
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা টামন 3 প্রোসবর্ক বর্ম্ব াম্বগর তৃতী  রাউন্ড ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে তার প্রশাসমর্র র্তুর্ নর্ম ামগর ঘ াষণা েরমের্।  

  

"প্রথম নির্ ঘথমে, আমামির প্রশাসর্ নর্উই েন বাসীমির জর্য প্রেৃত ফোফে সরবরাহ েমরমে এবং আমামির 

অ্গ্রসর হবার গনতশীেতা বজা  রাখার জর্য আনম এই উজ্জ্বে ও প্রনতভাবার্ িমের সামথ োজ েরমত পারার 

জর্য গনবনত", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এে সামথ, আমরা নর্উই েন মে শনিশােী, সমৃদ্ধ এবং আরও সমৃদ্ধ 

রামে পনরণত েরব সেমের জর্য।"  

  

বিল ঘেম্বরাবি াসনঘে নিফ অ্ফ স্টাফ নর্ম াগ েরা হম মে| নমমসস ঘিমরানজ াসন পূমবন গভর্নমরর 

এেমজনেউটিভ ঘেপুটি ঘসমেটানর নহমসমব োজ েমরমের্| এই ভূনমোমত, নতনর্ আন্তঃসরোর নবষ ে 

(Intergovernmental Affairs) িপ্তরগুনের ঘিখামশার্া, সম সূিী প্রস্তুত ও পনরিাের্া (Scheduling and 

Operations), আঞ্চনেে ও সাংনবধানর্ে নবষ সমূহ (Regional and Constituency Affairs), নবমশষ 

 টর্াবেী এবং নর্ম ামগর (Special Events and Appointments) অ্নফসগুনে তত্ত্বাবধার্ েরমতর্। এই 
ভূনমোর পূমবন, নমমসস ঘিমরানজ াসন ঘেপুটি ঘসমেটানর ফর এেমজনেউটিভ অ্পামরশমের এবং গভর্নমরর জর্য 
নেমরক্টর অ্ফ অ্পামরশে নহসামব োজ েমরমের্। নমমসস ঘিমরানজ াসন ঘবশ নেেু বের ধমর নর্উ ই েন  নসটি 

এবং ঘস্টট স্তমর সরোমরর ঘর্তৃমের পমি নেমের্। নসমস্টম ইনিনর্ ানরংম  ঘপর্নসেভানর্ া নবশ্বনবিযাে  

(University of Pennsylvania) ঘথমে নেগ্রী পাও ার পর নমমসস ঘিমরানজ াসন নিোর নগমফােন  নমোর এবং 
নেনস্টর্ কুইর্, উভম র অ্ধীমর্ 12 বের নর্উই েন  নসটি োউনেমের (New York City Council) নসনর্ র 

পিগুনেমত োজ েমরনেমের্।  

  

ঘমির ঘির্াম্বরল প্োবিক এ. মারবি ঘহামেযান্ড নসনেউনরটি ও জরুরী পনরমষবা নবভামগর (Division of 

Homeland Security and Emergency Services) েনমশর্ার মমর্ার্ীত হমবর্। ঘমজর ঘজর্ামরে 

পযানিে এ. মারনফ ও ানশংটর্ D.C এর ঘপন্টাগমর্ র্যাশর্াে গােন  বুযমরা জম ন্ট স্টামফর (National Guard 

Bureau Joint Staff) নেমরক্টর নহসামব তার ঘশষ নর্ম ামগর সামথ 41 বেমরর ঘবনশ সামনরে পনরমষবা পূণন 
েমরমের্। এর আমগ নতনর্ িীফ র্যাশর্াে গােন  বুযমরার (Chief National Guard Bureau) প্রধার্ েমী 
আনধোনরমের ভূনমো  োজ েমরমের্ 450,000 র্যাশর্াে গােন  সসর্য এবং সবমানর্মের তত্ত্বাবধা ে নহসামব 

িান ে পাের্ েমর। ঘমজর ঘজর্ামরে মারনফর িান েগুনের মমধয পমে র্যাশর্াে গােন  বুযমরা জম ন্ট স্টামফর 

োজ তত্ত্বাবধার্ েরা, ঘহামেযান্ড নেমফে এবং নেমফে সামপাটন  টু নসনভে অ্থনরটিমজর (Homeland 

Defense and Defense Support to Civil Authorities) উপর নবমশষ র্জর ঘিও া সহ। নতনর্ পূমবন নর্উ 

ই েন  র্যাশর্াে গামেন র (New York National Guard) অ্যােজটুযান্ট ঘজর্ামরে নহমসমব োজ েমরমের্, 

16,000 র্াগনরে সসর্য ও সবমানর্েমির এেটি বানহর্ীর ঘর্তৃে প্রিার্ েমর। নর্উ ই মেন  তার সমম র আমগ 



 

 

নতনর্ কুম মতর মানেন র্ থােন  আনমনর র্যাশর্াে গােন  অ্যামফ ামসনর (National Guard Affairs) ঘেপুটি নিফ 

অ্ফ স্টাফ নহসামব এবং মানেন র্ র্িন ার্ন েমামন্ডর(U.S. Northern Command) নসনভে সামপাটন  প্ল্যামর্র (Civil 

Support Plans) নেমরক্টর নহমসমব িান ে পাের্ েমরর্| ঘমজর ঘজর্ামরে মারনফ এেটি ঘহনেেপ্টার পাইেট 

নহসামব োজ েমরমের্, ঘোম্পানর্ এবং বযামটনে র্ স্তমর এবং নিমগমের গনরষ্ঠ েমী পমি ঘর্তৃে প্রিার্ েমরমের্। 

নতনর্ আইও া ঘস্টট ইউনর্ভানসনটির (Iowa State University) B.S নেগ্রী ধারণ েমরর্, ঘপর্নসেমভনর্ া 
নশমপর্সবাগন নবশ্বনবিযােম র (Shippensburg University of Pennsylvania) মাস্টার নেগ্রী ধারণ েমরর্ 

এবং নতনর্ মানেন র্ আনমন ও ার েমেমজর (U.S. Army War College) এেজর্ স্নাতে।  

  

অোম্বেলা িার্নাম্বন্ডি মার্বানধোর নবভামগর (Division of Human Rights) েনমশর্ার মমর্ার্ীত হমবর্। 

নতনর্ বতন মামর্ র্িন ার্ন মযার্হাটার্ ঘো ানেশর্ ফর ইনমমগ্রশর্ রাইটমসর (Northern Manhattan Coalition 

for Immigrant Rights) এেমজনেউটিভ নেমরক্টর এবং তত্ত্বাবধার্োরী অ্যাটনর্ন নহসামব োজ েরমের্। নমস 

ফার্নামন্ডজ আটেেৃত অ্নভবাসীমির জর্য নবশ্ববযাপী আিােমতর নর্যুি প্রনতনর্নধেমূেে োযনেম সতনর েমরর্ 

যা এই ঘিমশ প্রথম। নতনর্ সাউথ ির্ক্স এবং ও ানশংটর্ D.C.-ঘত িটুি প্রাথনমে নবিযাে  প্রনতষ্ঠা ও পনরিাের্া 
েমরর্ এবং সবন প্রথম উওমমর্স স্টানেজ ঘপ্রাগ্রাম (Women's Studies Program) বাস্তবা র্ েমরর্ নরোসন 
আইেযান্ড োমরক্সর্াে ঘফনসনেটিমত (Rikers Island Correctional Facility) মনহো বনিমির জর্য| নমমসস 

ফার্নামন্ডজ পূমবন মানেন র্ ঘসমর্টর নবে িযােনের অ্নফমস এবং েংমগ্রসমযার্ ঘহামস ঘসরামর্ার নেনিক্ট নিফ অ্ফ 

স্টাফ নহসামব িান ে পাের্ েমরর্। নতনর্ েোনি া সু্কে অ্ফ েম র (Columbia University School of 

Law) এেজর্ স্নাতে এবং তার 20 বেমরর ঘবনশ অ্নভজ্ঞতা আমে মার্ব এবং ঘবসামনরে অ্নধোর প্রিামরর 

মানেন র্ যুিরামে এবং আন্তজন ানতেভামব|  

  

ঘেল বিকম্বক জ্বাোনর্ ও পনরমবমশর (Energy and the Environment) জর্য ঘেপুটি সনিব নর্যুি েরা 
হমব। নতনর্ বতন মামর্ র্যািারাে নরমসামসনস নেমফে োউনেমে (Natural Resources Defense Council, 

NRDC) োজ েমরর্ ঘযখামর্ নতনর্ নবনভন্ন পমি োজ েমরমের্, যার মমধয আমে নিফ প্ল্যানর্ং অ্নফসার, 

নেমরক্টর অ্ফ ঘপ্রাগ্রামস, এবং অ্ফ িয এর্ানজন  অ্যান্ড িযােমপামটন শর্ ঘপ্রাগ্রামমর (Energy and 

Transportation Program) নেমরক্টর নহমসমব| NRDC-ঘত তার 21 বের ধমর, নতনর্ জেবা ু, শনি 

িক্ষতা, পুর্র্নবীেরণমযাগয শনি এবং পনরষ্কার পনরবহর্ র্ীনতগুনে নবোশ ও বাস্তবা মর্র জর্য োজ েমরমের্। 

2002 ঘথমে 2010 সাে পযনন্ত, নতনর্ ইম ে েয সু্কমে (Yale Law School) এর্ভা রর্মমন্টাে েয নিনর্মে 

(Environmental Law Clinic) পনেম মের্। NRDC-ঘত ঘযাগিার্ েরার আমগ নতনর্ েমপনামরট আইর্ 

প্রযােটিস েরমতর্ নর্  ই মেন | নতনর্ ঘোেমগট ইউনর্ভানসনটির (Colgate University) স্নাতে নেগ্রী, ঘেিার 

সু্কে অ্ফ েম র মাস্টার নেগ্রী এবং টাফ্টস ইউনর্ভানসনটির (Fletcher School of Law and Diplomacy at 

Tufts University) নেমপ্ল্ামমনস এবং হাভন ােন  েয সু্কমের এেটি J.D. ধারণ েমরর্|  

  

ির্াথর্ বিথঘে মার্ব অ্নধোমরর ঘেপুটি ঘসমেটানর নহমসমব নর্ম াগ েরা হমব| নতনর্ বতন মামর্ মুসনেম 

অ্যােমভামেটমস (Muslim Advocates) নেগাে নেমরক্টর নহমসমব োজ েমরর্, যা ও ানশংটর্ D.C-র এেটি 

ঘবসামনরে অ্নধোর সংস্থা| এর আমগ নতনর্ ওবামা প্রশাসমর্ মানেন র্ র্যা  নবভামগর (U.S. Department of 

Justice) ঘবসামনরে অ্নধোর নবভামগর (Civil Rights Division) অ্যানসসটযান্ট অ্যাটনর্ন ঘজমর্রামের গনরষ্ঠ 

উপমিষ্টা নহমসমব োজ েরমতর্| তার আমগ নতনর্ NAACP নেগাে নেমফে অ্যান্ড এেুমেশর্াে ফামন্ড 

(NAACP Legal Defense and Educational Fund) এেজর্ েমী আইর্জ্ঞ নহমসমব এবং ফ্র্যান্ে হযানরস 

নিভার ও ঘজেবসর্ L.LP-ঘত (Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP) মামোর সহমযাগী 



 

 

নহমসমব োজ েরমতর্| নতর্ি  তার েমনজীবর্ শুরু েমরর্ ইউর্াইমটে ঘস্টটস ঘোটন  অ্ফ অ্যানপমসসর (United 

States Court of Appeals) পঞ্চম সানেন মটর মহামার্য োেন ই. সু্ট ামটন র েরনর্ে নহমসমব| শ্রী নিমথর হাভন ােন  
নবশ্বনবিযাে  (Harvard University) ঘথমে এেটি B.A এবং M.Ed নেগ্রী আমে এবং NYU সু্কে অ্ফ েয 
(NYU School of Law) ঘথমে এেটি J.D আমে|  

  

মাবর া ভুম্বলা ঘস্টট অ্ফ নর্উ ই মেন র মটন মগজ এমজনের (State of New York Mortgage Agency) 

এেজর্ সিসয মমর্ার্ীত হমবর্| নতনর্ বতন মামর্ আনথনে পনরমষবা নবভামগর (Department of Financial 

Services, DFS) সুপানরমন্ডন্ট নহমসমব োজ েমরর্| DFS-এ ঘযাগিার্ েরার আমগ, নমস ভুমো পে, ওম ইস, 

নরফনেন্ড, ঘহা াটন র্ ও গযানরসর্ LLP-ঘত (Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP) এেজর্ 

নেটিমগশর্ পাটন র্ার নেমের্, ঘযখামর্ নতনর্ ঘবসামনরে, ঘফৌজিানর এবং নর্ ন্ত্রে তিমন্ত ঘর্তৃে নিমতর্ ঘিশ জমুে 

আিােত এবং সরোরী েতৃপমক্ষর োমে| নমস ভুমো এেমজনেউটিভ ঘেপুটি এটনর্ন ঘজর্ামরে নহমসমব োজ 

েরমতর্ ইমোর্নমে জানস্টস নেনভশমর্র (Economic Justice Division) জর্য নর্উ ই েন  ঘস্টট অ্যাটনর্ন 
ঘজর্ামরমের অ্নফমস (Office of the New York State Attorney General), তখর্োর নর্উ ই েন  ঘস্টট 

অ্যাটনর্ন ঘজর্ামরে কুওমমার অ্ধীমর্| ঘসখামর্ নতনর্ বুযমরাজ অ্ফ ইর্মভস্টর প্রমটেশর্, অ্যার্টিিাস্ট, নরম ে 

এমস্টট নফর্যাে, গ্রাহে প্রতারণা এবং ইন্টারমর্মটর ঘিখামশার্া েরমতর্, নর্উ ই েন  ঘস্টট জমুে তিমন্তর ঘর্তৃে 

নিমতর্ নবনর্ম াগোরীমির এবং গ্রাহেমির প্রতারণা ঘথমে সুরক্ষা প্রিার্ েরমত| নমস ভুমো তার J.D অ্জন র্ 

েমরর্ নর্উ ই েন  ইউনর্ভানসনটি (New York University, NYU) সু্কে অ্ফ েয ঘথমে, M.P.A. অ্জন র্ েমরর্ 

নর্উ ই েন  ইউনর্ভানসনটি ও াগর্ার গ্রযাজমু ট সু্কে অ্ফ পাবনেে সানভন স (Wagner Graduate School of 

Public Service) ঘথমে, এবং B.A অ্জন র্ েমরর্ েমেজ অ্ফ মাউন্ট ঘসইন্ট নভর্মসন্ট (College of Mount 

Saint Vincent) ঘথমে| নতনর্ মানেন র্ ঘজো আিােত (U.S. District Court), ইস্টার্ন নেনিক্ট অ্ফ 

ভানজন নর্ ার মহামার্য জর্ এ. মযামেনির জর্য েরনর্মের োজ েরমতর্ আইর্ সু্কে ঘথমে ঘবমরাবার পমে, 

নর্মজর প্রযােটিমস প্রমবশ েরার আমগ|  

  

বমবম রাইির্ারঘে নর্ম াগ েরা হম মে েনমউনর্মেশর্ এবং নেনজটাে িযামটনজর গনরষ্ঠ পরামশনিাতা 
নহমসমব| নমস রাইজর্ার আমগ গনরষ্ঠ পরামশনিাতা নহমসমব োজ েরমতর্ েনমউনর্মেশর্মস| আমগ নতনর্ নিন্টর্ 

ফাউমন্ডশমর্ (Clinton Foundation) নেমরক্টর অ্ফ েনমউনর্মেশর্ ইনর্নশম টিভমসর নেমরক্টর নহমসমব োজ 

েরমতর্ এবং নমনে া আউটনরি ো াসর্ নহমসমব োজ েরমতর্ মানেন র্ নেপাটন মমন্ট অ্ফ ঘস্টমটর (Office of 

the Chief of Protocol U.S. Department of State) নিফ অ্ফ ঘপ্রামটােমের অ্নফমসর জর্য| নমস 

রাইজর্ামরর এেটি B.A নেগ্রী আমে ঘেহাই ইউনর্ভানসনটি (Lehigh University) ঘথমে এবং এেটি J.D. আমে 

ঘপনর্নিনভ া ইউনর্ভানসনটি (University of Pennsylvania) ঘথমে|  

  

ির্ মোবগ রঘে পমিান্ননত প্রিার্ েমর গভার্নমরর গনরষ্ঠ পরামশনিাতা পমি আসীর্ েরা হম মে| এই ভূনমো , 

নতনর্ ঘস্টমটর উত্তরভামগর উন্ন র্ ঘিখামশার্া েরমবর্, এম্পা ার ঘস্টট ঘেমভেপমমমন্টর (Empire State 

Development) সামথ, এবং ঘস্টমটর উত্তরভামগর আন্ত:সরোরী নবষ গুনের নর্মিনশর্া েরমবর্| শ্রী মযানগ র 

অ্নত সম্প্রনত নেমরক্টর অ্ফ পনেনস নহমসমব োজ েমরমের্| এর আমগ নতনর্ ঘেফ্টর্ান্ট গভর্নর রবাটন  োনফর নিফ 

অ্ফ স্টাফ হম  োজ েমরমের্, এবং 2011 সামে, গভর্নর কুওমমার নেমরক্টর অ্ফ নরজর্াে অ্যামফ াসন| এর 

আমগ, নতনর্ অ্যাটনর্ন ঘজর্ামরে কুওমমার পনেনস অ্যােভাইজর নহমসবে  োজ েমরমের্, HUD ঘসমেটানর 

কুওমমার অ্যানসস্টার্ট এবং বাফামো ঘস্টট েমেমজর (Buffalo State College) ঘপ্রনসমেন্ট মুনরম ে 

হাও ামেন র নেমরক্টর অ্ফ েনমউনর্মেশর্স নহমসমব োজ েমরমের্| 2005 সামে, নতনর্ ইনর োউনন্ট 



 

 

ঘস্টনবোইমজশর্ প্রেল্প (Erie County Stabilization Project) িাোমতর্ বাফামো র্া াগ্রা অ্ংশীিানরমের 

(Buffalo Niagara Partnership) জর্য| শ্রী মযানগ র তার ঘপশািারী জীবর্ শুরু েমরর্ গভর্নর মানরও 

কুওমমার বযিগত সহা ে নহমসমব| নতনর্ জন্মগতভামব বাফামোবাসী, তার োমর্েটিোট েমেজ 

(Connecticut College) ঘথমে এেটি B.A. আমে, রাটগাসন ইউনর্ভানসনটি (Rutgers University) ঘথমে 

M.A. নেগ্রী আমে, এবং হাভন ােন  ঘেমর্নে সু্কে (Harvard Kennedy School) ঘথমে M.P.A. আমে|  

  

আমান্ডা ঘলফ্টর্ম্বক নর্ম াগ েরা হমব প্রথম সহা ে ঘসমেটানর নহমসমব শনি এবং পনরমবমশর জর্য| নতনর্ 

বতন মামর্ ঘেপুটি পনেনস নেমরক্টর নহমসমব োজ েরমের্ নর্উ ই মেন  ঘর্িার েন্জামভন নসর (The Nature 

Conservancy in New York) জর্য| এর আমগ নমস ঘেফ্টর্ রমিস্টার আঞ্চনেে জম ন্ট ঘবােন  অ্ফ ও ােন াসন 
ইউর্াইমটমের (Rochester Regional Joint Board of Workers United) অ্যােবানর্ ঘজোর ঘর্তৃে 

নিমতর্ এবং ঘস্টট নবধার্সভার জর্য ঘেনজসমেটিভ অ্যামসানসম ট নহমসমব োজ েরমতর্ এবং ঘস্টট নসমর্মটর 

জর্য োজ েরমতর্| নতনর্ ইউনর্ভানসনটি অ্ব আেমবর্ী, (University at Albany) ঘথমে B.A. নেনগ্র োভ 

েমরর্।  

  

লম্বরর্ ঘমম্বলম্বন্ডিকে  নর্ম াগ েরা হমব পনরবহমণর সহা ে সনিব নহমসমব| নতনর্ বতন মামর্ োজ েরমের্ নর্উ 

ই েন  ঘস্টট নফর্াে েনমটির (New York State Senate Finance Committee) পনরবহণ ও 

পনরোঠামমার গনরষ্ঠ নবমেষে নহমসমব| নমস ঘমমেমন্ডজ আমগ োজ েরমতর্ এম্পা ার ঘস্টট নফউিামরর 

(Empire State Future) জর্য এেজর্ প্রমজক্ট অ্যানসসটযার্ট নহমসমব, যা টাইেস ঘসন্টামরর (Tides 

Center) এেটি প্রেল্প| তার এেটি B.A এবং আঞ্চনেে পনরেল্পর্ার মাস্টার নেগ্রী আমে অ্যােবানর্ 

ইউনর্ভানসনটি ঘথমে|  

  

েোবর্ম্ব ল হরউইট্িঘে জর্র্ীনতশামের ঘযৌথ েনমশমর্ (Joint Commission on Public Ethics, 

JCOPE) নর্ম াগ েরা হম মে। শ্রী হরউইট্জ পূমবন 2011 সাে ঘথমে 2016 সাে পযনন্ত এবং 2013 ঘথমে 

2016 সাে পযনন্ত ঘি ারমযার্ নহসামব JCOPE েনমশর্ার নহসামব িান ে পাের্ েমরনেমের্। নতনর্ মযােেনের্ 

ও স্টামর্নর (McLaughlin & Stern) ঘহা াইট েোর নেমফে এবং ইর্মভনস্টমগশর্ প্রযােটিমসর ঘি ারমযার্| শ্রী 

হরউইট্জ এর আমগ নর্উ ই েন  োউনন্ট সহা ে নেনিক্ট অ্যাটনর্ন নহমসমব োজ েমরমের্ প্রা  এে িশে, 

ঘযখামর্ নতনর্ জটিে বযবসান ে অ্পরামধর তিন্ত এবং মামো েমরমের্ ফ্র্েস বুযমরার জর্য| 2012 সাে ঘথমে 

শীষন 100 নর্উ ই েন  ঘমমিা অ্যাটনর্ন নহমসমব তার র্াম েরা হম মে নর্উ ই েন  সুপার েয ারসমির (New York 

Super Lawyers) দ্বারা, 2009 সাে ঘথমে এেজর্ সুপার েয ার এবং 2012 সাে ঘথমে ঘবস্ট েয ারস ইর্ 

অ্যামমনরোর (Best Lawyers in America) দ্বারা নতনর্ স্বীেৃত ঘহা াইট েোর নেনমর্াে নেমফমের ঘক্ষমে| 

শ্রী হরউইট্জ এেটি J.D সহ েে অ্জন র্ েমরর্ অ্যামমনরোর্ ইউনর্ভানসনটি ও ানশংটর্ েমেজ অ্ফ েয 
(American University Washington College of Law) ঘথমে এবং B.A. অ্জন র্ েমরর্ েোনি া 
ইউনর্ভানসনটি (Columbia University) ঘথমে|  

  

বিহুম বকমম্বক নর্ম াগ েরা হম মে গনরষ্ঠ পরামশনিাতা, জর্ মযানগ মরর নিফ অ্ফ স্টাফ নহমসমব| এই 
ভূনমো , শ্রী নেম সাহাযয েরমবর্ ঘস্টট উত্তরভামগর অ্থননর্নতে উন্ন মণ, অ্ন্ত:সরোরী নবষম  এবং র্ীনতর 

ঘক্ষমে সাহাযয েরমত| শ্রী নেম নর্উ ই েন  ঘস্টমটর অ্যাটনর্ন ঘজর্ামরমের অ্নফমস (Office of the New York 

State Attorney General) োজ েমরমের্ নবনভন্ন ভূনমো , অ্নত সম্প্রনত ঘেপুটি নেমরক্টর অ্ফ 

ঘেনজসমেটিভ অ্যামফ াসন নহমসমব| শ্রী নেম এোোও এর আমগ নর্উ ই েন  ঘস্টট নসমর্মটর জর্য োজ েমরমের্| 

তার এেটি B.S. নেগ্রী আমে মানরস্ট েমেজ (Marist College) ঘথমে এবং এেটি M.S.W. আমে হান্টার 



 

 

েমেমজর (Hunter College) নসেবারমযার্ সু্কে অ্ফ ঘসাশাে ও ােন  (Silberman School of Social 

Work) ঘথমে|  
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