
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা K-2-র সাম্বে লড়াইম্বের জর্ে বিসৃ্তত এম্বজন্ডার কো ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

মাবি-এম্বজবি এম্বজন্ডা প্রবতম্বরাধ, বেক্ষা, বিবকত্সা, এিং সম্প্রদাম্বের অংেগ্রহম্বণর প্রম্বিষ্টা 
অন্তভুন ক্ত করম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে K-2 র্ামম পরররিত রিমেটিে েযার্ারির্মেডমির িামে লড়াই 
েরার এে রিসৃ্তত রাজযিযাপী পররেল্পর্ার েো ঘ াষণা েমরমের্। এই মারি এমজরি েমনিূিীমত 
রিসৃ্তত প্ররতমরাধ, রিক্ষা, রিরেত্িা, এিং িম্প্রদামের প্রিৃরি প্রমিষ্টার অ্ন্তভুন ক্ত রমেমে, যা রামজযর 
রর্েরিত পদামেনর তারলোমত েমেে ডজর্ রিমেটিে েযার্ারির্মেড ঘযাগ েরার জর্য গভর্নমরর 
অ্ঙ্গীোমরর উপর রভরি েমর ততরর েরা। এই র্তুর্ উমদযাগগুরল এই পদােনগুরলমে প্রিলর্ ঘেমে 
অ্পিারণ েরমত, K-2 এর রিপদ িম্পমেন  িমিতর্তা িৃরি েরমত এিং োযনের রিরেৎিা ও 
পুর্রুিার পররমষিাগুরল িম্পমেন  স্বাস্থ্য পররমষিা িরিরাহোরীমদর অ্রতররক্ত রর্মদনির্া প্রদার্ েরমত 
িহােতা েরমি।  
  
"এই অ্তযন্ত রিপজ্জর্ে ও মারাত্মে পদােন িারা ঘদমি িম্প্রদামের মমধয রিপজন ে রর্মে আিমে, এিং 
আমরা এই ওষুধগুরল রাস্তাে এিং আমামদর িংমিাধর্মূলে িুরিধাগুরলর িাইমর যামত োমে তা 
রর্রিত েরার ঘিষ্টা আমরা িাড়ারি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ উমদযাগগুরলর মাধযমম 
আমরা জর্িাধারণমে এইিি মাদমের রিপদগুরল িম্পমেন  আরও রিক্ষা রদমত পারর এিং তার িামে 
এও রর্রিত েরা অ্রিরত রাখমত পারর ঘয আমামদর এই িম্প্রদােগুরলর মমধয যারা এই রিপদ 
রর্মে আমি তামদরা ঘযর্ িমূ্পণনভামি দােিি েরা হে।"  
  
"আমরা রিপজ্জর্ে পদামেনর রিরুমি িেল রর্উ ইেেন িািীর স্বাস্থ্য ও রর্রাপিা রর্রিত েরার জর্য 
অ্ঙ্গীোরিি", িম্বলর্ ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে ঘহািুল, বর্উ ইেকন  ঘেম্বের ঘহম্বরাইর্ ও 
আবিমজাতীে পদােন অপিেিহাম্বরর োস্কম্বিাম্বসনর (Heroin and Opioid Abuse Task Force) 
সহসভাপবত। "রিমেটিে েযার্ারির্মেডি িা K-2 এর রিরুমি লড়াইমের এই িযাপে েমনিিূী 
রিক্ষা, প্ররতমরাধ এিং রিরেত্িা িহ রিসৃ্তত পররমষিারদমে িমেনর্ েরমি। আমরা K-2 এিং 
অ্র্যার্য পদামেনর রিপদ িম্পমেন  িমিতর্তা িৃরি েরমত িাই এিং রিরেত্িা ও আমরাগযলামভর জর্য 
প্রমোজর্ীে িংস্থ্ার্গুরল িযরক্তিগন ও পররিারগুরলর ঘযর্ উপলব্ধ হে তা রর্রিত েরমত িাই।"  
  
K-2 ঘোর্ার ঘিারাম  
রর্উ ইেেন  ঘেট রর্উইেেন  রিটি এিং িাইরারেউমজর মমতা রিমেটিে েযার্ারির্মেড অ্পিযিহামরর 
দ্বারা প্রভারিত হমেমে এমর্ িমস্ত িম্প্রদামের মমধয K-2 ঘিার্ার ঘ ারাম িালু েরমে। এই ঘিার্ার 



 

 

ঘ ারামগুরলর মমধয োেমি রডপাটন মমন্ট অ্  ঘহলে (Department of Health, DOH), 
অ্যালমোহরলজম ও িািেযাি অ্পিযিহার িারভন মিমির অ্র ি (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, OASAS), মার্রিে স্বাস্থ্য অ্র ি (Office of Mental Health, 
OMH), রাজয পরুলি, ঘ ৌজদারর রিিার রিভামগর পররমষিা (Division of Criminal Justice 
Services, DCJS), রডপাটন মমন্ট অ্  োমরেির্ এিং েরমউরর্টি িুপারভাইমজির্ (Department 
of Corrections and Community Supervision, DOCCS), ঘেট রলোর অ্েররটি (State 
Liquor Authority, SLA), রর্উ ইেেন  ঘেট ঘগরমং েরমির্ (New York State Gaming 
Commission), এিং ের ও অ্েননর্রতে রিভাগ (Department of Tax and Finance)।  
  
স্থ্ার্ীে ঘেেমহাল্ডারমদর োে ঘেমে মতামত ঘপমত, এই ঘ ারামগুরলমত রিমেটিে েযার্ারির্মেড 
রিমিষজ্ঞরা োেমির্, েরমউরর্টি রভরিে িংস্থ্া, পররিাররে প্ররতরর্রধ, পুর্রুিামর োো মার্ুমষরা 
এিং স্থ্ার্ীে িরোর এিং আইর্ িলিতোরী আরধোররেরা অ্ন্তভুন ক্ত োেমি। ঘিার্ার 
ঘ ারামগুরলর ঘেন্দ্রীে উমেিযগুরলর মমধয এেটি হল রিমেটিে েযার্ারির্মেডিগুরলর রিপদ এিং 
মার্রিে স্বাস্থ্য ও পদামেনর অ্পিযিহার িংক্রান্ত িমিযাগুরলর িামে তার িম্পেন  িম্বমে জর্িাধারমণর 
িমিতর্তা িাড়ামর্া। এই প্ররক্রোটি রাজযমে স্থ্ার্ীে ঘেেমহাল্ডারমদর োে ঘেমে ইর্পুট এিং 
রর্মদনির্া ঘপমত এিং রাজযিযাপী K-2 অ্পিযিহারমে রর্েিণ েরার উপযুক্ত িমাধার্ রিোি েরমত 
িক্ষম েরমি।  
  
জর্ সম্বিতর্তা ও বেক্ষা  
এই উমদযামগর অ্ংি রহিামি, রাজয এেটি লক্ষযযুক্ত গণিমিতর্তা ও রিক্ষার প্রিারারভযার্ িাল ু
েরমে যা রিমেটিে েযার্ারির্মেডিগুরলর রিপদ িম্পমেন  দিুনল জর্মগাষ্ঠীগুরলমে রিরক্ষত েরার রদমে 
দরৃষ্ট রর্িি েমর। এই প্রিারারভযামর্ এেটি ইমলেট্ররর্ে টুলরেট রমেমে যা জর্িাধারণমে রিমেটিে 
েযার্ারির্মেডিগুরলর রিপদ িম্পমেন  ও তার িামে অ্েন িহ রমরডো রিজ্ঞাপমর্র মাধযমম িারা রাজয 
জমুড় ঝুুঁ রেপূণন অ্িস্থ্ার্গুরলমত জর্িাধারণমে অ্িগত েরার জর্য রিক্ষা িংক্রান্ত িংস্থ্ামর্র এে 
রিসৃ্তত িুযট প্রদার্ েমর। এই উমদযামগ এোরধে রামজযর িংস্থ্া জরড়ত োেমি যারা দিুনল জর্িংখযা 
এিং তামদর ঘিিা প্রদার্োরী ঘপিাদারমদর োমে ঘপৌুঁোমর্ার পািাপারি রিক্ষাগত িম্প্রদামের মমধয 
িমিতর্তা িারড়মে উচ্চ রিদযালে এিং েমলজ স্তমরর ঘপিাদার, োত্র, রপতামাতা এিং 
অ্রভভািেমদর োমে ঘপৌুঁোমর্ার জর্য এেটি রিসৃ্তত ঘেৌিল িযিহার েরমি।  
  
বিবকৎসাগত ঘপোদারম্বদর জর্ে বিবর্কাল বর্ম্বদন ের্া  
স্বাস্থ্য রিভাগ, মার্রিে স্বামস্থ্যর অ্র ি, এিং অ্যালমোহরলজম ও িািেযাি অ্পিযিহামরর অ্র ি, 
স্বাস্থ্যমিিা িরিরাহোরী, হািপাতাল, েযাম্পাি িহীভুন ত জরুরী রিভাগ, পদােন িযিহার িযারধ এিং 
মার্রিে স্বাস্থ্য িংক্রান্ত িংস্থ্া এিং স্থ্ার্ীে স্বাস্থ্য রিভাগগুরলমে ঘযৌে রর্মদন রিো জারর েমরমে 
রিমেটিে েযার্ারির্মেড মাদেদ্রিয এিং আিরক্তর ঝুুঁ রের ইরঙ্গতগুরল, এিং তা রর্ণনমের এিং 
রিরেত্িার জর্য রর্মদন রিো প্রদার্ েমর। এ োড়াও, রাজয রিমেটিে েযার্ারির্মেডি দ্বারা িিনারধে 
ক্ষরতগ্রস্ত অ্ঞ্চলগুরলর ঘক্ষমত্র পদােন িযিহার িযারধর রিরেত্িার িুরিধা ও ক্ষরত-হ্রািোরী িংস্থ্াগুরলর 
মমধয পযনাপ্ত িংমযাগ রর্রিত েরার লমক্ষয র্জর ঘেন্দ্রীভূত েমর এমর্ উমদযাগ িালু েরমি।  
  
সংম্বোধর্মূলক ঘিবসবলটিগুবল ঘেম্বক K-2 অপসারণ করা  

https://www.oasas.ny.gov/AdMed/drugs/Synthetics.cfm


 

 

K-2 োরাগার পিরতর মমধয প্রিরলত িি ঘিমে িাধারণ রর্রষি পদামেনর আোরগুরলর মমধয এেটি 
যা ির্াক্তেরণ এড়ামর্ার জর্য িহমজই লুমোমর্া যাে। িংমিাধর্ ও েরমউরর্টি িুপারভাইমজির্ 
রিভামগর (DOCCS) তামদর ঘ রিরলটিগুরলমত রর্রষি িস্তুর অ্র্ুপ্রমিি িে েরার জর্য তামদর 
রর্রাপিা স্ক্রীরর্ং পিরতগুরল উন্নত েরার জর্য আক্রমর্াত্মে পদমক্ষপ রর্মেমে। এই িা লয িমেও, 
মামঝ মামঝ রর্রষিেরমণর প্রমিষ্টার মাধযমম প্রােিই প্রাপ্ত খিরগুরল িমূ্পণনভামি তদন্ত, ঘগ্র তার এিং 
স্থ্ার্ীে িম্প্রদােগুরলমত আইর্ী প্ররক্রোর প্রমিষ্টাগুরলর িাইমর িযিহার েরা হে র্া ঘযখামর্ মাদে 
দ্রিযগুরল উৎপন্ন হে। এই  াটরতটি িংমিাধর্ েরার জর্য গভর্নর কুওমমা রডপাটন মমন্ট অ্  
োমরেিি অ্যান্ড েরমউরর্টি িুপারভন ির্ (DOCCS) এিং রাজয পরুলিমে এেটি ঘপ্রামটােল 
িািিাের্ েরমত িমলমের্ যামত ঘস্তট পুরলি এই খির িংগ্রহ েরমত পামর এিং অ্পরাধমূলে তদন্ত 
েরমত পামর যখর্ K-2 এিং অ্র্য মাদে োরাগামর িযিস্থ্াে আরিষৃ্কত হে। এই ঘপ্রামটােমলর অ্ংি 
রহিামি, DOCCS ঘেট পরুলি তদন্তোরীমদর োমে পাওো মাদমের খিমরর পররমাণ িাড়ামর্ার 
জর্য রর্উ ইেেন  ঘেট ইমন্টরলমজি ঘিন্টার এিং র্ারমোটিক্স ইমন্টরলমজি ইউরর্ট, উভেমেই, ঘেি 
ঘর ার েরমি এিং K-2 এর উৎিগুরল ও রিতরণ ঘেন্দ্রগুরল ির্াক্ত েরার এিং িযাহত েরার 
জর্য িারহযে তদমন্তর উমেমিয রামজযর ক্ষমতা িৃরি েরমি।  
  
উপরন্তু, K9 দলিমূহ িংমিাধর্মূলে ঘ রিরলটি ঘেমে মাদে ির্াক্ত ও অ্পিারমণর জর্য িি ঘিমে 
োযনের িমল ঘদখা ঘগমে এিং ঘিই িামে ঘজলখার্াে মাদেদ্রিয ঘিারািালামর্র ঘিষ্টা েমর যারা 
তামদর উমেমিয প্ররতিেে রহিামি োজ েমর। রামজযর োরাগার ঘেমে মাদেদ্রিয রিরিত ও 
অ্পিারমণর জর্য ঘেমটর ক্ষমতা িৃরি েরার জর্য, DOCCS তার অ্র ি অ্  ঘেিাল 
ইর্মভরেমগিমির (Office of Special Investigations, OSI) র্ারমোটিক্স ইউরর্মট দটুি K9 দল 
ঘযাগ েমরমে, যার  মল ঘমাট OSI K9 দমলর িংখযা েমে এমি দাুঁরড়মেমে। এই K9 টি দলগুরল 
েমী, দিনর্প্রােী এিং ঘয পযামেজগুরল িংমিাধর্মূলে ঘ রিরলটিগুরলমত প্রমিি েমর, ঘিগুরল পররক্ষা 
েরমত িযিহার েরা হে এিং তার িামে রিরভন্ন অ্ঞ্চমলর পররক্ষা েরা হে ঘযখামর্ K-2 এিং 
অ্র্যার্য ওষুধ খুুঁমজ পাওো যাে। এই রিরর্মোগ ঘিলমিি, এেটি ঘপামটন িল ের্ট্রযািযান্ড রডমটেটর 
এিং োমনাল ইমমরজং রডভাইিগুরলর মমতা র্তুর্ প্রযুরক্তর িাস্তিাের্ িহ মাদে এিং অ্র্যার্য রর্রষি 
িস্তু োরাগার ঘেমে অ্পিারমণর উপরস্থ্ত প্রমিষ্টাগুরলর িমূ্পরে হমি।  
  
গভর্নর কুওমমা প্রেমম 2012 িামল িঙ্কটোলীর্ জরুরী রর্েিমর্র মাধযমম রির্মেটিে েযার্ারির্মেডি 
রর্রষি েমররেমলর্, স্বাস্থ্য রিভাগমে ক্ষমতা প্রদার্ েমর যামত তারা ঘিই িি ঘদাোর্ িে েমর 
রদমত পামর ঘযখামর্ মাদেগুরল রিরক্র হত এিং জর্স্বামস্থ্যর ঝুুঁ রের োরণ ঘজগুরল রেল। 2015 িামল 
গভর্নর রর্রষি পদামেনর তারলোে দটুি অ্রতররক্ত ঘেণীর ঘযৌগ ঘযাগ েমররেমলর্, যা এেমযামগ স্বাস্থ্য 
রিভাগ (Public Health) ও স্বাস্থ্য পররেল্পর্া োউরিল (Health Planning Council) অ্র্ুমমাদর্ 
েমররেল। জলুাই 2016 ঘত, রর্উ ইেমেন  রিমেটিে েযার্ারির্মেডি রর্মনার্, রিক্রে এিং িন্টর্ 
রর্রষি েরার 2012 িামলর জরুরী রিরধগুরল িহ িমস্ত প্রমযাজয আইর্গুরল িমূ্পণনভামি ঘমমর্ িলার 
লমক্ষয রাজযিযাপী িলিতেরণ প্রমিষ্টামে আমরা িাড়াে।  
  
গভর্নর পূমিন DOH িুমরা অ্  র্ামেন াটিে এর্ম ািনমমন্ট (DOH Bureau of Narcotic 
Enforcement), ঘেট রলোর অ্েররটি (State Liquor Authority), এিং রর্উ ইেেন  ঘেট ঘগরমং 
েরমির্মে (New York State Gaming Commission) অ্নিধভামি K-2 পাওো যাে ঘয 



 

 

ঘদাোমর্, ঘিগুরলর রলোর এিং লটারর লাইমিি প্রতযাহামরর রর্মদনি ঘদে। ঘেট পুরলি এিং িুযমরা 
অ্  র্ামেন াটিে এর্ম ািনমমন্ট উচ্চ K-2 রিতরণ হওো এলাোগুরলমে তামদর লক্ষয েমর, িযরক্তিগন 
এিং িংস্থ্ািমূমহর রিরুমি আক্রমর্াত্মে িলিতোরী পদমক্ষপ রর্মেমে। এর মমধয রমেমে ঘিন্ট্রাল 
ইরিমপ (1,000 পযামেট) ি ল ঘগ্রপ্তার, আটে, এিং িে েরার আমদি; রর্উিাগন (111 
পযামেট); রমিোর (150 পযামেট); এিং িাইরারেউজ এিং রিংহযাম্টর্ (100 পযামেট)।  
  
স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার ডঃ হাওোডন  জকুার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমে, রর্উ ইেেন  
ঘেট এই প্রাণ াতী পদামেনর রিরুমি জর্িাধারণমে রক্ষা েরার জর্য িাহিী ও আক্রমণাত্মে 
পদমক্ষপ গ্রহণ েমর িমলমে। এই র্তুর্ উমদযাগগুরল রর্উ ইেমেন র আিক্তমদর, যারা এর িামে লড়াই 
েরমে, তামদর িুরক্ষা প্রদার্ েরমত এিং এই রিষ যারা রিতরণ েমর তামদর িারস্ত রদমত 
ভীষণভামি োযনের হমি।"  
  
অোলম্বকাহবলজম ও সািেোি অোবিউজ সাবভন ম্বসম্বসর কবমের্ার, আবলনর্ গর্জাম্বলজ-সার্ম্বিজ 
িম্বলর্, "অ্তযন্ত আিরক্তপ্রিণ রিমেটিে েযার্ারির্মেডি রিষাক্ত এিং প্রাণ াতী হে। এই উমদযাগটি 
রিমেটিে মাদমের িামে জরড়ত ঝুুঁ রেগুরল িম্পমেন  িমিতর্তা এিং এই রিপজ্জর্ে পদােনগুরলর দ্বারা 
প্রভারিত িম্প্রদােগুরলমে রক্ষা েরার উপর তামদর র্জর ঘেন্দ্রীভূত েরমি।"  
  
রাজে পবুলম্বের সপুাবরর্ম্বের্ম্বডন্ট বকে এম. কম্বলনে িম্বলর্, "রিমেটিে েযার্ারির্মেডি অ্নিধ এিং 
রিপজ্জর্ে পদােন এিং রর্উ ইেেন  জমুড় এেটি অ্তযন্ত গুরুতর স্বাস্থ্য এিং গণ রর্রাপিার উমদ্বগ। 
এই পদমক্ষপগুরল রিমেটিে েযার্ারির্মেডি িরিরাহ িে েরমত তদন্তোরী এিং িলিতোরী 
প্রমিষ্টামে িহােতা েরমি এিং আমামদর রামজযর অ্ংিীদারমদর িামে িলমার্ িহমযারগতামে উন্নত 
েরমি।"  
  
মাইম্বকল বস. বগ্রর্, অপরাধমূলক বিিার পবরম্বষিা বিভাম্বগর একম্বজবকউটিভ ঘডপটুি কবমের্ার, 
িম্বলর্, "রিমেটিে েযার্ারির্মেডি শুধুমাত্র যারা তা িযিহার েমরর্ তামদর জর্যই রিপদ িৃরষ্ট েমর 
র্া, ঘিই পুরলি আরধোররেমদর োমেও প্রেম ঘিই স্থ্ামর্ ঘপৌুঁের্ যারা ঘযখামর্ ঘেউ অ্প্রতযারিত িা 
অ্মযৌরক্তে আিরণ েরমের্। আরম আইর্ িলিতোরী ঘপিাদারমদর োে ঘেমে জার্ার জর্য আগ্রহী 
রেভামি আমরা আরধোররেমদর এিং এমজরিগুরলমে িহােতা প্রদামর্র জর্য এে িামে োজ েরমত 
পারর যখর্ তারা তামদর িম্প্রদােগুরলমত এই পদামেনর িযিহামরর ঘমাোরিলা েরমত িার্।"  
  
DOCCS এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার অোন্থবর্ ঘজ. আর্ুবি িম্বলর্, "DOCCS এর রাজয পুরলমির 
িামে খির ভাগ েরার স্বতঃসু্ফতন  প্রোি, এই মারাত্মে মাদমের রিরুমি িলমার্ লড়াইমের জর্য 
আমরেটি মূলযিার্ হারতোর, যা ঘদোমলর রপেমর্ এিং আমামদর িম্প্রদােগুরলর মমধয োজ েমর। 
যারা মমর্ েমরর্ ঘয তারা এই ড্রাগ মাদে রর্মে রর্উ ইেেন িািীমদর জীির্ রিপন্ন েরমত এিং 
মুর্া া লাভ েরমত পামর, তামদর এই িাতন াটি ঘজামর এিং েষ্টভামি ঘিার্া উরিৎ ঘয যরদ আপ্নারা 
K-2 উত্পাদর্ এিং রিতরণ েরার ঘিষ্টা েমরর্ তাহমল আপর্ামদর ধরা হমি এিং িারস্ত ঘদওো 
হমি।"  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-arrests-and-charges-central-islip-statewide-sweeps-crack-down-illegal
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-arrests-and-charges-central-islip-statewide-sweeps-crack-down-illegal
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-arrests-and-charges-newburgh-statewide-sweeps-crack-down-illegal-sale
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-arrest-and-charges-rochester-part-statewide-sweeps-crackdown-illegal
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-arrests-syracuse-and-binghamton-statewide-crackdown-illegal-synthetic


 

 

মার্বসক স্বাস্থ্ে অবিম্বসর (Office of Mental Health) কবমের্ার ডঃ অোর্ সাবলভার্ িম্বলর্, 
"িহ- টমার্ মার্রিে স্বাস্থ্য এিং পদােন অ্পিযিহামরর ঘরাগগুরল িাধারণ এিং িযামলরজং, উভেই। 
রর্উ ইেেন  ঘেট আমরা অ্ঙ্গীোরিিতা প্রদিনর্ েররে লক্ষযযুক্ত িমিতর্তা এিং দ্রুত পদমক্ষমপর 
মাধযমম ঘিই িি দিুনল জর্িংখযার প্ররত যামদর তারা পররমষিা প্রদার্ েমর।"  
  
কাম্বেন র্ জর্ িে, ঘপ্রবসম্বডন্ট, আকন  অি জাবেস (Arc of Justice), িম্বলম্বের্, "আরম K-2 এিং 
অ্র্যার্য রিমেটিে েযার্ারির্মেডমির রিরুমি যুমি গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমের প্রিংিা েরর। দী ন 
িমে ধমর এই মারাত্মে পদােন তরুণ িম্প্রদাে এিং আমামদর িম্প্রদামের মমধয িি ঘিমে দিুনল 
যারা, তামদর প্ররত এর লক্ষয রস্থ্র রাখা হমেমে। এই িাহিী, র্তুর্ েমনিূিী এই জীির্ াতী 
মাদমের হাত ঘেমে আমামদর রাস্তাগুরলমে পররত্রাণ ঘদওোর লড়াইমে এই িরক্তিালী হারতোর প্রদার্ 
েরমি।"  
  
ঘসম্বর্ের বপোর হারখাম িম্বলম্বের্, "রিমেটিে েযার্ারির্মেডি তামদরমে শুধু রিপন্ন েমর র্া যারা 
তা িযিহার েমর, তামদরমেও েমর যারা তার িংেমিন আমি। আজ গভর্নর কুওমমার ঘ ারষত 
পদমক্ষপগুরল িযিহারোরীমদর যোযে রিরেৎিা ঘপমত িহােতা েরমি এিং K-2 এর রিপদগুরল 
িম্পমেন  জর্গণমে রিক্ষা ঘদমি।"  
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