
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
প্রস্তুতকৃত মন্তিে: গভর্নর কুওম্বমা দেম্বের প্রথম গার্ন স্থ্ে সন্ত্রাসিাে েমর্ আইম্বর্ ঘৃণার দ্বারা উদ্বদু্ধ 

গণসবর্িংসতা অন্তভুন ক্ত করম্বত আইর্টি অগ্রসর কম্বরম্বের্  
  

বর্উ ইয়কন  দেট "ঘৃণামূলক অপরাধ গার্ন স্থ্ে সন্ত্রাস আইর্" গণ প্রাণর্ার্ীর উম্বেেে বর্ম্বয় ঘৃণা-
অর্ুপ্রাবর্ত র্তোম্বক গার্ন স্থ্ে সন্ত্রাস বর্ম্বসম্বি সিংজ্ঞাবয়ত কম্বর, যার োবি অর্োর্ে সন্ত্রাসিাম্বের 

সমতুলে  
  

কুওম্বমা এই সমি অপরাম্বধর জর্ে িেিহৃত অস্ত্র বর্বিদ্ধ করা সর্ একটি দেডাম্বরল গার্ন স্থ্ে সন্ত্রাস 
আইর্ প্রণয়ম্বর্র জর্ে কিংম্বগ্রসম্বক আহ্বার্ কম্বরম্বের্: সামবরক শেলীর অোসল্ট অস্ত্র এিিং উচ্চ ক্ষমতা 

সম্পন্ন মোগাবজর্, এিিং সািনজর্ীর্ পটভূবম পরীক্ষা প্রণয়র্ করা  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "এরা র্ল আম্বমবরকার্ যারা অর্ে আম্বমবরকার্ম্বের বিরুম্বদ্ধ গণবিম্বদ্বিমূলক 
অপরাধ করম্বে এিিং এটা যা দসই বর্ম্বসম্বিই স্বীকৃবত দেওয়া উবিত: গার্ন স্থ্ে সন্ত্রাস। আম্বমবরকার্ 
র্াগবরকরা যারা বিম্বেেী আেম্বেনর কারম্বণ িরমপন্থী র্র্ িরিং অর্ে আম্বমবরকার্ম্বের প্রবত ঘৃণার 
কারম্বণ িরমপন্থী, তারা সন্ত্রাসিােীই। আজ, আমাম্বের জর্গম্বণর এক বিম্বেবের দ্বারা সন্ত্রাসী 

র্ামলায় আক্রান্ত র্ওয়ার তুলর্ায় এক আম্বমবরকাম্বর্র দ্বারা সন্ত্রাসিাে র্ামলায় আক্রান্ত র্ওয়ার 
সম্ভাির্া বতর্ গুণ দিবে। এটা শুধ ুর্ক্কারজর্ক, অনর্বতক এিিং আম্বমবরকার্-বিম্বরাধীই র্য় - এটা 
দিয়াইর্ী এিিং অপরাধ েমম্বর্ র্তুর্ আইর্ করার মাধেম্বম আমাম্বের এর দমাকাবিলা করম্বত র্ম্বি।"  

  
  

আজ এর আগে, েভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওগমা একটি দেগের প্রথম োর্ন স্থ্য সন্ত্রাসবাে আইর্গক অ্গ্রসর 
কগরগের্ যাগে ো ঘৃণা দ্বারা চালিে েণসলর্িংসোগক অ্ন্তভুন ক্ত কগর। এই প্রস্তাগবর অ্ধীগর্, োগের 
প্রকৃে বা অ্র্ভূুে জালে, রঙ, জােীয় উৎপলি, বিংেপলরচয়, লিঙ্গ, লিঙ্গ পলরচয় বা অ্লভবযলক্ত, 
ধমন, ধমীয় চচন া, বয়স, অ্ক্ষমো বা দযৌর্ অ্লভমুলিো লভলিক জর্গোষ্ঠীর লবরুগে েণ-শুটিিং লবর্া 
পাগরাগি যাবজ্জীবর্ কারােগের োলস্ত পাবার দযােয অ্পরাধ। এই পলরবেন র্ কাযনকরভাগব এই 
কাজগুলির প্রলে দসরকম্ভাগব কাজ করগব যা করা উলচৎ: সন্ত্রাসী অ্পরাধ লর্গসগব, যা অ্র্যার্য 
সন্ত্রাসী অ্পরাগধর মগো একই োলস্ত বর্র্ কগর। েভর্নর দকন্দ্রীয় সরকারগক একটি র্েুর্ দেডাগরি 
দেরলরজম আইর্ প্রণয়র্ করার জর্য ডাক লেগয়গের্ যা অ্বগেগে মালকন র্ যুক্তরাগের মাটিগে সিংঘটিে 
সন্ত্রাগসর কাজগুলিগক সিংজ্ঞালয়ে করগব। একই সাগথ লেলর্ দকন্দ্রীয় সরকাগরর প্রলে আহ্বার্ জার্ার্, 
এই সব র্েযাকাগে দয সব সামলরক শেিীর আক্রমগর্র অ্স্ত্র এবিং উচ্চ ক্ষমো সম্পন্ন মযাোলজর্ 
প্রায়েই বযবর্ার করা র্য় ো লর্লেে করার জর্য - এবিং সাবনজর্ীর্ পেভূলম পরীক্ষা প্রণয়র্ করার 
জর্য।  



 

 

  
েভর্নগরর প্রস্তুে করা মন্তবয লর্গচ উপিব্ধ:  
  
আজ এিাগর্ উপলস্থ্ে র্ওয়ার জর্য আপর্াগের সবাইগক ধর্যবাে। আলম জালর্ এো আেস্ট, েুটির 
এবিং লবরলের সময় লকন্তু দযমর্ আমরা সবাই জালর্ এগুগিা দকাগর্া সাধারণ সময় র্য়।  
  
আমরা একটি পুর্রাবৃি আগমলরকার্ েুুঃস্বগে বাস করলে।  
  
এি পাগসাগে 22 জর্ দবলের ভাে িযাটিগর্া আক্রান্তরা র্গির্ সব দচগয় সাম্প্রলেক লর্ষ্পাপ মার্ুে 
যারা ঘণৃার লেকার র্গয়গের্।  
  
এসব অ্বযার্ে ভয়াবর্ ঘের্ার ধ্বিংস যজ্ঞ আমাগের মুগি আর কথা দযাোয় র্া।  
  
দকর্? কারণ দকার্ও েব্দ দর্ই।  
  
আর রাজর্ীলেলবেগের 'লচন্তা ও প্রাথনর্া' লর্গবের্ করার অ্লভবযলক্তগুলি এির্ প্রায় অ্পমার্ বগি মগর্ 
র্য় যির্ োগের যা করা উলচৎ ো র্ি এসগবর লবরুগে বযবস্থ্া দর্ওয়া এবিং আইর্ পাস করা।  
যির্ আমরা এই যুগের লেগক লেগর োকাই, েির্ আমরা দেিব দয আমাগের ইলের্াগসর অ্র্যেম 
একমুিী ও লবগভে সৃলিকারী পযনায় র্ি এটি, একটি সমাজ যা বন্দুক ও ঘণৃার লবোক্ত ককগেি 
দ্বারা অ্গমাচর্ীয়ভাগব ক্ষলে।  
  
েুুঃগির লবেয়, ঘৃণা আমাগের দেগে র্েুর্ লকেু র্য়।  
  
শবলচত্র্য আগমলরকার DNA-দে রগয়গে এবিং পাথনকয ভয় ও ঘৃণার কারণ র্গে পাগর।  
  
আমাগের দেে কু কু্লক্স ক্লযাগর্র ক্ষে বর্র্ কগর। 1921-এর েুিসা দরস োঙ্গা, যাগে েোলধক 
আলিকার্ আগমলরকার্ লর্র্ে র্র্। দেক্সাগসর েণর্েযা 1918 সাগি, যাগে দেক্সাস দরঞ্জাররা 15 
দমলক্সকার্গক দমগর দেগি।  
লকন্তু আমরা দভগবলেিাম দয এগুলি আমাগের কুৎলসে লবেে কাগির কথা, আমাগের আজগকর 
বাস্তবো র্য় এবিং আমাগের আোমী কািগক লবপন্ন কগর র্া।  
  
যির্ আব্রার্াম লিঙ্কর্ লজজ্ঞাসা কগরলেগির্ "এইভাগব সৃি এবিং লর্গবলেে দকার্ জালে েীঘনলের্ ধগর 
টিগক থাকগে পাগর লকর্া," লেলর্ দসই দমৌলিক প্রশ্নটি লজজ্ঞাসা করলেগির্ যার উির প্রলেটি 
আগমলরকার্ প্রজন্মগক উির লেগে র্গব। দেটিসবাগেন এর উির দেওয়া র্গয়গে, এডমে দপোস লব্রগজ 
এর উির দেওয়া র্গয়গে, 9/11 এ এর উির দেওয়া র্গয়গে। এবিং আজ আগমলরকার র্ােলরকরা 
দসই প্রগশ্নর আরও এক বার উির দেওয়ার জর্য আমাগের ডাকগের্।  
  



 

 

সলেয কথা র্ি ঘণৃার লেিাগক এক ভয়িংকর আগুগর্ পলরণে করা র্গয়গে, যা লিিংকগর্র কলিে 
আগমলরকার েৃর্টি পুল়িগয় দেিার হুমলক লেগে।  
লর্মনম পলরর্াস এই দয ঘৃণা দকাণ শবেময কগর র্া - আমরা চািনসেগর্ আলিকার্ আগমলরকার্গের 
লবরুগে ঘৃণয কাজ দেগিলে,, লপেসবাগেন ইহুলে, লর্উ ইয়গকন  মুসিমার্, এি পাগসাগে িযাটিগর্া এবিং 
অ্রিযাগো ের্গর LGBTQ সম্প্রোগয়র মগধয।  
  
এই ঘৃণা "অ্র্যগের" িক্ষয কগর করা র্য় - অ্র্য ধমন, ওলরগয়গেের্, জালের উগেগেয - আমরা 
সবাই "অ্র্য" - আমরা এক "অ্র্যগের" লর্গয় শেলর দেে।  
  
লকন্তু আমাগের সমসযা শুধু ঘৃণা র্য়। ঘৃণা একটি পাথর বা একটি মুগুর েুগি লর্গয় একটি জীবর্ 
চুণন কগর লেগে পাগর, লকন্তু আমরা ঘণৃা এবিং বন্দুগকর প্রাণঘােী সমন্বয় মুগিামুলি র্লে।  
রােপলে এি পাগসার পর বগির্, মার্লসক অ্সসু্থ্ো লিোর োগর্। দপ্রলসগডে অ্গর্ক লকেুই বগির্। 
লকন্তু, রােপলে স্পি সলেযো জাগর্র্। যলে দকাণ বন্দুক র্া থাগক, োর্গি দকার্ লিোর থাগক র্া।  
  
োাঁর পক্ষযপােেিু রাজনর্লেক আত্মস্বাথন োর জর্েণগক রক্ষা করার োলয়ত্বগক োলপগয় দেগে।  
  
োর সরকার আগমলরকার জর্েণগক লর্রাে কগরগে।  
  
3 সপ্তার্ আগে আলম যির্ ইজরাগয়গি লেিাম, েির্ আলম ইয়াে ভাসগর্গম যাই এবিং একটি উেৃলে 
লেি যা আজও অ্েযন্ত প্রাসলঙ্গক, "একো দেে শুধু ো র্য় যা োরা কগর - োরা যা সয়, 
োও।"  
  
ঘৃণয লর্িংসার এই র্ার্ার জর্য আমাগের দকার্ও সলর্ষু্ণো থাকগি চিগব র্া।  
সুেরািং, যলে দকন্দ্রীয় সরকার কাজ র্া কগর বা করগে র্া পাগর - লর্উ ইয়কন  করগব।  
  
আমাগের এই সঙ্কগের স্বীকৃলে লেগয় শুরু করগে র্গব দসটি দয প্রকৃে লক ো দমগর্ লর্গয় কারণ 
আপলর্ এমর্ দকার্ সমসযার সমাধার্ করগে পারগবর্ র্া যা আপলর্ মার্গে রালজ র্র্, এবিং আজ 
লর্উ ইয়কন  দস্টে কুৎলসে সেযটি স্বীকার কগর - দয আমাগের লভেগর একটি েত্রু আগে, একটি 
আগমলরকার্ কযান্সার, দযিাগর্ রাজনর্লেক েরীগরর একটি দকাে েরীগর অ্র্য দকােগুলিগক আক্রমণ 
কগর।  
  
এটি ইোরগর্গের িুকাগর্া দকাগণ েল়িগয় পগ়ি এবিং ভূলমর সগবনাচ্চ অ্বস্থ্ার্ দথগক, এবিং অ্সুস্থ্ এবিং 
ঘৃণায় ভরা হৃেগয় সিংক্রালমে র্য়।  
  
এই র্েুর্ সলর্িংস মর্ামারী র্ি ঘৃণাপণূন আগমলরকার্, আগমলরকার্ সন্ত্রাসবাগের উপর।  
আমরা এিগর্া সন্ত্রাসবােগক লবগেলেগের দ্বারা সিংঘটিে একটি কাজ লর্গসগব েণয কলর। এো োই। 
লকন্তু শুধু একটি অ্িংে। সন্ত্রাগসর লবরুগে এটি এির্ একটি েটুি িগের যুে।  
  



 

 

এো ঘৃণা দ্বারা চালিে: লবগেে দথগক ঘৃণা এবিং বাল়িগে, ঠিক এিাগর্ই ঘণৃা। দেোঙ্গ আলধপেযবােী, 
অ্যালে-দসমাইে, LGBTQ লবগরাধী দেোঙ্গ জােীয়োবােীরা।  
  
এো র্ি আগমলরকার্রা যারা অ্র্য আগমলরকার্গের লবরুগে েণলবগদ্বেমিূক অ্পরাধ করগে এবিং এো 
যা, ো লর্গসগব স্বীকৃে র্ওয়া উলচে: োর্ন স্থ্য সন্ত্রাস।  
  
আগমলরকার্ র্ােলরকরা যারা চরমপন্থী - লবগেেী মোেেন দ্বারা র্য় - বরিং অ্র্য আগমলরকার্গের 
প্রলে ঘণৃার কারগণ চরমপন্থী, োরাও সন্ত্রাসবােী।  
আজ, আমাগের জর্েগণর এক লবগেলের দ্বারা সন্ত্রাসী র্ামিায় আক্রান্ত র্ওয়ার েুির্ায় এক 
আগমলরকাগর্র দ্বারা সন্ত্রাসবাে র্ামিায় আক্রান্ত র্ওয়ার সম্ভাবর্া লের্ গুণ দবলে।  
  
এো শুধু র্ক্কারজর্ক র্য়, অ্নর্লেক এবিং আগমলরকার্-লবগরাধী - এো দবয়াইর্ী এবিং অ্পরাগধর 
উপযুক্ত দমাকালবিা করার জর্য র্েুর্ আইর্ প্রণয়গর্র মাধযগম আমাগের এর মুগিামুলি র্গে র্গব।  
  
আর এ কারগণ আজ আলম প্রস্তাব রািলে দয লর্উ ইয়কন  দস্টে একটি জােীয় র্লজর পাস করুক: 
একটি দর্ে ক্রাইম দেরলরজম আইর্ - োগের জর্য, যারা জালে, ধমন, বা দযৌর্ অ্লভগযাজর্ 
লভলিগে েণর্ামিায় র্েযা কগর। এর োলস্ত অ্র্যার্য সন্ত্রাসী অ্পরাগধর সমার্ র্ওয়া উলচৎ - লবর্া 
জালমগর্ যাবজ্জীবর্ পযনন্ত কারােণ্ড।  
দস্টরগয়ড-চালিে ঘৃণয অ্পরাধ... েণলবগদ্বেমূিক অ্পরাধ র্ি সন্ত্রাস, আর দসই অ্পরাগধর উপযকু্ত 
োলস্ত র্ওয়া উলচে। দসাজা কথা।  
  
আমরা যির্ ঘৃণার কযান্সাগরর কথা বিলে, েির্ ঘণৃার কমনসম্পােগর্র কথাও বিগে র্গব, দয সুই 
আগমলরকার েরীগর কযান্সার ঢুলকগয় লেগে, অ্থনাৎ বন্দুক। ভুি র্াগে পরা বন্দকু এবিং দয বন্দুক 
অ্েযন্ত লবপজ্জর্ক।  
  
দকন্দ্রীয় সরকার এই লবেগয় অ্ক্ষম র্য়, েগব রাজনর্লেকভাগব পঙ্গ।ু  
  
দকন্দ্রীয় সরকাগরর এই লবেয়টি লর্য়ন্ত্রগর্র ক্ষমো রগয়গে এবিং োরা ো আগেও কগরগে।  
  
1934 সাগি েযািংস্টালরজম-এর লবরুগে যুে করগে দপ্রলসগডে িাঙ্কলির্ রুজগভল্ট দমলের্ োর্ এবিং 
দকগে-দেিা েেোর্ লর্য়ন্ত্রণ করগে আইর্ পাে কগরর্।  
1968 সাগি রবােন  দকগর্লড ও মাটিন র্ িুথার লকিং-এর গুপ্তর্েযাা্র পলরগপ্রলক্ষগে দকন্দ্রীয় সরকার দমি-
অ্ডন াগর বন্দুক লবলক্রগে লর্গেধাজ্ঞা জালর করার আইর্ পাে কগর।  
  
এবিং 1994 সাগি লক্লর্ের্ প্রোসর্ অ্যাসল্ট অ্গস্ত্রর উপর 10 বেগরর লর্গেধাজ্ঞা জালর কগর এবিং 
প্রথম বযাকগ্রাউে দচগকর জর্য লর্য়ম েঠর্ কগর।  
  



 

 

লর্উ ইয়গকন  আমরা 6 বের আগে সযালে হুক েণর্েযার রক্তপাগের মগধয লেগয় সলর্িংস ভলবেযৎগক 
দেগিলেিাম এবিং আমরা প্রগয়াজর্ীয় বযবস্থ্া কগরলে। আমরা SAFE অ্যাক্ট পাে কগরলে, দয আইর্টি 
আজও দেে জগু়ি পাে করা উলচৎ... যা অ্যাসল্ট অ্স্ত্র, উচ্চ ক্ষমোর মযাোলজর্ লর্লেে করগব এবিং 
সাবনজর্ীর্ বযাকগ্রাউে দচক লর্লিে করগব।  
এো 6 বের আগে র্গয়লেি, আরও 2,458 আগমলরকার্ লর্র্ে র্ওয়ার আগে এবিং আরও 9,137 
আর্ে র্ওয়ার আগে।  
  
এো সর্জ লেি র্া, কঠির্ লেি, লকন্তু এো সঠিক লেি।  
  
এবিং NRA-র সব ভয় ভীলে লমথযা প্রমালণে র্গয়গে। দকার্ লবপগের সম্ভাবর্া লেি র্া।  
  
েে ৬ বেগর দকউ আমার কাগে এই অ্লভগযাে কগরলর্ দয োগের আইর্ে অ্লধকার থাকা সগেও 
বন্দকু দেওয়া র্য় লর্।  
  
দিাগক আজ প্রশ্ন কগর এি পাগসা লক একটি টিলপিং পগয়ে, একটি পলরবেন গর্র মুরূ্েন । আলম বলি, 
এমর্ দকার্ও মুরূ্েন  দর্ই যা দর্েৃত্ব ো়িা পলরবেন র্ শেলর কগর। SAFE অ্যাক্ট লর্গজ দথগক শেলর 
র্গয় যায়লর্। ভলবেযগে দকার্ ভয়ঙ্কর েঘুনের্ার পগর লর্উ ইয়গকন র আইর্সভাগক বন্দুগকর িলব ও 
জর্লর্রাপিার মগধয একটিগক দবগে লর্গে র্য়। এো কঠির্ দভাে র্গিও আইর্সভা একটি লদ্বপক্ষীয় 
লভলিগে এো কগরগে।  
ওয়ালেিংের্ দডগমাক্রযােগেরও দেিাগে র্গব, দেগে দসই পলরবেন র্গক আর্ার জর্য দর্েৃত্ব োাঁগের 
রগয়গে। োগের এই দপ্রলসগডে এবিং লরপাবলিকার্ লসগর্েরগের রাজনর্লেক কাপুরুে এবিং বন্দুক 
লেগির োস লর্গসগব জর্ সমগক্ষ আর্গে র্গব।  
  
এো েণোলন্ত্রক লবভাজর্ বা আইগর্র দক্ষগত্র্ দোে দোে পেগক্ষগপর সময় র্য়। লসগর্গের সেসয, 
কিংগগ্রস, এবিং প্রগেযক দডগমাক্রযাে রােপলে পেপ্রাথীগক লর্গজর বযলক্তেে রাজর্ীলেগক েগূর সলরগয়, 
বন্দুক িলবর লবরুগে োাঁ়িাগে র্গব, এবিং একটি েলক্তোিী, লবসৃ্তে এবিং সমলন্বে বন্দুগকর প্রস্তাব 
রািগে র্গব এই দবপগরায়া র্েযাকাণ্ড দেে করার জর্য।  
  
স্পি লবকি প্রোর্ কগর দপ্রলসগডগের দর্েৃগত্ব বযথনো ও রাজনর্লেক উগেেয চলরথাথন করার দচিা 
োাঁস করগে র্গব। এবিং োর পলরবগেন  আগমলরকার্গের সলেযকাগর লবকি প্রোর্ করগে র্গব।  
  
োাঁরা সঠিক লসোন্ত দর্গবর্।  
  
বনু্ধরা, আমরা জালর্ লর্উ ইয়কন  দস্টে োর দসরা রুপ প্রেেনর্ কগর যির্ দস অ্োন্ত সমগয়র মধয 
লেগয় জালেগক অ্গ্রসর কগর, এবিং আমরা এো কলর আগমলরকার্গের মগর্ কলরগয় লেগয় দয 
আগমলরকার আসি অ্থন লক।  
  



 

 

আমরা উোর্রণ র্গয় এলেগয় চলি, আমরা যা কলর োর দ্বারা - জালের মগধয দসরা বন্দুক আইর্ 
পাস কগর এবিং এির্ আমাগের র্েুর্ আগমলরকার্ সন্ত্রাসীগের দমাকাগবিায় একটি র্েুর্ সন্ত্রাসবাে 
আইগর্র প্রস্তাব কগর – যা দেগের প্রথম।  
আমরা দয ভাগব বাস কলর োর দ্বারাই দর্েৃত্ব প্রোর্ কলর, লবে জগু়ি 19 লমলিয়র্ লর্উ ইয়গকন র 
বালসন্দােণ। লবলভন্ন ভাো, জালে, ধমন, সিংসৃ্কলে, দযৌর্ েলৃিভলঙ্গ সব একটি সম্প্রোগয় একলত্র্ে র্গয় 
এবিং এক জালে র্গয়, একসাগথ োাঁল়িগয় লবোস কলর দয আমাগের একজর্গক আক্রমণ করা মাগর্ 
আমাগের সকিগক আক্রমর্ করা।  
  
এই সপ্তাগর্ যির্ দোাঁ়িা ইহুলে পুরুেরা ব্রুকলিগর্ আক্রান্ত র্র্, েির্ আমরা সবাই আক্রান্ত 
র্গয়লেিাম।  
  
আিস্টার কাউলেগে যির্ স্বলস্তকা দেওয়াগি আাঁকা র্গয়লেি, েির্ আমরা সবাই আক্রান্ত র্গয়লেিাম।  
  
র্ারগিগমর দিসলবয়ার্, দে, বাইগসকু্সয়াি, িান্সগজোর, কুইয়ার (LGBTQ) বার যির্ আক্রান্ত র্য়, 
েির্ আমরা সবাই আক্রান্ত র্গয়লেিাম।  
  
েে মাগস দলারাি পাগকন  যির্ লর্ন্দু পুগরালর্েগক মারধর করা র্ি, আমরা সবাই আক্রান্ত 
র্গয়লেিাম।  
  
কুইগন্সর ইমামগক যির্ র্েযা করা র্য়, েির্ আমরা সবাই আক্রান্ত র্গয়লেিাম।  
  
যির্ এি পাগসাগে গুলি চািাগর্া র্য়, েির্ আমাগের সকগির লেগক গুলি চািাগর্া র্য়।  
  
মার্র্ীয় রােপলে, আপলর্ যলে এই জালেগক দর্েৃত্ব লেগে চার্, োর্গি এই লের্টি েব্দ দজগর্ রািুর্ 
যা এই জালের ভীে -ই প্লুলরবাস উর্ম-অ্গর্গকর মগধয এক।  
  
মার্র্ীয় রােপলে, লবভক্ত করা বন্ধ করুর্, একলত্র্ে করা শুরু করুর্। আর আগমলরকার্ জীবর্গুলি 
বাাঁচার্।  
  
লর্উ ইয়কন  পথ দেিাগব।  
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