
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/18/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়ম্বকনর কৃবি জবির আর্ুিাবর্ক 12,000 একর সংরক্ষম্বের জর্ে গভর্ নর হ াকল 38 

বিবলয়র্ ডলাম্বরর হিবে অি নায়ম্বর্র হ ািো কম্বরম্বের্  

   

রাজে িোপী 40টি প্রকল্প কৃবি জবি সুরক্ষা িাস্তিায়ম্বর্ অর্ুদার্ কি নসূবির (Farmland 

Protection Implementation Grants Program) িাধ্েম্বি উপযুক্ত কৃবি জবি সংরক্ষে 

করম্বি  

   

িূলেিার্ কৃবি জবি সুরবক্ষত করম্বত লং আইলোন্ড দটুি প্রকল্পম্বক 3.65 বিবলয়র্ ডলার 

প্রদার্ কম্বরম্বে  

  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে কৃ্থষ জথি সুরক্ষা বাস্তবায়র্ অরু্দার্ ক্ি নসূথির 

(Farmland Protection Implementation Grants Program) িাধ্যরি থর্উ ইয়রক্নর কৃ্থষ থিল্পরক্ 

িক্তিিালী ক্রার জর্য 38 থিথলয়র্ ডলাররর হবথি অি নায়র্ ক্রা  রব। ত থবলপ্রাপ্ত 40টি প্রক্ল্প 

হিাি 11,772 এক্র িূলযবার্ কৃ্থষ জথি রক্ষা ক্ররব রাজয জরুে, ো কৃ্থষ জথিগুরলারত 

উৎপাদর্িীল রাখরত সা ােয ক্ররব, এবং থর্উ ইয়রক্নর িাষাবাদ ক্াে নক্রি দী ন সিয় ধ্রর টিরক্ 

িাক্ার থবষয়টি থর্ক্তিত ক্ররব। আজরক্র হ াষণাটি গভর্ নর লং আইলযারে ক্ররর্, এক্টি সফর 

ও ঐ অঞ্চরলর িাষীরদর সারি এক্টি ক্িা হিার্ার অথধ্রবিরর্র পরর।  

   

আিারদর অবিযই থর্উ ইয়রক্নর িূলযবার্ কৃ্থষজথি রক্ষা ক্ররত  রব োরত আিারদর কৃ্থষ 

পদথিহ্ন বােরত পারর এবং আিারদর উৎপাদক্রা আগািী বহু প্রজন্ম ধ্রর সিৃক্তি লাভ ক্ররত 

পাররর্,” গভর্ নর হ ািুল িম্বলম্বের্। "আথি গথব নত হে আিরা কৃ্থষ জথি সুরক্ষা ক্ি নসূিীরক্ 

সিি নর্ ক্ররথে এই বেররর বারজরি বথধ্ নত বরাদ্দক্ররণর সারি, থর্উ ইয়রক্নর কৃ্থষ থিরল্পর প্রথত 

আিারদর অঙ্গীক্ারবিতা প্রদি নর্ ক্রর। আজ হে ত থবল সরবরা  ক্রা  রে তার ফলস্বরূপ, 

আিরা এখারর্ লং আইলযাে স  প্রায় 12,000 এক্র কৃ্থষজথি অবযা ত কৃ্থষ বযব াররর জর্য 

রক্ষা ক্রথে৷"  

  

"আিারদর রারজযর কৃ্থষজথি রক্ষা ক্রা সব হিরয় গুরুত্বপূণ ন ক্তজথর্সগুথলর িরধ্য এক্টি ো 

আিরা রারজযর কৃ্থষ থিরল্পর অি ননর্থতক্ ক্াে নক্াথরতা বজায় রাখার জর্য ক্ররত পাথর," িম্বলম্বের্ 

হলফম্বির্োন্ট গভর্ নর হডলগাম্বডা৷ "ফাি নলযাে হপ্রারিক্ির্ ইিথিরিরেির্ হপ্রাগ্রাি এই 

জথিগুথলর ক্রিাগত কৃ্থষ বযব াররক্ উৎসাথ ত ক্রর এবং 40টি র্তুর্ প্রক্ল্প ো থর্ব নাির্ ক্রা 

 রয়রে তা আিারদর রারজযর কৃ্ষক্রদর দী নরিয়াদী স্থাথয়ত্ব থর্ক্তিত ক্ররত সা ােয ক্ররব৷"  



   

রারজযর কৃ্থষভূথি সুরক্ষা হপ্রাগ্রাি রাউে 18-এর জর্য গুরুত্বপূণ ন সিন্বয় ক্রররে। সব নক্ারলর 

জর্য প্রিিবার, এির্ প্রক্ল্পগুথলরক্ পুরসৃ্কত ক্রা  রয়থেল ো খাদয থর্রাপত্তা, জলবায় ু

থস্থথতস্থাপক্তা এবং উৎরসর জল সুরক্ষা স  রারজযর িীষ ন অগ্রাথধ্ক্ারগুথলরক্ সিি নর্ ক্রর৷ 

এোোও, ক্ি নসূিীটির জর্য হোগযতার িার্দে প্রসাথরত ক্রা  য় কৃ্থষ-বর্ায়র্, অশ্ব-সংক্রান্ত, ও 

ওয়াইরর্র খাতরক্ অন্তভুনি ক্রার জর্য, ো থর্উ ইয়রক্নর ববথিত্র্যিয় কৃ্থষ থিরল্পর প্রথতফলর্ 

ক্রর।  

   

থর্ম্নথলথখত প্রক্ল্পগুরলারত অি নায়র্ ক্রা  রয়রে।  

   

লং আইলোন্ড (15 একম্বরর জর্ে 3,656,018 ডলার)  

• হপরক্াথর্ক্ লযাে ট্রাস্ট (Peconic Land Trust) (সারফাক্ ক্াউথে) - বারাস 

ফারি নর 6 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 1,656,018 ডলার (সবক্তজ সংক্রান্ত ক্াজ), ো 

বতনিারর্ হপক্থর্ক্ লযাে ট্রারস্টর িাথলক্ার্াধ্ীর্ থক্ন্তু িাথলক্ার্া বতনিার্ খািাররর 

পথরিালরক্র ক্ারে  স্তান্তর  ওয়ার ক্িা এই সংরক্ষরণর সুথবধ্াক্ররণর 

পরর। (উৎস জরলর সুরক্ষার থবভাগ)  

• হপরক্াথর্ক্ লযাে ট্রাস্ট (Peconic Land Trust) (সারফাক্ ক্াউথে) - জউিাস 

ফারি নর 9 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 2,000,000 ডলার। (উৎস জরলর সুরক্ষার 

থবভাগ)  

  

বিড- াডসর্ (768 একম্বরর জর্ে 6,406,100 ডলার)  

• ডারিস লযাে ক্ঞ্জাররভর্থস ( Dutchess Land Conservancy) (ডারিস ক্াউথে) 

- থসডার থরজ ফারি নর 187 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 923.757 ডলার। (অশ্ব 

সংক্রান্ত থবভাগ)  

• ডারিস লযাে ক্ঞ্জাররভর্থস ( Dutchess Land Conservancy) (ডারিস ক্াউথে) 

- ওবারক্তক্রক্ ফারি নর 144 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 1460944 ডলার। (উপেুি কৃ্থষ 

জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

• ডারিস লযাে ক্ঞ্জাররভর্থস ( Dutchess Land Conservancy) (ডারিস ক্াউথে) 

- থপ্রিররাজ থ ল ফারি নর 109 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 615.299 ডলার। ( কৃ্থষ-

বর্ায়র্ থবভাগ)  

• ওয়ারউইক্ ি র (Town of Warwick) (অররঞ্জ ক্াউথে) - অযারটাথররর্া ফারি নর 

200 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 1406100 ডলার। (উপেুি কৃ্থষ জথি - অর্যার্য 

থবভাগ)  

• ওরয়স্টরিটার লযাে ট্রাস্ট (Westchester Land Trust) (পাির্াি ক্াউথে) 

- রাইডার ফারি নর 128 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 2,000,000 ডলার। (কৃ্থষ-বর্ায়র্ 

থবভাগ)  

  

রাজধ্ার্ী অঞ্চল (1,515 একম্বরর জর্ে 5,215,403 ডলার)  



• এথগ্রক্ালিারাল স্িুয়াডনথিপ অযারসাথসরয়ির্ (Agricultural Stewardship 

Association) (ওয়াথিংির্ ক্াউথে) - হক্থর্য়র্ থ ল ফারি ন 88 এক্র রক্ষা ক্রার 

জর্য 280,739 ডলার। (উৎস জরলর সুরক্ষার থবভাগ)  

• এথগ্রক্ালিারাল স্িুয়াডনথিপ অযারসাথসরয়ির্ (Agricultural Stewardship 

Association) (ওয়াথিংির্ ক্াউথে) - থলেরস ফারি ন 238 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 

420,350 ডলার। (উপেুি কৃ্থষ জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

• এথগ্রক্ালিারাল স্িুয়াডনথিপ অযারসাথসরয়ির্ (Agricultural Stewardship 

Association) (ওয়াথিংির্ ক্াউথে) - িলযক্  রলা ফারি ন 141 এক্র রক্ষার জর্য 

185,507 ডলার। (উপেুি কৃ্থষ জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

• ক্লথিয়া লযাে ক্ঞ্জাররভর্থস ( Columbia Land Conservancy) (ক্লথিয়া 

ক্াউথে) - গ্রাক্তজর্ অযাঙ্গাস ফারি নর 366 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 1,399,453 

ডলার। ( কৃ্থষ-বর্ায়র্ থবভাগ)  

• ক্লথিয়া লযাে ক্ঞ্জাররভক্তি ( Columbia Land Conservancy) (ও থসথর্ক্  াডসর্ 

লযাে ট্রাস্ট (Scenic Hudson Land Trust) স  আরবদর্ক্ারী থ রসরব) (ক্লথিয়া 

ক্াউথে) - সযািাস্কি অরিাডনস-িুিশু LCC (Samascott Orchards-McIntosh 

LCC) এর 216 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 1,282,865 ডলার এবং সযািাস্কি 

অরিাডনস-িুিশু LCC এর 316 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 893,925 ডলার। (উপেুি 

কৃ্থষ জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

• ডারিস লযাে ক্ঞ্জাররভর্থস ( Dutchess Land Conservancy) (ক্লথিয়া ক্াউথে) 

- িাস্টাস ন ফারি নর 150 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 752.564 ডলার। (উপেুি কৃ্থষ 

জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

  

হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন (962 একম্বরর জর্ে 2,862,204 ডলার)  

• থর্উ ইয়ক্ন এথগ্রক্ালিারাল লযাে ট্রাস্ট ( New York Agricultural Land 

Trust) (ওরর্ার্রডগা ক্াউথে) - িস নালস ফাি নরস 288 এক্র রক্ষার জর্য 764,838 

ডলার। (উপেুি কৃ্থষ জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

• থর্উ ইয়ক্ন এথগ্রক্ালিারাল লযাে ট্রাস্ট ( New York Agricultural Land 

Trust) (ক্াইউগা ক্াউথে) - থপয়াস ন ফারি ন 477 এক্র রক্ষার জর্য 1318284 

ডলার। (উপেুি কৃ্থষ জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

• থর্উ ইয়ক্ন এথগ্রক্ালিারাল লযাে ট্রাস্ট ( New York Agricultural Land 

Trust) (ক্ায়ুগা ক্াউথে) - উডওয়ারি ফারি ন 197 এক্র রক্ষার জর্য 779.082 

ডলার। (উৎস জরলর সুরক্ষার থবভাগ)  

  

বফঙ্গার হলকস (5,276 একম্বরর জর্ে 13,779,792 ডলার)  

• হজরর্থস লযাে ট্রাস্ট (Genesee Land Trust) (এবং ওয়ারউইক্ ি র) (ওরয়ইর্ 

ক্াউথে) - অযাি্সলার ফারি নর 293 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 1323552 ডলার। 

(উপেুি কৃ্থষ জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

• হজরর্থস লযাে ট্রাস্ট (Genesee Land Trust) (অোথরও ক্াউথে) - গুরডল 

ফারি নর 279 এক্র রক্ষার জর্য 947.426 ডলার। (উপেুি কৃ্থষ জথি - অর্যার্য 

থবভাগ)  



• হজরর্থস লযাে ট্রাস্ট (Genesee Land Trust) (ির্ররা ক্াউথে) - হস্টার্ক্রপ 

ফারি নর 57 এক্র রক্ষার জর্য 340.923 ডলার। (জলবায়ু থস্থথতস্থাপক্তা থবভাগ)  

• হজরর্থস লযাে ট্রাস্ট (Genesee Land Trust) (ির্ররা ক্াউথে) - ভযার্ ভুরথ জ 

ফারি নর 200 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 1,620,113 ডলার। (উপেুি কৃ্থষ জথি - 

অর্যার্য থবভাগ)  

• হজরর্থস ভযাথল ক্র্জাররভক্তি ( Genesee Valley Conservancy) ( থলথভংস্টর্ 

ক্াউথে) - থফি ক্তক্রক্ ফাি নরসর 276 এক্র রক্ষার জর্য $771,794 ডলার। 

(জলবায়ু থস্থথতস্থাপক্তা থবভাগ)  

• হজরর্থস ভযাথল ক্র্জাররভক্তি ( Genesee Valley Conservancy) ( থলথভংরস্টার্ ও 

ইওথিঙ ক্াউথে) - গারডু হক্রস্ট ফারি নর 1.315 এক্র রক্ষার জর্য 2,000,000 

ডলার। (উপেুি কৃ্থষ জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

• হজরর্থস ভযাথল ক্র্জাররভক্তি ( Genesee Valley Conservancy) ( থলথভংস্টর্ 

ক্াউথে) - িযাক্রের্যার্ ফারি নর 492 এক্র রক্ষার জর্য 1,120,401 ডলার। (খাদয 

সুরক্ষা থবভাগ)  

• হজরর্থস ভযাথল ক্র্জাররভক্তি ( Genesee Valley Conservancy) ( থলথভংরস্টার্ ও 

ইওথিঙ ক্াউথে) - সাথর্ র্ল ফাি নরসর 966 এক্র রক্ষার জর্য 2,000,000 ডলার। 

(উপেুি কৃ্থষ জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

• হজরর্থস ভযালী ক্ঞ্জাররভর্থস ( Genesee Valley Conservancy) (ইওথিঙ 

ক্াউথে) - থসডার ফারি নর 62 এক্র রক্ষার জর্য 149.670 ডলার। (খাদয সুরক্ষা 

থবভাগ)  

• হজরর্থস ভযাথল ক্র্জাররভক্তি ( Genesee Valley Conservancy) ( থলথভংস্টর্ 

ক্াউথে) - উইলাডন ফারি নর 567 এক্র রক্ষার জর্য 1,677,595 ডলার। (উপেুি 

কৃ্থষ জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

• ওরয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন লযাে ক্র্জাররভক্তি (  Western New York Land 

Conservancy) (হজরর্থস ক্াউথে ) - স্প্রংথ ল ফাি নরসর 368 এক্র রক্ষার জর্য 

403,667 িাথক্নর্ ডলার। (জলবায় ুথস্থথতস্থাপক্তা থবভাগ)  

• থফঙ্গার হলক্স লযাে ট্রাস্ট (Finger Lakes Land Trust) (ইরয়িস ক্াউথে) 

- হ োরসর্ ফারি নর 401 এক্র রক্ষা ক্রার জর্য 1,424,651 ডলার। (উপেুি 

কৃ্থষ জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

  

হিা াক ভোবল (407 একম্বরর জর্ে 246.820 ডলার)  

• িাগ থ ল িুিররা লযাে ট্রাস্ট (Tug Hill Tomorrow Land Trust) (অরর্ইডা 

ক্াউথে) - সাইিি ফারি নর 407 এক্র রক্ষার জর্য 246.820 ডলার। (উপেুি 

কৃ্থষ জথি - অর্যার্য থবভাগ)  

 

র্ি ন কাবন্ট্র (618 একম্বরর জর্ে 1,451,809 ডলার)  

• িাগ থ ল িুিররা লযাে ট্রাস্ট (Tug Hill Tomorrow Land Trust) (হজফারসর্ 

ক্াউথে) - র্ি নরাপ ফারি নর 618 এক্র রক্ষার জর্য 1451809 ডলার। (উপেুি 

কৃ্থষ জথি - অর্যার্য থবভাগ)  



 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির কৃ্থষ ও বাজার থবভাগ (Department of Agriculture and Markets) কৃ্থষ জথি 

সুরক্ষা বাস্তবায়র্ অরু্দার্ ক্ি নসূথি (Farmland Protection Implementation Grants Program) 

এবং এর সারি সংথিট অরু্দারর্র সুরোগগুরলা পথরিালর্া ক্রর।  

 

রাম্বজের কৃবির কবিের্ার বরিাডন এ. িল িম্বলম্বের্, "ফাি নলযাে হপ্রারিক্ির্ ইিথিরিরেির্ 

গ্রােস হপ্রাগ্রাি থবক্থিত  রয় িরলরে ো জলবায় ুপথরবতনরর্র হিাক্াথবলা ক্রার িরতা 

হক্ষত্র্গুথলরত থর্উ ইয়রক্নর অগ্রাথধ্ক্ার এবং লক্ষযগুথলর সারি প্রিিবাররর িরতা সাথরবি ক্রর। 

এই রাউরে হ াথষত পুরষ্কারপ্রাপ্তরাও প্রিিবাররর িরতা কৃ্থষ বর্থবদযা বা অশ্বাররা ী থিরল্পর 

অন্তভুনি ো আিারদররক্ এির্ খািারগুথলরত হপ ৌঁোরর্ার অরু্িথত হদয় হেখারর্ আিরা গত 

বেরগুথলরত ঐথত যগতভারব হপ ৌঁোরত পাথরথর্। আথি এই পথরবতনর্গুথল ক্াে নক্র  রত হদরখ 

উদ্দীথপত এবং এই হপ্রাগ্রারি অংিগ্র ণ ক্রার জর্য সক্ল পুরস্কারপ্রাপ্তরদর অথভর্ন্দর্ জার্াই 

ো আিারদর কৃ্ষক্রদর ভথবষযরতর প্রজরন্মর জর্য আিারদর ক্ারজর লযােরস্কপগুথলরক্ থিরতরর 

সংরক্ষণ ক্ররত সা ােয ক্ররে।"  

 

হেি বসম্বর্ির বিম্বেল ব র্ম্বি িম্বলম্বের্, "কৃ্ষজথি আিারদর ক্ারে িাক্া সব হিরয় গুরুত্বপূণ ন 

প্রাকৃ্থতক্ সম্পদগুথলর িরধ্য এক্টি এবং এটি রক্ষা ক্রা এক্টি অগ্রাথধ্ক্ার  রত  রব োরত 

থর্ক্তিত ক্রা োয় হে আজরক্র কৃ্ষক্রদর এবং ভথবষযরতর প্রজন্মগুথলর ক্ারে আিারদর খাদয 

উৎপাদরর্র জর্য জথি িারক্, জলবায়ু সংক্রির সারি লোই ক্ররত এবং আিারদর পার্ীয় 

জলরক্ রক্ষা ক্ররত স ায়তা ক্রর৷ ফাি নলযাে হপ্রারিক্ির্ হপ্রাগ্রারির জর্য বথধ্ নত বারজি 

ত থবরলর জর্য হস্টি থসরর্রি লোইরয়র হর্তৃত্ব থদরত হপরর আথি গথব নত এবং থর্উ ইয়রক্নর 

অরর্ক্ হোগয খািারগুথলরক্ এই অরু্দার্ প্রদার্ ক্রা  রে হদরখ আথি হরািাক্তঞ্চত।"  

 

অোম্বসেবলর সদস্বা হডার্া লুপাম্বডনা িম্বলম্বের্, "আবারও, ফাি নলযাে হপ্রারিক্ির্ গ্রাে 

হপ্রাগ্রাি পরবতী প্রজরন্মর জর্য িূলযবার্ কৃ্থষজথি সংরক্ষণ ক্ররত সা ােয ক্ররব৷ থর্উ ইয়রক্নর 

খািার অি নর্ীথতরত সিস্ত িূলযবার্ সম্পদ কৃ্থষ বর্থবদযা, অশ্বাররা ণ এবং ওয়াইরর্র খাতগুথল 

অন্তভুনি ক্রার জর্য হপ্রাগ্রািটি সম্প্রসাথরত  রত হদরখ আথি খুবই খুথি। এই বেররর রাজযর 

বারজরি কৃ্থষজথি সুরক্ষার জর্য উরেখরোগয ত থবল অন্তভুনি ক্রা  রয়রে, িাটির স্বাস্থয এবং 

থস্থথতস্থাপক্তার উরদযারগর সারি ো কৃ্ষক্রদর এবং তারদর িাষ ক্রা জথির প্রথত আিারদর 

প্রথতশ্রুথত থর্ক্তিত ক্রর।"  

 

হপম্বকাবর্ক লোন্ড ট্রাম্বের সভাপবত জর্  োলবস িম্বলম্বের্, "হপরক্াথর্ক্ লযাে ট্রারস্ট 

আিরা সবাই রারজযর কৃ্থষভূথি সুরক্ষার ক্ি নসূথির িাধ্যরি অি নায়র্ হপরয় হরািাক্তঞ্চত। এই 

ত থবলগুথল উৎপাদর্িীল কৃ্থষজথিরক্ থবক্থিত  ওয়া হিরক্ রক্ষা ক্ররব এবং আিারদর এক্টি 

বহু প্রজরন্মর ক্ি নক্ষি খািাররক্ পুর্রায় এক্ক্তত্র্ত ক্ররত স ায়তা ক্ররব। আিরা এক্তজ অযাে 

িারক্নিস (Ag & Markets) এবং রাজয সরক্াররর সিস্ত অংিীদাররদর আিারদর এবং রাজয 

জরুে অর্যার্য জথির ট্রারস্টর প্রথত আস্থা রাখার জর্য ধ্র্যবাদ জার্াই।"   

 

কৃ্থষজথি সুরক্ষা বাস্তবায়র্ অরু্দার্ ক্ি নসূথি (Farmland Protection Implementation Grants 

Program) ক্াউথে, হপ রসভা, িাটি ও জল সংরক্ষণ হজলা ও ভূথির ট্রাস্টগুথলরক্ আথি নক্ 



স ায়তা প্রদার্ ক্রর োরত তারা স্থার্ীয় কৃ্থষ ও কৃ্থষজথি সুরক্ষা পথরক্ল্পর্ার সারি সািঞ্জসযপূণ ন 

কৃ্থষ জথি সুরক্ষার ক্তক্রয়াক্লাপসিূ  বাস্তবায়র্ ক্ররত পারর। সবরিরয়  র্  র্ অি নায়র্ ক্রা 

ক্াে নক্রি  রে স্বতন্ত্র খািারসিূর  উন্নয়র্ অথধ্ক্ার ক্রয়। থক্ন্তু, এই ক্ি নসূথিটি অর্যার্য 

বাস্তবায়র্ ক্াে নক্রি সক্ষি ক্রার জর্য ত থবল প্রদার্ ক্ররত পারর, হেির্ কৃ্থষরক্ প্রভাথবত ক্রা 

স্থার্ীয় আইর্গুথলর সংরিাধ্র্, থবক্ল্প িুক্তি ও দার্ ক্রা কৃ্থষ সংরক্ষণ স্বেলতার হলর্রদরর্র 

বযয়রক্ আওতাভুি ক্রা।  
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