
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/3/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  পমু্বয়ম্ব ন্ া বরম্বকার পরু্রুদ্ধার ও পরু্বর্নমনাম্বের পাম্বে রম্বয়ম্বে উম্ব্োম্বগর 

(NEW YORK STANDS WITH PUERTO RICO RECOVERY AND REBUILDING 

INITIATIVE) 2019 সাম্বলর শুরুর ঘ াষো ব্ম্বলর্  

  

অলাভজর্ক অংেী্ারম্ব্র সাম্বে পমু্বয়ম্ব ন্ া বরম্বকাম্ব্ িাবি র পবরষ্কার, পরু্ঃস্থাপর্ এিং পরু্বর্নমনাে 

করম্ব্ বর্উ ইয়কন  ঘেট বিশ্ববি্োলয় (State University of New York, SUNY) ও বর্উ ইয়কন  
বসটি বিশ্ববি্োলয় (City University of New York, CUNY) 50 জর্ ঘেচ্ছাম্বসিক ব্ম্বি  

  

SUNY, CUNY এিং মাবকন র্ ইউবর্ম্বসম্বের (UNICEF USA) প্রব্বর্বিরা মার্বসক োস্থে 
উম্ব্োম্বগর (Mental Health Initiative) অংে বিম্বসম্বি ট্রমা-জ্ঞার্ সম্পন্ন মার্বসক োস্থে সমেনর্ 

(Trauma-Informed Mental Health Support) সম্প্রসাবর্ করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা নর্উ ইয়র্ন  পুময়ম ন্ া নরমর্ার পরু্রুদ্ধার ও পুর্নর্নমনামের পামে রময়মে উম্যামগর 

2019 সামের শুরুর ঘ াষো ন্মের্, েী্র্ােীর্ েুটিম্ অ্োভজর্র্ অ্ংেী্ারম্র সামে পুময়ম ন্ া নরমর্াম্ 

বানি র পনরষ্কার, পরু্ঃস্থাপর্ এবং পুর্নর্নমনাে র্রম্ SUNY ও CUNY 50 জর্ ঘেচ্ছামসবর্ নর্ময়াগ 

র্রমের্। পাোপানে, 2018 সামের ঘসমেম্বর মামস ঘ ানষ্ র্্ুর্ ্মু ন্াগ মার্নসর্ োস্থয উম্যামগর অ্ংে 

নিমসমব, SUNY, CUNY ও মানর্ন র্ ইউনর্মসমের নবমেষজ্ঞরা নবমেষজ্ঞ ও প্রন্ষ্ঠামর্র এর্টি ববনিত্র্যময় ্ে 

ব্নর র্রমব ্ারা পুময়ম ন্ া নরমর্াম্ এর্টি র্মনপনরর্ল্পর্া ব্নর র্রমব পুমরা দ্বীমপর ট্রমা-জ্ঞার্ সম্পন্ন মার্নসর্ 

োস্থয সমেনর্ সম্প্রসারে র্রার জর্য।  

  

"প্রেম ন্র্ ঘেমর্ই নর্উ ইয়র্ন  পুময়ম ন্ া নরমর্ার পামে ্াাঁনিময়মে, এবং ঘেডামরে সরর্ার ্াম্র প্রময়াজর্ 

অ্গ্রািয র্রমেও আমরা আমাম্র আমমনরর্ার্ ভাইম্র সািা্য র্রা ঘেমর্ নপনেময় ্ামবা র্া", গভর্নর 

কুওম্বমা িম্বলর্। "র্্ুর্ ঘেচ্ছামসবর্ম্র নর্ময়ামগর েমে দ্বীপটি শুধু আমগর ্ুের্ায় আমরা মজবু্ ও ঘের্সই 
নিমসমব পুর্নর্ননমন্ই িমব র্া, এর েমে ্ারা ওই ্মু ন্ামগর ট্রমা এবং ওয়ানেংেমর্র অ্র্া ন্র্র প্রন্নিয়ার েমে 

এখমর্া ভুগমের্ ্াম্র অ্ন্ প্রময়াজর্ীয় মার্নসর্ োস্থয সমেনর্ প্র্ার্ র্রা ্ামব।"  

  

"র্নমউনর্টিমর্ নবধ্বস্ত র্রা  ূনেনঝি মানরয়ার (Hurricane Maria) পমর আমাম্র ভাই ঘবার্ম্র আমরা 
সািা্য র্রম্ আমাম্র পুময়ম ন্ া নরমর্া পুর্রুদ্ধার ও পুর্নর্নমনাে উম্যাগ িেমব", ঘলেম্বটর্োন্ট গভর্নর 

কোবে ঘিাচুল িম্বলর্। "পুময়ম ন্ া নরমর্ামর্ পুর্নর্নমনাে, পরু্রুদ্ধার ও আমরা নস্থন্েীে নিমসমব গমি ঘ্াোর 

জর্য আমরা, নর্উ ইয়র্ন , ঘ্ই প্রন্শ্রুন্ ন্ময়নে ্া আমরা পূরে র্রমবা। এখর্ আমরা র্াজ বানর্ আমে, আর 

সব র্াজ ভামোভামব ঘেষ িওয়ার আমগ প ন্ন্ত আমরা আমাম্র ঘেচ্ছামসবর্ প্রমিষ্টা সম্প্রসারে র্রম্ 

োর্মবা।"  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-expansion-new-york-stands-puerto-rico-recovery-and-rebuilding


 

 

2019 সামে 500 SUNY এবং CUNY ঘেচ্ছামসবর্ পাঠাম্ গভর্নর অ্ঙ্গীর্ারবদ্ধ, এটি গ্ গ্রীমে  নূেনঝি 

মানরয়া ও আরমা ঘেমর্ পুর্রুদ্ধামর র্নমউনর্টিগুনেমর্ সািা্য র্রার জর্য ঘ্ 650 জর্ SUNY, CUNY 

নেক্ষােী ও ্ক্ষ ঘেচ্ছামসবর্ শ্রনমর্ পাঠামর্া িময়নেে ্ারই সংম্াজর্। বানি র পনরষ্কার, পুর্ঃস্থাপর্ ও 

পুর্নর্নমনাে র্রম্ পাাঁি বামর পাঠামর্া ঘেচ্ছামসবমর্রা প্রায় 41,000  ণ্টার র্াজ র্মরমে। 150টি বানি সংস্কার 

র্রার েক্ষয অ্ন্িম র্মর 10 সপ্তামি ঘমাে 178টি বানি পুর্ঃস্থাপর্ র্রা িয়।  

  

র্মভম্বর মামস মানর্ন র্ ইউনর্মসমের সামে নমমে SUNY নর্উ পযাল্টজ ্মু ন্াগ মার্নসর্ োস্থয ইর্নিটিউে 

(SUNY New Paltz Institute for Disaster Mental Health) এর র্রা প্রােনমর্ মূেযায়র্ র্ামজর 

সংম্াজর্ িে আর্ুমানর্র্ 10 জর্ নবমেষমজ্ঞর নর্ময়াগ। র্্ুর্ উম্যাগটি  ূনেনঝি মানরয়ার েমে নেশু ও 

পনরবারগুনের মমর্ ঘ্ই ট্রমার সৃনষ্ট িময়মে ঘসই বযাপামর সািা্য র্রম্ মমর্াম্াগ ন্মব, এটি এমর্ ঘের্সই 
সমেনমর্র বযবস্থা র্রমব ্া ত্র্াে ঘেচ্ছামসবমর্রা দ্বীপ ঘেমি িমে ্াওয়ার পমরও অ্বযাি্ োর্মব।  

  

বর্উ ইয়কন  পমু্বয়ম্ব ন্ া বরম্বকার পরু্বর্নমনাে ও পরু্গনঠম্বর্র পাম্বে রম্বয়ম্বে কবমটির (NY Stands with 

Puerto Rico Rebuilding and Reconstructing Committee) সি সভাপব্, বর্উ ইয়কন  
ঘেম্বটর ঘেট ঘসম্বেটাবর (Secretary of State) ঘরাসার্া ঘরাম্বসম্ব া িম্বলর্, "পুর্নর্নমনাে ও পুর্রুদ্ধার 

র্ামজ ্ন্ও আমরা আমাম্র প্রন্মবেী পুময়ম ন্ া নরমর্ামর্ অ্মর্র্ সািা্য র্মরনে, এখমর্া আমরা র্াজ বানর্ 

রময় ঘগমে। ্মু ন্ামগর সময় ঘেডামরে প্রন্নিয়ার অ্ভাব োর্মেও নর্উ ইয়র্ন  পুময়ম ন্ া নরমর্ার পামে নেে। 

আমরা দ্বীপটি, ্াম্র পনরর্াঠামমা, এবং বানসন্দাম্র সমেনর্ র্রম্ োর্মবা র্ারে ্ারাও আমাম্র মম্া 
আমমনরর্ার্।"  

  

SUNY-র চোম্বেলর বেবের্া এম.জর্সর্ িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্্ৃমে, ঘিমের পুময়ম ন্ া নরমর্া 
পুর্রুদ্ধার ও পরু্নর্নমনাে উম্যাগ অ্বযাি্ রাখম্ এর্টি ্ী নমময়ান্ অ্ংেী্ানরে গঠর্ র্রা িময়মে। এটি 

আমাম্র নেক্ষােীম্র জর্য এর্টি ইন্বাির্ উ্ািরে, এটি ্াম্র অ্মর্যর বযাপামর ভাবম্ এবং জর্মসবায় 

নর্মজর সময় ও েনি বযয় র্রম্ উৎসানি্ র্মর। আনম আমাম্র SUNY ও CUNY নেক্ষােীম্র এবং 
অ্র্যার্য ঘেচ্ছামসবর্ম্র নর্ময় গনবন্ ্ারা পুময়ম ন্ া নরমর্ায় আমাম্র মম্া র্াগনরর্ম্র সািা্য র্রার জর্য 
নর্উ ইয়র্ন  ঘিমের প্রন্নর্নধে র্মর 2019 শুরু র্রমব।"  

  

CUNY অন্তিন্ীকালীর্ চোম্বেলর বভটা বস. রে্াবিম্বর্াউইটজ িম্বলর্, "গ্ বেমরর নর্উ ইয়র্ন  পুময়ম ন্ া 
নরমর্ার পামে আমে উম্যাগটি নেে এর্টি নবোে সােেয এবং অ্ংেগ্রিের্ারী প্রায় 200 CUNY নেক্ষােীর 

জর্য, ্াম্র অ্মর্মর্রই দ্বীপটির সামে বযনিগ্ সংম্াগ রময়মে, নেে এর্টি রূপান্তরমেূর্ অ্নভজ্ঞ্া। এই 
বের মানর্ন র্ ইউনর্মসমের সামে সমন্বয় নেক্ষােীম্র জর্য সুম্াগ সম্প্রসারে র্রমব। অ্বযাি্ ত্র্াে প্রমিষ্টায় 

সািা্য র্রম্ ঘপমর আমরা গনবন্ এবং এই বযাপামর ্ার ঘর্্ৃে ও পুময়ম ন্ া নরমর্ার মার্ুমষর জর্য ্ার নিন্তার 

জর্য আমরা গভর্নর কুওমমার প্রেংসা র্রনে।"  

  

বর্উ ইয়কন  পমু্বয়ম্ব ন্ া বরম্বকার পরু্বর্নমনাে ও পরু্গনঠম্বর্র পাম্বে রম্বয়ম্বে কবমটির সি সভাপব্, 

কংম্বেসমোর্ ঘিাম্বস ই. ঘসরাম্বর্া িম্বলর্, " নূেনঝি মানরয়ায় ঘ্ই িাজার িাজার পুময়ম ন্ া নরর্ার্ম্র জীবর্ 

এমেমমমো িময় ঘগমে ্াম্র সািা্য র্রম্ ঘেডামরে সরর্ার বযেন িময়মে। আমাম্র সি আমমনরর্ার্রা ্াম্ 

্াম্র প্রাপয সিায়্া ও ম ন্া্া পায় ্া নর্নি্ র্রার জর্য আজমর্র ঘেচ্ছামসবর্ নর্ময়াগ আমরর্টি গুরুেপূেন 
ধাপ। পুময়ম ন্ া নরমর্ার র্নমউনর্টি পুর্নর্নমনাে র্রার জর্য গভর্নর কুওমমার অ্েে অ্ঙ্গীর্ারমর্ আনম সাধুবা্ 

জার্ানচ্ছ।"  



 

 

  

বর্উ ইয়কন  পমু্বয়ম্ব ন্ া বরম্বকার পরু্বর্নমনাে ও পরু্গনঠম্বর্র পাম্বে রম্বয়ম্বে কবমটির সি সভাপব্, 

কংম্বেসওমোর্ বর্ব্য়া ঘভলাজম্বকাম্বয়জ িম্বলর্, "োরীনরর্ ও মার্নসর্ োস্থয সমেনর্ প্র্ামর্র জর্য 
ঘেচ্ছামসবমর্র আমরা এর্টি ্ে পাঠিময় গভর্নর কুওমমা আমরর্বার পুময়ম ন্ া নরমর্ার মার্ুমষর সািা্য এনগময় 

আসমের্। এই ঘেচ্ছামসবমর্রা আমাম্র বহু আমমনরর্ার্ ভাইম্র জীবমর্ ভীষে প্রভাব ঘেেমব। দ্বীপটির 

পুর্নর্নমনামে সািাম্যর অ্বযাি্ প্রমিষ্টা এবং ঘেডামরে সরর্ারমর্ ্াম্র অ্প ন্াপ্ত উম্যামগর জর্য ্ায়ী র্রার 

জর্য আনম গভর্নর কুওমমার প্রেংসা র্রনে।"  

  

বর্উ ইয়কন  পমু্বয়ম্ব ন্ া বরম্বকার পরু্বর্নমনাে ও পরু্গনঠম্বর্র পাম্বে রম্বয়ম্বে কবমটির সি সভাপব্, 

অোম্বসেবল স্সে মাম্বকন াস এ. ঘেসম্বপা িম্বলর্, "্খর্ ঘেডামরে সরর্ার পুময়ম ন্ া নরমর্ামর্ সমেনর্ প্র্ামর্ 

বযেন িময়নেে, গভর্নর কুওমমা এবং নর্উ ইয়র্ন  সািাম্যর জর্য এনগময় নগময়মে। এই ঘেচ্ছামসবর্ নর্ময়াগ দ্বীপটি 

পুর্রুদ্ধামর নর্উ ইয়মর্ন র প্রন্শ্রুন্মর্ আমরা ঘজার্ার র্রমব এবং ্মু ন্ামগর পমর পুময়ম ন্ া নরমর্ার মার্ুষ ঘ্ই 
ট্রমার মমধয ন্ময় ্ামচ্ছ ্ার োরীনরর্ ও মার্নসর্ সমাধার্ প্র্ার্ র্রমব। আমাম্র সি আমমনরর্ার্ম্র জর্য 
্ার অ্ক্লান্ত সমেনমর্র র্ারমে আনম গভর্নর কুওমমামর্ ধর্যবা্ জার্াই।"  

  

ব্রঙ্কস িম্বরা (Bronx Borough) ঘপ্রবসম্ব ন্ট রুম্বির্ ব য়াজ, জবুর্য়র িম্বলর্, "ঘেচ্ছামসবর্ নর্ময়ামগর 

মাধযমম, নর্উ ইয়র্ন  সঙ্কমের সময় ভুিমভাগী আমমনরর্ার্ম্র সািা্য র্ীভামব র্রম্ িয় ্ার এর্টি উ্ািরে 

পুমরা জান্র সামমর্ ্ুমে ধরমে। পুময়ম ন্ া নরমর্ার মার্ুষম্র সািা্য র্রার প্রমিষ্টায় ঘেডামরে সরর্ার 

অ্র্ুপনস্থ্ নেে, ঘসৌভাগযিমম গভর্নর কুওমমা সািাম্যর ঘ্র্। সবনমেষ এই প্রমিষ্টার ঘর্্ৃে ঘ্ওয়ার জর্য 
গভর্নর কুওমমামর্ আনম ধর্যবা্ জার্াই।"  

  

িৃিত্তম বর্উ ইয়কন  এর বিবডং ও কর্স্ট্রাকের্ ঘট্র স কাউবেম্বলর (Building and Construction 

Trades Council of Greater NY) ঘপ্রবসম্ব ন্ট গোবর লািারিারা িম্বলর্, "বৃিত্তম নর্উ ইয়র্ন  এর 

নবনডং ও র্র্স্ট্রার্ের্ ঘট্রডস র্াউনিে পুময়ম ন্ া নরমর্াম্ আমাম্র ভাই ঘবার্ম্র সামেই আমে এবং ্াই 
আমরা পুর্রুদ্ধার প্রমিষ্টায় সািা্য র্রম্ 40 স্মসযর এর্টি প্রন্নর্নধ ্েমর্ ওরমর্ানভস পাঠানচ্ছ। আমরা 
আত্মনবশ্বাসী ঘ্ গভর্নর কুওমমার ঘর্্ৃমে  ূনেনঝি মানরয়ায় নবধ্বস্ত দ্বীপটিমর্ আমরা আবার পুর্নর্নমনাে র্রম্ 

পারমবা।"  

  

মাবকন র্ ইউবর্ম্বসম্বের ঘপ্রবসম্ব ন্ট ও বসইও কোবরল োর্ন িম্বলর্, "এর্টি নর্ ন্েীয়/অ্রাজনর্ন্র্ প্রন্ষ্ঠার্ 

নিমসমব, মানর্ন র্ ইউনর্মসে শুধুমাত্র্ অ্ভাবী নেশুরা ্াম্ প্রময়াজর্ীয় সিম্ানগ্া পায় ্া নর্নি্ র্রা নর্ময় 

নিনন্ত্। ইউনর্মসমের 70+ বেমরর জরুনর প্রন্নিয়ার অ্ংে নিমসমব, িযামেমের মুমখামুনখ িম্ ্রুেম্র 

প্রস্তু্ র্রার জর্য গভর্নর কুওমমা, SUNY এবং CUNY-এর সামে ঘ্াগ ন্ম্ ঘপমর আমরা গনবন্!"  

  

পমু্বয়ম্ব ন্ া বরম্বকার সমেনম্বর্ বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর চলমার্ প্রম্বচষ্টা  
2017 সামের ঘসমেম্বর মামস  ূনেনঝি মানরয়ার আ াম্র পর ঘেমর্, গভর্নর কুওমমা পাাঁি ঘগমের্ এবং অ্ভাবী 
র্নমউনর্টিগুমোর মমধয জরুনর সংস্থামর্র বযবস্থা র্রা অ্বযাি্ ঘরমখমের্। ঝমির অ্র্ন্নবেমম্ব নর্উ ইয়র্ন  
এম্পায়ার ঘিে ত্র্াে ও পুর্রুদ্ধার প্রমিষ্টা (Empire State Relief and Recovery Effort) প্রন্নষ্ঠ্ র্মর, 

্া পুমরা ঘিমের 13টি ্ার্ ঘর্ন্দ্র ঘেমর্ র্মপমক্ষ 4,400 পযামেে সাপ্লাই সংগ্রি র্মর নব্রে র্মর। এোিাও 

নর্উ ইয়র্ন  ঘিে 1,000 এর নর্্ুি র্মর, এর মমধয নেে র্ময়র্ ে্ ইউটিনেটি র্মী এবং পাওয়ার নবমেষজ্ঞ 

পুর্ঃস্থাপর্ এবং নগ্রড িযানবোইমজেমর্ র্াজ র্মর।  



 

 

  

গভর্নমরর ঘর্্ৃমে, নর্উ ইয়র্ন  ঘিে নর্উ ইয়র্ন  েিমর বাস্তুিুয্ 11,000 এর ঘবনে  ূনেনঝি মানরয়ার নের্ার 

বযনির সমেনমর্ প্রায় 13 নমনেয়র্ মানর্ন র্ ডোর খরি র্মরমে। অ্ঙ্গীর্ারটির অ্ংে নিমসমব, 2 নমনেয়র্ মানর্ন র্ 

ডোমরর এর্টি প্রারনির্ নবনর্ময়াগ ্ামব ঘসইসব অ্ংেী্ানর প্রন্ষ্ঠামর্র র্ামে ্ারা ্ঃুস্থ পুময়ম ন্ া নরর্ার্ম্র 

িার্নর, আবাসর্, র্েযাে র্াউমিনেং এবং োস্থযমসবার মম্া প্রময়াজর্ীয় ঘসবার সামে ্ুি র্মর। এোিাও 

গভর্নর কুওমমা বাস্তুিুয্ পুময়ম ন্ া নরর্ার্ম্র আবাসর্ ও র্মনসংস্থার্ ্িনবমের জর্য 11 নমনেয়র্ মানর্ন র্ 

ডোমরর প্রন্শ্রুন্ ন্ময়মের্: বাস্তুিুয্ পুময়ম ন্ া নরর্ার্ম্র ঘরাবাি ঘর্স মযামর্জমমন্ট ঘসবা প্র্ামর্র জর্য 
এর্টি 1 নমনেয়র্ মানর্ন র্ ডোমরর ঘপ্রাগ্রাম এবং র্ামজর প্রনেক্ষে ও নর্ময়ামগর জর্য 10 নমনেয়র্ প ন্ন্ত মানর্ন র্ 

ডোর।  

  

পুময়ম ন্ া নরমর্া ্াম্ আবেযর্ীয় ঘেডামরে সিায়্া পায় ্ার জর্য গভর্নর কুওমমা ও নর্উ ইয়মর্ন র 

র্ংমগ্রসর্াে প্রন্নর্নধ্ে (New York Congressional Delegation) র্াজ র্মর ্ামচ্ছ। 2017 সামে, 

গভর্নর কুওমমা ও পুময়ম ন্ া নরমর্ার গভর্নর নরর্ামডন া রমসমো নর্উ ইয়মর্ন র র্ংমগ্রসর্াে প্রন্নর্নধ্মের সামে 

এর্মত্র্ এর্টি নবড বযার্ ঘবোর মূেযায়র্ প্রন্মব্র্ প্রর্াে র্মর। প্রন্মব্র্টি নবনর্ময়াগ প্রময়াজর্ এমর্ 

নবমেষ ঘক্ষত্র্ নিনি্ র্মর ঘ্মর্ আবাসর্, পাওয়ার নগ্রড এবং নস্থন্স্থাপর্্া, রৃ্নষ ই্যান্। জর্ নর্রাপত্তা ও 

প্রেম প্রন্নিয়া ্মের জর্য 487 নমনেয়র্ মানর্ন র্ ডোর এবং ্ী ন-ঘময়ান্ পুর্রুদ্ধার বযবস্থাপর্ার জর্য 9 

নবনেয়র্ মানর্ন র্ ডোর ঘ্াগ র্রার পর ঘমাে ্িনবে প্রময়াজর্ 94.4 নবনেয়র্ মানর্ন র্ ডোর।  

  

2018 সামের ঘসমেম্বর মামস,  ূনেনঝি মানরয়ার আ াম্র এর্-বের পূন ন্ ম্, গভর্নর কুওমমা এর্টি নর্বনািী 
আম্মে সাক্ষর র্মরর্ ্া  নূেনঝি মানরয়ার নের্ার মৃ্ ও জীনব্ম্র প্রন্ এবং পুময়ম ন্ া নরর্ার্ র্নমউনর্টির 

নস্থন্র প্রন্ সম্মার্ জানর্ময় এর্টি র্্ুর্ স্মৃন্মসৌধ ব্নরর জর্য সপুানরে র্রম্ এর্টি র্্ুর্  ূনেনঝি মানরয়া 
স্মৃন্মসৌধ র্নমের্ (Hurricane Maria Memorial Commission) গঠর্ র্মর। পাোপানে, 2018 সামের 

অ্মটাবর মামস গভর্নর কুওমমা FEMA ঘর্ বমের্ পুময়ম ন্ া নরমর্া র্নমউনর্টির ঘজর্ামরের পুর্ঃস্থাপর্ র্মর 

ন্ম্।  

  

পুময়ম ন্ া নরমর্ার জর্য িেমার্ পুর্রুদ্ধার ও ত্র্াে প্রমিষ্টার ঘবপামর আমরা ্েয জার্ম্, অ্র্ুগ্রি র্মর গভর্নমরর 

পুময়ম ন্ া নরর্ ও মানর্ন র্ ভানজন র্ আইেযামের জর্য এম্পায়ার ঘিে ত্র্াে ও পুর্রুদ্ধার প্রমিষ্টার ওময়বমপজ নভনজে 

র্রুর্।  

  
###  
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