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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র অোন্ড্রু এম কুওম্বমার বিিৃবি সাইরাবকউজ ইউবর্ভাবসন টি অি ট্রাবির (SYRACUSE
UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES) প্রবি কোম্পাম্বস বিম্বেষমূলক অপরাম্বের িৃবির বিরুম্বি
িদন্ত করার জর্ে একটি মবর্টর স্থাপম্বর্র আহ্বার্ জাবর্ম্বে

"এই জাতি অনেক সমসযার সম্মুখীে হয়, তকন্তু এই িাতিকার শীনষে রনয়নে ক্রমবর্েমাে বর্েগি,
জাতিগি ও র্মীয় তবভাজে যা ববতিত্র্যনক শতির বদনি দূবেিিা কনর তিািার তিষ্টা কনর।
আমরা সারা তদশ জুন়ে, এমেতক তেউ ইয়নকে র মহাে রাজয জুন়ে এটি তদখনি পাই। ইহুতদ-তবনেষী,
আতিকাে-আনমতরকাে-তবনরার্ী, মুসতিম-আনমতরকাে-তবনেষী, এিতজতবটিতকউ-তবনরার্ী, এশীয়আনমতরকাে-তবনরার্ী, ইিািীয়আনমতরকােতবনরার্ী ঘটো এবং আনরা সব তকেু তবন়েনে।
প্রাউড বনয়নজর মনিা তহট গ্রুপ (আনরা ভানিাভানব বাইগট বনয়জ বনি অতভতহি) এই সপ্তানহই
তেউ ইয়কে তসটিনি কানজর দায়ভার স্বীকার কনরনে। আমানদর েীতি হনি হনব 'শূেয সহেশীিিা'।
সাইরাতকউজ ইউতেভাতসেটির ঘৃর্য কমেকাণ্ড সব তিনয় তবরতিকর, শুর্ু সাইরাতকউজ ইউতেভাতসেটির
কতমউতেটির জেযই েয়, তেউ ইয়নকে র বৃহত্তর কতমউতেটির কানেও। িানদর এমে ভানব সামিানো
হয়তে যা এ রানজযর আক্রমর্াত্মক তবনরাতর্িার প্রতিফিে প্রদশেে কনর এই র্রনের ঘৃর্য, তবপনরায়া,
তেন্দেীয় আিরনর্র। এই কাজগুতি তয একটি তেিৃ স্থােীয় তেউ ইয়কে তবশ্বতবদযািনয়র কযাম্পানস
ঘনটনে, িা এই পতরতস্থতিনক আনরা খারাপ কনর তিানি।
িার প্রনিষ্টা সনেও, আতম তবশ্বাস কতর ো িযানেির সাইনভরুড এই তবষয়টানক এমেভানব পতরিািো
কনরনেে যানি আস্থা উনেক হয়।
আতম তবশ্বাস কতর, সাইরাতকউজ ইউতেভাতসেটির ট্রাতি তবাডে অতবিনে এই ঘটোগুতিনক কাযেকরভানব
িদন্ত করার জেয প্রাসতিক দক্ষিা সহ একটি অতভজ্ঞ মতেটরনক আো উতিি, পতরষ্কারভানব তবানডের
সানে এবং রাজয পুতিশ তবনেষমূিক অপরানর্র টাস্ক তফানসের সানে িেয আদােপ্রদানের জেয এবং
তেতদে ষ্ট ঘটো দুটির এবং আিরর্, উভনয়র তমাকানবিার একটি সুতেতিি তকৌশি সুপাতরশ করার
জেয। ইতিমনর্য, আতম টাস্ক তফাসেনক অেযােয আইে বিবিকারী সংস্থার সানে, িানদর পূনবের িদন্ত
সম্প্রসারনর্র তেনদে শ তদতি একটি সম্প্রতিক তশ্বিাি আতর্পিযবাদী 'মযাতেনফনিা' যা তডতজটাি
পদ্ধতিনি েত়েনয় তদওয়া হনি সাইরাতকউজ ইউতেভাতসেটির (Syracuse University) োত্র্নদর মনর্য।

তযমে আমরা বারবার তশনখতে, ঘৃর্া ও তগাোঁ়োতমর এই ক্রমবর্েমাে প্রদশেেী অবশযই দৃঢ়ভানব, দ্রুি
ও েযায়সিিভানব তমাকাতবিা করনি হনব। এটাই বাস্তবিা ও র্ারর্া, উভয়ই হওয়া উতিৎ।
সাইরাতকউজ ইউতেভাতসেটি এবং িার তেিৃ ত্ব তসটা করনি বযেে হনয়নে। অতবিনে পতরতস্থতির প্রতিকার
করা আপোর দায়বদ্ধিা।"
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