
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা 21 জর্ িেবির োবি মওকুফ কম্বর বিম্বেম্বের্  
  
অর্ুম্বোচর্া, পরু্িনাসর্ এিং কবমউবর্টির প্রবি বিশ্বিিা প্রিেনম্বর্র জর্ে িেবিম্বির প্রবি সহার্ুভুবি 

দিখাম্বর্া হম্বেম্বে 
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে উমেখম াগযভামে পুর্েনাসর্ ও েমমউমর্টির প্রমি অ্পরাধ হ্রাস 
েরার দঢ়ৃ মমর্াভাে প্রদর্নর্োরী 21 েযমির র্ামি মওকুফ েমর দদর্  
  
"মর্উ ইয়মেন , আমরা মেশ্বাস েমর দ  আইর্টি র্যায়সঙ্গি এেং সহার্ভূুমির্ীল হওয়া 
উমিি।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সরোর স্বিন্ত্রভামে মুমির ক্ষমিা অ্জন মর্র জর্য প্রমিমিি, 
 ারা অ্পরাধ েমরমে িামদরমে অ্র্নেহ পুর্েনাসমর্ জমিি হমি উৎসামহি েরমে এেং দসই 
েযমিমদরমে মর্মজর এেং অ্মর্যর জর্য এেটি ভামলা ভমেষ্যমির মদমে োজ েরমি সহায়িা েরমে। 
 ারা ক্ষমা পামের্, েেমরর পর েের ধমর, িারা প্রমাণ েমরমের্ দ  িারা িামদর েমমউমর্টির 
র্মির্ালী সদসয এেং এেটি পমরষ্কার দেমের দ াগয  া িামদরমে অ্মর্ে আমগ দদাষ্ী সােযি এর 
েলঙ্ক দর্মে মুমি দদমে।  ারা র্ামি পামের্ িারা এেটি সফল পুর্েনাসমর্র সম্মুখীর্ হময়মের্, 
িামদর োমজর জর্য সমিযোমরর অ্র্ুিাপ প্রদর্নর্ েমরমের্ এেং মর্মজমে সমামজ পুর্রায় প্রমেমর্র 
দ াগয মহমসমে দদমখময়মের্। এই ক্ষমা আমরা র্যা য এেং আমরা সহার্ুভূমির্ীল মর্উ ইয়মেন র 
আমরেটি পদমক্ষপ এেং আমম িামদর মর্িা ও র্যায়মেিার এেং পুর্েনাসমর্র জর্য আমেদর্োরীমদর 
প্রমিমর্মধত্বোরী দস্বোমসেী অ্যােমর্নমদর ধর্যোদ জার্াই।"  
  
ক্ষমা  
 
কাবিোর্ মোম্বকবি ম মর্ 43 েের েয়সী, 2001 এেং 2002 সামল মামরজয়ুার্া রাখার 
অ্মভম ামগ িৃিীয় মাত্রার দদাষ্ী সােযি হর্। মমজ মযামেমি 18 েের ধমর অ্পরাধমুি, এেজর্ 
দরমজস্টার্ন  র্াসন এেং COVID-19 এর জর্স্বাস্থ্য সংেমের সময় মর্উ ইয়েন  দস্টে জমুি এেটি র্ামসনং 
দহামম োজ েমরমের্। সামমর্র সামরর েমী মহমসমে িার ভূমমো োিাও, মমজ মযামের্মজ মির্ 
মামেন র্ র্াগমরমের মা এেং মিমর্ িার স্থ্ার্ীয় মগজন ায় সমিয় রময়মের্, দ খামর্ মিমর্ এমর্ 
দস্বোমসেী েমনসূমিমি োজ েরমের্  া এো েসোসোরী প্রেীণ মর্উ ইয়েন োসীমদর খাোর 
সরেরাহ েমর। এেটি ক্ষমা মমজ মযামেমিমে িার পমরোমরর সামর্ মামেন র্  িুরামে র্ােমি 
সহায়িা েরমে।  



 

 

  
দরাজাবরও দপর্া ম মর্ 61 েের েয়সী, 1981 এেং 1986 সামল মিিীয় মাত্রায় দপটিে লারমসমর্ 
এেং র্াোমির দিষ্টার অ্মভম ামগ দদাষ্ী সােযি হর্। মমজ দপর্া দ ৌর্ পািারোরীমদর িারা এই 
অ্পরাধ েরমি োধয হর্ এেং  ার ফমল এর মর্োর হর্। মর্ নাির্, গৃহহীর্িা এেং 
পািারোরীমদর িারা েেমরর পর েের মর্ নািমর্র মর্োর শর্র্মের মেময়র পর মমজ দপর্া এখর্ 
34 েের ধমর অ্পরাধমিু রময়মের্। এেটি ক্ষমা মমজ দপর্ামে  ুিরামে র্াোর অ্র্ুমমি দদমে, 
দ খামর্ মিমর্ 50 েেমররও দেমর্ সময় ধমর েসোস েমরমের্।  
  
আম্বলজাম্বরা পোবিলা ম মর্ 57 েের েয়সী, 2005 সামল মর্য়মন্ত্রি ওষ্ুধ অ্বেধভামে মেমির 
অ্পরামধ (Criminal Sale of a Controlled Substance) পঞ্চম মাত্রার দদাষ্ী সােযি হময়মেল। 
জীের্ পমরেিন র্োরী দরু্নের্ার পমরর েেরগুমলমি মমস্টার পযামর্লার র্ামির র্ের্া র্মেমে দ খামর্ 
মিমর্ এেটি গামি ধাক্কার আর্ামি গুরুির আহি হর্। মিমর্ িার আর্ামির র্ারীমরে এেং 
মার্মসে প্রভামের সামর্ লিাই েমরমেমলর্। মিমর্ প্রায় 16 েের ধমর অ্পরাধমুি, এেং এখর্ িার 
আর দোমর্া অ্পরাধমূলে অ্মভম াগ দর্ই এেং মিমর্ এেটি েৃহৎ ও র্মর্ি পমরোমরর সামর্ 
 ুিরামে োস েমরর্,  ার মমধয িার 25 েেমরর দেমর্ েয়সী সঙ্গী এেং েয়জর্ মামেন র্ র্াগমরে 
মর্শু রময়মে। এেটি ক্ষমাই মমস্টার পযামর্লামে িার পমরোমরর সামর্  ুিরামে র্াোর অ্র্ুমমি 
প্রদার্ েরমে।  
  
দরাসা দসাসা দভগা ম মর্ 59 েের েয়সী, 1991 সামল এেটি মর্য়মন্ত্রি ওষ্ধু অ্বেধভামে মেমির 
জর্য িৃিীয় মাত্রার দদাষ্ী সােযি হময়মেল। অ্র্য দদমর্ এেটি আপমিজর্ে সম্পেন  দর্মে পামলময় 
 াওয়ার পর পরই মমজ দসাসা দভগামে দদাষ্ী সােযি েরা হয়। িার সাজা দভাগ েরার সময়, 
মিমর্ সাধারণ মর্ক্ষার মেোর্ (General Educational Development, GED) অ্জন র্ েমরর্ এেং 
মাদমের অ্পেযেহামরর মিমেৎসা েরা হয়। প্রায় মির্ দর্ে ধমর িার দোমর্া অ্পরাধ দর্ই। মিমর্ 
িার দেমল, র্ামি-র্ািমর্ এেং িার পমরোমরর অ্র্যার্য সদসযমদর সামর্ মর্উ ইয়মেন  োস েমরর্। 
মিমর্ িার িািন  েমমউমর্টির সামর্ সমিয়ভামে জমিি। এেটি ক্ষমা মমজ দসাসা দভগামে িার 
পমরোমরর সামর্  ুিরামে র্াোর অ্র্ুমমি দদমে। 
  
হোবরসর্ দরি ম মর্ 67 েের েয়সী, 1996 সামল এেটি মর্য়মন্ত্রি ওষ্ধু অ্বেধভামে মেমির জর্য 
িৃিীয় মাত্রার দদাষ্ী সােযি হর্। মমস্টার দরমর্র দদাষ্ী সােযি হওয়া িার জীেমর্র এেটি অ্িযন্ত 
েঠির্ সমময় র্মে, এরপর মিমর্ এেটি ইর্জমুরর োরমণ িার িােমর হারার্ এেং িার 
অ্যাপােন মমমে আগুর্ দলমগ ধ্বংস হময়  াওয়ার পর গৃহহীর্ হময় পমির্। মমস্টার দরর্ 40 েেমররও 
দেমর্ সময় ধমর মামেন র্  ুিরামে েসোস েরমের্ এেং গি 24 েের ধমর মিমর্ অ্পরাধমুি। 
এেটি ক্ষমা িামে  ুিরামের র্াগমরে হওয়ার স্বপ্ন পূরণ েরমি সহায়িা েরমে। 
  
সালভাির সাবিম্বর্া বজম্বমম্বর্জ ম মর্ 63 েের েয়সী, মর্য়মন্ত্রি ওষ্ুধ রাখার অ্পরামধ িৃিীয় 
মাত্রার দদাষ্ী সােযি েরা হয়, প্রর্ম মাত্রার র্াোমি এেং িৃিীয় মাত্রার এেটি অ্স্ত্র রাখার দিষ্টার 
অ্মভম ামগ দদাষ্ী সােযি েরা হয়। মমস্টার মজমমমর্জ মর্মভমর্টিমি েযামিলর এেং PhD অ্জন র্ 
েমরমের্। মিমর্ 1990 সামল সালভাদর ইভামিমলমস্টে এমসামসময়র্র্ এেং িািন  প্রমিিা েমরর্। 



 

 

িািন টির এখর্ জািীয় 1,200 সদসয এেং 200 আন্তজন ামিে সাইে আমে। মিমর্ িারটি েইময়র 
দলখে,  ার মমধয রময়মে এেটি আত্মজীের্ী দ খামর্ মিমর্ পুর্েনাসমর্র েযমিগি পর্ মর্ময় 
আমলাির্া েমরর্। মিমর্ পমুয়মিন া মরমোমি হামরমের্ পরেিী ত্রাণ োমজ সহায়িা েমরমের্। িার 
দর্টি সম্মার্সিূে পরুস্কার আমে,  ার মমধয েয়টি মর্উ ইয়েন  দস্টমের আইর্ প্রমণিামদর দর্াষ্ণা, 
 ার দেমর্রভাগই িার হামরমের্ ত্রাণ প্রমিষ্টার সামর্ সম্পমেন ি। মিমর্ 34 েের ধমর অ্পরাধমুি 
রময়মের্। এেটি ক্ষমা িামে এেজর্ মামেন র্ র্াগমরে হমি এেং িার িামিন র সামর্ ত্রাণ মেষ্য়ে 
োজ েরার জর্য আমরা অ্োমধ ভ্রমণ েরার অ্র্ুমমি দদমে।  
  
র্ািাো দজাম্বসফম্বক ম মর্ 34 েের েয়সী, 2012 সামল জামলয়ামির দিষ্টার অ্মভম ামগ মিিীয় 
মাত্রার দদাষ্ী সােযি েরা হয়। মমজ দজামসমফর আর দোমর্া অ্পরাধমলূে অ্মভম াগ দর্ই এেং 
দরসু্টমরে মর্মে িত্ত্বােধায়ে পমদ োজ েরার সময় মিমর্ 8 েের ধমর অ্পরাধমুি। মিমর্ দইু 
সন্তামর্র এেে মা,  ামদর উভয়ই মামেন র্ র্াগমরে। এেটি ক্ষমা মমজ দজামসফমে িার সন্তার্মদর 
সামর্ মামেন র্  ুিরামে র্াোর অ্র্ুমমি দদমে। 
  
বভক্টর দমবির্া ম মর্ 53 েের েয়সী, 1998 সামল মর্য়মন্ত্রি ওষ্ুধ মেমির দিষ্টার অ্পরামধ 
িৃিীয় মাত্রার দদাষ্ী সােযি হময়মেল। প্রর্মম মর্মনাণ োজ েমরমের্ এেং িারপর ট্রাে ড্রাইভার 
মহমসমে 22 েের ধমর মমস্টার দমমর্র্া লাভজর্ে েমী মহমসমে মর্ ুি হময়মের্। মিমর্ এখর্ এেটি 
সু্কল োস ড্রাইভার মহমসমে োজ েমরর্, প্রমিেন্ধী মর্শুমদর মর্উ ইয়েন  র্হমরর সু্কমল মর্ময়  ার্। 
মমস্টার দমমর্র্ার র্মর্ি পমরোমরর দেমর্রভাগই মামেন র্  ুিরামে োস েমর,  ার মমধয রময়মে 
িার দেমল, ম মর্ দমমরর্ েপনমসর এেজর্ অ্মভজ্ঞ মহমসমে আফগামর্িামর্ োজ েমরর্। এেটি ক্ষমা 
মমস্টার দমমর্র্ামে িার পমরোমরর সামর্ মামেন র্  িুরামে র্ােমি সহায়িা েরমে। 
  
এম্বিাোিন  কর্র ম মর্ 52 েের েয়সী, 1992 এেং 1993 সামল মর্য়মন্ত্রি ওষ্ুধ রাখা এেং 
পমিিােমৃি সংিান্ত অ্পরামধ পঞ্চম মাত্রার দদাষ্ী সােযি েরা হয়,  ার মমধয রময়মে পমিিােমৃির 
উমেমর্য দর্ারামফরা েরা (দলাইোমরং)। মমস্টার ের্র 27 েের ধমর দোমর্া অ্পরাধমূলে োমজর 
জর্য দদাষ্ী সােযি হর্মর্ এেং প্রায় দইু দর্ে ধমর এেটি দপার্াে খুিরা মেমিিার জর্য দিিা 
এেং উইমডা মর্সমে মর্জাইর্ার মহমসমে োজ েমরমের্। মিমর্ মর্উ ইয়মেন র প্রাণেন্ত েযামরমেয়ার্-
আমমমরোর্ েমমউমর্টির সামর্ গভীরভামে সমৃ্পি এেং এেটি দোম্পামর্ পমরিালর্া েমরর্  া মর্উ 
ইয়েন  এেং সারা মেমশ্ব োমর্নভাল উদ াপমর্র জর্য মেিৃি দপার্াে মর্জাইর্ েমর এেং িার 
েমমউমর্টির িরুণমদর জর্য সাংসৃ্কমিে ও মর্ক্ষামূলে অ্র্ুিামর্ অ্ংর্গ্রহণ েমর। এেটি ক্ষমা 
মমস্টার ের্রমে িার পমরোমরর সামর্  ুিরামে র্াোর অ্র্ুমমি দদমে,  ার মমধয িার সঙ্গী, মা 
এেং ভাইমোর্ও র্ােমে।  
  
জহুাইর মুবিহ ম মর্ 43 েের েয়সী, 2000 সামল গ্রযাড লারমসমর্র দাময় িৃিীয় মাত্রার দদাষ্ী 
সােযি েরা হয়। অ্পরামধর সময় মমস্টার মুমিহ-এর েয়স মেল 22 েের। দদাষ্ী সােযি হওয়ার 
পর দর্মে মিমর্ মর্উ ইয়েন  মসটির খাদয দসো মর্মে মর্ ুি হময়মের্। মমস্টার মুমিহ এেজর্ 
মামেন র্ র্াগমরেমে মেময় েমরমের্ এেং িার এেটি মামেন র্ র্াগমরে ের্যা আমে। মিমর্ 20 েের 
ধমর অ্পরাধ মুি মেমলর্। এেটি ক্ষমা িামে িার স্ত্রী এেং সন্তামর্র সামর্ মামেন র্  ুিরামে 



 

 

র্াোর অ্র্ুমমি দদমে। 
  
দজালান্তা উইসবর্উস্কাম্বক ম মর্ 58 েের েয়সী, 2005 দর্মে 2013 সামলর মমধয দপটিে 
লারমসমর্ এেং দপটিে লারমসমর্মে দদাষ্ী সােযি েরা হয়। িার অ্পরাধ িুমরর সামর্ জমিি এেং 
অ্মহংস মেল। মিমর্ 7 েের ধমর অ্পরাধমুি। মিমর্ এেজর্ মামেন র্ র্াগমরেমে মেময় েমরমের্ 
এেং দইু সন্তার্ ও মির্ র্ামি-র্ািমর্ আমে। মিমর্ েিন মামর্ িার েয়স্ক মাময়র এেজর্ 
িত্ত্বােধায়ে, ম মর্ এেজর্ মামেন র্ র্াগমরে। এেটি ক্ষমা মমজ উইসমর্উস্কামে  ুিরামে র্ােমি 
এেং এেই সামর্ এেজর্ মামেন র্ র্াগমরে হমি সহায়িা েরমে। 
  
রাফাম্বেল হার্নাম্বেজ ম মর্ 50 েের েয়সী, 1994 সামল র্াোমির দাময় িৃিীয় মাত্রার দদাষ্ী 
সােযি হর্। অ্পরামধর সময় মমস্টার হার্নামেমজর েয়স মেল 23 েের এেং মিমর্ 26 েের ধমর 
অ্পরাধমুি মেমলর্। মিমর্ 2002 সাল দর্মে মর্উ ইয়েন  মসটি সংমর্াধর্ মেভাগ িারা মর্ ুি এেং 
িার মপিামািা ও মির্ সন্তামর্র সমঙ্গ মর্উ ইয়মেন  োস েমরর্,  ামদর সোই মামেন র্ র্াগমরে। 
মিমর্ দোেমেলায় মামেন র্  ুিরামে আমসর্। ক্ষমা েরমল জর্াে হার্নামেজ  ুিরামের র্াগমরে হমি 
পারমের্। 
  
টমাস কোম্বিরা ম মর্ 52 েের েয়সী, 1990 সামল মর্য়মন্ত্রি ওষ্ুধ অ্বেধভামে মেমির দিষ্টার 
অ্পরামধ িৃিীয় মাত্রার দদাষ্ী সােযি হময়মেল। মমস্টার েযামেরা 30 েের ধমর অ্পরাধমুি। িার 
মেরুমে আর দোমর্া অ্মভম াগ দর্ই এেং মিমর্ িার পমরোরমে সামপােন  েরার জর্য োজ েমরর্। 
মিমর্ এেটি অ্লাভজর্ে সংস্থ্ার জর্য োজ েমরমের্  া গৃহহীর্মদর খাদয সরেরাহ েমর। মিমর্ 
30 েের ধমর মেোমহি, িার এেটি দেমল আমে এেং মিমর্ িার মাময়র দদখামর্ার্া েমরর্। 
এেটি ক্ষমা িামে মামেন র্  ুিরামে র্াোর অ্র্মুমি দদমে।  
  
দরাজমাবর রবির্সর্ ম মর্ 54 েের েয়সী, 2000 সামল মামরজয়ুার্া রাখার অ্মভম ামগ িৃিীয় 
মাত্রার দদাষ্ী সােযি হর্। মিমর্ 20 েের ধমর অ্পরাধমুি। মিমর্ দইুটি োমজ এেজর্ প্রর্ম 
সামরর েমী - এেজর্ রাাঁধুমর্ মহমসমে এেং অ্র্যটি এেটি সহায়ে জীের্ াপর্ দেমে দরাগী 
পমরি না সহোরী মহমসমে দ খামর্ মিমর্ COVID-19 জর্স্বাস্থ্য সংেে এর সমময় োজ েমরমের্। 
মিমর্ 29 েের ধমর মামেন র্  ুিরামে েসোস েরমের্। িার পাাঁিটি সন্তার্ আমে,  ামদর মমধয 
মির্জর্ মামেন র্ র্াগমরে এেং পাাঁিজর্ র্ামি-র্াির্ী রময়মে। মমজ রমের্সর্ িার সন্তার্মদর 
এেমাত্র সরেরাহোরী, েখর্ও েখর্ও মির্টি োজ েমরর্ এেং িামদরমে সহায়িা েরা অ্েযাহি 
দরমখমের্। মিমর্ আর্া েমরর্ দ  মিমর্ এেমদর্ মর্মজই দরসু্টমরে খলুমের্। ক্ষমা েরমল মিমর্ 
মামেন র্  িুরামে র্ােমি পারমের্।  
  
োবি হ্রাসকরণ  
  
মাবরো অম্বিন াম্বর্জ ম মর্ 26 েের েয়সী, 2018 সামল মার্েহিযার দাময় প্রর্ম মাত্রার দদাষ্ী 
সােযি েরা হয়। র্য় েেমরর োরাদমের মমধয মিমর্ েয় েেমরর োরাদে দভাগ েমরর্। মমজ 
অ্মর্ন ামর্মজর শর্র্েোল মর্ নাির্ ও অ্েমহলায় পমরপণূন মেল। 20 েের েয়মস, মিমর্ িার 



 

 

অ্িযািামরি দপ্রমমেমে খুর্ েমরর্, দ খামর্ িার দপ্রমমে িামে মারধর ও শ্বাসমরাধ েরমেল। 
োরাগামর র্াোোলীর্ মমজ অ্মর্ন ামর্জ েৃমিমূলে প্রমর্ক্ষণ এেং েমম্পউোর দমরামমি অ্ংর্গ্রহণ 
েমরমের্ এেং দমমরমাউে মযার্হাের্ েমলমজর মাধযমম েমলজ দোসন গ্রহণ েমরমের্। িার 
প্রমফসরগণ পিামর্ার্ার প্রমি িার মর্িার প্রর্ংসা েমরমের্। মিমর্ োরাগামর র্াোোলীর্ এেটি 
ধারাোমহে োমজর ইমিহাস েজায় দরমখমের্ এেং সুপারভাইজারমদর োে দর্মে ইমিোিে োমজর 
মরমপােন  দপময়মের্। মমুির পর, মিমর্ িার মা এেং ভাইময়র সামর্ র্াোর পমরেের্া েমরর্। 
  
দেম্বরসা দিম্বিা ম মর্ 64 েের েয়সী, 2006 সামল খুমর্র দাময় মিিীয় মাত্রার দদাষ্ী সােযি হর্। 
22 েেমরর োরাদমের মমধয 16 েের মিমর্ োরাদে দভাগ েমরর্। দোেমেলায়, মমস দর্মোমে 
এেটি আপমিজর্ে পামরোমরে পমরমের্ দর্মে সমরময় দদওয়া হয় এেং িামে পামলি  মে রাখা 
হয়। মিমর্ িার প্রাপ্তেয়স্ক জীেমর্ আপমিজর্ে সম্পমেন র মমধয সেসময় র্ুরপাে দখময়মেমলর্,  ার 
মমধয রময়মে অ্পরামধর মর্োর েযমির সামর্ সম্পেন   ার জর্য িামে এখর্ 16 েেমররও দেমর্ 
সময় ধমর োরাগামর েেী েরা হময়মে এেং মিমর্ মর্মজমে রক্ষা েরমি িামে হিযা েমরমেমলর্। 
মমজ দর্মোর দোমর্া পূেন অ্পরামধর ইমিহাস মেল র্া। োরাগামর র্াোোলীর্ মমজ দর্মো 
মর্ নািমর্র প্রভাে মর্ময় অ্সংখয অ্র্ুিামর্ অ্ংর্গ্রহণ েমরমের্। মমজ দর্মো হসমপস এইর্ মহমসমে 
সাটিন মফমেে অ্জন র্ েমরমের্ এেং দের্ েময়েটি পশু িত্ত্বােধায়ে প্রমর্ক্ষণ েমনসূমিমি অ্ংর্গ্রহণ 
েমরমের্,  ার মমধয রময়মে োমরর মপেমর্ কুকুরোর্া ও দপাষ্া প্রাণী সহায়িা, দপাষ্া প্রাণীর সজ্জা 
এেং কুকুমরর আর্ুগিয প্রমর্ক্ষণ।  
  
আর্নল্ড রাইম্বমাম্বডা ম মর্ 70 েের েয়সী, 1983 সামল খুমর্র জর্য মিিীয় মাত্রার এেং অ্স্ত্র 
রাখার অ্পরামধ মিিীয় মাত্রার দদাষ্ী সােযি হয়। 50 েেমরর োরাদমের মমধয মিমর্ 39 েেমরর 
োরাদে দভাগ েমরমের্। মমস্টার রাইমমামডা মভময়ির্ামমর এেজর্ অ্মভজ্ঞ প্রেীণ েযমি ম মর্ 17 
েের েয়মস িামলোভুি হর্ এেং মভময়ির্াম  ুমে দাময়ত্ব পালর্ েমরর্। মফমর আসার পর, মিমর্ 
দরু্নের্া পরেিী মার্মসে সমসযায় (PTSD) ভুগমেমলর্  া ধ্বংসাত্মে আিরমণ প্রোমর্ি হয়। 
োরােেী র্াোোলীর্ মিমর্ PTSD এর সামর্ োরােেী প্রেীণমদর পমক্ষ ের্া েমলমের্ েমরমের্, 
 ার মমধয রময়মে প্রেীণমদর মিমেৎসা এেং মিমেৎসার সুম াগ োিামর্া। মমস্টার রাইমমামডা PTSD 
সম্পমেন  এেটি প্রেন্ধ মলমখমের্  া আমমমরোর্ দসাসাইটি অ্ে মিমমমর্ালমজর োমষ্নে সভায় 
উপস্থ্াপর্ েরা হময়মে এেং মামরস্ট েমলমজ দইুটি দসমমস্টার সম্পন্ন েমরমের্। মিমর্ এে দর্মেরও 
দেমর্ সময় ধমর অ্র্ার ব্লমে েসোস েমরমের্। মিমর্ েমেিা দলমখর্ এেং মযুরাল আাঁমের্। মুমির 
পর, মমস্টার রাইমমামডা িার দোমর্র সামর্ র্ােমের্ এেং িার ভাইময়র োমপনমি েযেসায় োজ 
েরমের্।  
  
বিফটর উইবলোমসর্ ম মর্ 43 েের েয়সী, খুমর্র দাময় মিিীয় মাত্রার, র্াোমি প্রমিষ্টার জর্য 
মিিীয় মাত্রার, মর্য়মন্ত্রি ওষ্ুধ অ্বেধভামে রাখার জর্য িৃিীয় মাত্রার দফৌজদারী অ্পরাধ এেং 
1996 ও 1997 সামল মর্য়মন্ত্রি ওষ্ুধ অ্বেধভামে রাখার জর্য িিুর্ন মাত্রার দফৌজদারী অ্পরাধ 
েমরর্ এেং অ্পরামধর সময় িার েয়স মেল 18 েের। 25 েেমরর োরাদমের মমধয 25 েেমরর 
 ােজ্জীের্ োরাদে মিমর্ দর্ষ্ েমরমের্। িামে দ  খুমর্র দাময় দদাষ্ী সােযি েরা হয়, মিমর্ দসই 
মট্রগার োমর্র্মর্। মমস্টার উইমলয়ামসর্মে লালর্-পালর্ েরার দেউ মেল র্া এেং এেটি োমিমি 



 

 

দিে দর্ওয়ার আমগ পামলি োমিমি দেমি ওমের্ দ খামর্ িামে মর্ নাির্ েরা হয়। এই 
মর্ নািমর্র সংোদ জার্ামর্ার পর, 17 েের দর্ষ্ হওয়ার আমগ িামে এেটি আশ্রয়মেমে স্থ্ার্ান্তর 
েরা হয়। োরাগামর েেী র্াোোলীর্, মমস্টার উইমলয়ামসর্ এেটি জামর্নমযার্ ইমলেমট্রমর্য়ার্ 
সাটিন মফমেে এেং GED, এেটি সহম াগী মর্গ্রী এেং এেটি স্নািে মর্গ্রী অ্জন র্ েমরর্, গমণমি 
দমজর েরার পর 2019 সামল োর্ন  মপ্রজর্ ইমর্মর্ময়টিভ দর্মে স্নািে মর্গ্রী অ্জন র্ েমরর্। মিমর্ 
োরােেী েযমিমদর জর্য এেটি GED টিউর্র্ দপ্রাগ্রাম প্রমিিা েমরর্, েমর্নল োরাগার মর্ক্ষা 
প্রেমের মর্ক্ষার্ী এেং হাভন ার্ন , ব্রাউর্ এেং ভারমে মেশ্বমেদযালময়র মেিেন  দমলর মেরুমে 
প্রমিিমিিা েমর োর্ন  মপ্রজর্ ইমর্মর্ময়টিমভর মেিেন  েমনসূমিমি অ্ংর্গ্রহণ েমরর্। োরাগামর েেী 
র্াোোলীর্ সমময় মমস্টার উইমলয়ামসর্ মফমর্ক্স দেয়াসন দর্ক্সমপয়ার মর্ময়োর গ্রুমপর সহ-প্রমিিা 
েমরর্ এেং মরহযামেমলমের্র্ থ্রু দয আেন স-এ অ্ংর্গ্রহণ েমরর্।  
  
জোবকম্বটা দকম্বিম্বর্া ম মর্ 55 েের েয়সী, এেটি মর্য়মন্ত্রি ওষ্ধু অ্বেধভামে মেমির অ্পরামধ 
প্রর্ম মাত্রার, এেটি মর্য়মন্ত্রি ওষ্ধু অ্বেধভামে রাখার জর্য প্রর্ম মাত্রার, এেটি মর্য়মন্ত্রি ওষ্ুধ 
অ্বেধভামে রাখার দাময় মিিীয় মাত্রার এেং 1996 সামল মর্য়মন্ত্রি ওষ্ধু অ্বেধভামে রাখার দাময় 
িৃিীয় মাত্রার দদাষ্ী সােযি হর্। মিমর্ 38.5 েের েয়স দর্মে 50 েের প নন্ত 15 েের র্ামি 
দভাগ েমরর্। োরাগামর র্াোোলীর্, মমস্টার দসমর্মর্া প্রর্াসমর্ে দপােন ার সহ দের্ মেেু োজ 
েমরমের্- এেটি মেশ্বি পদ  া মর্েনাহী দল এেং সমুেধা সপুামরর্মের্মর্েমে সহায়িা েমর। মিমর্ 
মাদে পুর্েনাসর্ এেং দিাধ পমরিালর্া দপ্রাগ্রাম সম্পন্ন েমরমের্। মমস্টার দসমর্মর্া োরাগামর 
র্াোোলীর্ GED অ্জন র্ েমরমের্, মিমর্ অ্র্ার ব্লমে োস েমরমের্ এেং মিমর্ মেশ্বি েমমউমর্টির 
এেজর্ সমিয় সদসয। মুমির পর িামে িার মর্জ দদর্ দর্ামমমর্োর্ প্রজািমন্ত্র মর্েনামসি েরা হমে 
এেং িার পমরোমরর সামর্ পুর্রায় এেমত্রি েরা হমে।  
  
গাস দিবেো ম মর্ 38 েের েয়সী, 2003 সামল র্াোমির দাময় প্রর্ম মাত্রার দদাষ্ী সােযি েরা 
হয়। মমস্টার দেমর্য়া রািায় দইুটি র্াোমির দাময় 25 েেমরর মমধয 18 েের োরাদে দভাগ 
েমরমের্। োরাগামর র্াোোলীর্, মিমর্ িার GED ক্লামসর ভযামলমর্মটামরয়ার্ মেমলর্ এেং হার্সর্ 
মলংমের মাধযমম SUNY সমুলভার্ েমমউমর্টি েমলজ (SUNY Sullivan Community College) 
দর্মে অ্র্াসন সহ অ্যামসামসময়ে মর্গ্রী অ্জন র্ েমরর্,  া েেীমদর জর্য েমলজ ক্লাস প্রদার্ েমর। 
মিমর্ এেজর্ GED টিউের, এেজর্ িযামপল দেরামর্ এেং মিলমড্রর্ অ্ে প্রমমস-এর এেজর্ 
োরােেী দর্িা মহমসমে োজ েমরমের্,  া োরােেী েযমিমদর সন্তার্মদর সমর্নর্ েমর। মুমির 
পর, মিমর্ িার স্ত্রীর সামর্ র্ােমের্ এেং মিমমর্াল জামস্টস এর মর্গ্রীর জর্য োজ িামলময় 
 ামের্।  
  
দজাম্বসফ র্রমোর্ ম মর্ 60 েের েয়সী, 2004 সামল র্াোমির দাময় প্রর্ম মাত্রার এেং 
অ্যাসমের অ্পরামধ মিিীয় মাত্রার দদাষ্ী সােযি েরা হময়মেল। মিমর্ এেজর্ মাদোসিমে 
সহায়িা েরার জর্য অ্পরাধ েমরমের্। 20 েেমরর োরাদমের মমধয মিমর্ 16 েেমরর োরাদে 
দভাগ েমরমের্। মমস্টার র্রমযার্ োরাগামর েেী র্াোর পর দর্মে র্ান্ত আমের্ এেং মাদমের 
অ্পেযেহার পুর্েনাসর্ দপ্রাগ্রামমং সম্পন্ন েমরমের্।  খর্ েেী মেমলর্, মিমর্ িার GED অ্জন র্ 
েমরমের্, সমহংসিা মেমরাধী দোমসন অ্ংর্গ্রহণ েমরমের্ এেং খাদয দসো ভূমমোয় পূণন সময় োজ 



 

 

েমরমের্। মমস্টার র্রমযামর্র এেটি পমরষ্কার োরাগার র্ৃঙ্খলামলূে দরের্ন  আমে এেং প্রায় এে 
দর্ে ধমর মিমর্ অ্র্ার ব্লমে েসোস েমরমের্।  
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