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1.4 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ভাইটাল ব্রুকবলর্ ইবর্বেম্বয়টিম্বভর (VITAL BROOKLYN 
INITIATIVE) অংে বিম্বেম্বি গভর্নর কুওম্বমা মমািাইল মাম্বকন ট অোওয়াডন  ম াষণা কম্বরর্  

  
বিতীয় রাউন্ড মেন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ খাদ্ে অোম্বেম্বে মমাট বিবর্ম্বয়াগ আম্বে প্রায় 2 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

ডলার এিং মেিা মদ্ওয়া িাবেন্দাম্বদ্র েংখো িাডায়  
  

মপ্রাগ্রাম অবতবরক্ত মমািাইল মাম্বকন ম্বট অর্থায়র্ কম্বর এিং মেন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ তাজা খািার অোম্বেে 
উন্নত কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে প্রায় 250,000 মার্কন র্ ডলার পুরসৃ্কত করা 
হময়মে ঘমাবাইল মামকন টস গ্র্যান্ট ঘপ্রাগ্র্ামমর (Mobile Markets Grant Program) র্িতীয় রাউমে 
কৃষকমের র্তর্টি অ্র্তর্রক্ত ভ্রমযমার্ বাজার এবং ফুড পযার্িগুমলামক সহায়তার জর্য, ো গভর্নমরর 
1.4 র্বর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর ভাইটাল ব্রুকর্লর্ ইর্র্র্িময়টিভ এর অ্ংি র্হমসমব শুরু করা হময়র্েল। 
ঘপ্রাগ্র্ামটি ঘসিাল ব্রুকর্লর্ কর্মউর্র্টিগুর্লমত অ্র্িবাসীমের খােযদ্রবয ক্রয় করার সুমোগ বৃর্ি করমত 
এবং খােয র্া পাওয়ার সমসযা সমািার্ করমত সমতজ এবং অ্র্যার্য গুণমামর্র খােয সরবরাহকারী 
ভ্রামযমাণ কৃষকমের বাজার এবং ফুড পযার্িগুর্লমক অ্র্ন সরবরাহ করমব।  
  
"ভাইটাল ব্রুকর্লর্ ইর্র্র্িময়টিভ এবং ঘমাবাইল মামকন টস গ্র্যান্ট ঘপ্রাগ্র্ামমর মািযমম, আমরা আমামের 
ঘসিাল ব্রুকর্লমর্র বার্সন্দামের জর্য তাজা উৎপাের্ এবং অ্র্যার্য গুণমামর্র খামেযর অ্যামেস বৃর্ি 
কমরর্ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই উমেযাগটি শুিু এটা র্র্র্িত করমে র্া ঘে আমরা 
সুর্বিাবর্িত এলাকাগুমলামত ঘপ ৌঁোমত পারব, বরং আমরা আমামের কৃষকমের পণয র্বর্ক্র এবং 
তামের বযবসা বৃর্ি করার জর্য র্তুর্ বাজারও প্রোর্ করর্ে।"  
  
তাজা, স্বাস্থ্যকর খামেযর সবমর্মক ঘবর্ি প্রময়াজর্ র্াকা মার্ুষমের কামে ঘপ ৌঁোমর্ার একটি গুরুত্বপূণন 
উপায় হল ভ্রামযমাণ ফুড অ্যামেস ইউর্র্ট। ভ্রামযমার্ বাজার প্রর্তষ্ঠা করা পূণন আকামরর মুর্ে 
ঘোকার্ বা র্তুর্ ফুড পযার্িগুমলা র্র্মনাণ এবং চালামর্ার ঘচময় ঘবর্ি র্মর্ীয় এবং কম বযয়বহুল। 
তারা একার্িক এলাকায় ঘসবা প্রোর্ কমর এবং সীর্মত চলামফরা করমত পামর এমর্ মার্ুমষর কামে 
আমরা ভামলাভামব ঘপ ৌঁোয়। র্র্মনাক্ত প্রকল্পসমূহ প্রোর্ করা হয়:  
  

• মডা ফান্ড (The Doe Fund)- গুড ফুড ওয়াকন স ঘমাবাইল মামকন ট সম্প্রসারণ- 28,675 
মার্কন র্ ডলার  



 

 

গুড ফুড ওয়াকন স ঘমাবাইল মামকন ট একটি অ্র্র্য ভ্রামযমার্ বাজামরর মমডলমক সম্প্রসার্রত করমব 
ভুক্ত আমে মরু্ে ঘোকামর্র পািাপার্ি স্বাস্থ্যকর প্রস্তুত খাবার। পণয SNAP এর ঘোগয, স্থ্ার্ীয়ভামব 
প্রাপ্ত এবং ঘসিাল ব্রুকর্লমর্ ঘরর্িজামরিমর্র বযবস্থ্া র্াকা, ভ্রামযমার্ ঘভর্েং কামটন র একটি বহর 
ঘর্মক র্বক্রয় করা হমব। এই পর্রমষবা ব্রাউন্সর্ভল, বুিউইক এবং ঘবডমফাডন  স্টাইমভসামন্ট ঘপ ৌঁোমব।  
  

• ইন্টারম্বফইথ মমবডম্বকল মেন্টার- ঘসিাল ব্রুকর্লর্ ফামমনর্স ঘমাবাইল মামকন ট- 118,599 
মার্কন র্ ডলার  

ঘসিাল ব্রুকর্লর্ ফামমনর্স ঘমাবাইল মামকন ট স্থ্ার্ীয়ভামব উৎপার্েত পণয পর্রবহর্ করমব, ো ঘসিাল 
ব্রুকর্লর্-এ অ্বর্স্থ্ত পাৌঁচটি ঘফডারার্ল ঘোগয স্বাস্থ্য ঘকমের (Federally Qualified Health 
Centers, FQHC) সাইটগুমলার সামমর্ সাশ্রয়ী মূমলয সাপ্তার্হকভামব র্বর্ক্র করা হমব। পর্রমষবা 
ঘপ ৌঁমে োমব ব্রাউন্সর্ভল, ঘবডমফাডন  স্টাইমভসান্ট, ক্রাউর্ হাইটস, ফ্ল্যাটবুি এবং ইস্ট র্র্উ ইয়মকন ।  
  

• মমম্বরাপবলটর্ বর্উ ইয়কন  মকা-অবডন ম্বর্টিং কাউবিল অর্ বজউইে পভাটিন  (Metropolitan 
New York Coordinating Council on Jewish Poverty)- ভ্রামযমার্ পযার্ি প্রকল্প- 
127,530 মার্কন র্ ডলার  

এই ভ্রামযমার্ পযার্ি প্রকমল্পর মািযমম ঘসিাল ব্রুকর্লমর্র সুর্বিাবর্িত অ্র্িবাসীমের জর্য স্বাস্থ্যকর, 
তাজা, স্থ্ার্ীয়ভামব উৎপার্েত খাবামরর সুর্বিা বরৃ্ি পামব। পর্রমষবা ঘপ ৌঁমে োমব ক্রাউর্ হাইটস, 
কযার্ারর্স, ইস্ট ফ্ল্যাটবুি এবং ইস্ট র্র্উ ইয়মকন ।  
  
প্রর্ম রাউমে ঘ ার্ষত পুরস্কারপ্রাপ্তমের সাফমলযর উপর গম়ে উমেমে ঘমাবাইল মামকন টস গ্র্যান্ট 
ঘপ্রাগ্র্ামমর র্িতীয় রাউে। 2018 সামল ঘসিাল ব্রুকর্লমর্র এলাকাগুমলামত ঘসবা ঘেয়ার জর্য 
র্বেযমার্ বা র্তুর্ ঘমাবাইল মামকন ট ঘপ্রাগ্র্াম সম্প্রসারণ বা বাস্তবায়মর্র জর্য পাৌঁচটি প্রর্তষ্ঠার্মক 
সর্ির্লতভামব প্রায় 500,000 মার্কন র্ ডলার প্রোর্ করা হয়। ঘপ্রাগ্র্ামমর প্রর্ম রাউমে অ্র্নায়র্ 
করা সব প্রর্তষ্ঠার্ বতন মামর্ ঘসিাল ব্রুকর্লমর্র অ্র্িবাসীমের ঘসবা র্েমে।  
  
বতন মামর্, ব্রুকর্লমর্র েিটি কর্মউর্র্টি র্ডর্িমের মমিয আটটিমত খামেয র্র্রাপত্তার অ্ভামবর হার 
সবনার্িক এবং খােয সুরক্ষার অ্ভাব বরৃ্ির সবমর্মক ঘবর্ি হার ঘসিাল ব্রুকর্লমর্। র্বমেষণ 
ঘের্খময়মে ঘে ব্রুকর্লমর্র র্র্ন আময়র অ্র্িবাসীরা মরু্ের র্জর্র্স ক্রময়র জর্য উচ্চ আময়র 
অ্র্িবাসীমের ঘর্মক র্তর্গুণ ঘবর্ি েমূর ঘেমত পামর।  
  
কৃবষ কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলম্বের্, "গভর্নমরর ভাইটাল ব্রুকর্লর্ উমেযাগটির মািযমম, ঘসিাল 
ব্রুকর্লমর্র অ্র্িবাসীরা োমত সারা বের সহমজ সুর্বিাজর্ক জায়গা ঘর্মক স্বাস্থ্যকর খাবার ক্রয় 
করমত পামরর্ তা র্র্র্িত কমর আমরা ঘসিাল ব্রুকর্লর্ কর্মউর্র্টির উপর একটি সার্নক প্রভাব 
ঘফলমত পারব।"  
  
মেম্বর্টর মভলমোম্বর্ট মন্টম্বগাম্বমবর িম্বলর্, "আমরা এই ভাইটাল ব্রুকর্লর্ অ্র্ুোর্ ঘ াষণা করমত 
ঘপমর আর্র্ন্দত ো আমামের ভ্রামযমার্ বাজার সম্প্রসারমণর সুমোগ কমর ঘেমব। অ্র্নাৎ ঘসিাল 
ব্রুকর্লমর্র সবনত্র বার্সন্দামের জর্য আরও উন্নতমামর্র তাজা খাবার এবং প্রস্তুত খাবার র্াগামলর 



 

 

মমিয র্াকমব। সঠিক পরু্ি আমামের প্রবীণমের স্বাস্থ্য, আমামের র্িশুমের সু্কমলর কমনক্ষমতা এবং 
আমামের বার্সন্দামের সকমলর জর্য জীবর্োত্রার মামর্র জর্য গুরুত্বপূণন। এই ঘপ্রাগ্র্ামটি ঘসিাল 
ব্রুকর্লমর্র পর্রবারগুমলার জর্য তামের খাবামরর ঘটর্বমল তামের পেমন্দর খাবার রাখা সহজতর 
করমব।"  
  
মেম্বর্টর মকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "আমরা উমত্তর্জত ঘে এই র্তর্টি ভ্রামযমার্ বাজার ঘসিাল 
ব্রুকর্লমর্ আমামের পর্রবারগুমলার জর্য আমরা তাজা এবং পুর্িকর খাবার আর্মত সক্ষম হমব। 
আমরা জার্র্ ঘে পরু্ি ঘিখার জর্য অ্পর্রহােন এবং আমরা তাজা উপাোর্ এবং প্রস্তুত খাবামরর 
অ্যামেস র্াকা আমামের কর্মউর্র্টির জর্য েুগান্তকারী হমব। আজ আমরা আমরা র্র্র্িত করর্ে ঘে 
আমরা আমামের সন্তার্মের ঘম র্লক চার্হো পূরণ করমত পার্র োমত তারা সু্কমল ঘর্তৃমত্বর গুণাবর্লর 
উন্নয়র্ করমত পামর ো আমরা জার্র্ ঘে তারা হমত পামর।"  
  
মেম্বর্টর মরাোর্ পারম্বোড িম্বলর্, "আমরা সারা র্ের্ ঘে খাবার ঘখময় র্ার্ক, তা আমরা কামজ, 
সু্কমল ও অ্র্যার্য গুরুত্বপূণন ঘচিায় কতটা উৎপাের্িীল হব তা র্র্িনারণ কমর। স্বাস্থ্যকর খামেয আরও 
ভামলা অ্যামেস প্রোর্ আমামের কর্মউর্র্টির সেসযমের সুস্থ্ র্াকার জর্য আমরা শুিুমাত্র প্রময়াজর্ীয় 
পুর্ি ঘপমতই সহায়তা কর্র র্া, ঘসইসামর্ একটি রুটির্ অ্র্ুোয়ী দের্র্ন্দর্ জীবোত্রা চালামতও 
সহায়তা কর্র। আর্ম গভর্নর কুওমমামক ঘমাবাইল মামকন ট গ্র্যান্ট ঘপ্রাগ্র্ামমর আমরকটি রাউমে অ্র্ন 
সাহােয করার জর্য সািুবাে জার্ার্ে, ো স্থ্ার্ীয় কৃষকমের সাফলযমর্িত কমর এবং আমামের 
প্রর্তমবিীমের ভামলা খাবার খাওয়ায়।"  
  
মেম্বর্টর জবুলয়া োলাজার িম্বলর্, "আমরা গভর্নরমক ির্যবাে জার্াই আমামের ব্রুকর্লর্ 
কর্মউর্র্টির পর্রবারগুমলার জর্য স্বাস্থ্যসিত খামেযর র্বকল্প বযবস্থ্া করমত এই গুরুত্বপূণন উমেযাগমক 
অ্র্নায়র্ করার জর্য। তাজা উৎপার্েত ও পরু্িকর খাবামরর অ্যামেস জর্সািারমণর স্বাস্থ্যগত উমিগ 
এবং আমামের সমাজমক আমরা প্রাণবন্ত কমর তুলমত একটি মূলযবার্ ভূর্মকা পালর্ কমর।"  
  
েংেদ্ েদ্েে রডবর্ে বিেট িম্বলর্, "ভ্রামযমার্ বাজারগুমলা োরুণভামব স্বাস্থ্যকর খামেযর অ্যামেস 
ঘপমত সহায়তা কমর। স্বাস্থ্যকর খােযাভযাস দতর্র করমত র্কেু সময় লামগ, র্কন্তু আমামের চারপামির 
অ্যামেস বৃর্ি ঘপময় আমরা ওই স্বাস্থ্যকর অ্ভযাস বজায় রাখার আরও ব়ে সুমোগ পাই। অ্স্বাস্থ্যকর 
প্রর্ক্রয়াজাত খাবার খাওয়ার চক্র আমামের ভাঙমত হমব োমত আমামের পরবতী প্রজন্ম উন্নয়র্ ও 
ভামলা র্বকমল্প অ্যামেস ঘপমত পামর। "  
  
এম্বেেবল েদ্েে মাবরযা মডবভলা, "ির্যবাে, গভর্নর কুওমমা, ঘসিাল ব্রুকর্লর্ কর্মউর্র্টির জর্য 
র্তর্টি অ্র্তর্রক্ত কৃষকমের ভ্রামযমার্ বাজার এবং ফুড পযার্ির সহায়তায় প্রায় 250,000 মার্কন র্ 
ডলার পুরস্কার প্রোমর্র জর্য। ভাইটাল ব্রুকর্লর্ উমেযামগর মমতা ঘপ্রাগ্র্ামগুমলা, র্ফটমর্স এবং স্বাস্থ্য 
োমত অ্মর্ক সুর্বিাবর্িত কর্মউর্র্টির জর্য অ্গ্র্বতীমত র্ামক তা র্র্র্িত করার জর্য অ্গ্র্ণী 
ভূর্মকা পালর্ কমরমে। আমামের বার্সন্দামের অ্মর্মকই স্বাস্থ্য সমসযায় ঘভামগর্, ঘেমর্ ডায়ামবটিস, 
ো টাটকা ও স্বাস্থ্যকর খাবার র্া পাওয়ার ফমল হময় র্ামক। আমামেরভ্রামযমার্ কৃষকমের বাজার ও 
ফুড পযার্িগুমলার জর্য সহায়তা করমল আমামের বার্সন্দারা োরুণভামব লাভবার্ হমবর্। এটা 



 

 

স্বাস্থ্যসিত জীবর্িারা অ্জন মর্র প্রর্ম পেমক্ষপ এবং আমামের স্থ্ার্ীয় বযবসাগুর্লমক অ্র্ননর্র্তকভামব 
র্স্থ্র্তিীল রাখমব।"  
  
এম্বেেবল েদ্েে এবরক বডলার্, "ভাইটাল ব্রুকর্লর্ উমেযাগ ব্রুকর্লর্ জমু়ে বার্সন্দামের জীবমর্র 
উন্নর্ত অ্বযাহত ঘরমখমে। ঘমাবাইল মামকন ট গ্র্যান্ট ঘপ্রাগ্র্ামমর জর্য আমরা অ্র্নায়মর্ গভর্নর কুওমমা 
আমগর ঘচময় ঘসিাল ব্রুকর্লর্-এ সাশ্রয়ী মূমলয টাটকা উৎপােমর্র সুমোগ ঘবর্ি সৃর্ি কমরমের্। 
প্রমতযক র্র্উ ইয়কন বাসীর জর্য স্বাস্থ্যকর জীবর্োপর্ অ্গ্র্ার্িকার ঘেওয়ার জর্য আর্ম গভর্নমরর 
প্রিংসা করর্ে। "  
  
অোম্বেেবল েদ্েে মমােম্বল িম্বলর্, "তাজা উৎপাের্ এবং খামেয অ্যামেস আমরা কঠির্ হময় উেমে 
কারণ আমরা আমামের স্থ্ার্ীয় বাজার হার্রময় চমলর্ে। ভাইটাল ব্রুকর্লর্ উমেযাগ এবং ঘমাবাইল 
মামকন টস গ্র্যান্ট ঘপ্রাগ্র্ামমর জর্য ির্যবাে আমামের প্রবীণমের এবং র্িশুমের এখর্ তামের প্রময়াজর্ীয় 
পুর্ির অ্যামেস আমে। আমরা এই ঘপ্রাগ্র্ামটি সমর্নর্ এবং বজায় রাখার জর্য ো করমত হমব তা 
অ্বিযই করব, োমত োমের সবমচময় ঘবর্ি প্রময়াজর্ তারা আমরা ভামলা এবং ির্ক্তিালী ব্রুকর্লর্ 
গম়ে তুলমত পামর। এ কারমণ গভর্নমরর ভাইটাল ব্রুকর্লর্ উমেযাগ এবং ঘমাবাইল মামকন টস গ্র্যান্ট 
ঘপ্রাগ্র্ামমর সমর্নমর্ আর্ম গর্বনত এবং এটি আরও সম্প্রসার্রত করার জর্য উন্মুখ হময় আর্ে।"  
  
অোম্বেেবল েদ্েে বর্ক মপবর, "গভর্নমরর ভাইটাল ব্রুকর্লর্ ঘপ্রাগ্র্াম ব্রুকর্লমর্র সবমচময় ঝুৌঁ র্কপূণন 
জর্মগাষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূণন চার্হো ঘমটামত গভর্নরমক একটু োরুণ সুমোগ র্েময়মে। এই র্িতীয় 
রাউে অ্র্নায়র্ একটি গুরুত্বপূণন ঘপ্রাগ্র্াম টির্কময় রাখমব ো র্িশুমের এবং প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য 
সবমচময় ঘবর্ি প্রময়াজর্ীয় সুস্থ্ খাবার র্র্ময় আসমে। ঘমাবাইল মামকন টস ঘপ্রাগ্র্াম একটি মহার্ সাফলয 
এবং এটিমত আরও অ্র্নায়র্ ঘেমখ আর্ম আর্র্ন্দত।"  
  
অোম্বেেবল েদ্েে লোবরে ওয়াকার িম্বলর্, "ভাইটাল ব্রুকর্লর্ উমেযামগর ঘমাবাইল মামকন টস গ্র্যান্টস 
এর র্িতীয় রাউমের পুরস্কার ঘ াষণা করার জর্য আর্ম গভর্নরমক সািুবাে জার্াই। আর্ম আিা 
কর্র এই র্তর্টি প্রর্তষ্ঠার্ স্থ্ার্ীয় অ্ংিীোরমের সামর্ কাজ কমর আমামের কর্মউর্র্টি এবং 
র্বেযালয়গুমলামত গুণগত মার্, পুর্িকর খাবার সরবরাহ করমব। স্বাস্থ্যকর খােয র্বকল্প অ্যামেস বৃর্ি 
এবং ব্রাউন্সর্ভল, ইস্ট র্র্উ ইয়কন  এবং ইস্ট ফ্ল্যাটবিু কর্মউর্র্টির খাফুড ঘডজামটন র অ্বসার্ করার 
জর্য এটি একটি িাপ।"  
  
অোম্বেেবল েদ্েে মজইম্বম উইবলয়ামে িম্বলর্, "ঘমাবাইল মামকন ট খামারগুমলা সরঞ্জাম এবং উদ্ভাবর্ী 
সমািার্ প্রোর্ কমর ো উপমভাগ এবং ঘটকসইময়র সুমোগ ঘেয় ো স্বাস্থ্যকর তাজা খাবার খাওয়া 
এবং প্রকৃর্তর োর্ ঘভাগ করার মািযমম হময় র্ামক। সুস্থ্ তাজা র্বকল্প র্াকার প্রময়াজর্ একটি 
বা়ের্ত সুর্বিা র্য় বরং অ্র্িকার এবং এ জর্য গভর্নমরর ভাইটাল ব্রুকর্লর্ উমেযাগমক ির্যবাে; 
ব্রুকর্লমর্র অ্র্িবাসীরা এই মহৎ হমরক রকম তাজা খাবার ও সবর্জ উপমভাগ করমত পামরর্। 
চাষাবাে ও কৃর্ষ র্র্উ ইয়কন  ঘস্টমটর অ্র্নর্ীর্তর একটি র্ভর্ত্তভূর্ম ও ঘমরুেি। র্তুর্ বাজারগুমলার 
প্রবতন র্ আমামের কৃর্ষ র্িমল্পর জর্য ঘবম়ে ওো পুর্রায় আরম্ভ করার সুমোগ প্রোর্ কমর। গভর্নমরর 



 

 

ভাইটাল ব্রুকর্লর্ ঘপ্রাগ্র্াম এবং ঘমাবাইল মামকন টস গ্র্যাে এই সবমচময় গুরুত্বপূণন র্িল্পমক এবং োরা 
আমামের র্র্উ ইয়কন  ঘস্টমটর কৃষকমের মমতা র্বর্র্ময়াগ কমর তামেরমক রক্ষা কমর।"  
  
অোম্বেেবল েদ্েে বরম্বমর্ রাইট, "ঘসিাল ব্রুকর্লমর্র অ্র্িবাসীমের জর্য তাজা, পুর্িকর খামেযর 
অ্যামেস বৃর্ি গভর্নর কুওমমা, আমার ও ঘস্টট সরকামর আমার র্কেু সহকমীর জর্য একটি উচ্চ 
অ্গ্র্ার্িকার। আর্ম এই তহর্বল পুরস্কার ঘ াষণা করমত ঘপমর গর্বনত এবং সন্তুি ো আমামের 
ব্রামযমার্ বাজারমক প্রসার্রত করমব এবং অ্মর্ক প্রবীণ, র্িশু ও পর্রবামরর জীবর্ উন্নত করমব। 
আমরা জার্র্ ঘে, স্বাস্থ্য ঘর্মক সু্কমলর কমনক্ষমতা সবর্কেুই আমরা ঘে খাবার খাই তার গুণমার্ ও 
পর্রমাণ িারা প্রভার্বত হমত পামর। এই ভ্রামযমার্ বাজারগুমলা আমামের সব বয়মসর বার্সন্দামের, 
উন্নত স্বাস্থ্য এবং জীবমর্র বর্িনত মার্ উপমভাগ করার জর্য খাবার এবং তাজা পণয ঘপ ৌঁমে র্েময় 
একটি বাস্তব পার্নকয দতর্র কমর।"  
  
গভর্নমরর ভাইটাল ব্রুকর্লর্ উমেযাগ হল একটি র্তুর্ পূণনাঙ্গ উমেযাগ ো স্বাস্থ্যকর খােয সহ উন্নর্ত 
র্বিামর্র আটটি সমর্িত র্বষময়র উপর েরৃ্ি র্র্বি কমর। ভাইটাল ব্রুকর্লর্ র্র্নর্লর্খত ঘসিাল 
ব্রুকর্লর্ অ্িলগুর্লমত পর্রমষবা প্রোর্ কমর: ঘবডমফাডন  স্টাইমভসান্ট; ব্রাউন্সর্ভল; বুিউইক; কযার্ার্সন, 
ক্রাউর্ হাইটস; সাইমপ্রস র্হলস/ওিার্ র্হল; ইস্ট ফ্ল্যাটবুি; ইস্ট র্র্উ ইয়কন ; প্রসমপে হাইটস; এবং 
প্রসমপে ঘলফাটন স গামডন র্স।  
  
ভাইটাল ব্রুকর্লর্ চালু করার পর ঘর্মক র্র্উ ইয়কন  ঘস্টট ঘসিাল ব্রুকর্লমর্ পুর্িকর খামেযর 
অ্যামেস বৃর্ি করমত র্তুর্ ঘপ্রাগ্র্াম ও উমেযামগর জর্য প্রায় 2 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার র্বর্র্ময়াগ 
কমরমে। এই ঘপ্রাগ্র্ামমর মমিয রময়মে ঘমাবাইল মামকন ট ঘপ্রাগ্র্াম, প্রবীণমের জর্য খামেযর র্র্রাপত্তাহীর্তা 
বাোই, তরুণমের চার্লত ফামনাসন মামকন ট, কর্মউর্র্টি গামডন র্স, ফুড র্ডর্ির্বউির্ হাব র্সটিং 
স্টার্ড।  
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