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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বিচারপবি রুথ বিডার বগন্সিাম্বগন র মূবিন তিবরর িত্ত্বািধাম্বর্ কবমের্ বর্ম্ব াগ
কম্বরম্বের্

কবমেম্বর্ প্র াি বিচারপবি বগন্সিাম্বগন র পবরিার, িন্ধু , সম্মাবর্ি সহকমী, এিং অর্োর্ে বর্িাম্বের
তিবচত্র্েম সমবি অন্তভুন ক্ত
ব্রুকবলম্বর্র জন্মস্থাম্বর্ বিখ্োি জুবরম্বের স্মৃবিস্তম্বে মূবিন স্থাবপি হম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ 23 জর্ সদসযমে নর্ম াগ েমরমের্ এেটি র্তু র্ েনমশমর্ যারা
প্র াত নিচারপনত রুথ বিডার নগন্সিাগনমে সম্মার্ জানর্ম এেটি মূনতন ততনরর তত্ত্বািধার্ েরমি। এই
েনমশমর্ নিচারপনত নগন্সিামগনর পনরিামরর সদসয, ঘনর্ষ্ঠ িন্ধু, সম্মানর্ত সহেমী এিং অ্র্যার্য
বর্তৃ িৃন্দ রম মের্। েনমশর্ গভর্নরমে র্তু র্ স্মারে মূনতন র র্েশা, অ্িস্থার্ ও স্থাপর্া সংক্রান্ত
সুপানরশ প্রদার্ েরমি।
"গত মামস আনম বঘাষণা েমরনেলাম বয নর্উ ই েন বেট তার জন্মস্থার্ ব্রুেনলমর্ ভাস্কযন স্থাপর্
েমর নিচারপনত রুথ বিডার নগন্সিামগনর জীির্ ও উত্তরানধোরমে সম্মার্ েরমি। এখর্ আনম
েনমশমর্ নর্যুক্ত 19 জর্ সদমসযর এেটি তানলো প্রোশ েরনে যারা মূনতন ততনরর তত্ত্বািধার্ েরমি।
নিচারপনত নগন্সিাগন নচরোল ইনতহামসর এেজর্ এেে িযনক্তত্ব নহমসমি দাাঁডামির্, নযনর্ সেল
আমমনরোর্মদর জর্য আইমর্র অ্ধীমর্ র্যা নিচার এিং সমতার সাধর্ার োরমণ অ্তু লর্ী । সুনপ্রম
বোমটন দান ত্ব পালর্ েরা নিতী র্ারী, নিচারপনত নগন্সিাগন র্ারী অ্নধোমরর জর্য এেজর্ অ্ক্লান্ত
চযানি র্ নেমলর্ এিং তার জীির্োমল চমৎোরভামি নলঙ্গ নভনত্তে তিষমমযর এেটি জটিল প্রােৃ নতে
দৃশয পনরভ্রমণ েমর অ্িমশমষ বদমশর সমিনাচ্চ আদালমত আমরাহণ েমরর্। নতনর্ এই অ্িস্থার্মে
িযিহার েমর েম ারভামি সমার্ অ্নধোমরর পক্ষ সমথনর্ েমরর্ এিং নর্নিত েমরর্ বয যারা তার
পদাঙ্ক অ্র্ুসরণ েরমি তারা পমথ েম িাধার সম্মুখীর্ হমি," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "রুথ
বিডার নগন্সিাগন আজমের র্াগনরে সংলামপ প্রা ই হানরম যাও া এেগুচ্ছ আদমশনর প্রতীে- নতনর্
আমামদর যুনক্ত, সহার্ুভূনত এিং আশা বদনখম মের্। এেজর্ নিচারে, অ্ধযাপে, আইর্জীিী এিং
পনিত নহমসমি তার উত্তরানধোর প্রজমন্মর পর প্রজন্ম ধমর টিমে থােমি এিং নিচারপনত নগন্সিামগনর
স্মৃনতমত এেটি স্থা ী মূনতন স্থাপর্ েরমত বপমর আমরা সম্মানর্ত। প্রভু জামর্র্ এটা তার প্রাপয।"

গভর্নর েতৃন ে নর্ম াগপ্রাপ্ত 18 জর্ সদসয এিং 5 জর্ সম্মানর্ত সদসয নর্ম
অ্ন্তভুন ক্ত:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

গঠিত েনমশমর্র

বজর্ নগন্সিাগন, নিচারপনত রুথ বিডার নগন্সিামগনর ের্যা
ক্লারা বেরা, নিচারপনত রুথ বিডার নগন্সিামগনর র্াতর্ী
নমনম নগন্সিাগন, নিচারপনত রুথ বিডার নগন্সিামগনর র্াতর্ী
েন্সমটন্স নিটি, নশল্পী এিং নিচারপনত রুথ বিডার নগন্সিামগনর জর্য বপামরনটিে
ইনরর্ োরমর্, নর্উ ই েন মযাগানজমর্র নসনর্ র সংিাদদাতা এিং "বর্ামটানর াস আরনজনিিঃ
রুথ বিডার নগন্সিামগনর জীির্ ও সম " এর সহ-বলখে।
বজানড বোমহর্, বজমস মযানডসর্ হাই স্কু মলর নপ্রনন্সপাল
আলম ার্মসা বডনভড, নহউমযার্ রাইটস েযামিইমর্র বপ্রনসমডন্ট
ানতমা গস বেভস, বপ্রনসমডন্ট এিং প্রধার্ নর্িনাহী েমনেতন া, র্যাশর্াল উইমমন্স ল বসন্টার
সুিাস আই ার, MTA এর তর্নতেতা, ঝুাঁ নে এিং বমমর্ চলার নিমশষ উপমদষ্টা এিং
নিচারপনত রুথ বিডার নগন্সিামগনর সামিে ক্লােন
নিচারে রিাটন এ. োটজমযার্, নিতী সানেন মটর জর্য মানেন র্ যুক্তরামের আপীল আদালমতর
নিচারে
শার্া নর্ঝনর্ে, নলগযাল এইড বসাসাইটির ো অ্যাটনর্ন এিং "বর্ামটানর াস আরনজনিিঃ রুথ
বিডার নগন্সিামগনর জীির্ ও সম " এর সহ-বলখে।
সুজযার্া বটারুম লা বলভাল, এল মুমসও বডল িযানরওর নডমরক্টর এমমনরটা
নগনল ার্ বমটজগার, হারলার্ ন স্ক বোর্ েলনি া নিশ্বনিদযালম র সাংনিধানর্ে আইমর্র
অ্ধযাপে এিং নিচারপনত রুথ বিডার নগন্সিামগনর প্রাক্তর্ ক্লােন
বরভর মনরসর্, NYU স্কু ল অ্ ল এর নডর্ এিং নিচারপনত রুথ বিডার নগন্সিামগনর
প্রাক্তর্ ক্লােন
বসানর্ া ওমসানরও, র্াও নর্উ ই মেন র বপ্রনসমডন্ট
অ্যার্ পযাোরর্াে, ব্রুেনলর্ জাদুঘমরর পনরচালে
উইনল াম সানভট, পাটনর্ার, নলটিমগশর্ ও াচমটল, নলপটর্, বরামজর্ অ্যান্ড েযাটজ এিং
নিচারপনত রুথ বিডার নগন্সিামগনর প্রাক্তর্ ক্লােন
নর্র্া টমটর্িাগন, NPR-এর আইর্ নিষ ে সংিাদদাতা

সাম্মানর্ে সদসয
•
•
•
•
•

সম্মানর্ত নহলানর নক্লর্টর্, সামিে মানেন র্ স্বরাে মন্ত্রী
জযামর্ট নডন ওর, আপীল আদালত এিং নর্উ ই েন রামজযর প্রধার্ নিচারে
বলটিনশ া বজমস, নর্উ ই েন বেমটর অ্যাটনর্ন বজর্ামরল
নিচারপনত বসানর্ া বসামতামম র, মানেন র্ যুক্তরামের সুনপ্রম বোমটনর সহমযাগী নিচারপনত
বলানর া বেইমর্ম, র্ারীিাদী সনক্র েমী এিং নমস মযাগানজমর্র সহ-প্রনতষ্ঠাতা
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