
লসুিয়ান়ার গর্ভ নরকে সলখনু:
 সরিসটি শের়াসিকে ক্ষি়া ের়ার জন্য ত়ার প্রসত 

আহ়্ান জ়ান়ান। 

 অপর়াধে়াকল অপর়াধীর বযি ১৮ বছকরর 

েি সছল, এিন অপর়াধীকের ইকত়াপূকব্ভ েত্ভ ়াধীকন 

িসুতির িকু�়াগ ছ়াড়া �়াবজ্ীবন ে়ার়ােণ্ড শেওয়া 

হকয থ়ােকল রূত়াকপকক্ষ শিিব ব়াসতকলর লকক্ষ্য 

লসুিয়ান়া র়াকজ্যর আইন অনকুি়ােন সনসচিত ের়ার 

জন্য প্রকয়াজনীয িেল পেকক্ষপ সনকত আহ়্ান 

জ়ান়ান। 

 

আকবেনপত্র প়াঠ়ান:
Bobby Jindal

Governor of Louisiana

Post Office Box 94004

Baton Rouge

LA 70804-9004

USA

ফ্য়াক্স: +1 225 342 7099

সনকের ওকযবি়াইকে শেওয়া শ�়াগ়াক�়াগ ফরকির 

ি়াধ্যকি ইকিইল প়াঠ়ান:

http://www.gov.la.gov/index.

cfm?md=form&tmp=email_governor 

িক়্াধন: সপ্রয গরর্ভর / Dear Governor 

র়াষ্ট্রপসত ব়ার়াে ওব়াি়া-কে সলখনু: 
 কে়ান ধরকনর সরজ়াকর্ভেন ছ়াড়াই জ়াসতিংকের 

সেে ুঅসধে়ার িনে অনিুিথ্ভকনর জন্য �তুির়াকষ্ট্রর 

সিকনকে শপে ের়ার জন্য র়াষ্ট্রপসতর প্রসত আহ়্ান 

জ়ান়ান। 

আকবেনপত্র প়াঠ়ান:
Barack Obama

President

The White House

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

USA

ফ্য়াক্স: +1 202 456 2461

সনকের ওকযবি়াইকে শেওয়া শ�়াগ়াক�়াগ ফরকির 

ি়াধ্যকি ইকিইল প়াঠ়ান:

http://www.whitehouse.gov/contact 

িক়্াধন: সপ্রয র়াষ্ট্রপসত / Dear President 

www.amnesty.org /individuals-at-riskশিকটে্র ২০১১ 
িসূে ন়া়্ার: AMR 51/071/2011
Bengali

Amnesty International 
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street 
London WC1X ODW
United Kingdom

সরিসটি শের়াসি     

�তির়াষ্ট্র    

এখনই পেকক্ষপ সনন

অসধে়াকরর জন্য সলখনু
৩-১৭ সিকি্র ২০১১

অি়াধ়ারর সেছু েরনু



সরিসটি শের়াসিকে ১৯৯৪ ি়াকল ১৬ বছর বযকি েত্ভি়াকপকক্ষ জ়াসিকনর 

িম়্াবন়া ছ়াড়াই �়াবজ্ীবন ে়ার়ােকণ্ড েসণ্ডত ের়া হয। অপর়াধ 

ের়াে়াকল ১৮ বছর বযি হযসন এিন ে়াউকে এই ধরকনর ে়াসতি প্রে়ান 

আন্তজ্ভ ়াসতে আইকনর লংেন। সরিসটি শের়াসির এখন বযি ৩৩ বছর 

এবং শি ত়ার জীবকনর অকধ্ভকেরও শবসে িিয ে়ার়াগ়াকর ে়াটিকযকছ।

প্র়াপ্ত বযস্ককের আে়ালকত ত়ার সবে়ার েল়াে়াকল তৃতীয সেকন ১৬ বছর 

বযিী সরিসটি ত়ার শপ্রসিকের ে়াে়াকত়া ে়ােীকে ছুসরে়াহত ের়ার স্ীে়ার 

ের়ার ি়াধ্যকি শিকেন্ড-সিসরি ি়াি্ভ ়াকরর ে়াকয শে়াষী ি়াব্যতি হয। সবে়ার 

ে়া�্ভ েলকত থ়ােকল ত়ার িতুৃ্যেণ্ড হকত প়াকর এই রয শথকে শি শে়াষ 

স্ীে়ার েকরকছ। এর ি়াকন হকল়া শ� শি ত়ার সবরকুধে আনীত অসরক�়াগ 

ব়া ে়াসতির সবরকুধে ির়ািসর শে়ান আকবেন জ়ান়াকত প়ারকব ন়া। ২০০১ 

ি়াকল সরিসটি শের়াসি স্ীে়াকর়াসতি শেব়ার িিয ত়ার অসধে়ারগকুল়া বঝুকত 

ন়া প়ার়া সেংব়া সবে়ারে়া�্ভ িম্পকে্ভ  ধ়ারর়া েরকত ন়া প়ার়ার েথ়া 

উকলেখ েকর ত়ার স্ীে়াকর়াসতি প্রত্য়াহ়াকরর আকবেন জ়ান়ায। ত়ার শিই 

আকবেন প্রত্য়াখ়ান ের়া হয।

সরিসটি শের়াসির শেেবে়াল সছল েঠিন এবং শেেকব শি শ�ৌন সন�্ভ়াতকনর 

সেে়ার হকযসছল। ১৩ বছর বযকি আত্মহত্য়ার শেষ়্া ে়াল়াকন়ার পর ত়াকে 

এেটি িকন়াকর়াগ সেসেৎি়া শেক্রে রসত্ভ  ের়া হকযসছল।

ে়ার়াগ়াকরর এেজন তত্ত়াবধ়ায সরিসটি শের়াসির ব্য়াপ়াকর বকলকছন 

“এেজন আেে্ভ ে়ার়াবন্ী---- িি়াকজ বিব়াকির সবিতীয িকু�়াগ 

প়াওয়ার শ�়াগ্য।” ে়ার়াগ়াকর থ়াে়াে়ালীন িিকয সরিসটি শের়াসি শলখ়াপড়া 

েকরকছ এবং এেটি হ়াইসু্কল সিক়্াি়া ও েৃসষ সবষকয সিগ্ী অজ্ভ ন 

েকরকছ। কি লসুিয়ান়া ে়াকরেেন়াল ইন্সটিটিউে অফ ওকিন-এ সেক্ষ়াগ্হর 

েকরকছ, ক�খ়াকন ত়াকে ে়ার়ারধুে র়াখ়া হকযকছ। ত়ার েসনষ্ঠ আত্মীয 

ি়াইল্ডকরি তুন্ভ়াকগ বকলকছন শ� সরিসটি শের়াসি সবিতীয িকু�়াগ প়াওয়ার 

শ�়াগ্যত়া র়াকখ।

জ়াসতিংকের সেে ুঅসধে়ার িনে অনিুিথ্ভন েকরসন এিন শেেগকুল়ার 

িকধ্য শি়াি়াসলয়া ছ়াড়া �তুির়াষ্ট্র রকযকছ। িনকে বল়া আকছ শ� অপর়াধ 

িংেেনে়াকল অপর়াধীর বযি ১৮ বছকরর েি হকল ত়াকে িসুতির 

িম়্াবন়া ছ়াড়া �়াবজ্ীবন ে়ার়ােণ্ড প্রে়ান ের়া �়াকব ন়া। অনিুিথ্ভন ন়া 

েরকলও েুসতিকত স়্াক্ষরে়ারী শেে হওয়ার ে়ারকর �তুির়াষ্ট্র এখকন়া এিন 

সেছু েরকত প়াকর ন়া �়ার ি়াধ্যকি আন্তজ্ভ ়াসতে এই েুসতির লক্ষ্য ও 

উকদেে্য ব্য়াহত হকত প়াকর। �তুির়াকষ্ট্র ২,৫০০ এরও শবসে ব্যসতি েত্ভ ়াধীকন 

িসুতির িম়্াবন়া ছ়াড়াই �়াবজ্ীবন ে়ার়ােণ্ড শর়াগ েরকছ �়াকের বযি 

অপর়াধ িংেেনে়াকল ১৮ বছকরর েি সছল।

সরিসটি শের়াসি-   
এখনই পেকক্ষপ সনন  

এর জন্য

অসধে়াকরর জন্য সলখনু
৩-১৭ সিকি্র ২০১১

অি়াধ়ারর সেছু েরনু


