
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা সইুসাইড বপ্রম্বভর্ের্ টাস্ক ফ াসন (SUICIDE PREVENTION TASK FORCE) এর 

প্রথম প্রবিম্বিদর্ প্রকাম্বের ফ াষণা ফদর্  
  

টাস্ক ফ াসন ফভম্বটরার্, লোটির্া ও LGBTQ কবমউবর্টি সহ উচ্চ ঝুুঁ বকসম্পন্ন ফগাষ্ঠীগুম্বলাম্বক 
সহায়িা কম্বর  

  
টাস্ক ফ াম্বসনর সপুাবরেগুম্বলা স্থার্ীয় সরকার ও সহম্ব াগীম্বদর মম্বযে সংম্ব াগ  টাম্বি এিং এম্বদর 

প্রম্বেষ্টাগুবলম্বি সহায়িা করম্বি সাহা ে করম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট সুইসাইড নিমভর্শর্ টাস্ক স্ট ামসনর িথম 
িনিমেদর্ ির্ামশর স্ট াষণা স্টদর্। 2017 সামের র্মভম্বমর গভর্নর র্িতন র্ িনিনিি এই টাস্ক স্ট াসন 
স্টভমটরার্, েযাটির্া নর্মশার-নর্মশারী ও LGBTQ র্নমউনর্টির সদসয সহ উচ্চ ঝুুঁ নর্সম্পন্ন 
স্টগািীগুমোর িনি নেমশষ গুরুত্ব নদময় সহায়র্ পনরমষোর নেষময় সমেির্িা েতনি ও সহায়র্ 
পনরমষো পাওয়ার সুনেধা েতনির জর্য র্াজ র্মর। িনিমেদমর্র সুপানরশমাোর মমধয আমে জর্স্বাস্থ্য 
িনিমরাধ িমেষ্টা শনিশােীর্রণ, স্বাস্থ্যমসোয় আত্মহিযা িনিমরাধ অ্ন্তভুন ির্রণ, র্জরদানর ও 
পনরর্ল্পর্ার জর্য যথাসমময় িথয ভাগাভানগ এেং আত্মহিযা িনিমরাধ র্মনর্ামে সাংস্কত নির্ 
স্টযাগযিার সঞ্চার র্রা।  
  
"স্থ্ায়ী, স্বাস্থ্যসম্মি জীের্যাপমর্র জর্য িমিযর্ নর্উ ইয়র্ন োসীর িময়াজর্ীয় সংস্থ্ার্ ও মার্নসর্ 
স্বাস্থ্যমসো পাওয়াটা গুরুত্বপূণন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টযমহিু সমগ্র স্টেমটর র্নমউনর্টিগুমো, 
নেমশষ র্মর উচ্চ ঝুুঁ নর্সম্পন্ন স্টগানষ্টগুমোর মমধয িনিমরাধ িমেষ্টা োনিময় েমেনে, এই সুপানরশমাো 
সমেির্িা েতনিমি এেং সাহাযয িময়াজর্ এমর্ েযানিমর্ সুরক্ষা স্টদয়ার জর্য নর্রাপত্তা স্টেষ্টনর্ 
স্টজারদার র্রমি সাহাযয র্রমে।"  
  
"আত্নহিযা িনিমরামধ স্টেটেযাপী এর্টি টাস্ক স্ট াসন গঠমর্ আমামদর েক্ষয নেে নর্উ ইয়র্ন জমুি এর 
স্টয নেধ্বংসী িভাে আমে িা ভামোভামে অ্র্ুধাের্ ও সমাধার্ র্রা", ফলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ 
ফহােুল িম্বলর্। "এই িনিমেদমর্র মাধযমম নেমশষ র্মর আমামদর সেমেময় ঝুুঁ নর্পূণন জর্সমনষ্ট - 
স্টভমটরার্, েযাটির্া নর্মশার-নর্মশারী ও LGBTQ র্নমউনর্টির সদসযমদর জীের্ োুঁোমর্ায় আমামদর 
িমেষ্টামর্ স্টজারদার র্রমি ভনেষযমির জর্য এখর্ আমামদর র্ামে এর্টি র্ীের্র্শা রময়মে।"  
  
গভর্নমরর নর্মদনশর্ায়, সংস্থ্ার্গুমোমি স্টর্ামর্া  াুঁর্ম াুঁর্র আমে নর্র্া িা শর্াি র্রমি এেং স্টেট 
ও স্থ্ার্ীয় অ্ংশীদারমদর সমন্বয়সাধর্মর্ শনিশােী র্রমি টাস্ক স্ট াসনটি নেনভন্ন র্মনসূনে, পনরমষো 

https://omh.ny.gov/omhweb/resources/publications/suicide-prevention-task-force-report.pdf'


এেং স্টেটেযাপী আত্মহিযা িনিমরাধ র্ীনিমাো পরীক্ষা র্মর স্টদমখমে। দেটির সহ-সভাপনিত্ব র্মরর্ 
নিমো ার টামভো, নপএইে.নড, নর্উ ইয়র্ন  স্টেট অ্ন স অ্ে স্টমন্টাে স্টহেথ (Office of Mental 
Health, OMH) এর নর্েনাহী স্টডপুটি র্নমশর্ার এেং নপটার ওয়াইমমর্, নপএইে.নড, সাইনর্য়ানির 
অ্ধযাপর্, ইউনর্ভানসনটি অ্ে স্টরামেোর সু্কে অ্ে স্টমনডনসর্ এন্ড স্টডনন্টনি (University of 
Rochester School of Medicine and Dentistry) এেং এমি অ্ন্তভুন ি নেমের্ স্টেমটর এমজনি, 
স্থ্ার্ীয় সরর্ার, অ্োভজর্র্ স্টগািী ও আত্মহিযা িনিমরামধ অ্র্যার্য স্বীর্ত ি নেমশষজ্ঞগণ। টাস্ক 
স্ট াসনটি আত্মহিযার উচ্চ ঝুুঁ নর্মি থার্া ঝুুঁ নর্পূণন জর্সমনষ্টর িনি গুরুত্ব নদময়মে, এই স্টগািীগুমোমর্ 
র্ীভামে আরও ভামোভামে স্টসো স্টদওয়া যামে িা পরীক্ষা র্রমি সতষ্ট নেমশষ  
উপ-র্নমটির মাধযমম।  
  
টাস্ক স্ট ামসন সুপানরশমাো োরটি িধার্ নেভাগ ও েমক্ষয সীমােি:  
  

• জর্স্বাস্থে প্রবিম্বরায প্রম্বেষ্টাগুম্বলা ফজারদার করা: স্থ্ার্ীয় র্নমউনর্টির সামথ আরও শনিশােী 
অ্ংশীদানরত্ব গঠর্ র্রা, স্থ্ার্ীয় োনহদােনে মূেযায়মর্র জর্য সংস্থ্ার্ ও নেমশষজ্ঞ মূেযায়র্ 
সরেরাহ র্রা এেং গমেষণা-নেনদি িনিমরাধ র্মনসূনেগুমো োস্তোয়র্ র্রা। উত্তম রীনি 
েযেহার র্মর েযাপর্ জর্স্বাস্থ্য িনিমরাধ োস্তোয়র্ র্রমি িনিমরাধ দক্ষিাসম্পন্ন 
র্নমউনর্টির সংখযা েতনি র্রমি স্টেট ও র্নমউনর্টির র্মনর্াে পুর্রুজ্জীনেি র্রার জর্য 
নেনভন্ন সুপানরমশর পনরর্ল্পর্া র্রা হয়।  

• স্বাস্থেম্বসিায় আত্মহিো প্রবিম্বরায অন্তভুন ক্তকরণ: স্বাস্থ্যমসো িদার্র্ারীমদর আত্মহিযা 
িনিমরামধ এর্টি পিনিগি েযেস্থ্ার সমন্বময় সাহাযয র্রা, যার মমধয অ্ন্তভুন ি আমে 
পনরমষো গ্রহমণর িোমর, ঝুুঁ নর্মি থার্া স্টোর্মদর আরও র্াযনর্রভামে শর্াির্রণ এেং 
সেমেময় র্াযনর্র নেনর্ৎসা পিনি েযেহামর সাহাযয র্রা।  

• র্জরদাবর ও পবরকল্পর্ার জর্ে  থাসমম্বয় িথে বিবর্ময়: আত্মহিযার হার এেং সংনিষ্ট 
আেরমণ আঞ্চনের্ িেণিা সম্পনর্ন ি িথয সংগ্রহ ও র্জরদানর উচ্চ মামর্র জর্স্বাস্থ্য 
িনিমরাধ পিনি োস্তোয়মর্র জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন। িথয িানির উন্নয়মর্র মাধযমম, 
পনরমষোর েযেধার্  ুোমর্া যামে এেং স্থ্ার্ীয় পনরর্ল্পর্া ও িনিমরাধ িমেষ্টা েতনি র্রা 
যামে।  

• আত্মহিো প্রবিম্বরায কমনকাম্বে সাংসৃ্কবিক ফ াগেিার সঞ্চার করা: এর্টি আত্মহিযা মুি 
নর্উ ইয়র্ন  গঠমর্ িময়াজর্ীয় র্াযনর্র র্মনসূনে ও সংস্থ্ার্ তিনরমি এর্টি র্নমউনর্টির 
অ্র্র্য সাংস্কত নির্ ও সামানজর্ নর্য়ামর্গুমো নেমেের্া র্রা। নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর নেনেত্র 
জর্সংখযার োনহদাগুমো পূরমণর স্টযাগযিা আত্মহিযা িনিমরাধ র্মনর্ামে পূণন পনরসমর 
আেশযর্। জাি, নেঙ্গ, স্টযৌর্িা ও জািীয়িায় পাথনর্যসমহূ স্টমার্ামেো র্রমি পনরমষোর 
পনরমাজন র্ োিাও, সাংস্কত নির্ স্টযাগযিার মমধয আমে অ্নধর্ গ্রামীণ ও শহুমর র্নমউনর্টির 
র্মনসূনের োনহদার পাথনর্য র্রায় স্টেট এমজনিগুমোর সক্ষমিা; িনিনর্নধমদরমর্ িামদর 
নেনেত্র র্নমউনর্টিমি সম্পতি র্রার জর্য স্থ্ার্ীয় সংমযামগর মমধয স্টযাগযিা; িমিযর্ িজমের 
র্ামে স্টপৌুঁোমর্ার জর্য িময়াজর্ীয় পিনি; এেং আত্মহিযার উচ্চ ঝুুঁ নর্মি থার্া িমিযর্ 
স্টগািীর োনহদার সামথ মার্ার্সই র্মনসূনে নর্েনাের্ ও পনরমাজন র্।  

  



2017 সামে, গভর্নর এমর্ িণীি আইমর্ স্বাক্ষর র্মরর্ স্টযটিমি আত্মহিযা িনিমরাধ পনরর্ল্পর্া, 
র্মনসূনে ও পনরমষো তিনরর সময় েযাটির্া নর্মশার-নর্মশারী, স্টভমটরার্ ও LGBTQ র্নমউনর্টির 
িনি নেমশষ গুরুত্ব সহ সে জর্িানির্ স্টগািী ও জর্সংখযার অ্র্র্য োনহদামর্ নেমেের্ায় স্টর্ওয়া 
োধযিামূের্।  
  
অোম্বসেবল সদসে কারম্বমর্ বড লা ফরাজা িম্বলর্, "সুইসাইড নিমভর্শর্ টাস্ক স্ট ামসনর র্ামজ এেং 
LGBTQ নর্উ ইয়র্ন োসী, স্টভমটরার্ ও নেমশষ র্মর, েযাটির্া নর্মশার-নর্মশারীমদর মমধয আত্মহিযার 
উচ্চ হামরর িনি িামদর মমর্ামযামগর জর্য আনম খুে র্ত িজ্ঞ। টাস্ক স্ট ামসনর সুপানরশমাো গভর্নর 
কুওমমা র্িতন র্ স্বাক্ষনরি আমার িণীি আইমর্র েক্ষয োস্তোয়র্ র্মর এেং আমামদর সেমেময় 
ঝুুঁ নর্পূণন জর্সংখযা, নেমশষ র্মর নর্উ ইয়র্ন  স্টেমট আত্মহিযার উচ্চ ঝুুঁ নর্সম্পন্ন েযাটির্ামদর মমধয 
আত্মহিযা িনিমরামধ নর্উ ইয়মর্ন র িনিশ্রুনি োস্তোয়মর্র সংোপমর্ এনগময় নর্মি সাহাযয র্মর।"  
  
এই িনিমেদর্টি েূিান্ত র্রার পর স্টথমর্, স্টেশ নর্েু সুপানরশমাো নর্উ ইয়র্ন  স্টেমট োস্তোয়র্ র্রা 
হময়মে, িেমধয রময়মে  

• স্টজন্ডার এক্সমিশর্ র্র্নডসনিমমমর্শর্ অ্যাক্ট (Gender Expression NonDiscrimination 
Act) পাশ,  

• স্থ্ার্ীয় পযনাময় আত্মহিযা িনিমরামধ সাহাযয র্রার জর্য িথয আহরণ েতনি র্রা,  
• সনিয় সামনরর্ স্টথমর্ স্টভমটরার্ অ্েস্থ্ায় রূপান্তনরি হওয়া েযনিমদর জর্য পনরর্নল্পি 

ইমভন্টগুমোমি সহমযানগিা েতনি র্রা র্ারণ এটি উচ্চ ঝুুঁ নর্সম্পন্ন সময় নহমসমে শর্াি র্রা 
হময়মে, এেং  

• িনিমরাধ িমেষ্টাগুমো আরও র্াযনর্রভামে র্রার জর্য স্থ্ার্ীয় আত্মহিযায় মতিুযর  টর্াগুমো 
গভীরভামে পযনামোের্ায় র্নমউনর্টিমর্ সাহাযয র্রা।  
  

বর্উ ইয়কন  ফেম্বট অবিবরক্ত আত্মহিো প্রবিম্বরায প্রম্বেষ্টা  
টাস্ক স্ট ামসনর র্াজ োিাও, অ্ন স অ্ে স্টমন্টাে স্টহেথ (OMH) ও এমজনির সুইসাইড নিমভর্শর্ 
অ্ন স (Suicide Prevention Office, SPO) আনির্ার্ আমমনরর্ার্ িরুণ ও গ্রামীণ নর্উ 
ইয়র্ন োসী এেং েযাটির্া নর্মশার-নর্মশারী, স্টভমটরার্ ও LGBTQ র্নমউনর্টির সদসয সহ উচ্চ 
ঝুুঁ নর্সম্পন্ন স্টগািীগুমোমর্ আরও ভামোভামে স্টসোদামর্র জর্য নেনভন্ন র্মনসূনে ও িোর পিনি েতনি 
র্রার জর্য র্াজ র্রমে।  
  
SPO এই ঝুুঁ নর্পূণন স্টগািীগুমোর মমধয সমেির্িা েতনি ও িামদর র্ামে স্টপৌুঁোমি সাহাযয র্রার জর্য 
অ্ভযন্তরীণ নসটি ও গ্রামীণ সু্কে ও র্নমউনর্টিগুমোমি নেনভন্ন নরমসাসন ও র্মনসূনে আর্য়মর্র জর্য 
স্টেটজমুি আত্মহিযা িনিমরাধ তমত্রী ও স্থ্ার্ীয় সরর্ামরর সামথ র্াজ র্মর ও অ্থনায়র্ র্মর।  
  
স্টসমেম্বমর, SPO এর েিুথন নর্উ ইয়র্ন  স্টেট সুইসাইড নিমভর্শর্ র্র্ ামরি (New York State 
Suicide Prevention Conference) এর আময়াজর্ ও পতিমপাষর্িা র্রমে স্টযখামর্ িধার্ িধার্ 
েিাগণ ও 30 টি স্টের্আউট স্টসশর্ স্টেট ও স্থ্ার্ীয় অ্ংশীদানরমত্বর মাধযমম এেং এই নেনেত্র, 
ঝুুঁ নর্পূণন স্টগািীগুমোমর্ েক্ষয র্মর আত্মহিযা িনিমরাধ শনিশােীর্রমণর উপর গুরুত্ব স্টদমে।  



  
এোিা OMH জরু্ মামস "আেরণগি স্বাস্থ্য সমিা: র্াউমর্ নপনেময় র্া রাখা" শীষনর্ দইু নদর্েযাপী 
নসমম্পানজয়ামমর আময়াজর্ র্রমে। র্র্ ামরিটি সে নর্উ ইয়র্ন োসীর জর্য মার্নসর্ স্বাস্থ্য সমিা 
সতনষ্ট র্রমি িানন্তর্ ও ঝুুঁ নর্পূণন জর্মগািীমর্ সেমেময় ভামো মার্নসর্ স্বাস্থ্য স্টসো র্ীভামে িদার্ 
র্রা যায় স্টস েযাপামর আমোের্া র্রার জর্য গমেষর্, র্ীনি নর্ধনারর্, মার্নসর্ স্বাস্থ্য নিনর্নশয়ার্ 
ও িথম স্তমরর র্মীমদরমর্ এর্ত্র র্মর।  
  
অব স অি ফমন্টাল ফহলথ এর কবমের্ার ডা. অোর্ সবুলভার্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  স্টেট সুইসাইড 
নিমভর্শর্ টাস্ক স্ট ামসনর র্ামজর মাধযমম, গভর্নর কুওমমা আত্মহিযা িনিমরাধ িমেষ্টার পমথ স্টর্িত ত্ব 
নদময় েমেমের্। এই টাস্ক স্ট াসন স্টয র্াজ র্মরমে িা আক্ষনরর্ অ্মথনই েহু ঝুুঁ নর্পূণন নর্উ ইয়র্ন োসীর 
জীের্ রক্ষা র্মরমে।"  
  
বর্উইয়কন  ফেট বডবভের্ অ  ফভম্বটরান্স সাবভন ম্বসস (Division of Veterans' Services) এর 
পবরোলক বজম মোকম্বডার্াও িম্বলর্, "সময়মি মার্নসর্ স্বাস্থ্যমসো ও আত্মহিযা িনিমরামধর 
িমেষ্টার েযেহার স্টযমর্ গভর্নর কুওমমার সুইসাইড নিমভর্শর্ টাস্ক স্ট ামসনর উমেনখি নেষয়গুমো 
আমামদর স্টভমটরার্ ও স্টসো সদসযমদর োনহদা পূরমণর জর্য অ্পনরহাযন। টাস্ক স্ট ামসন আমামদর 
অ্ংশীদারমদর সামথ র্াজ র্মর, আমরা মার্নসর্ স্বাস্থ্যমসোর োনহদাসম্পন্ন নর্উইয়মর্ন র স্টভমটরার্ ও 
স্টসো সদসযমদর আরও ভামো স্টসো ও সহায়িা িদার্ র্রার জর্য আমরা গুরুত্বপূণন জ্ঞার্, স্টদমশর-
শীষনস্থ্ার্ীয় সংস্থ্ার্ এেং সহায়িা ও স্টসোর েযাপর্ সংমযাগগুমোর সঞ্চার র্রমি এর্টি সনম্মনেি 
দানয়ত্ব স্বীর্ার র্নর ও গ্রহণ র্নর।"  
  
DOCCS এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার অোন্থবর্ ফজ. আর্ুবে িম্বলর্, "এই টাস্কম ামসনর জীের্ োুঁোমর্ার 
র্াজটি আমামদর মমর্ র্নরময় স্টদয় স্টয, আত্মহিযা ঝুুঁ নর্র র্ারণগুমো িনিমরাধ ও স্টমার্ামেো 
র্রমি এমর্ অ্পরমর্ সির্ন  র্রার জর্য আমরা এর্সামথ স্টয র্াজ র্রা িা র্িটা গুরুত্বপূণন। 
এর্সামথ র্াজ র্মর আমরা আোর রুমখ দাুঁিামি পানর এেং আত্মহিযা ও আত্মহিযার িমেষ্টাগুমো 
হ্রাস র্রমি পানর।"  
  
ফেট পবুলম্বের ভারপ্রাপ্ত সপুারইর্ম্বটর্ম্বডন্ট বকথ এম. ফকারম্বলট িম্বলর্, "এই িনিমেদমর্র মাধযমম, 
যামদর সেনানধর্ িময়াজর্ িামদর আত্মহিযা িনিমরামধর িমেষ্টাগুমোমর্ গুরুত্ব স্টদওয়ার জর্য আমরা 
িথম পদমক্ষপ গ্রহণ র্নর। আমরা জীের্ রক্ষা র্রার েূিান্ত েক্ষয নর্ময় এই জটিে সমসযা 
সমাধামর্র জর্য আমামদর অ্ংশীদারমদর সামথ র্াজ র্রার জর্য আমরা িনিশ্রুনিেি।"  
  
অব স অি বেলম্বের্ এন্ড  োবমবল সাবভন ম্বসস (Office of Children and Family Services, OCFS) 
এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার বেলা ফজ. পমু্বল িম্বলর্, "OCFS টাস্ক স্ট ামসনর র্াজ ও সুপানরশগুমোর 
িশংসা র্মর স্টযগুমো আত্মহিযা িনিমরামধর গুরুির সমসযার স্টক্ষমত্র সম্ভের্ার আমো জ্বামে। এই 
িনিমেদর্ হমো নভনত্ত স্টয নভনত্তমি এই টাস্ক স্ট াসন মার্নসর্ ও আেরণগি স্বাস্থ্য সমসযা নর্ময় 
সংগ্রামরি স্টোর্মদর জর্য, নেমশষ র্মর LGBTQ র্নমউনর্টির িরুণ,  োর স্টর্য়ার েযেস্থ্ায় 
স্টেমি ওঠা িরুণ এেং এর্টি নর্মশার নেোর েযেস্থ্ার পমর িামদর র্নমউনর্টিমি ন মর আসা 
িরুণমদর জর্য র্নমউনর্টি-নভনত্তর্ সংস্থ্ামর্র জর্য েতহত্তর সহায়িা গমি িুেমি পামর।"  



  
বর্উ ইয়কন  ফেট স্বাস্থে বিভাম্বগর কবমের্ার হাওয়ার জকুার, M.D., িম্বলর্ "আত্মহিযা হমো এর্টি 
স্টশার্ােহ  টর্া যা েযনি, পনরোর ও র্নমউনর্টিগুমোমি নেধ্বংসী িভার স্ট মে, স্টয র্ারমণ গভর্নর 
কুওমমা এটি িনিমরামধর উপায়গুমো খুুঁমজ স্টের র্রার জর্য এর্টি টাস্ক স্ট াসন গঠর্ র্মরমের্। 
আনম আশা রাখনে আত্মহিযার ঝুুঁ নর্সম্পন্ন স্টোর্মদরমর্ িামদর জীের্ রক্ষায় সহায়িা ও হস্তমক্ষপ 
িদার্ র্রমি সমগ্র নর্উ ইয়র্ন  স্টেমট টাস্ক স্ট ামসনর সুপানরশগুমো োস্তোনয়ি অ্েস্থ্ায় স্টদখে।"  
  
অোলম্বকাহবলজম ও মাদকদ্রিে অপিেিহার ফসিা অব ম্বসর (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services) কবমের্ার আবলনর্ গঞ্জাম্বলস-সার্ম্বেজ িম্বলর্, "মাদর্দ্রমেযর েযেহার 
ও আত্মহিযার মমধয সম্পর্ন  অ্র্স্বীর্াযন এেং সমামজ এর সুদরূিসারী িভাে রময়মে। নর্উ ইয়র্ন  
স্টেমটর সুইসাইড নিমভর্শর্ টাস্ক স্ট ামসনর িনিমেদমর্র  ো েগুমো নর্নিি র্রমি সাহাযয র্রমে 
স্টয আমরা নর্উ ইয়র্ন োসীমদর সামনগ্রর্ সুস্থ্িার উন্নয়র্ র্রনে, পাশাপানশ েযনি ও র্নমউনর্টি 
স্বামস্থ্যর নর্রাপত্তার জর্যও সাহাযয র্রনে।"  
  
অব স অি ফটম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলটি অোবসম্বেন্স (Office of Temporary and Disability 
Assistance) এর কবমের্ার মাইক ফহইর্ িম্বলর্, "গভর্নর আত্মহিযা িনিমরাধ এেং পনরোর ও 
র্নমউনর্টিমি এই মতিুযগুমোর নেধ্বংসী িভামের িনি আরও স্টেনশ মমর্ামযাগ এমর্মের্। টাস্ক 
স্ট ামসনর সুপানরশগুমো সেমেময় ঝুুঁ নর্পূণন েযনিগণ র্াযনর্র সহায়িা ও নেনর্ৎসা পামে িা নর্নিি 
র্রমি পনরমষোর আরও ভামো সমন্বময় সাহাযয র্রমে।"  
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