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গভর্নম্বরর গবরষ্ঠ উপম্বেষ্টা বরচ অোম্ব াপাবডন র বিিৃবি 
  
  

"ম িঃ মি  বৃহস্পমিবার রাতি গভর্নর কুওত ার সাতে িার িতোপিের্ মর্ত়ে ম েযা বলতের্। আম  জামর্ 
িারণ যখর্ ফ ার্ িল হত়েমেল িখর্ আম  রুত র ফভিতর োিা আরও মির্জতর্র এিজর্ মেলা । ফিার্ 
স ত়েই ফিউ িাউতি 'ফরাধ' মিত়ে 'ধ্বংস' িরার হু মি ফি়েমর্ বা ফিার্ মিেু 'আডাল' িরার ফেষ্টা িতর 
মর্। এটা অগ্রহণতযাগয এবং িভুন াগযবশি এই প্রশাসতর্র মবরুতে জর্াব মিত র বেতরর পর বের বযাপী বলা 
ম েযার অংশ। আ রা জর্াব মি তি সম্মার্জর্ি িাজটি িরতি বতলমে এবং এিটি সিয মববৃমি প্রিার্ 
িরতি বতলমে যখর্ মিমর্ গভর্নরতি বতলর্ ফয এিটি সংবাি প্রবতে িাতি ভুল ভাতব উেৃি িরা হত়েতে, 
যা মিমর্ বতলতের্ ফয মিমর্ সংতশাধর্ িরার ফেষ্টা িতরতের্ মিন্তু সাংবামিি িা প্রিযাখযার্ িতরতের্। মি  
বতলতের্ ফয মিমর্ প্রমিতবির্টি সংতশাধর্ িরতবর্ এবং িারপর িার িো রাতখর্মর্। অবাি িরার মিেু 
ফর্ই। এর পমরবতিন গি ে়ে মির্ ধতর মিমর্ এই প্রশাসতর্র মবরুতে ঘুষ ফিও়োর এবং র্যা়েমবোর ফেিাতর্ার 
মভমিহীর্ অমভতযাগ এতর্তের্। এই র াগি ম েযার জর্যই গভর্নর আজ িো বলার মসোন্ত মর্ত়েতের্। 
আ রা এিজর্ অসাধু রাজর্ীমিমবিতি মর্উ ই়েিন বাসীতির ফধাোঁিা মিতি বা সিযতি মবিৃি িরতি ফিব র্া। 
জর্াব মিত র বিন  ার্ মববৃমি এ র্মি সভা়ে মিমর্ ফয  ন্তবয িতরতের্ িার সাতে সা ঞ্জসযপূণন র়্ে (মর্তে 
ফিখুর্)। িার মবশ্বাসতযাগযিা ফর্ই ফয র্টি িার মর্তজর িো়ে প্র ামণি হ়ে। িার ম েযা COVID ফেতি 
ফভাগা পমরবারগুতলাতি যতেষ্ট িষ্ট মিত়েতে। আ রা বঝুতি ফপতরমে ফয ভুল মববৃমি সংতশাধর্ িরা আ াতির 
িিন বয যাতি পমরবারগুতলা COVID এর স ়ে প্রিৃি ঘটর্া বঝুতি পাতর। 
  
ম িঃ মি  এবং গভর্নতরর অম তসর এিটি িীঘন, প্রমিকূল সম্পিন  আতে। এই শত্রুিার সূত্রপাি ঘতট যখর্ 
জর্াব মি  ফর্ইল ফসলুর্ি ীতির রক্ষা িরার জর্য এিটি মবলতি স েনর্ িতরর্, এবং এরপর মিমর্ ফর্ইল 
ফসলুতর্র  ামলিতির িাে ফেতি উতেখতযাগয িহমবল পাও়োর পর মবতলর মবতরামধিা িতরর্। ফস স ়ে ভাল 
সরিামর িলগুতলা িার স াতলাের্া িতর এবং গভর্নতরর িাযনাল়ে িার ি নিাণ্ডতি প্রশ্নমবে বতল অমভমহি 
িতর। জর্াব মি  ফর্ইল এখতর্া ফসলুর্  ামলিতির িাে ফেতি িহমবল পাতের্ এবং ফর্ইল ফসলুর্ ি ীতির 
জর্য সুরক্ষা অপসারতণর প্রতেষ্টা োমলত়ে যাতের্। এটি এিটি েল ার্ অনর্মিি পমরমিমি ফযখাতর্ মি  
 ামলিতির িাে ফেতি িহমবল পাতের্ যারা মর্যনামিি ফর্ইল ফসলুর্ি ীতির রক্ষা িরার জর্য আ াতির 
প্রতেষ্টা বে িরার ফেষ্টা িরতে। আ রা মবশ্বাস িমর মিত র র াগি ঘষু গ্রহণ িরা র্ূযর্ি  পতক্ষ 



অনর্মিি এবং যখর্ এবং যমি িিন্ত িরা হ়ে িা অনবধ বতল প্র ামণি হতব। পমরষ্কারভাতব বলতি ফগতল, 
গভর্নর বা িার সহতযাগীরা ফিার্ আইর্ প্রতণিাতি হু মি ফি়েমর্ এবং প্রিৃিপতক্ষ, যারা উপমিি মেল িারা 
এই ববেিতি ইমিবােি বতল মবতবের্া িতরতে। যাতির মবমভন্ন এতজন্ডা আতে িাতির িিৃন ি এই সাক্ষাতির 
মবিৃমি মর্ত়ে আ রা আপমি িমর। 
  
জর্াব মি  এবং মর্উ ই়েিন ফপাস্ট এবং মরপাবমলিার্রা যুমি ফিখাতের্ ফয র্ামসনং ফহা  সম্পতিন  রাতের 
25ফশ  াতেন র আতিশ মেল খারাপ র্ীমি। িারা উতেখ িরতি বযেন হত়েতে ফয রাে ফ ডাতরল র্ীমি অরু্সরণ 
িরতে এবং যমি ফপাস্ট এবং মরপাবমলিার্রা এিটি রাজনর্মিি ফিাষাতরাতপর ফখলা ফখলতি ো়ে, িাহতল 
িাতির উমেি ফডার্াল্ড ট্রাম্পতি ফিাষাতরাপ িরা এবং গি 25ফশ  ােন  ফেতি িাতির ফডার্াল্ড ট্রাতম্পর 
মবরুতে অমভতযাগ আর্া উমেি যখর্ িারা এই মর্তিন মশিা জামর িতর। আ রা সতিযর সাতে োিতবা। 
 
ডিঃ জিুার মবশ্বাস িতরর্ র্া ফয 25ফশ  াতেন র আতিশ ভুল মেল। এ র্মি অিীি পযনাতলাের্ার সুমবধা োিা 
সতেও, স্বািয মবতশষজ্ঞরা মবশ্বাস িতরর্ র্া ফয এটা ভুল মেল। আ রা মবশ্বাস িমর এটা জীবর্ বাোঁমেত়েতে 
এবং বাস্তবিা এর ইমিি ফি়ে। যমি অিীি পযনাতলাের্ার সুমবধা মর্ত়ে আ রা 25ফশ  াতেন র আতিশ ভুল 
মহসাতব ধরিা , িাহতল িম শর্ার হাও়োডন  জিুার িা স্বীিার িরতির্ এবং ত্রুটিপূণন মর্তিন মশিা জামর িরার 
জর্য আ রা ফ ডাতরল সরিাতরর মবরুতে বযবিা মর্িা । 25ফশ  ােন  আসার আতগই COVID র্ামসনং ফহাত  
মেল। এটি প্র ামণি সিয। হাসপািাতলর শযযা সঙ্কটজর্ি মেল। আর এটা এিটা প্র ামণি সিয।  ার্ুতষর 
জীবর্ বাোঁোতি ফভমিতলটর এবং মরটিিযাল ফি়োর র্ামসনং স্টা  সহ হাসপািাতলর শযযা প্রত়োজর্ মেল। 
আ রা এটা মিত়েমে। অর্যার্য রাজয এবং ফিতশর  ি আ াতির হাসপািাল বযবিা অমভভূি হ়েমর্ এবং 
আ রা সতবনাচ্চ সংর তণর হার ফেতি সবনমর্ম্ন হাতর ফর্ত  আমস এবং জীবর্ বাোঁমেত়েতে। এটাই অিাটয 
সিয।  
  
আ রা এি ি ফয আ রা যতেষ্ট দ্রুি জর্গতণর িেয প্রিার্ িমরমর্ যা ষডযন্ত্র িতের মবিাতশর জর্য এিটি 
শূর্যিা সৃমষ্ট িতরতে। আ রা শূর্যিার্ সমৃষ্টর িাম়েত্ব গ্রহণ িমর এবং এিটি মর্খুোঁি মবতশ্ব, ষডযন্ত্র িেমবিরাও 
িাম়েত্ব গ্রহণ িরতব। আতরা মর্খুোঁি মবতশ্ব ষডযন্ত্র িেমবিরা রাজর্ীমি িরা বে িতর ফিতব এবং ফশািািন 
পমরবারগুতলাতি ফর্মিবােিভাতব প্রভামবি িরতব র্া যারা র্ামসনং ফহাত  মপ্র়েজর্তি হামরত়েতে। অবশযই এই 
মবষাি রাজনর্মিি পমরতবতশ, এটা ফিার্ মর্খুোঁি মবশ্ব র়্ে।" 
  
রােী়ে আইর্ প্রতণিাতির সাতে জ ু ির্ াতরন্স িতলর স ়ে অযাতসম্বমল যার্ মিত র  ন্ততবযর এিটি অংতশর 
দ্রুি প্রমিমলমপ মর্তে ফিও়ো হল: 
  
অোম্বেেবলমোর্ বকম: আপর্াতির অবশযই এর  তধয মিত়ে যাও়ো উমেৎ। আ াতি েতল ফযতি হতব, আম  
িিুঃমখি, মিন্তু সংতক্ষতপ বলতি ফগতল, আ ার  তর্ হ়ে আম  প্রশ্নগুতলা ফিখতবা, িম শর্ার এবং ম স মডতরাসা, 
আম  সম্ভবি িাতির সাতে মিেু  তলা আপ িরতবা। মিন্তু সা তর্র মিতি, আ ার  তর্ হ়ে জর্গণ এর 
ফেতি ফবর হত়ে আসতি ো়ে। িম শর্ার যখর্ আপমর্ গি বের অযাতসম্বমল ফেম্বাতর আ াতির সাতে ফিখা 
িরতি এতসমেতলর্, এবং আপমর্ গভর্নতরর ক্ষ িা বাডাতি ফেত়েমেতলর্ এবং আ রা িতরার্াভাইরাতসর মর়্েন্ত্রতণ 



40 ম মল়ের্  ামিন র্ ডলার ফেত়েমেলা , আ ার অতর্ি সহি ী িা িরতি োর্মর্, িারা গভর্নরতি ফসই 
ক্ষ িা মিতি োর্মর্। আম  সহ অল্প িত়েিজর্ গভর্নতরর পতক্ষ িাোঁমডত়েমেলা । আর িাই এটা আপমর্ 
বযমিগিভাতব িাতি পেন্দ িতরর্ মি র্া িার সাতে সম্পমিন ি র়্ে। এটা এ র্ এিটা  ুহূিন যখর্ আ াতির 
িাতি উৎসামহি িরতি হতব, মিন্তু আ াতির এই মর্বনাহীর মপেতর্ িাডাতি হতব, িারণ সবাই ভ়ে পাতে 
এবং সবাই ো়ে ফয ফিউ এমগত়ে এতস এই িাজটা সঠিিভাতব িরুি, এবং আ ার অতর্ি মবশ্বাস মেল ফয 
আ রা এটা ঠিিভাতব িরতি যামে। মিন্তু গি িত়েি  াতস আ ার  তর্ হ়ে আ রা অতর্ি মবশ্বাস হামরত়ে 
ফ তলমে। ফযাগাতযাতগর অভাতব, আম  জামর্ আ রা সব িারতণর  তধয মিত়ে মগত়েমে। আর আম  শুধ ুএটা 
ফপেতর্ ফ তল এমগত়ে ফযতি োই। আম  এমগত়ে ফযতি োই। এবং আম  স াধার্ ফপতি োই, এবং আম  জামর্ 
ফয আ রা মিেু আইতট  স্পশন িতরমে মিন্তু আম  যাও়োর আতগ, আম  বলতি োমে যমি আ রা  তলাআপ 
িরতি পামর। আইমর্ অর্ার যিা, ক্ষমিগ্রস্ততির জর্য সম্ভাবয ক্ষমিপূরণ িহমবল, এিটি িাোত া, মিেু 
র্াগমরি িাোত া যা মঘতর আতলাের্া িরা হত়েতে। ওম্বডুস যার্ ফপ্রাগ্রা , ফিউ এিজর্  াত্র এটা উতেখ 
িতরতে। আম  জামর্ ফয মসতর্টর ফ  আতবগপ্রবণভাতব এটাতি মিেু শমি ফিও়োর িো বলতের্, যাতি 
িাতির আসতলই িাতির িাজ িরার ক্ষ িা োতি। র বধন ার্ শামস্তর িো উতেখ িরা হত়েতে, এবং এি 
ধরতর্র স্বীিৃমি, এবং সম্ভবি 25  াতেন র জর্য ক্ষ া প্রােনর্া। আম  জামর্ এটা এিটা স্পশনিাির মবষ়ে, 
আর ফিউ এটা মর্ত়ে িো বলতি ো়ে র্া, মিন্তু আম   তর্ িমর পমরবার, জর্গণ এি ধরতর্র সিিার 
প্রশংসা িতর, মিন্তু িাতির ফবির্ার স্বীিৃমি, এবং আম   তর্ িমর প্রশাসতর্র মিেু মর্মিনষ্টিা অতর্ি িরূ 
এমগত়ে যাতব। ফিা আজতির জর্য আ ার এটুকুই বলার আতে, আম  সমিযই আপর্াতির স ়ে ফিও়োর 
প্রশংসা িমর, আম  জামর্ আপর্ারা সবাই খবু বযস্ত। আপর্াতিরতি অসংখয ধর্যবাি এবং আম  অর্যার্য 
প্রতশ্নর  তলাআপ িরতবা। ধর্যবাি। 
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