর্ম 



 

 

ধর্যবাদ জার্াই,এবং আর্ম স্থার্ীয় সরকারগুমলামক অ্র্ুমরাধ কর্র োমত তারা একইভামব তামদর 
স্থার্ীয় র্ববাি লাইমসে র্ি মওকুি করমত এই আইমর্র অ্ধীমর্ তামদর র্তুর্ কতৃন ত্ব বযবিার কমর।"  
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