
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/31/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ব্লু বরির্ বরইমাবির্ বর্উ ইয়কন  কবমেম্বর্র সপুাবরে গ্রহণ কম্বরম্বের্  
  
ইন্টারম্বর্ট সংম্ব াগ, টটবলস্বাস্থ্ে এিং কাম্বির প্রম্বিোবিকার সম্প্রসারম্বণর ির্ে উদ্ভাির্ী সংস্কাম্বরর 

রূপম্বরখা তুম্বল িম্বর বরইমাবির্ বর্উ ইয়কন  চূডান্ত প্রবতম্বিদর্ দাবখল কম্বরম্বে  
  
গভর্নর কুওম্বমার 2021 সাম্বলর বর্িনাহী িাম্বিম্বট বর্ম্ন আম্বয়র পবরিাম্বরর ির্ে সাশ্রয়ী মূম্বলের 
ইন্টারম্বর্ট গোরাবন্ট এিং িোপক টটবলস্বাস্থ্ে সংস্কার কবমের্ কততন ক সুপাবরেকত ত  হম্বয়ম্বে  

  
গভর্নর কুওম্বমা এোডাও সাশ্রয়ী ব্রডিোন্ড অপের্ টপাটন াল, টটবলম্বহলথ টপ্রাভাইডার প্রবেক্ষণ 
টপাটন াল এিং বরইমাবির্ বর্উ ইয়কন  মার্বসক স্বাস্থ্ে আউটবরচ কোম্বেইর্ চালু করার ট াষণা 

কম্বরম্বের্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার ততর্টি ফ াকাস ফেত্র জমু়ে ব্লু তরবর্ তরইমাতজর্ তর্উ ইয়কন  
কতমশমর্র চূ়োন্ত সুপাতরশ গ্রহণ কমরমের্: সংম াগ, ফেতিস্বাস্থ্য এবং কাজ। তরমপােন টি,  া একটি 
পুর্ঃকতিত তর্উ ইয়মকন র জর্য কমন পতরকির্া, উদ্ভাবর্ী সরকাতর-ফবসরকাতর অ্ংশীদাতরমের মাধ্যমম 
ইমতামমধ্য চিমার্ উমদযাগ এবং বযাপক আইর্মক অ্ন্তভুন ক্ত কমর  া গভর্নর কুওমমা তার 2021 
সামির তর্বনাহী বামজমে অ্ন্তভুন ক্ত কমরমের্  ার মমধ্য জাততর মমধ্য প্রথম তর্ম্ন আময়র পতরবামরর 
জর্য সাশ্রয়ী ইন্টারমর্মের গযারাতন্ট এবং ফেতিস্বাস্থ্য প্রাপযতা উন্নয়মর্ আইর্ অ্ন্তভুন ক্ত। কতমশমর্র 
তরমপােন  পাওয়া  ামব এখামর্। 
  
" খর্ আমরা তর্উ ইয়কন  ফেে পুর্রায় চাি ুকরতে এবং তর্উ ইয়কন মক আমামদর র্তুর্ স্বাভাতবক 
অ্বস্থ্ায় পুর্রায় কির্া করতে, আমরা এই মুহূমতন র সুম াগ তর্তি  া আমরা তশমখতে তা প্রময়াগ 
করার এবং আমামদর রাষ্ট্রমক আমগর ফচময় ভামিাভামব গম়ে ফতািার," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"ব্লু-তরবর্ তরইমাতজর্ তর্উ ইয়কন  কতমশমর্র সুপাতরশগুমিা আমামদর বতন মার্ পতরতস্থ্ততর বযাপক 
উন্নতত সাধ্র্ কমরমে এবং ভতবষ্যমতর জর্য আমামদর প্রস্তুত করমব অ্গাতুর্ুগততক তচন্তা ভাবর্া 
এবং সৃজর্শীি সমাধ্ামর্র সামথ  া আগামী বেরগুমিামত তর্উ ইয়কন বাসীমদর সমৃদ্ধ করমব।"  
   
কবমেম্বর্র টচয়ার, বিট বিউচারস এর সহ-প্রবতষ্ঠাতা এিং গুগম্বলর সাম্বিক প্রিার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া এবরক বিট িম্বলর্, "এই কতমশর্মক একটি উন্নত এবং আমরা র্যা য তর্উ ইয়কন  গম়ে 
ফতািার জর্য প্র ুতক্ত বযবহামরর দাতয়ে ফদওয়া হময়মে, এবং আতম আত্মতবশ্বাসী ফ  আমামদর কমন 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CRNY_Report.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CRNY_Report.pdf


 

 

পতরকির্ার সুপাতরশগুমিা- তবমশষ্ কমর ফ গুমিা ইমতামমধ্য প্রময়াগ করা হমি- ফসই পরীো পূরণ 
করুর্। আমামদর সবমচময় গুরুেপূণন সুপাতরশ হমি: তর্উ ইয়মকন র সমতৃদ্ধ এবং সমতা উভয় ফেমত্রই 
জাততমক ফর্তৃে ফদওয়ার জর্ সাবনজর্ীর্ সংম াগ একটি পূবনশতন । সাশ্রয়ী মূমিযর ব্রডবযান্ড তশোর 
অ্গ্রগতত, বাতসন্দা এবং বযবসায়ীমদর অ্থননর্ততক সা িয সুরতেত করা, স্বাস্থ্যমসবা প্রদার্, এবং 
সকি তর্উ ইয়কন বাসীমক সমৃদ্ধ করমত সেম করার জর্য অ্পতরহা ন। এই কাজ তর্উ ইয়কন  পুর্রায় 
কির্ার শুরু মাত্র।  ারা এই সব উমদযামগ কাজ করার দাতয়ে গ্রহণ কমর- সরকার ফথমক শুরু 
কমর ফবসরকাতর সংস্থ্া ফথমক শুরু কমর বাতসন্দা- তারা এমর্ এক রাষ্ট্রমক বাস্তবাতয়র করার জর্য 
অ্তযন্ত গুরুেপূণন হমব  া আমগর ফচময় অ্মর্ক ফবতশ সমৃদ্ধ।"  
  
তরইমাতজর্ তর্উ ইয়কন  কতমশমর্র চূ়োন্ত প্রততমবদমর্ ইমতামমধ্য একটি উন্নত এবং আমরা তস্থ্ততশীি 
তর্উ ইয়কন  গম়ে ফতািার উমদযাগ ফর্ওয়ার সুপাতরশ করা হময়মে। জর্তহতকর, অ্িাভজর্ক সংস্থ্া 
এবং বযবসায়ীমদর রামষ্ট্রর সামথ অ্ংশীদাতরমে তর্উ ইয়কন বাসীমদর সাহা য করার জর্য তর্উ ইয়মকন র 
বৃহত্তম তর্ময়াগকতন ামদর মমধ্য 17টি তর্ময়াগকতন ার সামথ র্যা য তর্ময়ামগর জর্য একটি পাথওময় 
অ্ঙ্গীকার (Pathways Pledge) চািু কমরমে, অ্সহায় জর্মগাষ্ঠীর মমধ্য ফেতিমহিথ ফসবা প্রাপযতা 
বৃতদ্ধর জর্য একটি ফেতিমহিথ সহায়ক পাইিে তততর কমরমে, এবং উমদযাক্তামদর সাহা য করার জর্য 
একটি উমদযাক্তা র্যাতভমগের (Entrepreneurship Navigator) চাি ুকমরমে।  গত সপ্তামহ গভর্নর 
তিে ত উচারস এবং ফ াডন   াউমন্ডশর্ সমতথনত কামর্মেড তর্উ ইয়কন  (ConnectED NY) চাি ু
করার কথা ফ াষ্ণা কমরর্  া তর্ম্ন আময়র সম্প্রদাময় তশোথীমদর মমধ্য ইন্টারমর্ে প্রাপযতার 
অ্সমতার ক্রমবধ্নমার্ সমসযা সমাধ্ার্ করমব। এটি রাজয জমু়ে প্রায় 50,000 K-12 তশোথীমদর 
সংম াগ করমত সাহা য করমব।  
  
এই প্রততমবদমর্ গভর্নর কুওমমার 2021 সামির তর্বনাহী বামজমে অ্ন্তভুন ক্ত গুরুেপূণন আইর্ পাস করার 
প্রময়াজর্ীয়তার কথাও উমেখ করা হময়মে,  ার মমধ্য রময়মে তর্ম্ন আময়র পতরবামরর জর্য সাশ্রয়ী 
মূমিযর ইন্টারমর্মের জাততর মমধ্য প্রথম গযারাতন্ট, ফেতিস্বাস্থ্য প্রাপযতা বৃতদ্ধ এবং তর্ম্ন আময়র 
কমীমদর কমী প্রতশেণ ফপ্রাগ্রামম প্রমবশাতধ্কামরর উন্নতত সাধ্মর্ বৃতত্ত প্রদার্।  
  

• তরমপােন  অ্র্ ুায়ী উচ্চ-মামর্র, সাশ্রয়ী মূমিযর ইন্টারমর্ে সংম ামগ সমার্ প্রমবশাতধ্কার একটি 
উন্নত এবং আমরা তর্রমপে তর্উ ইয়কন  গম়ে ফতািার একটি পূবনশতন । জার্ুয়াতরমত জাততর 
ফর্তৃেদার্কারী 2021 সামির সংম াগ এমজন্ডার অ্ংশ তহসামব গভর্নর কুওমমা জাততর মমধ্য 
প্রথম গযারাতন্ট প্রততষ্ঠা আইর্ প্রস্তাব করমবর্  ামত ইন্টারমর্ে ফসবা প্রদার্কারীরা তর্ম্ন 
আময়র পতরবারগুমিামক প্রতত মামস 15 মাতকন র্ ডিার মূমিযর উচ্চ গততর ইন্টারমর্ে ফসবা 
প্রদার্ করমত বাধ্য হয়। বতন মামর্, একটি প্রাথতমক উচ্চ গততর ইন্টারমর্ে পতরকির্ার খরচ, 
গম়ে, মামস 50 ডিামররও ফবতশ। এো়োও ফেেজমু়ে তপতেময় প়ো জর্মগাষ্ঠীর কামে এই 
তবকমির তবজ্ঞাপর্ সরবরাহকারীগণ কতৃন ক ফপ ৌঁোমর্া তর্তিত করার তবষ্য়টি ফেে ফেে 
তদারতক করমব।  

  
• তরইমাতজর্ তর্উ ইয়কন  কতমশমর্র সুপাতরমশ, তর্উ  ইয়কন বাসীমদর ফেতিস্বাস্থ্য এবং পুরমর্া 

তর্য়ন্ত্রক তর্মষ্ধ্াজ্ঞার আধ্ুতর্কীকরমণ সাহা য করার জর্য গভর্নর তার তর্বনাহী বামজমে 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-create-pathways-pledge-new-york-state-employers-part-2021#:~:text=The%20pledge%20commits%20both%20public,the%20economy%20is%20no%20exception.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-create-pathways-pledge-new-york-state-employers-part-2021#:~:text=The%20pledge%20commits%20both%20public,the%20economy%20is%20no%20exception.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-connected-ny-fund-provide-no-cost-internet-access-50000
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-enact-first-nation-guarantee-affordable-internet-low-income#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20his%20proposal,month%20to%20low%2Dincome%20households.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-enact-first-nation-guarantee-affordable-internet-low-income#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20his%20proposal,month%20to%20low%2Dincome%20households.


 

 

বযাপক ফেতিস্বাস্থ্য সংস্কার আইর্ প্রস্তাব কমরমের্। তর্উ ইয়কন  ফেে আইর্ এবং প্রশাসতর্ক 
সরঞ্জামমর মাধ্যমম ফেতিস্বাস্থ্য প্রমবশাতধ্কার সম্প্রসারমণর জর্য কাজ করমব।  
  

• গভর্নর কুওমমার তর্বনাহী বামজমে র্তুর্ কমী প্রতশেণ বৃতত্ত অ্ন্তভুন ক্ত করা হময়মে এমর্ এক 
সমময়  খর্ COVID-19 অ্মর্ক শ্রতমক এবং খাতমক বাস্তুচুযত কমরমে। স ি এমেিতসয়র 
বৃতত্তর (Excelsior Scholarship) মমতা,  া 2017 সামি চািু করা হময়মে, এই কমনসূতচটি 
তর্ম্ন আময়র তর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য উচ্চ-মামর্র শংসাপত্র কমনসূতচ তবর্ামূমিয তততর করমব, 
তামদর এমর্ শংসাপত্র অ্জন র্ করমত সাহা য করমব  া উচ্চ-চাতহদার তশিমেমত্র কমনসংস্থ্ার্ 
সৃতি করমব। এই কমনসচূী র্তুর্ কমী কমনসচূীমত 50 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিামরর প্রস্তাতবত 
তবতর্ময়াগ এবং সারা রামজযর বাতসন্দামদর জর্য SUNY'র তবর্ামূমিয অ্র্িাইর্ তশো 
কমনসূচীর সম্প্রসারমণর পতরপূরক হমব।  

  
উপরন্তু, গভর্নর কুওমমা আজ কতমশমর্র সুপাতরশ দ্বারা জার্ামর্া ততর্টি র্তুর্ উমদযাগ চািু করার 
কথা ফ াষ্ণা কমরমের্:  
  
সাশ্রয়ী ব্রডিোন্ড টপাটন াল  
  
গভর্নর কুওমমা আজ সাশ্রয়ী মূমিযর ব্রডবযান্ড ফপােন াি চািু কমরমের্-  া গভর্নমরর 2021 সামির 
ফেে অ্  ফেে-এ প্রথম ফ াষ্ণা করা হময়মে - তর্উ ইয়কন বাসীমদর তামদর এিাকায় সহজিভয, 
সাশ্রয়ী মূমিযর ব্রডবযান্ড ফপ্রাগ্রাম খুৌঁমজ ফপমত সাহা য করার জর্য,  া ঐততহাতসকভামব খুৌঁমজ পাওয়া 
এবং তাতিকাভুক্ত করা কঠির্। এই ওময়বসাইমে FCC এর ইমামজন তি ব্রডবযান্ড ফবতর্ত ে ফপ্রাগ্রাম 
(ব্রডবযান্ড ফসবার জর্য 50 মাতকন র্ ডিার/মামস ভতুন তক, কতিউোর এবং েযাবমিমের উপর 100 
মাতকন র্ ডিার প নন্ত ো়ে) এবং ফভাক্তা জতরপ রময়মে  ামত তর্উ ইয়কন বাসীরা তর্ম্ন আময়র 
বাতসন্দামদর ফসবা প্রদার্ কমর এমর্ ফপ্রাগ্রামমর সুতবধ্া তর্মত পামর এবং তামদর অ্তভজ্ঞতা ভাগাভাতগ 
করমত পামর। এটি সাশ্রয়ী ব্রডবযান্ডমক আমরা বযাপকভামব সহজিভয করমত রামষ্ট্রর প্রমচিার একটি 
অ্ংশ।  
  
প্রবভম্বডন্স ইকুইটি পাটন র্ারস এিং বরইমাবির্ বর্উ ইয়কন  কবমেম্বর্র কাম্বর্বিবভটি ওয়াবকন ং গ্রুম্বপর 
টকা-টচয়ারমোর্ বরচাডন  পারসর্ িম্বলর্, "ব্রডবযামন্ডর সাবনজর্ীর্ সংম ামগর প্রাপযতা তরইমাতজর্ 
কতমশমর্র িেয অ্জন মর্র জর্য অ্তযন্ত গুরুেপূণন। সাশ্রয়ী মূমিযর ব্রডবযান্ড ফপােন াি তর্উ 
ইয়কন বাসীমদর স্থ্ার্ীয়, সাশ্রয়ী মূমিযর ইন্টারমর্ে অ্পশর্ খুৌঁমজ ফপমত সাহা য করমব, এবং ফভাক্তা 
জতরপ তর্উ ইয়কন বাসীমদর ব্রডবযান্ড প্রাপযতা, মূিয এবং গতত সিমকন  তামদর তর্জস্ব অ্তভজ্ঞতা 
তরমপােন  করার েমতা প্রদার্ করমব। এই সরঞ্জামগুতি এমর্ একটি তবশ্ব তর্মনামণর জর্য একটি 
গুরুেপূণন পদমেপ ফ খামর্ সংম াগ শুধ্ুমাত্র সাবনজর্ীর্ভামব প্রমবশম াগয র্য় বরং সাবনজর্ীর্ভামব 
সাশ্রয়ী।"  
   
বর্উ ইয়কন  টেট টটবলম্বহলথ টেবর্ং টপাটন াল  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-expand-access-telehealth-all-part-2021-state-state
https://forward.ny.gov/find-affordable-internet-options-new-york-state


 

 

গভর্নর কুওমমা আজ রাজয জমু়ে তচতকৎসা ও আচরণগত স্বাস্থ্য সরবরাহকারীমদর ফেতিস্বাস্থ্য ফসবার 
উন্নয়র্, ফ াগযতা বৃতদ্ধ ও রেণামবেমণর িমেয একটি ফেতিমহিথ প্রতশেণ কমনসূচী চািু করার কথা 
ফ াষ্ণা তদময়মের্। র্তুর্ ফপােন াি-   া গভর্নমরর 2021 ফেে অ্  ফেমে প্রথম ফ াষ্ণা করা 
হময়মে - ফোতর্ ব্রুক ফমতডতসর্, তরইমাতজর্ তর্উ ইয়কন  কতমশর্, র্থনইে ফেতিমহল্থ তরমসাসন ফসন্টার 
এবং তর্উ ইয়কন  ফেে তডপােন মমন্ট অ্  ফহল্থ (Department of Health, DOH) এর মমধ্য একটি 
সহম াতগতা, এবং একটি উন্মুক্ত প্রমবশাতধ্কার, আন্তঃশৃঙ্খিা ফগেওময় তহসামব কাজ কমর  ামত তর্উ 
ইয়কন  ফেমের স্বাস্থ্যকমীমদর ফেতিমহিথ সিমকন  তশতেত করা  ায়।  
  
একটি ফেতিমহিথ এডুমকশর্ অ্যাডভাইসতর গ্রুপ (Telehealth Education Advisory Group) এবং 
আঞ্চতিক তবষ্য় তবমশষ্জ্ঞমদর তত্ত্বাবধ্ামর্ র্থন-ইে ফেতিমহিথ তরমসাসন ফসন্টামরর (Northeast 
Telehealth Resource Center) ফর্তৃমে, এই ফপােন াি ফেতিমহিথ ফপ্রাগ্রাম বাস্তবায়র্, বযবস্থ্াপর্া 
এবং অ্র্ুশীিমর্র সিূণন পতরতধ্ ফমাকামবিাকারী প্রতশেণ মতডউি সরবরাহ করমব, ফেতিস্বাস্থ্য প্র ুতক্ত 
ফথমক শুরু কমর সরবরাহকারী তশিাচার সমবনাত্তম অ্র্ুশীির্ প নন্ত তবষ্য়বস্তু থাকমব। স্বাস্থ্যমসবা 
প্রদার্কারীরা এখর্ এখামর্ প্রাথতমক ফকাসন শুরু করমত পামরর্; অ্তততরক্ত মতডউি এবং সরঞ্জাম 
ভতবষ্যমত চািু হমত থাকমব।  
  
SUNY টোবর্ ব্রুক টপ্রবসম্বডন্ট এিং বরইমাবির্ বর্উ ইয়কন  কবমের্ টটবলম্বহলথ ওয়াবকন ং গ্রুম্বপর 
সদসে মউবর মোকইন্স িম্বলর্, "COVID-19 মহামারী বুতিময়মে ফ  সকি তর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য 
কা নকর, প্রমবশম াগয স্বাস্থ্যমসবা প্রদামর্র জর্য ফেতিস্বাস্থ্য কতো অ্পতরহা ন। তচতকৎসা এবং 
আচরণগত স্বাস্থ্যমসবা সরবরাহকারীমদর প্রতশেণ এবং তামদর আত্মতবশ্বামসর সামথ এই গুরুেপূণন 
সরঞ্জাম বযবহার ফশখামর্ার জর্য আমামদর অ্বশযই অ্বকাঠামমামত তবতর্ময়াগ করমত হমব। ফ মর্টি 
কতমশর্ সারা রাজয জমু়ে সরবরাহকারীমদর সামথ কমথাপকথমর্র মাধ্যমম খুৌঁমজ ফপময়মে, আমরা 
শুধ্ুমাত্র ফেতিমহিমথর সিূণন সুতবধ্া আর্িক করমত পাতর  তদ আমরা এটি সরবরামহর দাতয়মে 
থাকা বযতক্তমদর সমথনর্ কতর- এবং উন্মুক্ত প্রমবশাতধ্কামরর ফেতিমহল্থ ফেতর্ং ফপােন াি ফসই সমথনমর্র 
একটি গুরুেপূণন উপাদার্।"  
  
   
বরইমাবির্ বর্উ ইয়কন  মার্বসক স্বাস্থ্ে আউটবরচ কোম্বেইর্  
  
তরইমাতজর্ কতমশমর্র পে ফথমক গভর্নর কুওমমা আজ ফ াষ্ণা কমরমের্ ফ  তর্উ ইয়কন  রামজযর 
মার্তসক স্বাস্থ্য দপ্তর ভাচুন য়াি মার্তসক স্বাস্থ্য সহায়তা সিদ সিমকন  সমচতর্তা বৃতদ্ধর জর্য ফেে 
জমু়ে ফবসরকাতর সংস্থ্ার সামথ অ্ংশীদাতরমত তরতমতজর্ ফমন্টাি ফহল্থ আউেতরচ কযামিইর্ চািু 
করমব। 10টি অ্ংশীদার এই প্রচারাতভ ামর্ প্রততশ্রুততবদ্ধ  ারা 100,000 জর্ তর্উ ইয়কন বাসীর 
কামে ফপ ৌঁোমর্ার জর্য প্রচারাতভ ার্ বতৃদ্ধ করমব।  
  
এই প্রচারাতভ ার্টিমত তবমশষ্ভামব মমর্াম াগ প্রদার্ করা হময়মে এমর্ সম্প্রদায়মক সমথনর্ করার 
উপর  ারা আর্পুাততকভামব অ্পূণন মার্তসক স্বামস্থ্যর চাতহদার সম্মুখীর্ হয়,  ার মমধ্য রময়মে তর্ম্ন 
আয়, বয়স্ক, গ্রামীণ এবং অ্তভবাসী সম্প্রদায় এবং অ্মশ্বতাঙ্গ সম্প্রদায়।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=67aeffbf-3835c762-67ac068a-0cc47aa8c6e0-f5f023d6b284eab1&q=1&e=ca34757c-c552-43ce-be07-5e5c44b66395&u=https%3A%2F%2Fnytelehealth.netrc.org%2F
https://forward.ny.gov/reimagine-mental-health


 

 

  
কম্বর্নল বিশ্ববিদোলম্বয়র (Cornell University) টপ্রবসম্বডন্ট এিং বরইমাবির্ বর্উ ইয়কন  কবমের্ 
টটবলম্বহলথ ওয়াবকন ং গ্রুম্বপর টকা-টচয়ারমোর্ মাথনা টপালাক (Martha Pollack) িম্বলর্, "COVID-
19 মহামারী তর্উ ইয়কন বাসীমদর মার্তসক স্বাস্থ্য এবং সুস্থ্তার উপর বযাপক প্রভাব ফ মিমে, তবমশষ্ 
কমর ঐততহযগতভামব অ্র্গ্রসর এবং অ্সুরতেত সম্প্রদাময়র উপর। আমরা এমর্ সব সংস্থ্ার মাধ্যমম 
আউেতরচ গম়ে তুিমত পাতর  ারা ইমতামমধ্য আমামদর কতমউতর্টির গভীমর কাজ করমে,  ামত 
সকি বাতসন্দা ভাচুন য়াি সহায়তা সিদ সিমকন  সমচতর্ হমত পামর। এই উমদযাগ স্বাস্থ্যমসবা 
প্রমবশাতধ্কার উন্নয়মর্ তরইমাতজর্ কতমশমর্র প্রমচিার একটি গুরুেপূণন  িা ি, এবং কমর্নি এই 
প্রচারাতভ ামর্র অ্ংশীদার তহমসমব মার্তসক স্বাস্থ্য দপ্তমরর সামথ ফ াগ তদমত ফপমর গতবনত।"  
  
বরইমাবির্ বর্উ ইয়কন  কবমের্ সেম্বকন   
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এবং তিে ত উচারস এর সহ-প্রততষ্ঠাতা এবং গুগমির সামবক প্রধ্ার্ তর্বনাহী 
কমনকতন া এবং তর্বনাহী ফচয়ারমযার্ এতরক তিমের সভাপততমে তর্উ ইয়কন  ফেমের 16 সদমসযর ব্লু 
তরবর্ কতমশর্ এমর্ সুপাতরশ তততর কমরমে  া প্র ুতক্তমক বযবহার কমর আরও উন্নত ও তস্থ্ততশীি 
তর্উ ইয়কন  গম়ে তুিমব  া সবার জর্য বা়েতত সুম াগ প্রদার্ করমব।  এই কতমশমর্র মমধ্য তেি 
তশোতবদ, উদ্ভাবক, শ্রম সংগঠক, বযবসায়ী ফর্তা এবং সারা রামজযর তশিীরা। কতমশমর্র  িা মি 
তর্উ ইয়কন  ফেে জমু়ে সম্প্রদাময়র তবতচমত্রযর প্রতত ির্ তর্তিত করার জর্য, দিটি 40টিরও ফবতশ 
শ্রবণ অ্তধ্মবশর্ অ্র্ুতষ্ঠত কমর, শত শত সাোৎকার পতরচাির্া কমর এবং হাজার হাজার তর্উ 
ইয়কন বাসীমক  কু্ত করার জর্য ততর্টি জতরমপর আময়াজর্ কমর। কতমশমর্র কাজ এবং এর  িা ি 
সিমকন  আমরা তবস্তাতরত এখামর্ পাওয়া  ামব।  
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