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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন স্টেম্বের ফামন ও খাদ্ে উৎপাদ্র্ সংস্থাগুবলর কমীম্বদ্র টিকা স্টদ্ওয়ার
র্তু র্ লক্ষ্েমাত্রা প্রম্বেষ্টা স্ট াষণা কম্বরম্বের্

খামার ও খাদ্ে উৎপাদ্র্ ভির্গুবলম্বত পপ-আপ টিকাদ্ার্ সাইেগুবল আর্ম্বত স্টেে স্টফডাম্বরল
স্ট াগে স্বাস্থে স্টকন্দ্র এিং স্থার্ীয় স্বাস্থে বিভাম্বগর সাম্বে অংেীদ্াবরত্ব করম্বি
স্টেে 21 এবপ্রল স্টেম্বক অোংবর অেনাডন এিং অর্োর্ে অম্বরঞ্জ কাউবি-এবরয়া ফোবসবলটিগুবলম্বত
শ্রবমকম্বদ্র টিকা স্টদ্ওয়ার জর্ে সার্ বরভার স্টেলেম্বক 500 স্টডাম্বজর প্রােবমক িরাে প্রদ্ার্ করম্বি;
অবভিাসী শ্রবমকম্বদ্র স্টসিা স্টদ্ওয়া েম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন স্টেট ফামন ও খাদ্য উৎপাদ্র্ ফযানিনিটির শ্রনমর্মদ্র
টির্া স্টদ্ওয়ার জর্য এর্টি র্তু র্ িক্ষ্যমাত্রার প্রমেষ্টা স্ট াষণা র্মরর্। স্টেট স্থার্ীয় স্বাস্থয নিভাগ
এিং স্টফডামরি স্টর্ায়ানিফাইড স্টেিথ স্টিন্টামরর (Federally Qualified Health Centers) িামথ
িমন্বয় িাধর্ র্রমি যামত অ্নভিািী শ্রনমর্িে শ্রনমর্মদ্র তামদ্র র্মনিংস্থামর্র জায়গায় পপ-আপ
টির্াদ্ামর্র স্থার্গুনি আর্া যায়।
গভর্নর আমরা স্ট াষণা র্মরর্ স্টয র্তু র্ টির্াদ্ার্ প্রমেষ্টার অ্ংশ নেমিমি নর্উ
স্বাস্থয স্টিিা স্টর্টওয়ার্ন িার্ নরভার স্টেিথ (Sun River Health)-স্টর্ 500
যামত অ্যাংনর অ্েনাডন (Angry Orchard) এর র্মনোরীমদ্র পাশাপানশ অ্মরঞ্জ
অ্র্যার্য ফযানিনিটি স্টথমর্ খামার ও খাদ্য উৎপাদ্র্ র্মীমদ্র পনরোির্া র্রা
এনপ্রি স্টথমর্ ভযার্নির্ স্টদ্ওয়া েমি।

ইয়র্ন স্টেট স্থার্ীয়
স্টডাজ প্রদ্ার্ র্রমি,
র্াউনন্ট এিার্ার
যায়। িুধিার, 21

"যখর্ আমরা COVID-19 ভযার্নিমর্র জর্য স্টযাগযতা িম্প্রিারণ োনিময় যানি এিং স্বল্প স্টিিাপ্রাপ্ত
র্নমউনর্টির নর্উ ইয়র্ন িািীমদ্র র্ামে স্টপ ৌঁোমর্ার জর্য আমরা পপ-আপ িাইট স্থাপর্ র্রনে, এটি
অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন স্টয আমরা স্টেমটর প্রনতটি অ্ংমশ ভযার্নির্ নর্ময় আনি, শুধুমাত্র উচ্চ জর্িংখযার
িযনিমদ্র জর্য র্য়। এই র্ারমণই আমরা নর্নিত র্রনে স্টয অ্নভিািী শ্রনমর্িে গ্রামাঞ্চমির খাদ্য
উৎপাদ্র্ র্মী এিং খামার শ্রনমর্রা COVID-19 এর টির্া গ্রেণ র্রমি," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "র্ৃ ষর্ ও খাদ্য উৎপাদ্র্ র্মীমদ্র র্মনিংস্থামর্র জায়গায় িরািনর ভযার্নির্ নর্ময় আিার
এই র্তু র্ প্রমেষ্টা স্টেমটর আমরা প্রতযন্ত অ্ঞ্চমি িিিাির্ারী জর্িংখযার র্ামে স্টপ ৌঁোমর্ার জর্য
এর্টি গুরুত্বপূণন পদ্মক্ষ্প। COVID আমামদ্র িিার জর্য হুমনর্ েময় দ্াৌঁনিময়মে, নর্ন্তু আমামদ্র

র্ামে স্টিই অ্স্ত্র রময়মে যা যুমে জয়ী েমি-আমামদ্র শুধু নর্নিত র্রমত েমি স্টয এটি নর্উ ইয়র্ন
জুমি স্টযাগয প্রমতযমর্র জর্য উপিভয।"
সার্ বরভার স্টেলম্বের প্রধার্ বর্িন ােী কমন কতনা অোর্ কাফমোর্ র্লর্, MPH িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন
স্টেমটর র্ৃ নষ র্মীমদ্র জর্য COVID-19 ভযার্নিমর্র অ্যামেি প্রদ্ামর্ গভর্নর কুওমমামর্ িমথনর্
র্রমত স্টপমর আমরা স্টরামানঞ্চত। এই িযনিরা খািার োষ র্মর এিং ফিি র্ামট ও আমামদ্র
স্টটনিমি স্টপ ৌঁমে স্টদ্য়। নর্উ ইয়মর্ন র অ্পনরোযন খাদ্য উৎপাদ্মর্র স্টিনশরভাগ িেরিযাপী েমি এিং এই
র্ামজর স্টিনশরভাগই িানির নভতমর র্রা েয়। আমামদ্র র্নমউনর্টির এই গুরুত্বপূণন অ্ংমশর জর্য
ভযার্নির্ অ্যামেমির িাধাগুনি র্াটিময় উঠমত উৎপাদ্র্ এিং আমামদ্র র্নমউনর্টির অ্ংশীদ্ারমদ্র
িামথ র্াজ র্রা COVID-19 মোমানরর অ্িিার্ টামত এর্টি িি পদ্মক্ষ্প।"
বর্উ ইয়কন ফামন িুেম্বরাম্বেে বডম্বরক্টর বিস স্টকল্ডার িম্বলর্, "র্ৃ নষর িাফিয এিং স্টিন্ট িমরন্স
র্াউনন্ট স্টথমর্ মযার্োটর্ পযনন্ত নর্উ ইয়মর্ন র িক্ষ্ িক্ষ্ গ্রাের্মর্ খাওয়ামর্ার জর্য খামার শ্রনমর্রা
অ্পনরোযন। এটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন স্টয শ্রনমর্রা তামদ্র র্াজ র্রার িামথ িামথ তামদ্র স্বাস্থয এিং
িুরক্ষ্া নর্নিত র্রার জর্য COVID-19 ভযার্নির্গুনিমত অ্নিনিন্ন অ্যামেি রময়মে। ভযার্নিমর্র
অ্যামেি নর্উ ইয়র্ন ফামন িুযমরা এিং স্টেটজুমি র্ৃ ষর্মদ্র অ্গ্রণী অ্গ্রানধর্ার েময়মে। এই নিষয়টির
গুরুত্ব তু মি ধরার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমার প্রশংিা র্নর এিং আমরা িার্ নরভার স্টেিথ এিং
নর্উ ইয়র্ন জুমি স্বাস্থয স্টিিা স্টপশাদ্ারমদ্র প্রশংিা র্নর, তামদ্র খামার শ্রনমর্মদ্র টির্া স্টদ্ওয়ার
প্রমেষ্টার জর্য।"
খাদ্য উৎপাদ্র্ র্মী এিং খামার শ্রনমর্মদ্র টির্া স্টদ্ওয়ার প্রমেষ্টা COVID-19 মোমানরর িময়
খাদ্য নর্রাপত্তােীর্তা স্টমার্ামিিায় নর্উ ইয়মর্ন র প্রমেষ্টার উপর নভনত্ত র্মর গমি উমঠমে। 2022
অ্থনিেমরর প্রণীত িামজমট 2021 িামির মমধয এই র্মনিূনের স্টময়াদ্ িািামর্ার জর্য স্টমাট 85
নমনিয়র্ ডিার নিনর্ময়ামগর জর্য র্ানরশ নর্উ ইয়র্ন মর্ 50 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার অ্র্ুদ্ার্ স্টদ্ওয়া
স্টযাগ র্রা েময়মে। এই গুরুত্বপূণন স্টপ্রাগ্রামটি খাদ্য নর্রাপত্তােীর্ িযনিমদ্র তামদ্র প্রময়াজর্ীয় পুনষ্ট
স্টপমত িোয়তা র্মর, স্থার্ীয়ভামি উৎপানদ্ত এিং িার্ামর্া খাদ্য ক্রময়র জর্য খাদ্য িযাংর্ এিং
িরিরাের্ারীমদ্র িংযুি র্রার জর্য নর্উ ইয়র্ন স্টেমটর নিশাি র্ৃ নষ নশল্পমর্ র্ামজ িাগায়।
2020 িামির এনপ্রি মামি গভর্নর COVID-19 মোমারীর উচ্চতায় র্ানরশ নর্উ ইয়র্ন োিু র্রার
পর স্টথমর্ নর্উ ইয়মর্ন র র্ৃ ষর্মদ্র র্াে স্টথমর্ 21 নমনিয়র্ পাউন্ড উদ্বৃত্ত র্ৃ নষপণয স্টর্র্া েময়মে
এিং নর্উ ইয়র্ন রাজয জুমি 1.3 নমনিয়মর্র স্টিনশ পনরিামরর র্ামে স্টপ ৌঁমে স্টদ্ওয়া েময়মে। এই
তৃ তীয় দ্ফার তেনিি িযিোর র্মর ক্রয় এিং খাদ্য নিতরণ - যা গভর্নমরর 2021 িামির স্টেট
অ্ফ দ্য স্টেট ভাষমণর িময় প্রথম স্ট াষণা র্রা েয় - িতন মামর্ েিমে।
গ্রামীণ ও অবভিাসী মন্ত্রণালম্বয়র বর্িন ােী পবরোলক স্টরভাম্বরন্ড বরোডন উইে িম্বলর্, "খাদ্য
িযিস্থার িামথ জনিত আমামদ্র ির্মির জর্য এটি গুরুত্বপূণন: খামার শ্রনমর্, র্ৃ ষর্, স্টভািা, স্বাস্থয
িযিস্থা এিং স্টেট খামার শ্রনমর্মদ্র িুরক্ষ্া এিং টির্া নর্নিত র্রার জর্য নর্ষ্ঠার িামথ র্াজ
র্মর েমিমে। আজমর্র স্ট াষণাটি এর্টি গুরুত্বপূণন পদ্মক্ষ্প।"

গ্রামীণ ও অবভিাসী মন্ত্রণালয় কোেসবকল আঞ্চবলক সমন্বয়কারী জুয়াবর্তা সারবমম্বয়র্ম্বতা
িম্বলর্, "আনম আমামদ্র স্থার্ীয় গ্রামীণ ও অ্নভিািী র্নমউনর্টিমর্ পরীক্ষ্া এিং ভযার্নিমর্র
মাধযমম অ্র্ুিাদ্ এিং িোয়তা র্রার িময় এই মোমানরর প্রভাি প্রথম স্টদ্মখনে। আমামদ্র স্টর্িি
নর্উ ইয়র্ন মর্ িুস্থ রাখার প্রমেষ্টাই র্য়, টির্াদ্ার্ এিং পরীক্ষ্ার প্রমেষ্টার গুরুত্ব িম্পমর্ন এর্টি
িুিভ নশক্ষ্ামূির্ প্রোরণা প্রনতষ্ঠা র্রা অ্িযােত রাখমত েমি। আনম আমামদ্র এই পদ্মক্ষ্পগুনি
এনগময় নর্ময় স্টযমত স্টদ্মখ আর্নিত।"
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