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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন  ঘেট ব্রুকবলম্বর্ ভাস্কেন স্থাপর্ কম্বর বিচারপবি 
রুথ ঘিডার বগন্সিাম্বগনর জীির্ ও উত্তরাবিকারম্বক সম্মার্ করম্বি  

  
গভর্নর কুওম্বমা একজর্ বেল্পী বর্িনাচর্ এিং অিস্থার্ বর্িনাচর্ প্রবিয়া িত্ত্বািিার্ করার জর্ে 

একটি কবমের্ বর্ম্বয়াগ করম্বির্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট তার জন্মস্থার্ ব্রুকনিমর্ 
একটি ভাস্কেন স্থাপর্ কমর নিচারপনত রুথ ঘিডার নগন্সিামগনর জীির্ ও উত্তরানিকারমক সম্মার্ 
করমি। গভর্নর একজর্ নিল্পী নর্িনাচর্ এিং একটি অ্িস্থার্ নর্িনাচর্ প্রনিয়া তত্ত্বািিার্ করার জর্য 
একটি কনমির্ নর্ময়াগ করমির্।  
  
"নিচারপনত রুথ ঘিডার নগন্সিাগন নর্িঃস্বাথনভামি নিভাজমর্র জগমত সতয এিং র্যায়নিচার অ্র্ুসরণ 
কমরমের্, কণ্ঠস্বরহীর্মের কণ্ঠস্বর প্রোর্ কমরমের্ এিং োমেরমক  ৃণা এিং উোসীর্তার িনি েমূর 
ঘেমি নেময়মে তামের কণ্ঠস্বর তুমি িমরমের্। একজর্ আইর্জীিী, নিচারক এিং অ্িযাপক নহমসমি, 
নতনর্ নিঙ্গ সমতা এিং র্াগনরক অ্নিকার পুর্নর্নিনারণ কমরর্ এিং আমমনরকা তার প্রনতষ্ঠার আেিন 
অ্র্ুসরণ করমি তা নর্নিত কমরর্- নতনর্ নেমির্ সমতার এক নিিাি িযনিত্ব, এিং আমরা সিাই 
একমত হমত পানর ঘে তার সম্মামর্ একটি স্মৃনতস্তম্ভ প্রাপয," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "নতনর্ ঘিি 
কময়কিার কযান্সামর আিান্ত হওয়া সমত্ত্বও অ্িযিসায় চানিময় নগময়মের্ এিং আমামের গণতন্ত্রমক 
িনিিািী ও সুরক্ষায় অ্ংিগ্রহমণর জর্য প্রনতনের্ উপনস্থত নেমির্। তার 27 িের আোিমত সমতা 
এিং র্যায়নিচামরর ঘমৌনিক র্ীনত সম্পমকন  আমামের উপিনি পুর্গনের্ কমরমে। েখর্ নর্উ ইয়মকন র 
পনরিার নিচারপনত নগন্সিামগনর মৃতুযমত ঘিাক প্রকাি করমে, আমরা গমিনর সামথ স্মরণ করনে ঘে 
নতনর্ ব্রুকনিমর্ তার অ্নিশ্বাসয োত্রা শুরু কমরমের্। তার উত্তরানিকার আমামের সমামজর জর্য 
তার সৃষ্ট অ্গ্রগনতমত ঘিেঁমচ থাকমি, এিং এই ভাস্কেন আজমকর আমমনরকা ততনরমত তার অ্মর্ক 
অ্িোমর্র একটি মূতন  স্মারক নহমসমি এিং োরা আগামী প্রজমন্মর জর্য তার নিিাি অ্িোমর্র পমথ 
কাজ করা অ্িযাহত রাখমি তামের জর্য একটি অ্র্মুপ্ররণা নহমসমি কাজ করমি।"  
  
কনমির্ আগামী কময়ক নেমর্ নর্ময়াগ করা হমি এিং গঠিত হমি, গভর্নরমক র্তুর্ স্মৃনতমসৌমির 
র্কিা, অ্িস্থার্ এিং স্থাপর্া সম্পনকন ত সুপানরি প্রোর্ করমি। কনমির্ নিল্প প্রনতষ্ঠার্ ও সংগেমর্র 
সমঙ্গ ঘোগামোগ এিং সরাসনর নিল্পীর সমঙ্গ ঘোগামোগ করার সামথ সামথ নিল্প-সম্প্রোময়র সামথ 
নিসৃ্তত প্রচামরর সচূর্া করমি।  
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