
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/16/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হেম্বেের মাম্বে বর্উ ইয়কনিােীম্বের জর্ে খােে ে ায়তায় িাড়বত 200 

বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর হ াষণা বেম্বয়ম্বের্ 

  

েকল SNAP গ্র ীতা এই মাম্বের জর্ে েম্বি নাচ্চ খােে েুবিধা পাম্বি 

  

2020 োম্বলর এবপ্রল মাে হিম্বক খােে ে ায়তায় 2.9 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে 

বিতরণ করা  ম্বয়ম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে সাথিকেন্টাল থর্উট্রিশর্ অ্যাথসস্ট্যান্স 

হরাগ্রাে (Supplemental Nutrition Assistance Program) বা SNAP হরাগ্রাকের অ্ন্তভুনক্ত থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা হসকেম্বর োকসর জর্য সকব নাচ্চ অ্র্ুকোথিত খািয সুথবধা পাকব। গভর্ নর হ াচুল 

হস্ট্কের অ্থিস অ্ি হেকপারাথর অ্যান্ড থিকসথবথলট্রে অ্যাথসস্ট্যান্স (Office of Temporary 

Disability Assistance, OTDA) হক্ শরতজকুে অ্ভাবী পথরবারগুথলর ক্াকে এই বােথত স ায়তা 

সুথবধা হপ ৌঁকে হিওয়ার বযাপাকর হিিাকরল সরক্াকরর সাকি ক্াজ চাথলকয় হেকত থর্কিনশ 

থিকয়কের্, ো থর্উ ইয়ক্ন হস্ট্কে SNAP পথরচালর্া ক্কর।  

  

"এই ে াোরী থর্উ ইয়ক্নজকুে অ্গথর্ত পথরবাকরর জর্য অ্ি ননর্থতক্ভাকব পীোিায়ক্ থেল, এবং 

আেরা আোকির অ্রথিত জর্কগাষ্ঠীকক্ িুধা বা খািয অ্থর্রাপত্তার েুকখােুথখ  কত থিকত পাথর 

র্া - থবকশষ ক্কর এক্ট্রে গণস্বাস্থ্য সংক্কের সেকয়," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই জরুথর খািয 

সুথবধাগুথল থর্উ ইয়ক্নবাসীকির থির্ গুজরার্ ক্রকত এবং তাকির পথরবারকক্ খাওয়াকত সা ােয 

ক্রকে, পাশাপাথশ আোকির হস্ট্কের অ্ি নর্ীথতকত গুরুত্বপূণ ন হিিাকরল ত থবল হোগ ক্রকে।"  

  

কবমের্ার মাইক হ ইর্ িম্বলর্, "হক্ার্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর খািয থর্রাপত্তা ীর্তার হৃিয় থবিারক্ 

সম্ভাবর্ার েুকখােুথখ  ওয়া উথচৎ র্য় - থবকশষ ক্কর এক্ট্রে গণস্বাস্থ্য সংক্কের সেকয়। েখর্ 

আেরা এই চলোর্ ে াোরী হোক্াকবলা ক্রথে তখর্ এই বােথত খািয সুথবধাগুথল পথরবার এবং 

বযক্তক্তবগ নকক্ হেথবকল খাবার হজাগাকর্র স ায়তা ক্রার োধযকে হস্ট্েজকুে অ্র্েকর্ িাক্া থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকির জর্য গুরুত্বপূণ ন লাইিলাইর্ থিকয়কে।"  

 

থর্উ ইয়ক্ন থসট্রের বাইকরর সক্ল SNAP পথরবারগুথল এই সুথবধা এই সপ্তা  শুরুর পর হিকক্ 24 

হসকেম্বর পে নন্ত পাকব। পাাঁচ ক্াউথন্টর থর্উ ইয়ক্ন থসট্রে অ্ঞ্চকলর SNAP পথরবারগুথল 16 

হসকেম্বর হিকক্ োকসর হশষ পে নন্ত সুথবধাগুথল পাকব।  



  

SNAP পথরবারগুথল ইকতােকধযই সকব নাচ্চ োথসক্ সুথবধা পাকে, এবং োরা োথসক্ 95 োথক্নর্ 

িলাকরর ক্ে জরুথর বরাদ্দ পাক্তেকলর্, তারা র্ূযর্তে োথসক্ 95 োথক্নর্ িলার সাথিকেন্ট 

পাকবর্। থর্উ ইয়ক্ন হস্ট্কে এই োকস রায় 1.6 থেথলয়র্ পথরবার বােথত সুথবধা পাকব, োর ক্ারকণ 

হস্ট্ে হিিাকরল স ায়তায় রায় 200 থেথলয়র্ োথক্নর্ িলার পাকব।  

  

আকগর োসগুথলর েত, হপকেন্ট সরারথস গ্র ীতার থবিযোর্ ইকলক্িথর্ক্ হবথর্থিে িান্সিার 

(Electronic Benefit Transfer, EBT) অ্যাক্াউকন্ট জো  কব এবং তাকির থবিযোর্ EBT ক্াকিনর 

োধযকে উকত্তালর্ ক্রা োকব। থর্য়থেত SNAP সুথবধার েত, সাথিকেন্টাল সুথবধা সক্ল 

অ্র্ুকোথিত খাবাকরর হিাক্ার্ হিকক্ খাবার হক্র্ার জর্য বযব ার ক্রা োকব। হেকক্াকর্া 

অ্বযবহৃত SNAP সুথবধা স্বয়ংক্তিয়ভাকব পকরর োকসর জর্য জো  কব।  

  

OTDA হক্াথভি-19 এর ক্ারকণ চলোর্ গণ চাথ িার থভথত্তকত জরুথর বরাদ্দ সম্প্রসারকণর জর্য 

হিিাকরল সরক্াকরর অ্র্ুেথত হপকয়কে। িলস্বরূপ, থর্উ ইয়ক্নবাসীরা েত থির্ পে নন্ত 2021 

সাকলর হিিাকরল জরুথর হ াষণা অ্বযা ত িাক্কব, তত থির্ পে নন্ত সকব নাচ্চ SNAP সুথবধা হপকত 

িাক্কবর্।  

  

হক্াথভি-19 ে াোরী চলার সেকয় অ্র্েকর্ িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীরা SNAP এর উপর গভীরভাকব 

থর্ভনর ক্রা চাথলকয় োকের্। 2021 সাকলর জলুাই পে নন্ত, হস্ট্েজকুে 2.8 থেথলয়র্ SNAP গ্র ীতা 

থেল, ো 2020 সাকলর জলুাই োস হিকক্ 1.8 শতাংশ বকৃ্তি। বােথত SNAP সুথবধা ে াোরী শুরুর 

পর হিকক্ থর্উ ইয়ক্ন হস্ট্কে 2.9 থবথলয়র্ োথক্নর্ িলাকরর হবথশ হিিাকরল ত থবল হোগ 

ক্করকে।  

  

রায়শ ক্তজজ্ঞাথসত রকের উত্তর স  জরুথর স ায়ক্ SNAP সুথবধা সপকক্ন আরও তিয হপকত 

OTDA এর ওকয়বসাইে থভক্তজে ক্রুর্ এখাকর্। থর্উ ইয়ক্নবাসীরা SNAP এর জর্য হোগযতা োচাই 

এবং আকবির্ ক্রকত পারকবর্ এখাকর্।  
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