
  
 
 
 
 

 

কৃষকেদর জন* +কািভড-19 1াণ পিরচালনা 
এই িনেদ( িশকা আপনােক .কািভড-19 কারেণ 4তির হওয়া 9িত:ি;তামলূক পিরি?িত পিরচালনায় সাহাযC করার জনC 4তির করা হেয়িছল। .ফডােরল এবং রাJ 
কম(সূিচর সহায়তা এই সংকেট কৃষকেদর জনC একN পাথ(কC 4তির করেত পাের। পেরর কেয়কN পৃPায় .কািভড-19 সQিক( ত বত( মান Rাণ কম(সূিচর Sপেরখা 
এবং .সUেলা িকভােব কৃষকেদর জনC 9েয়াগ করা হেব .সই সQেক(  রেয়েছ। আপনার পেW কম(সূিচ সহায়ক হেত পাের তা পয(ােলাচনার সােথ, িনXিলিখত িবষয় 
মেন রাখা UYZপূণ(: 

কম7সূিচর িবশদ িববরণ <ত পিরবত7 ন হে? 

.কািভড-19 Rাণ \মাগত 9কািশত হে]। এখােন তািলকাভু_ .থেক িবশদ পিরবত( েনর জনC সংি`a সং?ার সােথ .চক কের িনেত ভুলেবন না, 
কারণ কেয়কN কম(সূিচর িনয়ম এখনও 9কাশ করা হয়িন, অনCিদেক ইিতমেধC িকছু পিরবত( ন হেয়েছ।  

নিথ ABCপণূ7 

এমন কেয়কN কম(সূিচ রেয়েছ যা আপনােক নিথর 9েয়াজেন সাহাযC করেত পাের। িবdািরত িবষয়। আপনার .রকড(  হােতর কােছ রাখুন এবং 
িবdািরত .নাট .নওয়া eY কYন যা আপনার মূলC বা বাজােরর Wিতেক fহণ করেত পাের এবং আপনার খামাের িক রেয়েছ তার গg 
বলেব। 
সরাসির এেজিE এবং ঋণদাতার সােথ +যাগােযাগ কBন 

যত তাড়াতািড় সiব .কািভড-19 Rাণ কম(সূিচ সQিক( ত এেজিj এবং ঋণদাতার সােথ .যাগােযাগ করা উিচত। এেজিj, বীমা সং?া, ঋণদাতা, 
চুি_কারী, এবং অনC .য .কউ সরকারীভােব পুনYnােরর 9েচaােত যু_ রেয়েছ সবিকছুর সােথ আপনার সমd .যাগােযােগর একN .রকড(  
রাখুন। 

আপনার খামােরর নLর Mেয়াজন 
ইউএসিডএ পিরচািলত .বিশরভাগ খামার কম(সূিচর জনC কৃষকেদর ফাম( সািভ( স এেজিjেত িনবoন করেত হেব এবং একN ফাম( নpর .পেত 
হেব। এই 9ি\য়াN িবনামূেলC। ফাম( নpর .পেত ?ানীয় ইউএসিডএ পিরেষবা .কেqর (পেরর পৃPাN .দখুন) সােথ .যাগােযাগ কYন। 
িনিদ7 O সময়সীমা তাড়াতািড় আেস এবং পিরবত7 ন হেত পাের 
.বিশরভাগ .কািভড-19 Rাণ কম(সূিচর িনিদ(a সময়সীমা রেয়েছ। তােদর মেধC কেয়কN খুব তাড়াতািড় আেস, এবং িকছু .WেR িকছু .WেR 
তহিবল িনিদ(a সময়সীমার আেগ .শষ হেত পাের। সংযু_ .টিবলNেত তােদর উপি?ত থাকা িনিদ(a সময়সীমা অtভু( _ কের, তেব তািরখ  
পিরবিত( ত হয়িন তা িনিuত করার জনC আপনােক এেজিjর অিফেস দবুার .চক করেত হেব। 
কেয়কR কম7সূিচেত আেবদন করার MিSয়া রেয়েছ 
কেয়কN Rাণ কম(সূিচেত আেবদন করার 9ি\য়া রেয়েছ। আপিন যিদ .কানও .9াfােমর জনC অvীকার কের থােকন, তাহেল .জেন রাখুন "না" 
সবসময় .শষ উxর হেব না। 
পনুBVার একR দীঘ7 এবং Mায়শ কXন MিSয়া 
.য .কানও দেুয(াগ বা জYরী অব?া .থেক পুনYnার একN দীঘ( 9ি\য়া হেব। অনCানC আঘাতমূলক অিভzতার .WেR .যমন রেয়েছ, মানুেষর 
সংকট .থেক উnার হওয়ার সােথ পয(ায় অিত\ম করার 9বণতা রেয়েছ। িনেজর এবং অনCেদর সােথ 4ধয(শীল এবং য{বান হন। যু_ থাকা 
9েতCেকর মানিসক vা?C UYZপূণ(। আপিন পরবত| পৃPায় সQিক( ত সং?ান .পেত পােরন। 
Y*াম িশZীরা এিগেয় আসেব 

দভু( াগC\েম, }Cাম িশgীরা জYির অব?া আসার পের তাড়াতািড় উপি?ত হয়। সতক(  .হান। .কািভড-19-র সমেয় উ~ূত হওয়া ঋণ বা .দনা 
পিরবত( ন }Cাম সQেক(  িবেশষ সতক(  থা�ন। 

[বষম* অৈবধ 

িনেচ বণ(না করা কম(সূিচ যারা .যাগC তােদর জনC উপলÄ। 4বষমC অৈবধ। 9িতN এেজিjর একN 4বষমC অিভেযাগ 9ি\য়া থাকা উিচত। ইউএসিডএর 4বষমC 
অিভেযাগ 9ি\য়াN কেরানাভাইরাস ফুড অCািসসেটj .9াfাম (িসএফএিপ) কৃষকেদর িনেদ( িশকায় আেলাচনা করা রেয়েছ উপলÄ রেয়েছ www.flaginc.org/covid-
19-guide/.  

আপিন ফাম7 অ*াড +ফান করেত পােরন 

আপনার পুনরায় 4তির করার সােথ এই কম(সূিচ পিরচালনা করা অ9িতেরাধC হেত পাের। অনfুহ কের .জেন রাখুন আপনার সাহােযCর 9েয়াজন হেল .য .কানও 
সময় আপিন 1-800-ফাম(-এইড কল করেত পােরন। সমসCার সমাধােনর জনC ফাম( অCাড আপনােক কােছর কাউর সােথ .যাগােযাগ করােত পাের। 

+কািভড-19 1ােণ কৃষেকর িনেদ7 িশকা 

এখােন বণ(না করা কম(সূিচর সQেক(  আরও তেথCর জনCwww.flaginc.org/covid-19-guide/ কৃষকেদর আইনী অCাকশন Çপ, ইনক. :ারা 
িসএফএিপ-এর কৃষকেদর িনেদ( িশকা .কািভড-19 Rাণ এবং কৃষকেদর িনেদ( িশকার নতুন সং}রণN .দখুন। 



পিরচালনা করা +কািভড-19 1ােণর জন* মলূ +যাগােযাগ 

 

 ফাম7 অ*াড, কৃষকেদর আইনী অ*াকশন aপ, আইএনিস. +দশীয় খাদ* ও কৃিষ উেদ*াগ, আeঃউপজাতীয় 
কৃিষ কাউিEল, জাতীয় +টকসই কৃিষ +জাট, রািফ-মািক7 ন যhুরােiর [তির।

মািক7 ন কৃিষ িবভাগ 
আপনার kানীয় ইউএসিডএ পিরেষবা +কl সmান কBন: https://offices.sc.egov.usda.gov/locator/app. মেন রাখেবন 
আপনার ?ানীয় পিরেষবা .কqN কােছর কাউিÑেত থাকেত পাের। 

ইউএসিডএ ইনফরেমশন হটলাইন: ইউএসিডএ-সQিক( ত 9েÖর জনC, অনুfহ কের .যাগােযাগ কYন (202) 720-2791। 

মানিসক চাপ এবং মানিসক -াে/0র উৎস 
এসএএমএইচএসএ জাতীয় +হZলাইন/1-800-662-4357 24/7 িবনামেূলC এবং .গাপনীয় .রফােরল এবং তথC পিরেষবা লাইন 

এসএএমএইচএসএ িবপয7য় হতাশা +হZলাইন/1-800-985-5990 দুেয(াগ 9িতি\য়া 9িশWণ 9াÜ একজন পরামশ(দাতার সােথ 
কথা বলেত। 

জাতীয় আoহত*া Mিতেরাধ লাইফলাইন/1-800-273-8255। লাইফলাইন দুদ(শাf? বCি_েদর জনC 24/7 িবনামেূলC এবং 
.গাপনীয় সহায়তা, বা আপনার বা আপনার ি9য়জনেদর জনC 9িতেরাধ এবং সáেটর সং?ান .দয়। 

আপনার অàেল .কানও মানিসক vা?C পরামশ(দাতার সoােনর জনC https://www.psychologytoday.com/us .দখুন। 

অ-সরকারী সহায়তা 
এফএলএিজ কৃষকেদর +কািভড -19 1াণ সpিক7 ত িনেদ7 িশকা : www.flaginc.org/covid-19-guide/  

ফাম7 অ*াড হটলাইন: 1-800-ফাম( অCাড বা farmhelp@farmaid.org  

qম িবভাগ 
আপনার রােজ*র +বকারC অিফস সmান কBন: https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-

insurance#find-state-unemployment-insurance-contacts  

:ছাট ব0বসা =শাসন 
এসিবএ কেরানাভাইরাস 1াণ িবকZ: https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options  

এসিবএ দেুয7াগ সহায়তা rাহক পিরেষবা +কl: সাহােযCর জনC এসিবএর দুেয(াগ ঋণ সহায়তা ওেয়বসাইট .যাগােযাগ কYন, 

https://disasterloan.sba.gov/, !যাগােযাগ 1-800-659-2955 | &&ওয়াই: 1-800-877-8339. 

  িপিপিপ জন* ঋণদাতা: https://www.sba.gov/document/support--paycheck-protection-program-participating-lenders 

  



 

কৃষকেদর জন* +কািভড-19-এর সংি45সার 
27 আগ#, 2020 

কম&সিূচ এেজি. িক উপল3? 4যাগ7তা খামােরর 
4যাগ7তা   

আেবদন এবং িনিদ& ? 
সময়সীমা তথ7 অন7ান7 

যেDর আইেনর িভিGেত Hাণ 

অথ&ৈনিতক 
Kভােবর 
4পেমL.(অথ&াত 
ব7িOর জন7 
পনুQRার ছাড়) 

অভ#$রীণ রাজ+ 
পিরেষবা 
 (আইআরএস) 
www.irs.gov/coronavi
rus/economic-
impact-payments 

6েত#ক 9যাগ# ব#ি<র জন# 1,200 

মািক? ন ডলার 9পেমB, সােথ 6েত#ক 
9যাগ# িশEর জন# 500 মািক? ন 
ডলার 

একবার 9পেমB কমেল আয় 
EGেত জাির হয় (ব#ি<েদর জন# 
75 হাজার মািক? ন ডলার; 9যৗথ 
িরটােন?র জন# 150 হাজার মািক? ন 
ডলার)।এখােন 9পেমB Oহেণর 
জন# আইআরএস সহায়তা 9দখুন: 
https://www.irs.gov/newsroom/ho
w-to-use-the-tools-on-irsgov-to-
get-your-economic-impact-
payment. 

হ#াঁ। 

তS অনুসাের, যারা 9ফডারাল ট#াU 
জমা 9দন বা সামািজক সুরVা বা 
9ফডােরল সুিবধা পান তােদর জন# 
9পেমB +য়ংিYয়। যারা কেরন না 
তােদর অবশ#ই আইআরএসেক 
6াথিমক তথ# িদেত হেব। 

িকছু ঋণদাতােদর 9পেমB বােজয়া\ 
করা হেত পাের। 

ব#ি< িহসােব। 

4পেচক সুরVা 
4KাWাম (িপিপিপ) 

9ছাট ব#বসা 6শাসন 
(এসিবএ) 
https://www.sba.gov  

ঋণ যখন 8 বা 24 স\ােহর 
9বতেনর খরচ কভার কের, তখন 
ঋণ কেব 9নওয়া হেয়িছল তার ওপর 
িনভ? র কের। ঋণ সbূণ? Vমা করা 
9যেত পাের। 

খামার; 9ছাট ব#বসা; অলাভজনক; 

উপজাতীয় 9ছাট ব#বসােয়র 
উেeগ; 6বীণেদর সংগঠন; অন#ান# 
+-কম?যু< ব#ি<; এবং +াধীন 
চুি<কারী। 

হ#াঁ। 
আেবদেনর 9শষ তািরখ িছল 8 
আগh, 2020। এসিবএ আর 
আেবদন Oহণ করেব না,তেব যারা 
িপিপিপ ঋণ 9পেয়েছন তােদর জন# 
উপলj:https://www.sba.gov/funding

-programs/loans/coronavirus-relief-
options/paycheck-protection-
program 

অবশ#ই 9কানও ঋণদাতার সােথ 
আেবদন করা উিচত, কম?সূিচ িছল 
আেগ আসেল আেগ পােবন। 
তহিবেলর ঘাটিতর কারেণ উপলভ# 
বl এবং 9খালা রেয়েছ। আেবদেনর 
6িYয়া চলেছ। 

িনেয়াগকত? া 
িহসােব। 

4কািভড-19 
অথ&ৈনিতক আঘাত 
িবপয&য় 
(ইআইিডএল) 
কম&সূিচ 

9ছাট ব#বসা 6শাসন 
(এসিবএ) 
https://www.sba.gov  

9ছাট ব#বসােয়র জন# ঋণ এবং 
10,000 মািক% ন ডলার পয?$ জGরী 
অিOম 9যmিল পিরেশাধ করার 
দরকার 9নই। 

Vুn কৃিষ উেদ#াগ এবং 500 এর 
কম কম?চারীর ব#বসা; 9বসরকারী 
অলাভজনক; Vুn কৃিষেVp সমবায় 
সিমিত; একমাp মািলকানা; এবং 
উপজাতীয় 9ছাট ব#বসােয়র 
উেeগ। 

হ#াঁ। 31 িডেসqর 2020 পয?$ উপলj। 
6াথিমক তহিবল 9শষ হেয় 9গেছ, 

তেব নতুন তহিবল উপলj এবং 
এসিবএ 4 9ম, 2020  তািরেখ খামার 
9থেক আেবদন 9নওয়া EG কেরেছ। 
এসিবএর ওেয়বসাইেট সরাসির 
আেবদন করেত হেব: 
https://covid19relief.sba.gov/#/. 

আেগ আসেল আেগ পােবন। 
তহিবেলর ঘাটিতর কারেণ 
উপলভ#তা বl হেত পাের এবং 
9খালা থাকেত পাের। 11 জলুাই, 
2020 সাল পয?$ জGরী অিOেমর 
তহিবল ব#বহার করা হেয়েছ। 

খামারmিল 24 

এি6ল, 2020 

পয?$ উপলj 
করা হেয়িছল। 

মহামারী 4বকার\ 
সহায়তা (িপইউএ) 
কম&সূিচ 

rম িবভাগ 

https://www.dol.gov 

9কািভড-19 কারেণ চাকিরর 
হারােনার জন# 9বকারs বীমা 
উপলj। সাধারণ 9পেমB 6িত 
স\ােহ 600 মািক? ন ডলার বৃিt পায়, 

এবং সহায়তা 39 স\ােহর সুিবধা 
বাড়ায়। 

"9বকারs +-কম?সংvান" এর জন# 
উপলj। 9কািভড-19 সxট 
সbিক? ত িবিভy কারেণর 9য 
9কানও একz কারেণর জন# কাজ 
করেত অVম হেত পাের। 

হ#াঁ। 31 িডেসqর 2020 পয?$ উপলj। 
রা} 9বকারs বীমা অিফেস আেবদন 
কGন। রা} অিফস সlান কGন: 
https://www.dol.gov/coronavirus/une
mployment-insurance - find-state-
unemployment-insurance-contacts. 

রা} 9বকারs অিফস বুঝেত পাের 
না 9য কৃষকরা 9যাগ# হেত 
পারেবন িকনা। 

+-কম?সংvানযু< 
9বকারs ব#ি< 
িহসােব। 

4ফারে^াজার 
_িগত রাখা এবং 
ফরিবয়াের. 

িবিভy। 9ক এটা 
6েয়াগ করেব বা 
িকভােব তা পির�ার 
নয়। 

আবািসক 9হাম বlেকর জন# 
9ফারেÄাজার এবং ফরিবয়ােরÅ 
vিগত করা। ফরিবয়ােরÅ মােন 
সমেয়র মেধ# 9পেমB না করা। 

Eধুমাp সরকাির সাহায#6া\ 
আবািসক বlক 9যাগ# (অথ?াÇ 
যিদ 9ফডােরল এেজিÅ ঋণ 9দয় 
বা গ#ারািB 9দয়, অথবা ফ#ািন 
9ম বা 9Éিড ম#াক জিড়ত 
থােক)।  

হেত পাের। 9ফারেÄাজার vিগতােদশ 31 আগh, 

2020 পয?$ বাড়ােনা হেয়িছল। 
Oাহক আিথ?ক সুরVা বু#েরােত আরও 
তথ# 9দখুন:  
https://www.consumerfinance.gov/a
bout-us/blog/guide-coronavirus-
mortgage-relief-options/.  

আজ অবিধ, 9দখা যােÑ না 9য 
বlেক 9কানও আবাস অ$ভু? < 
থাকেলও ফাম? বlক উপযু< 
িকনা। 

বlেকর জন# 
যার মেধ# 
বািড়,এবং 
সামান# িকছু 
রেয়েছ। 



 

কেরানাভাইরাস 
খাদ7 সহায়তা 
4KাWাম 
(িসএফএিপ): 
সরাসির 4পেমL 

মািক? ন কৃিষ িবভাগ 
(ইউএসিডএ) 

 www.usda.gov 

ইউএসিডএ িনধ?ািরত িনিদ?Ö পেণ#র 
(ফসল, জলজ পালন এবং পEসbদ) 
জন# সরাসির 9পেমB 2020 সােলর 
EGর িদেক ইউএসিডএ 5% বা 
তারও 9বিশ মূেল#র 9লাকসােনর 
মুেখামুিখ হেয়িছল। 

9যাগ# পেণ#র মািলকানা আOহী 
ব#ি< এবং সÜা। 9বিশরভাগ পেণ# 
অবশ#ই দােমর ঝঁুিক থাকেত 
পাের, অথ?াত তােদর আেগ 9থেক 
áক করা মূল# নাও থাকেত 
পাের।       

হ#াঁ। 
আেবদেনর সময় 11 9সেàqর, 2020 
পয?$ চলেব। অনলাইেন বা এফএসএ 
অিফেস আেবদন কGন। আেবদেনর 
জন# এখােন সlান কGন: 
https://www.farmers.gov/cfap 

16 িবিলয়ন মািক? ন ডলার তহিবল। 
ইউএসিডএ িনধ?ারণ করা 9য 9কান 
পণ# 9যাগ#, িকâ 9সই তািলকা 
থাকেব, আেছ এবং আবার থাকেত, 

পিরবত? ন হেত পাের। 

কম?সূিচ 
কৃষকেদর জন# 
িডজাইন করা 
হেয়েছ। 

কেরানাভাইরাস 
খাদ7 সহায়তা 
4KাWাম 
(িসএফএিপ): 
ফ7ািমিল ফুড বa 
4KাWােম কৃষকরা 

মািক? ন কৃিষ িবভাগ 
(ইউএসিডএ) 

www.usda.gov  

ইউএসিডএ টাটকা উৎপািদত বã, 

দধু এবং মাংস Yয় কের। 
িবতরণকারী এবং পাইকাররা তােদর 
6েয়াজন মেতা 9গাåীেক খাবােরর 
বাU সরবরাহ কের। 

সরকার কৃষকেদর কাছ 9থেক 
টাটকা উৎপািদত বã, দধু এবং 
মাংস িকনেব। 

হ#াঁ। 
ইউএসিডএ দইু দফার চুি< 
অনুেমাদন কেরেছ। তৃতীয় রাউেçর 
জন# 6াথিমক অনুেরাধ 9খালা 
হেয়েছ, তেব এখনও 9কানও চুি< 
9দওয়া হয়িন। 

কৃষকেদর কাছ 9থেক 4 িবিলয়ন 
মািক? ন ডলাের খাদ# Yয় করা 
হেয়েছ। 

টাটকা 
উৎপািদত বã, 

দধু  এবং 
মাংেসর িবেYতা 
িহসােব। 

4দউিলয়া 
একজন িবেশষেéর 
সােথ 9যাগােযাগ 
কGন। 

আদালত তদারিক কেরেছ। 

পিরবিত? ত হয়। অধ#ায় 12 

পিরবােরর কৃষকেদর জন#; 
9কয়ারস অ#ােèর অধীেন, 9কািভড 
-19 9পেমেBর জন# অধ#ায় 7 বা 
13 9দউিলয়ার জন# আেয় িহসােব 
গণনা হেÑ না। 

হ#াঁ। 9কান একক সময়সীমা 9নই।  

অন7ান7 Hাণ 

4কাট&  পRিত রা}, 9ফডােরল এবং 
উপজািত আদালত। 

কেয়কz িবষেয় িবলq; জিরমানা 
এবং িফ ইত#ািদেত অvায়ী 
vিগতােদশ। 

   আদালেতর িকছু তথ# এখােন পান: 
https://www.ncsc.org/pandemic 

ফাম& সািভ& স 
এেজি. (এফএসএ) 

ইউএসিডএ ফাম? 
সািভ? স এেজিÅ 
(এফএসএ) 
www.fsa.usda.gov  

sরণ এবং এফএসএ 6ত#V ঋেণর 
জন# িকছু 9ফারেÄাজার vিগত করা 
হেয়েছ। গ#ারািBযু< ঋেণর জন#, 
এফএসএ eারা িবেবিচত সািভ? িসং। 

বত? মান ঋণOহীতা। হ#াঁ।  

9কািভড-19- এর 6িতিYয়ায় 
ইউএসিডএ'র িYয়া সbিক? ত তথ#: 
https://www.farmers.gov/coronavir
us  

4ফডােরল ফসল 
বীমা 

কৃষেকর বীমা 
6দানকারীর সােথ 
9যাগােযাগ কGন। 

Vিতপূরণ 9পেমB 

এর আেগ অবশ#ই শস# বীমা 
িকেন 9নওয়া উিচত। 9কািভড-
19, িনেজ 9থেক, একz বীমােযাগ# 
Vিত êতির কের না। 

হ#াঁ। 

চুি<েত িবëািরত রেয়েছ। 
9লাকসােনর জন# 6ায়শই সংিV\ 
সময়সীমা রেয়েছ। 

কৃষকরা ফসল বীমা চুি< অনুসরণ 
কের এবং 9কািভড-19 eারা 
VিতOv খামার পিরকíনা 
পিরবত? েনর িবষেয় বীমা 
6দানকারীেক আেগ 9থেকই অবিহত 
করা এবং কাজ করা mGsপূণ?। 

অবীমাকৃত শস7 
দেুয&াগ সহায়তা 
4KাWাম (এনএিপ) 

ইউএসিডএ ফাম? 
সািভ? স এেজিÅ 
(এফএসএ) 
www.fsa.usda.gov 

এফএসএ 96াOাম শস# বীমা িহসােব 
অনুìপ, এবং যখন শস# বীমা 
উপলj নয় তখন উপলj। 

আেগ সাইন আপ করা আবশ#ক। হ#াঁ। 

পিরবিত? ত হয়। 9পেমেBর জন# 
আেবদন ফসল বছেরর জন# 
কভােরেজর 9শষ িদন 9থেক 60 

িদেনর মেধ# ফাইল করেত হেব। 

কৃষকেদর এনএিপ চুি< অনুসরণ 
করার জন# mGsপূণ? এবং খামার 
পিরকíনা পিরবত? ন করার আেগ 
এফএসএ সােথ 9যাগােযাগ কGন যা 
9কািভড-19 eারা 6ভািবত হেয়েছ। 

িনেদ& িশকা 

আিথ&ক অনুভূিতর 
জন7 িনয়fক 
িনেদ& িশকা 

িবিভy। 

সাধারণ িনেদ? িশকা যা ঋণদাতােদর 
ঋণ পিরবত? ন করেত এবং 
ঋণOহীতােদর সােথ কাজ করেত 
ইÑকু হওয়া উিচত। এই িনেদ? িশকা 
ব#ি<গত কৃষকেদর জন# সরাসির 
pাণ 9দেব না। 

 
হ#াঁ। ব#ি<েদর 
সরাসির pাণ 
9দয় না। 

  


