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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা মৃত িেবিম্বের র্াম িা সেৃেতা িাবিবযেক শোষি শেম্বক রক্ষা করার যর্ে একটি
"প্রচাম্বরর অবিকার" প্রবতষ্ঠা কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

আইর্ (S5959D /A.5605-C) মৃত িেবিম্বের যর্ে প্রচাম্বরর অবিকার, িংেিরম্বের অবিকার
হস্তান্তম্বরর ক্ষমতা প্রবতষ্ঠা
আইর্ প্রবতম্বোি পিন এিং "গভীর র্কল" এর বিরুম্বে সুরক্ষা প্রবতষ্ঠা কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ আইর্ (S5959D /A.5605-C) এ স্বাক্ষর কমরমের্ যা মৃত
ব্যক্তিমের জর্য একটি "প্রচামরর অ্ক্তিকার" প্রক্ততষ্ঠা কমর তামের মৃতযযর পর তামের ব্যক্তিগত
বব্ক্তিষ্ট্যগুক্তি, যার ব্াক্তিক্তজযক মযিয আমে, যযমর্ তামের র্াম, েক্তব্, কণ্ঠস্বর ব্া স্বাক্ষর, এগুক্তি
ব্াক্তিক্তজযক যিাষি ব্া অ্র্র্ুমমাক্তেত ব্যব্হার যেমক সুরক্তক্ষত রাখার জর্য। উপরন্তু, এই অ্ক্তিকার
তামের ব্ংিিররা প্রম াগ করমত পামরর্, ক্তিল্পীমের মৃতুযর পর তামের সেৃিতা ব্া ভাব্মযক্ততন ক্তর্ ন্ত্রি
এব্ং রক্ষা করার ক্ষমতার জর্য। এই আইর্ যকার্ ব্যক্তির যযৌর্তামযিক সুস্পষ্ট্ ক্তচত্র প্রকাি করা,
মার্ুষমক প্রক্ততমিাি পিন এব্ং "গভীর র্কি" যেমক রক্ষা করার জর্য র্তু র্ িাক্তি বতক্তর কমর, যা
হি এমর্ কৃ ক্তত্রম ক্তমক্তি া যা ক্তিক্তজটাি যুমগ ক্রমব্িনমার্ভামব্ ভু া ঘটর্ার েক্তব্ বতক্তর করমত ব্যব্হার
করা হমে।
"ক্তিক্তজটাি যুমগ, মৃত ব্যক্তিরা প্রা ই েুষ্কৃক্ততমের ক্তিকার হমত পামরর্ যারা তামের মৃতুযমক তামের
মযিির্ কমর মুর্াফা করমত চা তামের সেৃিতামক ব্যব্হার কমর - যা আজ যিষ হমব্," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্টি আগামী কম ক েিমকর জর্য একটি ক্তর্রাপে ও র্যাযয ক্তর্উ ই কন
বতক্তর করার সমম মৃত ব্যক্তিমের অ্ক্তিকার রক্ষা করার জর্য একটি গুরুত্বপযিন পেমক্ষপ।"
"প্রচামরর অ্ক্তিকার" ব্িমত প্রমতযক ব্যক্তির ক্তর্জস্ব ব্যক্তিগত বব্ক্তিষ্ট্যগুক্তির ব্াক্তিক্তজযক ব্যব্হার ক্তর্ ন্ত্রি
করার সহজাত অ্ক্তিকারমক যব্াঝা । তামের মৃতুযর পর, এই আইর্টি ক্তিক্তজটাি যুমগ ব্াক্তিক্তজযক
উমেমিযর জর্য ক্তিল্পীমের অ্র্র্ুমমাক্তেত যিাষমির যেমক রক্ষা করার প্রম াজর্ী তার সামে েীঘনক্তেমর্র
ফার্স্ন অ্যামমন্ডমমমের সুরক্ষাগুক্তির ভারসাময ব্জা রামখ।
বসম্বর্টর ডায়ার্ সোবভম্বর্া িম্বলর্, "এই আইর্টি ক্তিল্পীমের এব্ং তামের ভাব্মযক্ততনমক আজ এব্ং
তামের মৃতুযর পর ব্েমরর পর ব্ের িমর সুরক্তক্ষত রাখমব্। এোডাও এটি তামের েক্তব্ অ্শ্লীি

ক্তচমত্রর উপর আমরাপ করার যেমক তামের রক্ষা করমত গুরুত্বপযিন পেমক্ষপ গ্রহি কমর, যা শুিুমাত্র
তামের খযাক্তত র্ষ্ট্ করমত চা । এই গুরুত্বপযিন পেমক্ষপগুক্তি আমামের রাজযমক সকি িমরর ক্তিল্পীমের
জর্য একটি ক্তর্রাপে এব্ং র্যাযয স্থার্ কমর তু িমব্ তামের গৃহ ক্তহসামব্ িাকার জর্য। এই ক্তব্িটি
আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য আক্তম গভর্নর কুওমমামক ির্যব্াে জার্াই এব্ং শ্রক্তমকমের অ্ক্তিকামরর জর্য
তাাঁর পািাপাক্তি যেমক িডাই চাক্তিম যাও ার জর্য আগ্রহী।"
অোম্বসেবল সেসো শহম্বলর্ ওয়াইর্বির্ িম্বলর্, "ব্তন মামর্, হাজার হাজার ক্তিল্পী এব্ং সম্প্রচারকারী
যারা ক্তর্উই কন মক ক্তর্মজর ব্াক্তড ব্মির্, তামের যকার্ সুরক্ষা যর্ই যসই সকি েুষ্কৃতকাক্তরমের যেমক
যারা তামের মৃতুযর পর ব্াক্তিক্তজযক িামভর জর্য তামের েক্তব্ এব্ং ব্যক্তিত্ব চু ক্তর কমর। এই ক্তব্িটি
এই িরমর্র অ্র্যা আচরমির ক্তব্রুমে উমেখমযাগয আইক্তর্ সুরক্ষা বতক্তর কমর, এব্ং সম্প্রোম র যসই
সব্ মার্ুষমের সুরক্ষা প্রোর্ কমর তামের যেমক যারা "গভীর র্কি" ব্যব্হার করমত পামর তামের
জািভামব্ যযৌর্ ক্তক্র াকিামপ ক্তিপ্ত হও া যেখামর্ার যেমক।"
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