
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা প্রিীণম্বের জর্ে ব্রঙ্কম্বে োশ্রয়ী মূম্বলের আিাের্ েংরক্ষম্বণর উম্বেম্বেে 34 বমবলয়র্ 

মাবকন র্ ডলাম্বরর েংস্কার প্রকল্প েম্পন্ন হওয়ার ঘ াষণা ঘের্  
  

ঘিম্বেস্টাম্বর 100-অোপার্ন ম্বমন্ট কমম্বেম্বের জর্ে একটি র্তুর্ েূের্া ও 40 িছম্বরর আরও ঘিবে 
েমম্বয়র জর্ে বর্বিতম্ব াগে োশ্রয়ীকরম্বণর উম্ববাধর্ করা হয় বিতা ঘকম্বর্  

  
িম্বয়াম্বজষ্ঠ্েম্বের জর্ে োশ্রয়ী মূম্বলের গৃহ েংরক্ষম্বণর মাধেম্বম প্রকল্প HOPE বর্উ ইয়ম্বকন র 'েি র্ীবত 
ও িয়ে-অর্ুকূল ঘস্টর্ জমু্ব়ে স্বাস্থ্ে (Health across All Policies and Age-Friendly State)' 

উম্বেোগম্বক েমর্নর্ কম্বর  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্রঙ্কমে HOPE প্রকমের একটি 100-অ্যাপার্ন মমমের বম ামজযষ্ঠ 
আবাের্ উন্ন র্ কাজ শেষ করার শ াষণা কমরমের্। আরও 40 বেমরর জর্য এই োশ্র ী মূল্য 
বজা  রাখার মাধ্যমম এই 25-বেমরর উন্ন র্ 34 মমমল্ র্ মামকন র্ ডল্ামরর পুর্বনাের্ েম্পন্ন 
কমরমে। শবমেস্টার মবমডিংম র অ্যাপার্ন মমেগুমল্া কম আম র পমরবামরর জর্য আল্াদা করা হম মে 
যার একজর্ েদময় র ব ে কমপমে 62 বা তার শবমে।  
  
"েকল্ মর্উ ই কন বােীরা ভাল্ মামর্র আবাের্গুমল্ামত থাকার েুমযামগর অ্মধ্কার রামখ, যা তারা 
করমত পামর, তমব আমামদর বম ামজযষ্ঠমদর জর্য যারা মর্মদনষ্ট আম র শেমে রম মের্ তামদর পমে 
এটি মবমেষভামব গুরুত্বপূণন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এখামর্ মর্উই মকন , আমরা আমামদর 
বম ামজযষ্ঠমদর শদখামোর্া কমর যারা দী ন ও কম ার পমরশ্রম কমরমের্ এবিং তাাঁরা শয কমমউমর্টির 
বাম়িমত থাকমত পেন্দ কমরর্ শেখামর্ মর্রাপদ ও েরুমেত থাকার জর্য শযাগয।"  
  
"ব্রঙ্কমের ব েী মর্উ ই কন বােীগণ শযর্ েুস্থ এবিং মর্রাপদ জীবর্ যাপমর্র জর্য যথাযথ েহা ক 
পমরমষবা শপম  থামকর্ শেটি মর্মিত করমত এই েিংস্কার প্রকে োশ্র ী, মার্েম্পন্ন আবাের্ েমুবধ্া 
প্রদার্ করমব", ঘলিম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহােুল িম্বলর্। "এই প্রকেটি শস্টর্জমু়ি োশ্র ী আবাের্ 
েুমবধ্া বৃমিমত এবিং কমমউমর্টিগুমল্ামত গৃহহীর্তা েমেযা শমাকামবল্ার জর্য আমামদর েল্মার্ প্রমেষ্টার 
অ্িংে। এো়িাও এটি ব্রঙ্কমের পুর্রুজ্জীমবতকরণ এবিং োমমিক জীবর্মার্ বৃমিমত আমামদর 
অ্থননর্মতক উন্ন র্ প্রমেষ্টার উপর মর্ভন র কমর।"  
  
প্রকে HOPE এ এই 34 মমমল্ র্ মামকন র্ ডল্ামরর মবমর্ম াগ েকল্ মর্উ ই কন বােীর জর্য অ্ভূতপূবন 
20 মবমল্ র্ মামকন র্ ডল্ার মূমল্যর পাাঁে-বের শম াদী আবাের্ পমরকের্ার (Housing Plan) 



মাধ্যমম মর্রাপদ, োশ্র ী আবােমর্র বযবস্থা করার জর্য গভর্নমরর শয অ্ঙ্গীকার তার অ্িংে। এই 
পমরকের্া হমে শস্টর্জমু়ি আবাের্ েমেযা েমাধ্ামর্র জর্য একটি বযাপক পিমত যা 100,000-
টিরও শবমে োশ্র ী মূমল্যর বাম়ি ও েহা তা শেবােহ 6,000-টি বাম়ির মর্মনাণ ও েিংরেমণর 
মাধ্যমম আবাের্মক ক্র মযাগয আর গৃহহীর্তা েমেযা শমাকামবল্া করার বহু-পমরবার আর একক-
পমরবামর আবাের্ এবিং কমমউমর্টি উন্ন মর্র একটি প্রমেষ্টা।  
  
2011 োল্ শথমক, মর্উ ই কন  শস্টর্ শহামে অ্যান্ড কমমউমর্টি মরমর্উ াল্ (Homes and 
Community Renewal, HCR) মর্উ ই কন  মেটি অ্ঞ্চমল্ 10 মবমল্ র্ মামকন র্ ডল্ামররও অ্মধ্ক 
মবমর্ম াগ কমরমে যা 100,000 জমর্রও অ্মধ্ক অ্মধ্বােীর জর্য োশ্র ী আবাের্ েুমবধ্া মর্মিত বা 
েিংরেণ কমরমে যার মমধ্য আমে ব্রঙ্কমে 37,000 জমর্রও শবমে মার্ুমষর জর্য 14,600 টি 
অ্যাপার্ন মমে।  
  
2050 বামতন া এমভমর্উমত (Bartow Avenue) অ্বমস্থত HOPE প্রকেটি মূল্ত 1992 োমল্ 
শেডামরল্ শেকের্ 202 শপ্রািামমর অ্ধ্ীমর্ ব স্ক ও প্রমতবন্ধী পমরবামরর জর্য োশ্র ী মূমল্যর 
আবাের্ মহোমব মর্মমনত হম মেল্। দী নমম ামদ এটিমক োশ্র ী ও ভাল্ অ্বস্থা  রাখমত োত তল্া 
ভবমর্র অ্মধ্িহণ ও েিংস্কামরর জর্য অ্থন বয  করমত এ শস্টমর্র মবমর্ম াগ বযবহার করা হম মেল্।  
  
বতন মার্ ও ভমবষযত ভা়িামর্মদর জর্য ভা়িা যামত োমধ্যর মমধ্য থামক, তার জর্য শেডামরল্ 
মডপার্ন মমে অ্ব হাউমজিং এন্ড আরবার্ শডমভল্পমমে (Department of Housing and Urban 
Development) এর েমঙ্গ প্রকেমভমিক শেকের্ 8 হাউমজিং অ্যামেস্টযান্স শপমমে (Section 8 
Housing Assistance Payments) েুমির আওতা  এই অ্যাপার্ন মমেগুমল্া েল্মব। েব ইউমর্র্ 62 
বা তার শবেী ব স্ক বা অ্েম অ্ন্তত এক েদময় র েমঙ্গ পমরবামরর জর্য শের্ করা হ , আ  বা 
60 েতািংমের মর্মে আম র েমঙ্গ মধ্যম আম র এল্াকামত।  
  
মবমডিংটিমত 25 টি সু্টমডও এবিং 74 একক ে র্কমের অ্যাপার্ন মমে রম মে, পাোপামে োইর্ 
েুপামরমেমন্ডমের জর্য একক দটুি শবডরুমমর ইউমর্র্ রম মে। 100 টির েব অ্যাপার্ন মমমে েিংস্কামরর 
কাজ কমরমে ও এখর্ প্রমতটি ইউমর্মর্র েবনে র্তুর্ আমল্ার বযবস্থা ও শপইমেিং এর েমঙ্গ র্তুর্ 
বাথরুম, রান্না র কযামবমর্র্, কাউোরর্পে ও যন্ত্রপামত রম মে। বমহিঃস্থ ও োধ্ারণ অ্ঞ্চল্ েিংস্কামরর 
মমধ্য রম মে আপমিড করা মর্রাপিা বযবস্থা, শমাক মডমর্ক্টর, মরিংকল্ার, ববদযুমতক, র্তুর্ 
রাজমমমি, প্রমতস্থাপর্ বমহমুনখী দরজা, মল্ের্, মর্রাপিা উইমন্ডাজ, র্ল্কূমপর অ্বকা ামমা, ব ল্ার ও 
পাম্প।  
  
প্রমজক্ট HOPE বামতন া এমভমর্উম র দমেণ পামে শবমেস্টামরর উির-পূবন ব্রঙ্কমের মর্কর্বমতন  ও 
অ্যাল্মকার্ শেে এবিং শকা-অ্প মেটি বুমল্ভামডন র মমধ্য রম মে। বামতন া মমল্র েমি রাস্তামত 
শকর্াকার্া করা যা । েরকামর সু্কল্ ও উপাের্া  রগুমল্া হাাঁর্ার দরূমত্বর মমধ্য রম মে এবিং বামতন া 
এমভমর্উম র পাোপামে পাবমল্ক বাে শেবা পাও া যা ।  
  



শডমভল্পাররা হমে কর্মর্ামল্ এন্ড পার্ন র্ারে (Connolly and Partners), মব'র্াই মব'মরথ মেমর্ র 
হাউমজিং (B'nai B'rith Senior Housing) ও োস্টন  হার্ন মোডন  মরম ল্টি কমপনামরের্ (First Hartford 
Realty Corporation)।  
  
HCR দ্বারা প্রমজক্ট HOPE অ্জন র্ ও আপমিড করার জর্য েরবরামহত তহমবমল্র মমধ্য কর োম়ির 
বমন্ড 12 মমমল্ র্ মামকন র্ ডল্ার, শল্া ইর্কাম হাউমজিং র্যাক্স শক্রমডর্ (Low-Income Housing 
Tax Credit, LIHTC) ইকুযইটির 10.5 মমমল্ র্ মামকন র্ ডল্ার এবিং ভতুন মক ও অ্মতমরি 
েিংস্থার্গুমল্ামত 4.3 মমমল্ র্ মামকন র্ ডল্ার অ্ন্তভুন ি রম মে।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টর্ ঘহামে অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal) 
কবমের্ার রুর্অোর্ বভের্াউেকাে িম্বলর্, "েহজভামব বল্মল্, এই প্রকেটি আমামদর েহমরর 
শে ারকৃত ভমবষযমতর একটি মবমর্ম াগ। মর্উ ই মকন র মবদযমার্ োশ্র ী মূমল্যর আবাের্ স্টক 
েিংরেণ করা গভর্নর কুওমমার েমমিত অ্মবমেদয আবাের্ পমরকের্া। প্রমজক্ট HOPE এর 
েিংস্কারগুমল্া ব্রঙ্কমের 100 বম ামজযষ্ঠমদর জীবর্মার্ উন্নত করমব ও তাাঁরা শয বাম়িমত থাকমবর্ তার 
আমেপামে আরামম বেবাে করমত পারমবর্।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বর্র স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "আমামদর বম ামজযষ্ঠমদর 
মর্মিত করা যা  শয শহল্থ অ্যামক্রাে অ্ল্ পমল্মে (Health Across All Policies) িহমণর মাধ্যমম 
ও মর্উ ই কন মক শদমের েবমেম  ব ে-বান্ধব শস্টর্ মহোমব গম়ি তুল্মত স্বাস্থয েম্পমকন ত গভর্নর 
কুওমমার প্রমতশ্রুমত অ্র্ুযা ী োশ্র ী মূমল্যর ও আরামদা ক আবাের্ রম মে। আমামদর বম ামজযষ্ঠমদর 
মর্রাপদ ও োশ্র ী মূমল্যর আবাের্ তামদর োমমিক স্বামস্থযর উন্নমতর জর্য অ্পমরহাযন, যখর্ তামদর 
কমমউমর্টিমত েমক্র  থাকার অ্র্ুমমত শদ ।''  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বর্র প্রিীণ বিষয়ক েপ্তম্বরর (New York State Office for the Aging) ভারপ্রাপ্ত 
পবরোলক ঘেগ ওলম্বের্ িম্বলর্, "আমম শর্তৃমত্বর জর্য গভর্নর কুওমমার প্রেিংো কমর এবিং স্বীকৃমত 
শদই শয মর্রাপদ, োশ্র ী মূমল্যর বােস্থামর্র েুমযাগগুমল্ কমমউমর্টিমত স্বমর্ভন রতার োমথ বাে করার 
জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। এই োম্প্রমতক মবমর্ম াগগুমল্ ব স্ক প্রাপ্তব স্কমদর স্বাস্থযকর এবিং জম়িত 
থাকমত প্রম াজর্ী  গুরুত্বপূণন েম্প্রদাম র েিংস্থার্গুমল্র োমথ েিংযুি থাকমত োহাযয করমব এবিং মর্উ 
ই মকন র শদমের মমধ্য প্রথম ব ে অ্র্ুকূল্ শস্টর্  মহমেমব অ্মঙ্গকারবিতামক অ্িের করমব।"  
  
ঘেম্বর্র্র জামাল ঘিইবল িম্বলর্, "শকা-অ্প মেটি প্রমতমবেীর বম ামজযষ্ঠমদর জর্য োশ্র ী মূমল্যর 
আবাের্ ইউমর্র্ বতমরর প্রমতশ্রুমত শদও ার জর্য প্রমজক্ট HOPE, বর্াই মবমরথ ও মর্উই কন  শস্টর্ 
শহামস্ এন্ড কমমউমর্টি মরমর্উ াল্মক আমম ধ্র্যবাদ জার্ামত োই। শকা-অ্প মেটি শদমের বৃহিম 
NORC এবিং এটির মবমভন্ন েেমতাবমল্ তার মবোল্ বম ামজযষ্ঠ জর্মগাষ্ঠীর শেবা প্রদার্ কমর, শযমর্ 
মেমর্ র মরমক্রম ের্, মেমর্ র শেোর এবিং ইমভেগুমল্া।"  
  
অোম্বেেবল েেেে মাইম্বকল ঘিম্বর্ম্বডম্বর্া িম্বলর্, "আমম 2050 বামতন া এমভমর্উম র বর্াই মবমরমথর 
প্রমজক্ট HOPE এর প্রতযােমর্ 34 মমমল্ র্ মামকন র্ ডল্ামরর শমার্ েিংস্কামর শর্তৃত্ব শদও ার জর্য মর্উ 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-designated-first-age-friendly-state-nation-aarp-and-world#_blank


ই কন  শস্টর্ শহামে এন্ড কমমউমর্টি মরমর্উ াল্ এর প্রেিংো কমর, আমামদর মর্ম্ন-আম র 
বম ামজযষ্ঠমদর ল্েয কমর খুবই প্রম াজর্ী  োশ্র ী মমূল্যর আবাের্ বতমর করা। প্রকেটির শেকের্ 8 
স্টযার্াে মর্মিত করমব এই আবাের্টি অ্মর্মকর জর্য, অ্মর্ক বের ধ্মর োশ্র ী হমব তা মর্মিত 
করমব।''  
  
ব্রঙ্কে িম্বরা (Bronx Borough) ঘপ্রবেম্বডন্ট রুম্বির্ বডয়াজ, জবুর্য়র িম্বলর্, "জরুরীমভমিমত 
জর্মগাষ্ঠীর মমধ্য স্বে আম র প্রবীণমদর োশ্র ী মূমল্যর আবাের্ প্রম াজর্। এই প্রকেটি আমামদর 
ক্রমবধ্নমার্ েহমর োশ্র ী মূমল্যর বােস্থামর্র োমহদা পূরমণর একটি পদমেপ, এর্া মর্মিত কমর শয 
আমামদর প্রবীণগর্ যামত তামদর শোর্াল্ী বের গুমল্ামক উপমভাগ করমত পামর তাই তারা বােস্থামর্র 
দামব করমব। আমামদর কমমউমর্টির োমহদা এবিং ব্রঙ্কমের শর্কেই উন্নমত োধ্মর্র জর্য মর্উই কন  
শস্টর্ শহামে ও কমমউমর্টি মরমর্উও াল্মক ধ্র্যবাদ।"  
  
ঘকার্ম্বর্াবল অোন্ড পার্ন র্ারে, LLC এর পবরোলর্ অংেীোর, উইবলয়াম ঘকার্ম্বর্াবল িম্বলর্, "এই 
মদ্বতী ববামরর মত শকার্মর্ামল্ অ্যান্ড পার্ন র্ারে, LLC মব'র্াই মব'মরথ হাউমজিং-এর োমথ একটি 
উর্ধ্নতর্ োশ্র ী মূমল্যর ম্পমি অ্জন র্ কমরমে। গভর্নর কুওমমা এবিং HCR এর োমথ, আমামদর েবার 
একই মমের্: মেমর্ র োশ্র ী হাউমজিং েিংরেণ। প্রা  25 বের আমগ, শকার্মর্ামল্ অ্যান্ড পার্ন র্ারে 
স্থা ী েুমির দ্বারা আমামদর েকল্ েম্পমির োশ্র ী মূমল্যর কাজ শুরু কমরর্। আমরা আমামদর শোর্ 
েহর মহোমব আমমদর েম্পমি মর্ম  মেন্তা শুরু কমর এবিং এটি একটি মহার্ অ্র্ুভূমত স্থা ীভামব 
েকল্ বাম়িগুমল্ামক প্রমজক্ট শহাপ এর েহমর োশ্র ী মূমল্য প্রমতটি বাম়ি বতমর করা।"  
  
বরেমোর্ কোবপর্াম্বলর ঘপ্রবেম্বডন্ট ঘকবভর্ হিমোর্ িম্বলর্, "প্রমজক্ট HOPE অ্যাপার্ন মমমে এর 
পুর্বনােমর্র উপর োস্টন  হার্ন মোডন  (First Hartford), শকার্মর্ামল্ অ্যান্ড পার্ন র্ারে LLC এবিং 
মব'র্াই মব'মরথ মেমর্ র মেটিমজর্ে হাউমজিং (B'nai B'rith Senior Citizens Housing) এর েমঙ্গ 
অ্িংেীদার হও া  মরেমযার্ হাউমজিং মরমোমেনেমক (Richman Housing Resources) েম্মামর্ত করা 
হ । এই প্রকেটি মকভামব েরকাা্মর-শবেরকামর অ্িংেীদামরত্ব, শেডামরল্ মর্ম্ন আম র হাউমজিং র্যাক্স 
শক্রমডর্ শপ্রািাম বযবহার কমর, ব্রঙ্কে-এ োশ্র ী মূমল্যর মেমর্ র হাউমজিং েিংরেণ এবিং বজা  রাখার 
জর্য কাজ করমত পামর তার একটি প্রধ্ার্ উদাহরণ। মর্উই কন  শস্টমর্র েমথনর্ ও দেতা ো়িা 
প্রকেটি েেল্ হত র্া। মেমর্ র হাউমজিং োশ্র ী রাখার শেমে মবমর্ম ামগ তামদর দমৃষ্ট এবিং 
প্রমতশ্রুমতর জর্য আমমদর েঙ্গী মেগমর্োর বযািংমক ধ্র্যবাদ জার্ামত োই।"  
  
বি'র্াই বি'বরর্ হাউবজং, ইর্কম্বপনাম্বরের্ এর পবরোলক মাকন  ওলোর্ িম্বলর্, "আজমকর অ্থননর্মতক 
আবহাও ামত, মর্ম্ন আম র প্রবীণমদর জর্য মর্রাপদ, েহা ক আবাের্ েিংরেণ ও পরু্বনােমর্র েমতা 
পরবতী প্রজমের জর্য প্রদার্ করা খুব গুরুত্বপূণন। মব'র্াই মব'মরথ আমামদর 'শতামার মা ও বাবামক 
েম্মার্ করার' আমামদর দী নস্থা ী ঐমতহযমক োমথ শরমখ অ্যামডল্মস্টইর্ পমরবার মব'র্াই মব'মরথ এর 
রূপান্তমরর োমথ জম়িত হমত শপমর আর্মন্দত।"  
  
প্রম্বজক্ট HOPE ঘডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরেম্বর্র ঘপ্রবেম্বডন্ট মাটিন র্ অোম্বডলম্বস্টইর্ 
িম্বলর্, "অ্যামডল্মস্টইর্ পমরবার ব্রঙ্কমে প্রমজক্ট HOPE-অ্যামডল্মস্টইর্ পমরবার ভবমর্র পুর্মর্নমনামণর 



বযাপামর েম্মামর্ত এবিং দারুণ গবন অ্র্ুভব কমর। 40 বের আমগ আমামদর মপতা, বামর্ন 
অ্যামডল্মস্টইর্, মযমর্ প্রমজক্ট HOPE এর প্রমতষ্ঠাতা এবিং অ্িদতূ, মতমর্ প্রবীণমদর জর্য োশ্র ী 
বােস্থার্ প্রমতষ্ঠা করার প্রমতশ্রুমতর এই মবম কর দষৃ্টান্ত স্থাপর্ কমরমের্। অ্যামডল্মস্টইর্ পমরবামরর 
পে শথমক ব্রঙ্কে মবমডিংম  প্রবীণমদর জর্য মার্েম্পন্ন োশ্র ী আবাের্ প্রদার্ ও উন্নত করার জর্য 
তামদর েমথনর্ ও অ্ঙ্গীকামরর জর্য আমামদর অ্িংেীদার মব'র্াই মব'মরথ, কর্মর্ামল্ এন্ড পার্ন র্ারে 
LLC এবিং মর্উ ই কন  শস্টমর্র প্রমত আমরা কৃতজ্ঞ।"  
  
েমস্ত র্ীবত ও িয়ে-অর্ুকূল স্বাস্থ্ে রাম্বজের উম্বেোগ  
শহল্থ অ্যাক্রে অ্ল্ পমল্মেে একটি েহমযামগতামুল্ক উমদযাগ যা েম্প্রদাম র বযমিবমগনর স্বাস্থয ও 
েুস্থতা উন্নত করমত েমস্ত শেক্টর জমু়ি পমল্মে বতমর করার েম  একটি েহমযামগতামূল্ক মমর্াভাব 
যা স্বামস্থযর মবষ গুমল্মক একীভূত কমর, এই মবষ মক স্বীকৃমত মদম  শয একটি েম্প্রদাম র স্বামস্থযর 
েবনামধ্ক প্রমতবন্ধকতাগুমল্ জটিল্ ও প্রা ই অ্র্যার্য োমামজক েমেযাগুমল্ বৃমি করার োমথ েিংযিু 
যা স্বাস্থয পমরেযনা এবিং মেরােমরত েবনজর্ীর্ স্বাস্থয েিংক্রান্ত কাযনকল্াপগুমল্র বাইমরও প্রোমরত। 
েেল্ভামব েকল্ েম্প্রদাম র স্বামস্থযর উন্নমতর জর্য, স্বামস্থযর উন্নমতর শকৌেল্গুমল্র ল্েয হও া উমেত 
স্বামস্থযর োমামজক মর্র্না কগুমল্ এবিং অ্র্যার্য জটিল্ মবষ গুমল্ যা প্রা ই অ্-স্বাস্থয েিংক্রান্ত 
অ্িংেীদারমদরদাম ত্ব শযমর্ আবাের্, পমরবহর্, মেো, পমরমবে, পাকন  এবিং অ্থননর্মতক উন্ন র্।  
  
গভর্নমরর মর্মদনে অ্র্ুযা ী, এই উমদযাগটি প্রাথমমকভামব ব ে-অ্র্ুকূল্ েমাজ এবিং র্ীমতগুমল্ বতমরর 
প্রমেষ্টা  মমর্ামর্মবে করমে। স্বাস্থযকর ব িঃবমৃি মবকমেত কমর শয র্ীমতগুমল্, শেগুমল্ অ্ন্তভুন ি করমত 
মর্উ ই কন  শস্টমর্র এমজমন্সগুমল্মক র্তুর্ কমনেেূী বতমর ও বাস্তবা র্ করার েম  েকল্ জর্মগাষ্ঠী 
এবিং পমরমবেগুমল্র োমহদা মবমবের্া করা উমেৎ। দী নমম াদী ল্েয হল্ েমস্ত মর্উ ই কন  শস্টর্ 
এমজমন্সগুমল্র মমধ্য মেিান্ত িহমণর শোকাে মহোমব স্বাস্থয উন্নমত এবিং েুস্থ ব িঃবৃমির র্ীমতগুমল্ 
এমেড করার জর্য েমস্ত মর্উ ই কন  শস্টর্ এমজমন্সগুমল্মক েহমযামগতামূল্ক পিমতমত জম়িত 
করা। এখামর্ আমরা জার্রু্।  
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