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গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমার বিিৃবি  
  
"অফিসের ল োকজসের েোসে আমোর অতীসতর ফকছু আদোে-প্রদোে ফেস়ে প্রশ্ন উসেসছ।  
  
আফম কখসেোই কোউসক অপমোে করসত বো লকোে ক্ষফত করসত চোইফে। আফম আমোর জীবসের 
লবফিরভোগ েম়ে কমমসক্ষসে কোটিস়েফছ এবং যোরো েহকমী তোরোই প্রো়েই বযফিগত বনু্ধ।  
  
কমমসক্ষসে মোসে মোসে আফম মসে কফর লয আফম লকৌতুক করফছ করফছ এবং এমে রফেকতো কফর যো 
আফম মসে কফর মজোর। আমোর কোসছ যো মসে হ়ে লখ োচ্ছস , লেই ভোসব আফম মোসখ মসযয মোেুসের 
ফপছসে  োফগ। আফম এটো প্রকোসিয এবং একোসে কফর। আপফে আমোসক িত িত বোর ফিফিসের েম়ে 
এটো করসত লদসখসছে। আফম মোেুেসক তোসদর বযফিগত জীবে, তোসদর েম্পকম , ফবস়ে বো ফবস়ে েো 
করোর ফবেস়ে ফবরি কসরফছ। আফম কোউসক আঘোত করসত চোই েো এবং শুয ুএকটি অতযে 
গুরুতর কোসজ ফকছু হো কো ভোব এবং আ োপচোফরতো লযোগ করোর লচষ্টো কফর।  
  
আফম এখে বুেসত পোরফছ লয আমোর আ োপচোফরতোগুফ  অেংসবদেিী  বো অতযে বযফিগত হস়ে 
েোকসত পোসর এবং আমোর পদমযমোদোর কেো মোেো়ে লরসখ, আমোর ফকছু মেবয অেযসদর এমেভোসব 
প্রভোফবত কসর েোকসত পোসর যো আফম কখসেোই চোইফে। আফম স্বীকোর করফছ লয আফম যো বস ফছ 
তোর মসযয ফকছুর ভু  বযোখযো করো হস়ে েোকসত পোসর অবোফিত লপ্রম করোর প্রসচষ্টো ফহসেসব। লয 
লকউ এরকম অেুভব কসর েোকসত পোসরে, আফম েফতযই এর জেয দুুঃফখত।  
  
পফরষ্কোর ভোসব ব সত লগস , আফম কোউসক অেুপযিুভোসব স্পিম কফরফে এবং আফম কোউসক প্রস্তোব 
কফরফে এবং আফম কোউসক অস্বফস্তসত লি সত চোইফে, ফকন্তু এই েব অফভসযোগগুফ  এমে লয ফেউ 
ই়েকম বোেীসদর এর উত্তর প্রোপয।  
  
এই জেযই আফম এই অফভসযোগগুস ো খফতস়ে লদখসত একটি বোফহযক, স্বোযীে পযমোস োচেো লচস়েফছ।  
  
পৃেকভোসব, আমোর অফিে শুসেসছ লয ফকছু মোেুে ফমে লবসেসটর েোসে লযোগোসযোগ কসরসছে তোর 
এফগস়ে আেোর ফবেস়ে অেসেোে প্রকোি করোর জেয। লয লকউ এটো করসছে, তোসদর প্রফত আমোর 
বোতম ো হসচ্ছ আপফে আমোর এবং আমোর প্রিোেসের কোসছ ফক গুরুত্বপূর্ম, তো ফেস়ে ভু  ফেদ্ধোে 
ফেস়েসছে এবং আপেোর এখেই েোমো উফচৎ - বযোে।"  
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