
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/22/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ব্রুকবলর্ এিং কুইম্বের স্টেটবভবিক-স্টেমা টিকা প্রদাম্বর্র সাইটসমূম্বে 
প্রম্বিোবিকার সম্প্রসারম্বের অবিবরক্ত প্রম্বেষ্টার স্ট াষো বদম্বেম্বের্  

  
এই িম্বরাগুম্বলাম্বি NYCHA এিং কবমউবর্টি স্টসন্টার স্টেম্বক স্টেটবভবিক-স্টেমা টিকা প্রদাম্বর্র 

সাইম্বট িাস স্টসিা িৃবির জর্ে MTA পাইলট স্টপ্রাগ্রাম োল ুকরম্বি  
  

টিকা প্রদাম্বর্র জর্ে সাইর্ আপ করম্বি কবমউবর্টির আম্বরা সদসেম্বদরম্বক উৎসাবেি করার জর্ে, 
টিকা প্রদাম্বর্র প্রবি অর্ুম্বপ্ররো োলু করার লম্বযে ব্রুকবলর্ এিং কুইম্বের িমীে স্টর্িাম্বদর সাম্বে 

স্টেট অংেীদারী েম্বি  
  

24 স্টেব্রুোবর িাবরম্বে ব্রুকবলর্ এিং কুইম্বের সাইটসমূে উনু্মক্ত েম্বি - বর্উ ইেম্বকন র 'আবম স্ট াগে 
(Am I Eligible)' ওম্বেিসাইম্বটর মািেম্বম, 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) র্েম্বর কল 
বদম্বে অেিা সাইটগুম্বলাম্বি বগম্বে স্ট াগে বর্উ ইেকন িাসীরা ব্রুকবলর্ এিং কুইম্বের স্টেটবভবিক-

স্টেমা টিকা প্রদাম্বর্র সাইম্বটর জর্ে অোপম্বেন্টম্বমন্ট করম্বি পারম্বির্  
  

  
ফেডারেল ইমারজে ন্সি মযারেজরমন্ট এরজন্সিে সারে একটি অংশীদান্সেরেে মাধ্যরম ব্রুকন্সলরেে ফমডগাে 
এভােস করলজ এবং কুইরিে ইয়কে  করলরজ প্রন্সিন্সিি হরি যাওয়া কন্সমউন্সেটি ন্সভন্সিক টিকা প্রদারেে 
সাইরে প্ররবশান্সধ্কাে সম্প্রসােরেে জেয অন্সিন্সেক্ত প্ররেষ্টাে কো গভেেে অযানু্ড্র এম. কুওরমা আজ 
ফ াষো করেরেে। এই প্ররেষ্টাে অংশ ন্সহরসরব,ব্রুকন্সলে এবং কুইরিে বাস ফসবা বৃন্সি কোে জেয 
ফমররাপন্সলোে রািরপারেে শে অেন্সেটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA) একটি 
পাইলে ফপ্রাগ্রাম োলু কেরব যারি এই দইু বরোে ন্সেউ ইয়কে বাসীো এই দটুি টিকা প্রদারেে সাইরেে 
সারে সংযকু্ত ফহাে। ফোে বযাংন্সকং বযবহাে করে এই সাইেগুরলারি টিকা অযাপরয়ন্টরমরন্টে জেয 
সাইে আপ কেরি উৎসান্সহি কোে জেয, টিকা প্রদারে অেুরপ্রেো প্রদারেে উরেরশয ব্রুকন্সলে এবং 
কুইরিে ধ্মীয় ফেিারদে সারে ফেে অংশীদাে হরব।। এই েিুে উরদযাগগুরলা ন্সেউ ইয়কে  ফেরেে 
টিকা গ্রহরে ন্সিধ্া-িরেে ন্সবরুরি লড়াই এবং ঐন্সিহযবাহী স্বাস্থ্য ফসবা প্রন্সিিােগুরলাে অধ্ীরে োকা 
কন্সমউন্সেটিে কারে টিকা আোে প্ররেষ্টাে অংশ।  
  
ব্রুকন্সলে এবং কুইরি অবন্সস্থ্ি কন্সমউন্সেটি ন্সভন্সিক টিকা সাইেগুরলা 24 ফেব্রুয়ান্সে বুধ্বাে ফেরক 
টিকা প্রদাে শুরু কেরব এবং প্রন্সিন্সদে সকাল 8 ফেরক োি 8 পযেন্ত েলরব, প্রন্সিন্সদে প্রন্সিটি সাইরে 
3,000 ফডাজ পন্সেোলো কোে সক্ষমিা েরয়রে। 'আন্সম ফযাগয (Am I Eligible)' ওরয়বসাইে 



 

 

বযবহাে কোে মাধ্যরম অেবা COVID-19 ভযাকন্সসরেে হেলাইে 1-833-NYS-4-VAX 
(1-833-697-4829) েম্বরে কল ন্সদরয় ফযাগয ন্সেউ ইয়কে বাসীো বিে মারে ব্রুকন্সলে এবং কুইি 
সাইেগুরলারি জেয অযাঅযাপরয়ন্টরমন্ট ন্সেধ্োেে কেরি পােরবে। বুধ্বাে সাইে ফ ালাে সময় ফেরক 
সাইেগুরলা পন্সেদশেরেে মাধ্যরমও অযাপরয়ন্টরমন্ট কো ফযরি পারে। ন্সেধ্োন্সেি সময়সূন্সেে প্রেম সপ্তারহে 
জেয,এই দইুটি সাইরে প্রােন্সমকভারব ন্সেউ ইয়কে বাসীরদে জেয ন্সবরশষভারব সংেন্সক্ষি, যাো বিে মারে 
কাউন্সন্ট এবং বরোরি কম টিকা ফদওয়াে হাে সম্পন্ন এলাকায় বসবাসেি এবং টিকা ফদওয়াে জেয 
ফযাগয। এক সপ্তাহ পরে, প্রন্সিটি সাইরে সাইরেে ফহাে বরোরি সকল বান্সসন্দারদে জেয অযাপরয়ন্টরমন্ট 
কো যারব।  
  
"COVID আরমন্সেকায় ভাো উরমােে করেরে - এটি করয়ক দশক ধ্রে আমারদে সমারজ 
অগ্রহেরযাগয ববষময এবং অন্সবোরেে উরমােে করেরে - এবং ন্সেউ ইয়কে  টিকা প্রন্সিয়াে এই 
প্রবেিা উরে ন্সদরি যোসাধ্য ফেষ্টা কেরে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বাইরডে প্রশাসরেে 
অংশীদান্সেরেে জেয ধ্েযবাদ, ন্সেউ ইয়কে  ইরিামরধ্য ব্রুকন্সলে এবং কুইরিে ফবন্সশ ক্ষন্সিগ্রস্ত 
কন্সমউন্সেটিে মরধ্য সোসন্সে গে টিকাপ্রদাে সাইে স্থ্াপে করেরে যারি এই এলাকাগুরলা সোসন্সে এই 
টিকা গ্রহরে প্ররবশান্সধ্কাে পায়। এ ে, আমো ফসই কাজরক আরো এক ধ্াপ এন্সগরয় ন্সেরয় যান্সি। 
এই সাইেগুরলারি সোসন্সে বাস ফসবা প্রদারেে জেয আমো শুধ্ুমাত্র MTA-এে সারে একটি পাইলে 
ফপ্রাগ্রাম োল ুকেন্সে ো, বেং ফসই সারে, আমো স্থ্ােীয় ধ্মীয় ফেিারদে সারে অংশীদাে হন্সি যারি 
ন্সেউ ইয়কে বাসীরদে অযাপরয়ন্টরমরন্টে সারে সংযুক্ত কেরি এবং এই টিকা সম্পরকে  গুজব এবং 
কল্পকান্সহেী দেূ কেরি সহায়িা কো যায়।"  
  
যন্সদও COVID-19 জান্সিে উপে ক্ষন্সিকে প্রভাব ফেরলরে, দন্সেদ্র সম্প্রদায় ও বরেেে সম্প্রদায় এই 
ভাইোরসে িাো ন্সবরশষভারব ন্সবধ্বস্ত হরয়রে, ফয ারে কৃষ্ণাঙ্গ ও লযাটিরো োগন্সেকো ফেিাঙ্গরদে 
িুলোয় ফবন্সশ হারে মাো যারি। টিকা ন্সবিেে প্রন্সিয়াে শুরু ফেরক, আরেকটি উরিগপূেে প্রবেিা 
আন্সবভূে ি হরয়রে - এই টিকাে প্রন্সি ন্সিধ্া, ন্সবরশষ করে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদারয়ে মরধ্য। ন্সবপুল সং যক 
জরুন্সে কমী ন্সবন্সভন্ন বরেেে সম্প্রদায় ফেরক আসরে, এই ন্সেউ ইয়কে বাসীো শুধ্ুমাত্র িারদে কারজে 
প্রকৃন্সিে কােরে এই ভাইোরস আিান্ত হওয়াে ঝুুঁ ন্সকে মুর ামনু্স  হরি। এে েরল এো আরো গুরুেপূেে 
হরয় উরেরে ফয শুধ্ু এই টিকাে প্রন্সি আস্থ্া ো াে জেয কাজ োন্সলরয় যাওয়া েয়, অযারেরসে 
বাধ্াগুন্সলও ফভরে ফেলা এবং এটি সোসন্সে এই সম্প্রদারয়ে মরধ্য উপলভয েরয়রে িা ন্সেন্সিিকেরে 
আরো গুরুেপূেে করে িুরলরে।  
  
টিকা গ্রহরে ন্সিধ্া এবং প্ররবশান্সধ্কাে উভয় সমসযা সমাধ্ারে সহায়িা কোে জেয, এই বরোগুরলাে 
NYCHA এবং কন্সমউন্সেটি ফসন্টাে ফেরক ব্রুকন্সলে এবং কুইরিে ফেে-ফেমা টিকা প্রদারেে সাইরে 
বাস ফসবা MTA বৃন্সি কেরব। ফযরহিু ব্রুকন্সলে এবং কুইরিে রুরে আরো েপ এবং আরো 
ন্সেরবন্সদি ফসবা ফযাগ কেরি MTA প্রিযাশা ো রে, িাই আসন্ন ন্সদরে বন্সধ্েি রুে সম্পরকে  আরো 
ন্সবস্তান্সেি প্রকাশ কো হরব। উদাহেেস্বরূপ, কুইরিে হারমল হাউস ফেরক ইয়কে  করলজ পযেন্ত একটি 
শােল MTA পন্সেোলো কেরব। ব্রুকন্সলরে, সান্সভে স ন্সবদযমাে বাস B49 বাস রুে, যা ইরিামরধ্য 
ফমডগাে এভােরস ফসবা প্রদাে করে, িারি অন্সিন্সেক্ত মাত্রাে সারে বাসরসবা বন্সধ্েি কো হরব।  
  



 

 

টিকা গ্রহরেে জেয ভ্রমরেে পন্সেকল্পো কেরি ন্সেউ ইয়কে বাসীো MTA এে ভ্রমে পন্সেকল্পোকােী 
tripplanner.mta.info বযবহাে কেরি পারেে। 1 মােে  ফসামবাে ফেরক বন্সধ্েি রুেগুরলা অযারপ ফলাড 
কো হরব। 
  
ফসই সারে, টিকা প্রদারেে এই সাইেগুরলারি সাইে আপ কেরি কন্সমউন্সেটিে আরো সদসযরদেরক 
উৎসান্সহি কোে জেয, এই কন্সমউন্সেটিে ধ্মীয় ফেিারদে ফেিৃরে ফোে বযাংন্সকংরয়ে প্ররেষ্টা েলরে। 
  
ন্সেম্নন্সলন্স ি ধ্মীয় ফেিাো টিকা প্রদারেে অেুরপ্রেো ফদওয়া পন্সেোলো কেরবে:  

• ন্সবশপ ড. ইসমাইল ক্লন্সদও, ফপরন্টরকাোল োেে  অব ফজসাস িাইে, ইেকরপোরেরেড  
• ফেভারেন্ড অযাডলোস ন্সস. ফলইন্সস, ন্সপএইেন্সড, ফবোন্সে বযাপটিে োেে  ব্রুকন্সলে  
• পাসেে ফেোস আরদই, অযাবারন্ডন্ট লাইে ন্সিন্সিয়াে ন্সমন্সেন্সিস, ওয়ার্ল্ে ওয়াইড  
• পাসেে লরেি আকাে, িৃিীয় ন্সসন্সেয়ে পাসেে, কেোেরোে বযাপটিে োেে   
• ন্সবশপ ন্সেভ ফবলরগ্রাভ, ফপ্রন্সসরডন্ট এবং প্রন্সিিািা, পাসেে ফেেওয়াকে  অব আরমন্সেকা  
• ফেভ. এ. আে. বােোডে , প্রন্সিিািা, ন্সসন্সেয়ে পাসেে এবং প্রধ্াে ন্সেবোহী কমেকিে া, ন্সিোে 

কালোোল ফসন্টাে  
• ফেভ. ফডন্সভড ফক. ব্রাউন্সল, ন্সলড পাসেে, ফসন্ট পলস কন্সমউন্সেটি বযাপটিে োেে   
• ফেভারেন্ড লযান্সে কযাম্প, পাসেে, ফবেরলরহম বযাপটিে োেে   
• পাসেে ন্সেভ কােে াে, ন্সসন্সেয়ে পাসেে, মাউন্ট আোোি োেে   
• ফেভ. আলরেড ককন্সের্ল্ II, গড'স বযাোন্সলয়ে অব ফপ্রয়াে োেে   
• ফেভারেন্ড ড. কাকে পযান্সরক ফকাহল, ন্সসন্সেয়ে পাসেে, ফলেে ফোড বযাপটিে োেে   
• ন্সবশপ এন্সেক আে. ন্সেগুরয়রো, ন্সসন্সেয়ে, প্রন্সিিািা এবং ন্সপ্রসাইন্সডং ন্সপ্ররলে, ন্সেউ লাইে 

ফকারভেযান্ট ফেরলান্সশপ  
• ন্সবশপ অেলযারন্ডা োইন্ডরলোে, ন্সেউ ফহাপ ন্সিন্সিয়াে ফেরলান্সশপ  
• ফেভ. ড. োলেস ও. গযালরব্রে, ন্সসন্সেয়ে পাসেে, ক্লারেেডে ফোড োকে   
• ড. অযারলে ন্সস মাটিে ে, পাসেে, েেেইোেে কেোরেি অব ফসরভন্থ-ফড অযাডরভন্সন্টে  
• পাসেে পল ন্সব ন্সমরেল, ন্সসন্সেয়ে পাসেে, ফেন্সজং লাইভস ন্সিন্সিয়াে ফসন্টাে  
• ন্সবশপ মাইরকল ন্সমরশল, ন্সেউ লাইে েযাবােোকল  
• পাসেে ন্সগলরোডে  টি. মেরোজ, ন্সলডাে পাসেে, মাউন্ট জায়ে োেে  অব গড; পন্সেোলক, 

প্রন্সিিািা সভাপন্সি, 67 িম ন্সপ্রন্সসন্ট ফক্লন্সে কাউন্সিল  
• ফেভারেন্ড োশাদ ফেমন্ড মুে, িৃিীয় পাসেে, িাউে হাইেরসে প্রেম বযাপটিে োেে   
• পাসেে সযাম ন্সেরকালস, ইভারজন্সলকযাল িুরসডাসে ন্সেশাে অব ফমে  
• পাসেে ফজমস ওসা-ফকান্সে, ফবরেসদা ন্সহন্সলং ফসন্টাে  
• ফেভারেন্ড ড. ক্লাইভ ই. ন্সেল, পাসেে, ফবডরোডে  ফসন্ট্রাল ফপ্রসন্সবরেন্সেয়াে োেে   
• ন্সবশপ ড. আে.ন্সস. ন্সহউ ফেলসে, ন্সসন্সেয়ে পাসেে, ইে ফ্ল্যােবুরশে োেে  অব গড  
• ন্সবশপ জন্সে ফে ইয়ংব্লাড, মাউন্ট ন্সপসগাহ বযাপটিে োেে   
• পাসেে লুই িাকাে, ন্সেরফ্ল্কশে োেে  অব ব্রুকন্সলে  
• ফেভারেন্ড ড. গযান্সে ন্সভ. ন্সসম্পসে, ন্সলন্সডং পাসেে, কেকডে  বযাপটিে োেে  অব িাইে  
• ন্সবশপ কযালন্সভে োইস, ন্সেউ ফজরুজারলম ওেশীপ ফসন্টাে  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2bdda606-74469f17-2bdf5f33-000babd9fe9f-f522cdbb9c004400&q=1&e=d7eae553-e353-4110-babf-f7303e8e56f8&u=http://tripplanner.mta.info/MyTrip/ui_web/customplanner/TripPlanner.aspx


 

 

• ফেভারেন্ড ড. ন্সেল ফিগ, ফগ্রোে ন্সরংন্সের্ল্ কন্সমউন্সেটি োেে   
• পাসেে ফ্ল্রয়ড এবং ফেভ ড. মাগোরেে এরলইে এম ফফ্ল্ক, ফকা-পাসেে, ফগ্রোে অযারলে 

A.M.E. কযান্সেড্রাল  
• ফেভারেন্ড ড. ফিইগ স্কে ব্রাউে ন্সসন্সেয়ে, পাসেে, ফবোন্সে বযাপটিে োেে   
• ফেভারেন্ড ইভাে ন্সড. ফগ্র, ন্সসন্সেয়ে, পাসেে মযারসরডান্সেয়া বযাপটিে োেে  অব আভে ােে  
• ন্সবশপ এইে. কাটিে স ডগলাস, ন্সসন্সেয়ে পাসেে, ডাবে ফবরেরলম কযান্সেড্রাল  
• পাসেে ওমে ইভাি, কন্সমউন্সেটি বযাপটিে োেে   
• ফেভারেন্ড ন্সগলবােে  ন্সপরকে ন্সসন্সেয়ে, পাসেে, ইোেে বযাপটিে অযারসান্সসরয়শে অব ন্সেউ 

ইয়কে   
• পাসেে েেমযাে স্কে, োইন্সজং োে বযাপটিে োেে   
• পাসেে ডুরয়ে মাইরকল ন্সিে, প্রেম বযাপটিে োেে  োে েকওরয়  
• ফেভ. কালে ওয়ারোপ, CORSMIA  
• আপসল ন্সডরক উইন্সলয়ামস, ন্সিিাে ইউন্সেভাসোল ফেম্পল অব করোো  
• ফেভ. পযান্সরক ফহেন্সে ইয়াং, ইে এলমহারেে ে প্রেম বযাপটিে োেে   

  
এই কন্সমউন্সেটিগুরলাে অন্সিন্সেক্ত ধ্মীয় ফেিারদে সারে ফেরেে অংশীদাে হওয়াে কাজ কোে সারে 
সারে এই িান্সলকা িমাগি বাড়রি োকরব।  
  
MTA এর স্টেোরমোর্ এিং প্রিার্ বর্িনােী কমনকিন া পোবিক স্টজ. েে িম্বলর্, "পাবন্সলক হাউন্সজং 
এবং কন্সমউন্সেটি ফসন্টাে ফেরক ফমডগাে এভােস করলজ এবং ইয়কে  করলরজ উন্নি যািায়ারি 
প্ররবশান্সধ্কাে প্রদাে করে টিকা প্রদারেে সমিা ন্সেন্সিি কোে জেয MTA যোসাধ্য ফেষ্টা কেরে। 
আমো ন্সেন্সিি কেরি োই ফয যাো শহে জরুড় সবেন্সেম্ন টিকা হােসম্পন্ন ন্সজপ ফকারড বাস করেে 
িাো যারি এই সাইেগুরলারি যাওয়াে জেয সম্ভাবয সব ধ্েরেে সুন্সবধ্া পাে।"  
  
MTA বর্উ ইেকন  বসটি িার্বজম্বটর (MTA New York City Transit) অন্তিনিীকালীর্ স্টপ্রবসম্বেন্ট 
সারাে স্টেইর্িাগন িম্বলম্বের্, "টিকা ফপরি ভ্রমে কোে জেয ন্সেউ ইয়কে বাসীরদে কারে যারি সম্ভাবয 
সব সুরযাগ োরক িা ন্সেন্সিি কেরি, 1 মােে  ফেরক আমো বাস রুরে ফসবা বৃন্সি কেব যা প্রধ্াে 
ন্সজপ ফকাডগুরলা ফেরক এই ন্সবরশষ টিকা প্রদারেে সাইরে ফসবা প্রদাে কেরব। ন্সেউ ইয়কে রক টিকা 
প্রদারেে আওিায় ন্সেরি আমারদেরক যোসাধ্য ফেষ্টা কেরি হরব। টিকা ফদওয়াে জেয ভ্রমরেে 
পন্সেকল্পো কেরি, MTA এে ভ্রমে পন্সেকল্পোকােী mta.info বযবহাে কেরি আমো ন্সেউ 
ইয়কে বাসীরদেরক উৎসান্সহি কেন্সে।"  
  
2020 সারলে ফশরষে ন্সদরক, গভেেে ফসরিোন্সে অব ফেে ফোসাো ফোসারদা, েযাশোল আেবাে 
লীরগে ফপ্রন্সসরডন্ট ও প্রধ্াে ন্সেবোহী কমেকিে া মাকে  মন্সেয়াল ও ফহলেোরেে ে ফপ্রন্সসরডন্ট ও প্রধ্াে 
ন্সেবোহী কমেকিে া পযাে ওয়াং এে সভাপন্সিরে ন্সেউ ইয়রকে ে ভযাকন্সসে ইকুইটি োস্ক ফোসে (Vaccine 
Equity Task Force) োলু কোে ফ াষো ফদে। প্রন্সিিাে পে ফেরক োস্ক ফোসে টিকা ফদওয়াে 
ফক্ষরত্র বাধ্া ফভরঙ্গ এবং ফেে জরুড় ভযাকন্সসরেে েযায়সঙ্গি বন্টে েরয়রে ন্সকো িা ন্সেন্সিি করে 



 

 

এবং দবুেল ও ন্সেম্নন্সবি সম্প্রদায়গুন্সল যারি ন্সপন্সেরয় ো পরড় িা ন্সেন্সিি কোে লরক্ষয কাজ অবযাহি 
ফের রে।  
  
ফসই সারে, ফেে জরুড় সোসন্সে কন্সমউন্সেটিে ন্সভিরে োেে , কন্সমউন্সেটি ফসন্টাে ও পাবন্সলক হাউন্সজং 
কমরেেগুরলারি 104 টিেও ফবন্সশ অস্থ্ায়ী কন্সমউন্সেটি ন্সভন্সিক 'পপ আপ' টিকা প্রদারেে সাইে ন্সেউ 
ইয়কে  স্থ্াপে করেরে ফযগুরলারি ঐন্সিহযগি স্বাস্থ্য ফসবা বযবস্থ্াে িাো অপযোপ্ত ফসবা প্রদাে কো 
হরয়রে। 15 জােুয়ান্সে ফেরক প্রায় 45,000 ন্সেউ ইয়কে বাসী এই কন্সমউন্সেটি ন্সভন্সিক পপ-আপ সাইরে 
িারদে প্রেম COVID-19 টিকা ফডাজ ফপরয়রে। প্রেম ফডাজ প্রদারেে পে, সাইেগুন্সল িােপে ন্সিিীয় 
ফডাজ প্রদাে কোে জেয ন্সিে সপ্তাহ পরে পুেোয় প্রন্সিন্সিি হয়।  
  
ন্সেউ ইয়কে  এই সমস্ত পপ-আপ সাইেগুন্সল প্রন্সিিা অবযাহি ো রব যিক্ষে ো এগুন্সলরক সমস্ত 33 
NYCHA ন্সসন্সেয়ে হাউন্সজং ফডভলপরমরন্ট স্থ্াপে কো হয়, ফয ারে 7,600 জরেে ফবন্সশ বয়স্ক 
েরয়রে। এোড়াও ফেেবযাপী অেযােয পাবন্সলক হাউন্সজং কমরেরে পপ-আপ স্থ্াে স্থ্াপে কোে 
পাশাপান্সশ 300টিেও ফবন্সশ োেে  ও সাংসৃ্কন্সিক ফকরে যাো গভেেে কুওরমাে ভযাকন্সসে ইকুইটি োস্ক 
ফোসে-এে মাধ্যরম এই সাইেগুরলা পন্সেোলোে জেয ফস্বিারসবক ন্সহরসরব কাজ করেরে।  
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