
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/14/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে হচািাবর্ (CHOBANI) প্রায় 300,000 পণে দার্ 

কম্বরম্বের্ োরা সাম্প্রবিক প্রাকৃবিক দমু্বে নাগ এিং মার্ি সৃষ্ট সংকট দ্বারা প্রভাবিি 

 ম্বয়ম্বের্ িাম্বদর সা ােে করার জর্ে  

  

200,000 পণে  াবরম্বকর্ আইডার ত্রাম্বণ এিং আম্বরা 100,000 আফগার্ িাস্তুচুেিম্বদর 

এিং মাবকনর্ সামবরক সদসেম্বদর জর্ে প্রদার্ করা  ম্বি  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর িেিসা এিং আিাবসকম্বদর স ায়িার  াি প্রসাবরি করম্বি উৎসাব ি কম্বর  

  

েবি পাওয়া োম্বি এখাম্বর্ এিং বভবডও পাওয়া োম্বি এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট থভথিক্ খাদ্য প্রস্তুতক্ারক্ হচাবাথর্ 

থর্উ ইয়ক্ন ইরয়াগাটন স  প্রায় 300,000 পণয দ্ার্ ও সরবরা  ক্রর  াথররক্র্ আইডার দ্বারা প্রভাথবত 

পথরবারগুথল এবং মাথক্নর্ সামথরক্  া াঁটটরত িাক্া আফগাথর্স্তার্ হিরক্ বাস্তুচুযত পথরবারগুথলরক্ 

সা ােয ক্ররে।  াথররক্র্ আইডার পর, এবং আফগাথর্স্তার্ হিরক্ বাস্তুচুযত শরণািীরদ্র হদ্খারশার্া 

ক্রা আমারদ্র সসর্যরদ্র স ায়তা ক্রার জর্য, হচাবাথর্ হক্াম্পাথর্র আপরেট থর্উ ইয়ক্ন প্লান্ট 

হিরক্ থর্উ ইয়ক্ন থসটট এলাক্া, লুইজজয়ার্া এবং থর্উ জাথস নরত খাবার ভথতন ট্রাক্ পাঠারে। রারজযর 

কৃ্থষ ক্থমশর্ার (State Agriculture Commissioner) থরচাডন এ. বল আজ হচাবাথর্ এবং ইউটটক্ার 

শরণািী হক্রের প্রথতথর্থিরদ্র সারি হোগদ্ার্ ক্রররের্ এক্টট হট্রলার হলাড ক্ররত সা ােয ক্ররত 

ো আইডার পরি িাক্া থর্উ ইয়রক্নর মামাররারর্ক্রক্ ত্রাণ হপ ৌঁরে হদ্রব এবং থর্উ ইয়রক্নর অর্যার্য 

বযবসাগুথলরক্ উৎসাথ ত ক্ররব হেখারর্ তারদ্র পরে সম্ভব সা ােয ক্রার জর্য।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন থবশ্ব জরু়ে মার্ুরষর ক্ারে এক্ আশার আরলা, এবং হচাবাথর্র দ্ার্ আজ আমারদ্র উদ্ারতা 

এবং হচতর্ারক্ তুরল িরর ো থবশ্ববযাপী প্রশংথসত," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আথম সমস্ত বযবসাগুথলরক্ 

এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীরদ্র োরা সা ােয ক্ররত চার্ তারদ্র উৎসাথ ত ক্রথে হচাবাথর্র দৃ্ষ্টান্ত অর্ুসরণ 

ক্ররত োরত োরা আইডার দ্বারা প্রভাথবত  রয়থেরলর্ এবং আফগাথর্স্তার্ হিরক্ বাস্তুচুযত  রয়রের্ 

তারদ্র পুর্রুদ্ধার এবং পুর্ব নাসরর্র উরেরশয স ায়তার জর্য তারদ্র পরে েতটা সম্ভব দ্ার্ ক্ররত।"  

  

হচাবাথর্ ট্রারক্র মািযরম থর্উ ইয়রক্ন প্রস্তুত দ্ই স  আর্ুমাথর্ক্ 100,000টট পণয পাঠারে, 

ম ার্গর থর্উ ইয়ক্ন থসটট এবং আরশপারশর এলাক্ার খাদ্য বযাংক্গুথলরত এবং আররা 100,000 

পণয পাঠারে লুইথসয়ার্ারত, ো  াথররক্র্ আইডার ধ্বংরসর পরি োরা থেরলর্ তারদ্র সা ােয 

ক্রার জর্য। বৃ স্পথতবার থর্উ ইয়রক্নর মামাররারর্রক্, হচাবাথর্ হসরেম্বররর শুরুরত থর্উ ইয়ক্ন 

এলাক্ায় আইডার দ্বারা প্রভাথবত 300 জর্রক্ খাওয়ারর্ার জর্য সা ােয ক্ররব।  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/NYSDoingGoodEvent.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L16z-crUKsg


উপরন্তু, USO-র সরে অংশীদ্াথরত্ব ক্রর, হচাবাথর্ এক্ ট্রাক্ থর্উ ইয়রক্ন সতথর দ্ই স  প্রায় 

100,000 ক্াপ পণয পাঠারে, হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্নর তার ক্ারখার্া হিরক্ ভাজজনথর্য়ার হফাটন থল 

এবং থর্উ জাথস নর র্তুর্ জরয়ন্ট হবস মযাক্গায়ার-থডক্স-হলক্ ারশরট (Joint Base McGuire-Dix-

Lakehurst), হেখারর্ আফগার্ বাস্তুচুযতরদ্র রাখা  রয়রে এবং মাথক্নর্ হসর্াবাথ র্ীর সদ্সযরা 

তারদ্র স ায়তা প্রদ্ার্ ক্ররের্।  

  

হচাবাথর্র থমশর্  ল সবার জর্য ভারলা খাবার সতথর ক্রা,সম্প্রদ্ায়রক্ উন্নত ক্রা এবং থবশ্বরক্ 

এক্টট স্বাস্থ্যক্র জায়গা বার্ারর্ার সারি। এটট ম ামারী চলাক্ালীর্ উপকূ্ল হিরক্ উপকূ্রল 8.5 

থমথলয়রর্রও হবথশ পণয দ্ার্ - এবং রারজযর দু্ি বাই-বযাক্ ক্ম নসূথচ র্াথরশ থর্উ ইয়রক্ন, অংশ 

হর্ওয়া স , তারদ্র থবপন্ন সম্প্রদ্ায়গুথলরক্ স ায়তা প্রদ্ার্ ক্রার এক্ দ্ী ন ইথত াস আরে। তারা 

 থলরড থমলস ফর থমথলটাথরর মত ক্ম নসূথচরতও অংশগ্র ণ ক্রর এবং দ্ইরয়র এক্টট থবরশষ 

সীথমত সমরয়র PB&J ফুড বযাংক্ বযাচ সতথর ক্রররে, থশশু-হক্জেক্ ক্ম নসূথচরত স ায়তা ক্রার 

জর্য থফথডং আরমথরক্া খাদ্য বযাঙ্কগুথলরক্ লারভর 100% দ্ার্ ক্রর।  

  

কৃবষ কবমের্ার িল িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নবাসীরা সব সময় প্ররয়াজরর্ আমারদ্র প্রথতরবশীরদ্র 

সা ােয ক্ররত এথগরয় আরস, হেমর্ গত হদ়্ে বের বারবার প্রমাথণত  রয়রে। আথম হচাবাথর্রক্ 

ির্যবাদ্ জার্াই সুস্থ্, সুস্বাদ্ু থর্উ ইয়রক্নর দু্গ্ধজাত দ্রবয অভাবগ্রস্ত পথরবাররদ্র দ্ার্ ক্রার 

উরেরশয আজ হর্তৃত্ব হদ্ওয়ার জর্য, এবং আথম অর্যরদ্র হচাবাথর্র হর্তৃত্ব অর্ুসরণ ক্ররত 

উৎসাথ ত ক্রথে।"  

  

হচািাবর্র প্রবিষ্ঠািা ও প্রধার্ বর্ি না ী কম নকিনা  ামবদ উলুকায়া িম্বলর্, "আমরা গত থতর্ 

সপ্তা  িরর সংক্রটর এক্ অথবশ্বাসয িারাবাথ ক্তা হদ্রখথে - প্রাকৃ্থতক্ এবং মার্থবক্, হদ্শীয় 

এবং থবশ্ববযাপী, উভয়ই। এক্টট খাদ্য সংস্থ্া থ সারব, আমরা এই রক্ম ব়ে প্ররয়াজর্ এবং েথতর 

সমরয় পুটষ্টক্র খাবাররর মূলয জাথর্। এখর্ও অরর্ক্ থর্রাময় এবং পুর্থর্ নম নাণ এবং পুর্ব নাসর্ 

ক্রার আরে, এক্টট সংস্থ্া এবং রাজয থ সারব আমারদ্র সক্রলরই থর্রজর দ্াথয়ত্ব পালর্ ক্রা 

উথচত, মার্ুষ োরত হখরত এবং েত্ন পায় তা থর্জিত ক্রার জর্য আমারদ্র বা ু এবং হৃদ্য় উনু্মক্ত 

ক্রা উথচত। ির্যবাদ্, গভর্ নর হ াচুল, দৃ্ষ্টান্তমূলক্ হর্তৃরত্বর জর্য এবং সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীরক্ 

তারদ্র প্রথতরবশীরদ্র সা ােয ক্রার জর্য উৎসাথ ত ক্রার জর্য।"  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল হসরেম্বর 6 তাথররখ হ াষণা ক্রররের্ হে হপ্রথসরডন্ট বাইরডর্ এক্টট 

ত্বরাথিত প্রিার্ দু্রে নারগর হ াষণা অর্ুরমাদ্র্ ক্রররের্ ো স্থ্ার্ীয় সরক্ার এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীরদ্র 

জর্য হফডাররল আথি নক্ ত্রাণ প্রদ্ার্ ক্ররত স ায়তা ক্ররব এবং  াথররক্র্ আইডার 

অবথশষ্টাংরশর ক্াররণ সৃষ্ট বর্যার ফরল  ওয়া েথত হিরক্ পুর্রুদ্ধার ক্ররে এমর্ হোগয থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরদ্র জর্য বযজক্তগত ও সরক্াথর স ায়তা প্রদ্ার্ ক্ররব। স্বতন্ত্র ও সরক্াথর স ায়তার 

হ াষণার আওতায় িাক্া ক্াউথন্টগুথলর মরিয ররয়রে: ব্রঙ্কস, কু্ইন্স, থক্ংস, থরচমন্ড এবং 

ওরয়েরচোর। এই সমরয়, থর্উ ইয়ক্ন ক্াউথন্ট হক্বল সরক্াথর স ায়তার জর্য অন্তভুনক্ত  রয়রে। 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা োরত তারদ্র প্ররয়াজর্ীয় অথতথরক্ত ত্রাণ পার্ তা থর্জিত ক্ররত গভর্ নর 

হফডারল এমারজনজন্স মযারর্জরমন্ট এরজজন্স (Federal Emergency Management Agency, 

FEMA) এবং হফডাররল, রাজয এবং স্থ্ার্ীয় অংশীদ্াররদ্র সারি ক্াজ ক্রা চাথলরয় োরবর্। হে 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা বাস্তুচুযত  রয়রের্, োরদ্র মরিয আরে থবমা ীর্ পথরবারগুথল, তারা আবাসর্ 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-federal-approval-major-disaster-declaration-wake-ida-flooding


স ায়তার জর্য ত থবরলর জর্য হোগয  রবর্, এবং তার সারি সংক্টক্ালীর্ পরামশ ন, হবক্ারত্ব 

স ায়তা, বাথ়ের হমরামত এবং আইথর্ পথররষবা জর্যও হোগয  রবর্।  

  

গভর্ নর হ াচুল এ ক্িাও আরগ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট আফগাথর্স্তার্ জরু়ে েথ়েরয় 

প়ো সথ ংসতা এবং অথস্থ্থতশীল অবস্থ্া হিরক্ পাথলরয় আসা আফগার্রদ্র স্বাগত জার্ারত 

প্রস্তুত। থর্উ ইয়রক্ন পুর্ব নাসরর্ আগ্র ীরদ্র সা ােয ক্ররত এবং থর্গ্র  বা েুদ্ধ হিরক্ পাথলরয় 

আসা হলাক্জর্রক্ স্বাগত জার্ারর্ার হেরটর গথব নত ঐথত য অবযা ত রাখরত হেরটর শরণািী 

পথররষবা এবং অথফস ফর থর্উ আরমথরক্ান্স প্রস্তুত ররয়রে৷ থর্উ ইয়ক্ন হেরট এরস হপ ৌঁোরর্া 

আফগার্রদ্র স ায়তা ক্ররত চার্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা স্থ্ার্ীয় সরবরা ক্ারীরদ্র সম্পরক্ন 

এবং তারা থক্ভারব সা ােয ক্ররত পাররর্ হস সম্পরক্ন তিয পাওয়ার জর্য 1-800-566-7636 

র্ম্বরর অথফস ফর থর্উ আরমথরক্ান্স  টলাইরর্ হোগারোগ ক্ররত পাররর্। হগাপর্ীয়ভারব 

সা ােয এবং স ায়তা ও পথররষবার সারি সংরোরগর প্ররয়াজর্ ররয়রে এমর্ অথভবাসীরদ্র 

জরর্যও এই  টলাইর্ বযব াররর সুরোগ ররয়রে৷  

  

হচািাবর্ সম্পম্বকন  

হচাবাথর্  ল এক্টট খাদ্য প্রস্তুতক্ারক্ োর উরেশয আমারদ্র জর্রগাষ্ঠীরক্ উন্নত ক্রর এবং 

থবশ্বরক্ এক্টট স্বাস্থ্যক্র স্থ্ার্ ক্রর তুলরত আরও হবথশ মার্ুরষর ক্ারে উচ্চমারর্র এবং পুটষ্টক্র 

খাবাররর প্ররবশাথিক্ার বৃজদ্ধ ক্রা। সংরেরপ: সবার জর্য ভারলা খাবার সতথর ক্রা। এই থমশরর্র 

সমি নরর্, তারা এক্টট মূলযরবাি-চাথলত, মার্ুষ-প্রিম, খাদ্য-ও-সুস্থ্তা-হক্জেক্ সংস্থ্া, এবং মাথক্নর্ 

েুক্তরারে অথভবাসী  ামথদ্ উলুক্ায়া 2005 সারল সংস্থ্াটট প্রথতষ্ঠা ক্রার পর হিরক্ তাই আরে। 

তারা ইরয়াগাটন, ওটথমল্ক, দু্গ্ধজাত-এবং-উজিদ্-থভথিক্ জিমার, খাওয়ার-জর্য-প্রস্তুত ক্থফ এবং 

উজিদ্-থভথিক্ হপ্রাবারয়াটটক্ পার্ীয় উৎপাদ্র্ ক্রর। হচাবাথর্ ইরয়াগাটন আরমথরক্ার 1 র্ম্বর 

দ্ইরয়র ব্রযান্ড, এবং এটট কৃ্জত্রম থপ্রজাররভটটভ ো়ো শুিু প্রাকৃ্থতক্ উপাদ্ার্ থদ্রয় সতথর।  

  

হচাবাথর্ থবরশ্ব খাদ্যরক্ এক্ শুভ শজক্ত থ সারব বযব ার ক্রর - আমরা ো থক্েু ক্থর তারত 

মার্থবক্তারক্ প্রািার্য থদ্ই। তারদ্র জর্থ তক্র প্ররচষ্টা আমারদ্র সমাজ এবং তা অথতিম 

ক্ররও প্রথতদ্ার্ হদ্ওয়ারক্ অগ্রাথিক্ার হদ্য়: থশশুর েুিা দ্রূ ক্রার জর্য ক্াজ ক্রা, অথভবাসী, 

শরণািী এবং স্বল্প প্রথতথর্থিত্ব ক্রা মার্ুষরদ্র স ায়তা ক্রা, প্রবীণরদ্র সম্মার্ হদ্ওয়া এবং 

আমারদ্র গ্র রক্ রো ক্রা। আমরা থর্উ ইয়ক্ন, আইডার া এবং অরেথলয়ায় আমারদ্র পণয 

সতথর ক্থর। হচাবাথর্ পণয উির আরমথরক্া জরু়ে পাওয়া োয় এবং অরেথলয়া এবং অর্যার্য 

থর্ব নাথচত বাজারর থবতরণ ক্রা  য়। আররা তরিযর জর্য অর্ুগ্র  ক্রর www.chobani.com এ োর্ 

এবং হফসবুক্, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, এবং থলঙ্কডইর্ এ তারদ্র অর্ুসরণ ক্রুর্।  
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 আররা সংবাদ্ পাওয়া োরব এখারর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট | এজক্সথক্উটটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

আর্সাবস্ক্রাইব ক্রুর্ 

 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-welcomes-refugees-fleeing-violence-and-instability-afghanistan
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ee0bd9ea-b190e0d5-ee0920df-000babda0031-35319bac0bb6a86d&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c0d8d18f-9f43e8b0-c0da28ba-000babda0031-fff1273a0121abc0&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Foat-based%2F%3Fformat%3DOatmilk
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=92238723-cdb8be1c-92217e16-000babda0031-165ba50f4e1cc6c9&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fcoffee-creamer%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bceb57e5-e3706eda-bce9aed0-000babda0031-97d4154a540cef1b&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fchobani-coffee%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=aa3382e1-f5a8bbde-aa317bd4-000babda0031-716e36a21d5ca116&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fprobiotic%2F%3Fformat%3DDrink
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c765f4d3-98fecdec-c7670de6-000babda0031-01954373d4ffc52f&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=http%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e096a2e1-bf0d9bde-e0945bd4-000babda0031-e07e70d9b6e51b88&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchobani
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=dbf8bcba-84638585-dbfa458f-000babda0031-e5ae3e6bb43ececa&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FChobani
http://www.instagram.com/Chobani
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cdb58e5b-922eb764-cdb7776e-000babda0031-a4e881fad8a12a10&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FChobani
https://www.governor.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

