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ড. ম্োবর টি. িোম্বেিম্বক স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর (DEPARTMENT OF HEALTH) কবম্ের্ার 

ব ম্বেম্বি গভর্ নর শ্ াচুম্বলর বর্ম্ব াগ প্রদার্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ম্যাথর টি. ব্যারেি, MD, MPH স্বাস্থ্য থব্ভারগর 

ক্থম্শর্ার থ রেরব্ থর্র াগ হের রের্৷ েুক্তরারে এব্ং হেরশর ব্াইরর, উভ রেরে, স্বাস্থ্য েম্তা 

ও োম্াজজক্ র্যা থব্চার প্রচারর থর্রব্থেত িাক্ার 30 ব্েররর হব্থশ অথভজ্ঞতা থর্র , ড. ব্যারেরির 

ক্যাথর ার থশোরেরে, েরক্াথর ও অলাভজর্ক্ ক্ারজর ম্রযয থব্ে্তৃত রর রে। তার থর্র াগ 1 

থডরেম্বর হিরক্ ক্াে নক্র  রব্।  

  

"এই ম্ াম্ারী হিরক্ আম্ারের হেরর উঠার জর্য হেিজরুে স্বাস্থ্য েম্তা ও অযারেে উন্নত 

ক্ররত েরীথেত হর্তৃত্ব ও অথভজ্ঞতা আব্শযক্, এব্ং ড. ব্যারেি এই েংক্িেূণ ন েম্র  থর্উ 

ই ক্ন হেরির স্বাস্থ্য থব্ভাগরক্ হর্তৃত্ব হে ার জর্য েব্রচর  েেম্ ব্যজক্ত," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

শ্ াচুল। "েখর্ আথম্ গভর্ নর থ রেরব্ শেি গ্র ণ ক্থর, আথম্ হক্াথভড-19 এর থব্স্তার ব্ন্ধ 

ক্ররত, আম্ারের স্বাভাথব্ক্ জীব্র্োো থিথরর  আর্রত, এব্ং আম্ারের হেিরক্ োম্রর্ 

এথগর  থর্রত েেতা, জ্ঞার্, ও অথভজ্ঞতার েজিলর্  রি এম্র্ এক্টি হম্যাব্ী টিম্ গঠর্ ক্রার 

প্রথতজ্ঞা ক্ররথেলাম্। ড. ব্যারেি এক্জর্ েুপ্রথেদ্ধ স্বাস্থ্য থব্রশষজ্ঞ ও এক্জর্ উরেখরোগয 

জর্রেব্ক্, এব্ং আথম্ থর্উ ই ক্নব্ােীরের থর্রােে ও েুস্থ্ রাখরত তার োরি ক্াজ ক্রার 

প্রতযাশা রাথখ।"  

  

"এই গুরুত্বেূণ ন েম্র  স্বাস্থ্য থব্ভারগর হর্তৃত্ব হে ার জর্য আম্ার থর্রজর হেি থর্উ ই ক্ন 

হেরি থিরর আেরত হেরর আথম্ গথব্ নত ও েিাথর্ত হব্ায ক্রথে," িম্বলম্বের্ আগম্র্ী স্বাস্থ্ে 

কবম্ের্ার ম্োবর টি. িোম্বেি। "এই ম্ াম্ারী জর্স্বারস্থ্যর গুরুত্ব েুস্পষ্ট ক্রর তুরল যরার 

োশাোথশ ক্াঠারম্াগত ব্ণ নব্ারের দ্বারা চাথলত অেম্তার থব্ষ টিও প্রক্াশ ক্রর থের রে। 

ম্ াম্ারীর ইথত িার্ার থেরক্ আম্ারের এথগর  োও ার এই েম্র , আম্ারের োম্রর্ এম্র্ 

এক্টি হেি ততথর ক্রার েুরোগ রর রে ো েক্ল থর্উ ই ক্নব্ােীর জর্য েম্তােূণ ন  রব্। আথম্ 

গভর্ নর হ াচুল ও স্বাস্থ্য থব্ভারগর টিরম্র োরি এই লেয োম্রর্ হররখ ক্াজ ক্রার প্রতযাশা 

রাথখ।"  

  

ড. ব্যারেি ব্তনম্ারর্  াভনাডন থব্শ্বথব্েযালর র (Harvard University) ফ্র্যারকাে-হজথভ ার 

ব্যাগরর্াড (FXB) হেন্টার ির হ লি অযান্ড থ উম্যার্ রাইিে-এর েথরচালক্ এব্ং  াভনাডন টি. 

এইচ চযার্ সু্কল অব্ োব্থলক্ হ লি-এ (Harvard T.H. Chan School of Public Health) হোশযাল 



অযান্ড থব্র থভ রাল োর ন্স থব্ভারগর স্বাস্থ্য ও ম্ার্ব্াথযক্ার চচনা থব্ষর র FXB অযযােক্ থ রেরব্ 

োথ ত্ব োলর্ ক্ররের্।  

  

2014 োল হিরক্ 2018 োরলর গ্রীষ্মক্াল েে নন্ত, থতথর্ থর্উ ই ক্ন থেটির থডোিনরম্ন্ট অব্ হ লি 

অযান্ড হম্ন্টাল  াইজজর্ (Department of Health and Mental Hygiene)-এর ক্থম্শর্ার 

থ রেরব্ োথ ত্ব োলর্ ক্রররের্, হেখারর্ থতথর্ জাথতগত র্যা থব্চাররক্ অগ্রাথযক্ার থের রের্ 

এব্ং হশ্বতাঙ্গ থর্উ ই ক্নব্ােী ও অরশ্বতাঙ্গ ক্থম্উথর্টির স্বাস্থ্যরেব্ার হেরে থেটির অব্যা ত 

ব্যব্যারর্র ম্রূল িাক্া ক্াঠারম্াগত ব্ণ নব্াে হম্াক্ারব্লা  ক্াজ ক্রররের্। এোোও ড. ব্যারেি 

ইরব্ালা, হলজজওর্াথর'ে থডজজজ ও অর্যার্য হরারগর ম্ াম্ারীর েম্র  থব্ভাগটির োো প্রোরর্র 

হেরে হর্তৃত্ব থের রের্।  

  

2002 োরল, ড. ব্যারেি থর্উ ই ক্ন থেটির থডোিনরম্ন্ট অব্ হ লি অযান্ড হম্ন্টাল  াইজজর্-এ 

স্বারস্থ্যর উন্নথত ও হরাগ প্রথতররায থব্ষ ক্ হডেুটি ক্থম্শর্ার থ রেরব্ থর্র াগপ্রাপ্ত  র্। এই েরে 

িাক্াক্ালীর্, থতথর্ থর্উ ই ক্ন থেটির তাম্াক্ থর্ ন্ত্রণ ম্যযস্থ্তা এব্ং খােয থব্ষ ক্ র্ীথতম্ালা, 

হেম্র্ হেরশর প্রিম্ ক্যালথর উরেখ ক্রার আব্শযক্তা এব্ং ট্রান্স িযাি েংক্রান্ত থব্থযথর্রষয, 

ইতযাথের জর্য োথ ত্বপ্রাপ্ত থব্ভারগর হর্তৃত্ব থের রের্। তার হর্তৃত্ব হে া েৃষ্টান্তমূ্লক্ ক্ম্ নেূথচ 

থেল জাথতগত/জাথতস্বত্বাগত ও অি ননর্থতক্ স্বাস্থ্য তব্ষরম্যর দ্বারা েী নথের্ যরর েথতর থশক্ার 

 র  আো এলাক্াগুরলারত থডথিক্ট োব্থলক্ হ লি অথিে চাল ুক্রা। এেব্ অথিে এখর্ 

হরারগর ব্ােথত হব্াঝা ক্ম্ারর্ার জর্য িারগ নিকৃ্ত, ব্হু-খাতথভথিক্, ব্হু-েংস্থ্া হক্জিক্ 

হক্ৌশলেমূ্র র হর্তৃত্ব থেরে। 2009 োল হিরক্ 2014 োল েে নন্ত, ড. ব্যারেি হডাথরে থডউক্ 

োতব্য িাউরন্ডশর্ (Doris Duke Charitable Foundation) এর আথফ্র্ক্ার হ লি ইথর্থশর টিভ 

(African Health Initiative) এব্ং থশশুরের েুস্থ্তার জর্য প্রথতররাযম্ূলক্ ক্ম্ নেূথচ (Child Well-

Being Prevention Program) এর হপ্রাগ্রাম্ থডররক্টর থ রেরব্ োথ ত্ব োলর্ ক্রররের্।  

  

তার ক্যাথর াররর শুরুর থেরক্র েম্র , থতথর্ জজম্বাব্ুর  থব্শ্বথব্েযালর র (University of 

Zimbabwe) হম্থডরক্ল িযাক্াথিরত 17 ব্ের যরর ক্ম্ নরত থেরলর্, হে েম্র  থতথর্ হব্শ থক্েু 

AIDS প্রথতররাযী ইন্টাররভর্শর্ উন্ন র্ ক্রররের্। এই অথভজ্ঞতা েরঙ্গ থর্র  এরের থতথর্ 

রক্রিলার িাউরন্ডশরর্র (Rockefeller Foundation) োোর্ ন আথফ্র্ক্া অথিরে অযারোথের ি 

থডররক্টর অব্ হ লি ইকু্যইটি েরে হিরক্ প্রথতষ্ঠার্টির আথফ্র্ক্া AIDS হোিনরিাথলও তোরথক্ 

ক্রার োথ ত্ব োলর্ ক্ররর্। েুক্তরারে থিরর আোর েরর, থতথর্ ক্লথম্ব া থব্শ্বথব্েযালর র 

(Columbia University) হম্ইলম্যার্ সু্কল অব্ োব্থলক্ হ লি-এ অযারোথের ি প্ররিের ে  

অর্যার্য েরে িযাক্াথিরত োথ ত্ব োলর্ ক্রররের্।  

  

ড. ব্যারেরির ব্হু েুরষ্কার ও েিার্র্ার ম্রযয জর্স্বাস্থ্য থব্ষর  ম্ে নাোেূণ ন ফ্র্যাক এ. ক্যালরডররার্ 

েুরস্কার, ক্লথম্ব া থব্শ্বথব্েযালর র েে হিরক্ হক্রর্ি এ. হিাডন লাইিিাইম্ অযাথচভরম্ন্ট 

অযাও াডন, ম্থ লারের স্বাস্থ্য থব্ষর  থভরক্টাথর া হজ. ম্াররাব্ুর ারর্া অযাও াডন, এব্ং র্যাশর্াল 

অগ নার্াইরজশর্ ির উইরম্র্'ে চযাম্পি র্ অব্ োব্থলক্ হ লি অযাও াডন, ইতযাথে অন্তভুনক্ত 

রর রে৷ এোোও থতথর্ র্যাশর্াল এক্ারডথম্ অব্ হম্থডথেরর্র (National Academy of 

Medicine) এক্জর্ েেেয থ রেরব্ও থর্ব্ নাথচত  র রের্। ব্হু ব্ের যরর থতথর্ আরম্থরক্ার্ 

জার্ নাল অব্ োব্থলক্ হ লি (American Journal of Public Health)-এর ে ক্ারী েিােক্ 



থ রেরব্ োথ ত্ব োলর্ ক্রররের্। তার োম্প্রথতক্ প্রক্াশর্াগুরলার ম্রযয েযা লযার্রেি (The 

Lancet) এব্ং থর্উ ইংলযান্ড জার্ নাল অব্ হম্থডথের্ (New England Journal of Medicine) এ 

প্রক্াথশত েুক্তরারে ক্াঠারম্াগত ব্ণ নব্াে এব্ং স্বাস্থ্য খারত তব্ষরম্যর থব্ষ টি উরেখ ক্রা 

প্রব্ন্ধেম্ূ  অন্তভুনক্ত রর রে।  

  

ড. ব্যারেি থর্উ ই ক্ন থেটিরত হব্রে উরঠরের্। থতথর্  াভনাডন থব্শ্বথব্েযাল  হিরক্ ইথত াে ও 

থব্জ্ঞার্ থব্ষর  B.A. থডথগ্র, ক্লথম্ব া থব্শ্বথব্েযালর র ক্রলজ অব্ থিজজথশ ান্স অযান্ড োজনন্স 

হিরক্ M.D. থডথগ্র ( ারল নম্  ােোতারল তার হরথেরডজন্সর োথ ত্ব োলর্ ক্রররের্), এব্ং 

ও াথশংির্ থব্শ্বথব্েযাল  (University of Washington) হিরক্ M.P.H. থডথগ্র অজনর্ ক্রররের্।  

  

"থর্উ ই ক্ন হেরির স্বাস্থ্য ক্থম্শর্ার থ রেরব্ তার এই র্তুর্ োথ রত্ব ম্যাথর তার শজক্তশালী 

হর্তৃত্ব, েম্তার প্রথত েৃঢ় প্রথতজ্ঞ ম্রর্াভাব্, এব্ং জর্স্বাস্থ্য র্ীথতম্ালার গভীর অর্ুযাব্র্ েম্তা 

োরি থর্র  আেরব্র্ ব্রল আম্রা হরাম্াজিত হব্ায ক্রথে," িম্বলম্বের্  াভনাডন চোর্ সু্কম্বলর বডর্ 

অি ফ্োকাবি, ম্াইম্বকল এ. উইবল াম্ে। "েথেও আম্রা এখারর্ োরুণভারব্ তার 

উেথস্থ্থতর অভাব্ অর্ুভব্ ক্ররব্া, থর্উ ই রক্নর প্ররতযক্ ব্াথেন্দার স্বাস্থ্য রো ও উন্নত ক্রার 

উরেরশয ক্রঠারভারব্ থব্জ্ঞার্থভথিক্, প্রম্াণ-থর্ভনর র্ীথতম্ালা এথগর  হর্ ার ম্রতা এক্টি 

অব্স্থ্ারর্ থতথর্ োথ ত্ব োলর্ ক্ররব্র্ হজরর্ আম্রা গথব্ নত হব্ায ক্রথে। আম্রা জাথর্ থতথর্ 

হেিজরুে েক্ল ম্ার্ুরষর চযাম্পি র্ থ রেরব্ ভূথম্ক্া রাখরব্র্।"  

  

"ড. ম্যাথর ব্যারেিরক্ থর্উ ই ক্ন হেরির স্বাস্থ্য ক্থম্শর্ার থ রেরব্ থর্র াগ প্রোর্ ক্রা  আথম্ 

গভর্ নর হ াচুলরক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই। এই েম্র  আম্ারের হেরি জর্স্বাস্থ্য খারতর হর্তৃত্ব 

হে ার জর্য আথম্ তার হচর  হব্থশ উেেুক্ত ব্া উৎকৃ্ষ্ট ক্াররা ক্িা ভাব্রত োরথে র্া," িম্বলম্বের্ 

স্বাস্থ্ে ও ম্ার্বিক পবরম্বেিা বিে ক বর্উ ই কন বেটির োম্বিক শ্ডপুটি শ্ম্ র, বলবল াম্ 

িোবরওে পাওবল। "ড. ব্যারেি এক্জর্ েুেনান্ত েংক্ি হম্াক্ারব্লাক্ারী। ইরব্ালা ও 

হলজজওর্াথর'ে থডজজরজর ম্ াম্ারী চলাক্ালীর্ উভ  েম্র  তার োরি ক্াজ ক্ররত োরা থেল 

প্রচণ্ড চারের ম্রযয হিরক্ থক্ভারব্ ক্াে নক্র ও োব্লীলভারব্ ব্যব্স্থ্াের্ার োথ ত্ব োলর্ ক্ররত 

   হে ব্যাোরর োও া এক্টি থশো। আথম্ দ্বযি ন ীর্ভারব্ ব্লরত োথর হে তার হর্তৃরত্বর িরলই 

থর্উ ই ক্ন থেটি হেই ক্টঠর্ েথরথস্থ্থতগুরলার ম্যয থের  েিলভারব্ োর  র  আেরত হেরররে। 

স্বাস্থ্য েংক্রান্ত তব্ষরম্যর েম্াথপ্ত  িারর্ার হেরে তার েৃঢ় প্রথতজ্ঞ ম্রর্াভাব্, এব্ং হেইোরি 

উন্নত জর্স্বাস্থ্য োম্াজজক্, জাথতগত ও তলথঙ্গক্ েম্তার েরঙ্গ এক্ইোরি অব্স্থ্ার্ ক্রর, তার 

এই থব্শ্বােরক্ প্রশ্নথব্দ্ধ ক্রার হক্ারর্া েুরোগ হর্ই। আথম্ েৃঢ়ভারব্ থব্শ্বাে ক্থর হে এই থর্র ারগর 

ম্াযযরম্ গভর্ নর হ াচুল থর্উ ই ক্ন হেরির জর্স্বাস্থ্য থব্ভাগরক্ েম্ভাব্য হেরা ব্যজক্তর  ারত অে নর্ 

ক্ররের্।"  

  

"গভর্ নর হ াচুল ড. ম্যাথর ব্যারেিরক্ থর্উ ই ক্ন হেরির স্বাস্থ্য ক্থম্শর্ার থ রেরব্ থর্র াগ হে ার 

ম্াযযরম্ এক্টি চম্ৎক্ার থেদ্ধান্ত গ্র ণ ক্রররের্," িম্বলম্বের্ 1199SEIU-এর শ্প্রবেম্বডন্ট, জজন 

শ্েোম্। "থর্উ ই ক্ন থেটির স্বাস্থ্য ক্থম্শর্ার থ রেরব্ ড. ব্যারেি আম্ারের স্বাস্থ্যরেব্া খারতর 

র্া ক্রের ইরব্ালা ে  র্জজরথব্ ীর্ েম্র র ম্যয থের  হর্তৃত্ব থের রের্। আম্ারের আররা এক্টি 

র্জজরথব্ ীর্ চযারলরের েিুখীর্  ও ার এই েম্র , ড. ব্যারেরির জর্স্বাস্থ্য থব্ষ ক্ অথভজ্ঞতা, 



স্বাস্থ্যরেব্া ব্যব্স্থ্ার জ্ঞার্, এব্ং স্বাস্থ্য েম্তার প্রথত েৃঢ় প্রথতজ্ঞ ম্রর্াভাব্ হেরির জর্য এক্টি 

অোযারণ েিে  রব্। আম্রা আররা এক্ব্ার তার োরি ক্াজ ক্রার প্রতযাশা রাথখ।"  

  

"ড. ব্যারেরির ক্ারে থর্উ ই ক্ন অতযন্ত েে  ারত িাক্রব্। থতথর্ ম্ার্ুরষর স্বাস্থ্য রো ও উন্নত 

ক্রা এব্ং েম্তা ও র্যা থব্চার এথগর  হর্ ার জর্য উন্নত ব্যব্স্থ্া গরে হতালার জর্য েথরথচত 

আন্তজনাথতক্ভারব্ স্বীকৃ্ত এক্জর্ েিপ্রেশ নক্," িম্বলম্বের্ আম্বম্বরকার্ শ্ম্বডম্বকল 

অোম্বোবেম্ব েম্বর্র (American Medical Association) বেবর্ র ভাইে শ্প্রবেম্বডন্ট এিং 

বচফ্ শ্ লি ইকুেইটি অবফ্োর, অোম্বলিা শ্ম্িোংক, MD, MPH। "থর্উ ই ক্ন থেটির স্বাস্থ্য 

থব্ভারগ তার হর্তৃরত্বর অযীরর্ হেন্টার ির হ লি ইকু্যইটি (Center for Health Equity) চাল ু

ক্রার থব্রশষাথযক্ার োও ািা েরক্ার থক্ভারব্ েংস্থ্ার ম্রযয এব্ং েংস্থ্ার গজণ্ড হেথরর  েংসৃ্কথত, 

প্রচলর্, ও র্ীথতম্ালার ম্রযয েম্তা ও জাথতগত র্যা থব্চার েিকৃ্ত ক্রার জর্য থর্রজরের 

ো ব্দ্ধ ক্ররত োরর হে ব্যাোরর এক্টি জাতী  উচ্চ ম্ার্েণ্ড থর্য নারণ ক্রর থের রে। এেব্ 

প্ররচষ্টা থব্শ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্া (World Health Organization) এব্ং হরাগ থর্ ন্ত্রণ ও প্রথতররায হক্রির 

(Centers for Disease Control and Prevention) স্বীকৃ্থত অজনর্ ক্রররে। তার ম্ূলযরব্ায এব্ং 

তার েম্তা থব্ষ ক্ হক্ৌশরলর ম্ূরল রর রে েক্ল থর্উ ই ক্নব্ােীর ক্িা তুরল যররত ো ােয 

ক্রার জর্য েব্ নাথযক্ প্রাথন্তক্ জর্রগাষ্ঠীর ক্ণ্ঠস্বর ও থচন্তা-হচতর্ারক্ হক্িস্থ্রল স্থ্ার্ হে া। ড. 

ব্যারেরির ক্াে হিরক্ আম্ার োও া েব্রচর  ব্ে উে ার  রলা েে েম্ি নর্ ক্রা - ম্ার্ুরষর 

জর্য এব্ং েটঠক্, েুস্থ্, ও েম্তােূণ ন থব্ষর র জর্য থর্থদ্ব নযা  উরঠ ো াঁোরর্া। এই েংক্িেূণ ন েম্র  

োব্থলক্ োথভনরে তারক্ থিরর োও া  আথম্ থর্উ ই রক্নর জর্য, এব্ং হেরশর জর্য উেথেত 

হব্ায ক্রথে।"  

  

"ড. ব্যারেি এক্জর্ েুেনান্ত েেন্দ। ররচোররর এম্র্ এক্জর্ হর্তা প্রর াজর্ থেথর্ স্বাস্থ্যরেব্া  

তব্ষম্য েিরক্ন, থব্রশষ ক্রর ম্ াম্ারীর েংস্পরশ ন এরেরের্ এম্র্ ম্ার্ুষরের হেরে  ও া 

তব্ষম্য েিরক্ন েরচতর্," ব্রলরের্ রম্বচস্টার বিশ্ববিদোলম্ব র (University of Rochester) 

ফ্োকাবির উন্ন র্ ও বিবচত্র্ে বিে ক োম্বিক ভাইে প্রম্বভাস্ট ও প্রম্বফ্ের এবম্ম্বরিাে - 

অিম্বস্টটিক্স অোন্ড গাইম্বর্াম্বকালজজ, বভবভ ার্ লুইে, MD। "েম্প্রথত, থতথর্ ও আথম্ 

উভর ই স্বাস্থ্যরেব্ার তব্ষম্য থব্ষ ক্ এক্টি েযারর্রল অংশ থর্র থেলাম্ এব্ং জাতী  েে নার , 

হেি েে নার  এব্ং ক্থম্উথর্টি ও ব্যজক্ত েে নার  ব্তনম্ার্ েংক্রির অব্োর্  িারত আম্ারের 

স্বারস্থ্যর হেেব্ োম্াজজক্ থর্ণ না ক্ - জাথত, আি নোম্াজজক্ অব্স্থ্া, স্বাস্থ্যরেব্ার অযারেে, ও 

আব্াের্ - এর হম্াক্ারব্লা ক্রা প্রর াজর্ হেগুরলা েিরক্ন তার ব্াজিতা হেরখ আথম্ ম্ুগ্ধ 

 র থে। NYC-হত ড. ব্যারেরির হরক্ডন েী নরম্ ােী অব্স্থ্া ও েংক্ি উভ টি অর্ুযাব্র্ ও 

হম্াক্ারব্লা ক্রার জর্য প্রর াজর্ী  আস্থ্া থর্ম্ নারণ ক্াোক্াথে এলাক্ার েংস্থ্ার্ ক্ারজ লাগারর্া 

থব্ষ ক্ এক্টি শজক্তশালী থশো। এক্জর্ োব্থলক্ হ লি স্কলার থ রেরব্ তার উো রণ 

আম্ারের থশোিী ও প্রথশেণািীরের স্বাস্থ্যরেব্া খারতর এম্র্ হর্তৃত্ব  র  উঠরত উৎো  

হোগারব্ োরা তারের ক্থম্উথর্টিরত, হেরশর ম্রযয এব্ং থব্শ্বব্যােী প্রভাব্ রাখার প্রর াজর্রক্ 

ম্ূলয থেরব্। আম্রা তার হর্তৃত্বরক্ স্বাগত জার্াই।"  

  

"ড. ম্যাথর ব্যারেি থর্উ ই ক্ন থেটির স্বাস্থ্য ক্থম্শর্ার থ রেরব্ এক্জর্ স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূোন্তরপ্রব্ণ 

হর্তা থেরলর্, আম্রা থর্উ ই ক্ন হেরির স্বাস্থ্য ক্থম্শর্ার থ রেরব্ তার এই র্তুর্ ও গুরুত্বেূণ ন 

েরে োথ ত্ব োলর্রক্ স্বাগত জার্াই," িম্বলম্বের্ CUNY েোজুম্ব ি সু্কল অি পািবলক শ্ লি 



অোন্ড শ্ লি পবলবের বডর্, আ ম্ার্ এল-শ্ম্া াম্বেে, MBBCh, MD, 

MPH। "জর্রগাষ্ঠীগত, হভৌরগাথলক্, অি ননর্থতক্, ও োংসৃ্কথতক্ হভোরভে অথতক্রম্ ক্রর েক্ল 

থর্উ ই ক্নব্ােীরক্ হেব্া প্রোর্ ক্রার হেরে তার েৃঢ় প্রথতজ্ঞ ম্রর্াভাব্ থর্তযথের্ প্রম্াথণত 

 র রে। আথম্ থব্থভন্ন েরে অথযটষ্ঠত হিরক্ ড. ব্যারেরির োরি ব্হু ব্ের যরর ক্াজ ক্ররথে, এব্ং 

আথম্ আত্মথব্শ্বারের োরি ব্লরত োথর হে থর্উ ই রক্নর ইথত ারের এই চযারলজেং েম্র , থতথর্ 

তার র্তুর্ োথ ত্ব োলর্ক্ারল হে েততা, েেতা, ে ম্ম্ীতা, ও থব্চেণতা োরি আর্রব্র্ তা 

হিরক্ থর্উ ই ক্ন হেরির ম্ার্ুষ ব্যােক্ভারব্ উেকৃ্ত  রব্।"  

  

###  
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