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গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল ক্ষুধা কর্সূ
ন বচর র্াম্বসর স্বীকৃবিম্বি হেম্বের কর্সূ
ন বচ হ াষণা কম্বরম্বের্
র্াবরে বর্উ ইয়ম্বকনর 25 বর্বলয়র্ র্াবকনর্ ডলাম্বরর চিু ি পর্
ন
ায়
ন অভািী পবরিারম্বের খােে
সরিরা এিং বর্উ ইয়ম্বকনর চাবষম্বের সর্ির্ন করম্বি িাকম্বি

17 হসম্বেের, 2021 িাবরম্বখ ক্ষুধা কর্সূন বচর বেিম্বসর স্বীকৃবিম্বি হেম্বের উম্বেখম্বর্াগে
স্থাপর্া কর্লা আম্বলায় জ্বম্বল উঠম্বি
পুম্বরা হেম্বের ফুড িোংকগুবল ক্ষুধা কর্সূন বচর র্াম্বসর সম্মাম্বর্ খােে বিিরণ, ফুড ড্রাইভ
ও আম্বরা কাজ করম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজকক্ ক্ষুধা ক্র্সূন থচর র্াকসর (Hunger Action Month) স্বীক্ৃথিকি থর্উ
ইয়কক্ন হেসব পদকক্ষপ হর্ওয়া কব িা হ াষণা ক্করকের্, খাদয অথর্রাপত্তার বযাপাকর সকচির্িা
বৃদ্ধি ও ক্ষুধার থবরুকি লড়াই বলবার্ ক্রকি প্রথি বের হসকেম্বর র্াকস ক্ষুধা ক্র্সূন থচ র্াস
পাথলি য়। োকদর প্রকয়াজর্ িাকদর ক্াকে থর্উ ইয়কক্নর খাদয সার্গ্রী হপ ৌঁকে থদকি থর্উ ইয়কক্নর
জরুথর খাদয সরবরা ক্ারীকদর হর্টওয়াক্নকক্ আকরা 25 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার থবিরণ ক্রার
র্াধযকর্ এই র্াকস র্াথরশ থর্উ ইয়কক্নর (Nourish New York) চিু ি পে
ন ায়
ন শুরু কয়কে। এর ফকল
হক্াথভড-19 র্ ার্ারীর চূ ড়ান্ত সর্কয় শুরু ওয়ার পর হিকক্ এই হপ্রাগ্রাকর্র হর্াট ি থবল
দাাঁড়াল 85 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার।
এোড়াও গভর্রন হ াষণা ক্করকের্ হে এই গুরুত্বপূণ বযাপাকর
ন
সকচির্িা বৃদ্ধি ক্রকি এবং
আর্াকদর সম্প্রদায়গুথলকি ক্ষুধার থবরুকি লড়াই ক্রকি থর্উ ইয়কক্নর চলর্ার্ অঙ্গীক্ার
আকরক্বার ক্রকি, 17 হসকেম্বর, শুক্রবার, ক্ষুধা ক্র্সূন থচর থদবকস হেকটর উকেখকোগয
স্থাপর্াগুথল ক্র্লা রকের আকলা জ্বলকব। এোড়াও পুকরা হেকটর ফুড বযাংক্গুথল খাদয
থবিরকণর ক্রর্ধারা, ফুড ড্রাইভ, এবং আকরা অকর্ক্ভাকব এই র্াসকক্ সম্মার্ জার্াকব এবং থর্উ
ইয়ক্নবাসীকদর এই ক্াকজ জথড়ি ওয়ার সুকোগ প্রদার্ ক্রকব।
"আর্রা ক্ঠির্ হে হদড় বেকরর হর্াক্াকবলা ক্করথে হস সর্কয় খাদয অথর্রাপত্তা আকরা বৃদ্ধি
হপকয়কে, এবং অকর্ক্ হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসী হটথবকল খাবার িু লকি অসুথবধার সম্মুখীর্ কে,"
গভর্রন হ াচুল িম্বলর্। "আর্াকদর সম্প্রদাকয় ক্ষুধার থবরুকি লড়াইকয় থর্উ ইয়ক্ন হেট হর্িৃত্ব
থদকয় োকে, এবং আর্রা সকচির্িা বৃদ্ধি ও আকরা হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসী োকি িাকদর
পথরবারকক্ খাওয়াকি পাকর হসঠট থর্দ্ধিি ক্রকি এই ক্ষুধা ক্র্সূন থচর র্াসকক্ সর্ৃি ক্রথে। আথর্

সবাইকক্ ক্ষুধা ক্র্সূন থচর র্াকস অংশগ্র ণ ক্রা, থর্কজকদর সম্প্রদায়কক্ সর্ির্ন ক্রা এবং এই
ভয়াব র্ ার্ারীর থবধ্বংসী প্রভাব ক্াঠটকয় উিকি থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ সা ােয ক্রার জর্য উৎসা
থদদ্ধে।"
র্াবরে বর্উ ইয়কন
র্াথরশ থর্উ ইয়কক্নর চিু ি পে
ন ায়
ন এই র্াকস শুরু কয়কে, এর ফকল থর্উ ইয়কক্নর জরুথর খাদয
সরবরা ক্ারীরা থর্উ ইয়কক্নর চাথষকদর এবং দুগ্ধজাি পণয উৎপাদর্ক্ারীকদর ক্াে হিকক্
অথিথরক্ত পণয থক্কর্ হরকখ িা েুঠটর হর্ সুর্স এই বেকরর হশষ পেন্ত
ন অভাবী থর্উ ইয়ক্নবাসীর
ক্াকে হপ ৌঁকে থদকি পারকব। 2020 সাকলর হর্ র্াকস, র্ ার্ারীর চূ ড়ান্ত সর্কয় শুরু ওয়ার পর
হিকক্, র্াথরশ থর্উ ইয়ক্ন, থর্উ ইয়কক্নর ফুড বযাংক্ ও জরুথর খাদয সরবরা ক্ারীকদর
হর্টওয়াক্নকক্ স্থার্ীয় চাথষকদর ক্াে হিকক্ 35 থর্থলয়র্ পাউকের হবথশ খাদয থক্কর্ পুকরা হেকটর
সম্প্রদায়গুথলকক্ 29 থর্থলয়কর্র হবথশ হবলার আ ার সরবরা ক্রকি সা ােয ক্করকে।
2021-22 থর্উ ইয়ক্ন হেট বাকজকটর অংশ থ কসকব পাশ ওয়া এই হপ্রাগ্রাকর্র চিু ি পে
ন াকয়র
ন
ি থবল, 31 থডকসম্বর, 2021 পেন্ত
ন সম্প্রসাথরি চুদ্ধক্তর র্াধযকর্ অংশগ্র ণক্ারী ফুড বযাংক্ ও
জরুথর খাদয সরবরা ক্ারীকদর ক্াকে পুর্রায় বরাদ্দ ক্রা কব। জরুথর খাদয সরবরা ক্ারীরা
িাকদরকক্ প্রদত্ত অি হেভাকব
ন
বযব ার ক্রকি পারকব:
•
•
•

অর্ুষ্ঠার্/থবর্ার্ূকলয থবিরকণর র্াধযকর্ ফুড-ড্রাইকভর বযবস্থা ক্রা;
পথর্র, দই, দুধ , টক্ দ্ধক্রর্ এবং র্াখকর্র র্ি পকণযর জর্য র্ুথদর হদাক্াকর্ থরথডর্ ক্রা
োয় এর্র্ হডইথর ভাউচার থবিরণ, এবং/অিবা;
িাকদর খাদয ক্র্সূন চীর জর্য সরাসথর থর্উ ইয়ক্ন দুগ্ধ/খাদয প্রস্তুিক্ারক্কদর ক্াে হিকক্
পণয ক্রয় ক্রা।

ি থবল প্রদাকর্র চারঠট পোকয়
ন র্াথরশ থর্উই ইয়কক্ন আজ পেন্ত
ন হর্াট 85 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার
থবথর্কয়াগ ক্রা কয়কে। হপ্রাগ্রার্ঠট দুধ, দই, পথর্র, ক্কটজ পথর্র, শসয, র্াংস, সার্ুথিক্ র্াে,
এবং থডকর্র র্কিা থর্উ ইয়কক্নর ক্ৃথষ পণয ক্রয় ক্রকি সা ােয ক্রার জর্য হেকটর জরুথর খাদয
সরবরা ক্ারীকদরকক্ সরাসথর ি থবল প্রদার্ ক্কর। এোড়াও এঠট বড় ড্রাইভ-থ্রু থবিরণ, খাদয
বাক্স এবং স্কুকল খাদয হপ্রাগ্রার্, পযাথি, ও সুযপ থক্কচকর্র র্াধযকর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর ক্াকে এই পণয
হপ ৌঁকে হদওয়ার ি থবল দার্ ক্কর। পাশাপাথশ, হপ্রাগ্রার্ঠট র্ ার্ারীর জর্য পকণযর বাজার
ারাকর্া হেকটর চাথষ ও উৎপাদর্ক্ারীকদর সর্ির্ন ক্কর। ফুড বযাংক্র ক্রকয়র র্াধযকর্, 4,178ঠট
খার্ার প্রভাথবি কয়কে।
হেম্বের উম্বেখম্বর্াগে স্থাপর্া কর্লা আম্বলায় জ্বলম্বি
17 হসকেম্বর, শুক্রবার, ক্ষুধা ক্র্সূন থচর থদবস ও ক্ষুধা ক্র্সূন থচর র্াকসর স্বীক্ৃথিকি হেকটর
উকেখকোগয স্থাপর্াগুকলা ক্র্লা আকলায় জ্বলকব। থর্উ ইয়ক্ন হেট টার্া িৃিীয় বেকরর র্কিা
ক্ষুধা সকচির্িার জর্য এর উকেখকোগয স্থাপর্াগুথল ক্র্লা আকলায় উজ্জ্বথলি ক্রকে। ক্র্লা
ল প্রির্ ফুড েযাকের রং এবং খাদয ত্রাণ সংস্থা ও অর্যার্যরা এঠটকক্ ক্ষুধার সকচির্িার
প্রথিথর্থধত্ব ক্রকি বযব ার ক্কর।

হেকটর হেই স্থাপর্া ক্ষুধা ক্র্সূন থচর র্াকসর জর্য ক্র্লা আকলায় জ্বলকব িা থর্ম্নরূপ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

গভর্রন র্াথরও এর্. ক্ুওকর্া থিজ ( Governor Mario M. Cuomo Bridge)
ক্স্কুইজকক্া থিজ ( Kosciuszko Bridge)
এইচ. ক্াল র্যাক্ক্ল
ন
হেট ইউথর্ভাথসঠট
ন অফ থর্উ ইয়ক্ন ( SUNY) ভবর্ ( H. Carl
McCall SUNY Building)
হেট এডুকক্শর্ থবদ্ধডং ( State Education Building)
আলকেড ই. দ্ধিি হেট অথফস থবদ্ধডং ( Alfred E. Smith State Office Building)
হেট হফয়ারগ্রাউেস-প্রধার্ হগট এবং এক্সকপা হসন্টার
র্ায়াগ্রা ফলস ( Niagara Falls)
অযালবাথর্ ইন্টারর্যাশর্াল এয়ারকপাটন হগটওকয় ( Albany International Airport
Gateway)
গ্রযাে হসিাল টাথর্র্াল
ন
- পারথশং স্কয়ার ভায়াডাক্ট ( Grand Central Terminal Pershing Square Viaduct)
হলক্ প্লাথসড অথলম্পেক্ জাম্পেং ক্র্কপ্লক্স ( Lake Placid Olympic Jumping
Complex)
ফ্র্েযালথলর্ থড. রুজকভ"ফ্র্ থর্ড- াডসর্ থিজ ( The ফ্র্Franklin D. Rooseveltফ্র্
Mid-Hudson Bridg)
MTA LIRR – হপর্ হেশকর্ ইে এে হগটওকয় ( MTA LIRR - East End Gateway
at Penn Station)
ওয়ার্ ওয়াডন হেড হসন্টার ( One World Trade Center)

থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্ষুধার থবরুকি লড়াইকয় সবসর্য় অঙ্গীক্ারবি। থর্উ ইয়ক্ন রাজয সাম্প্রথিক্
বেরগুকলাকি হবশ থক্েু েুগান্তক্ারী উকদযাগ এবং ক্র্সূন থচ চালু ক্করকে, োর র্কধয রকয়কে ক্ষুধা
ও খাদয র্ীথি পথরষদ (Council on Hunger and Food Policy), অিযাবশযক্ ব্রুক্থলর্ (Vital
Brooklyn) এবং হক্ার্ োত্র ক্ষুধািন িাক্কব র্া উকদযাগ (No Student Goes Hungry initiative)
ক্ষুধার সর্সযার হর্াক্াথবলা ক্রার জর্য, স্বাস্থযক্র, স্থার্ীয়ভাকব উিপাথদি খাবাকরর অযাকক্সস
উন্নি ক্রকি এবং থর্উ ইয়কক্ন তিথর ক্রা খাবার ও পার্ীয় বদ্ধিি সম্প্রদায়গুথলর ক্াকে
হপ ৌঁেকি।
ক্ষুধা ও খাদয র্ীথি পথরষকদর (Council on Hunger and Food Policy) ক্াজ ল থক্ভাকব ক্ষুধার
হর্াক্াকবলা ক্রা োয় এবং থক্ভাকব থর্উ ইয়ক্ন হেকটর বাথসন্দাকদর ক্াকে স্বাস্থযক্র, স্থার্ীয়-ভাকব
উৎপন্ন খাদয হপ ৌঁকে হদওয়া োয় হস বযাপাকর হেকটর র্ীথি থর্ধারক্কদর
ন
থবকশষজ্ঞ পরার্শ প্রদার্
ন
ক্রা। সাম্প্রথিক্ সর্কয়, র্াথরশ থর্উ ইয়ক্ন হপ্রাগ্রার্ প্রথিষ্ঠার সর্য় পথরষদঠটর ক্াজ খুব
গুরুত্বপূণ থেল,
ন
ক্ারণ িারা বহু বের ধকর ক্ষুধার হর্াক্াকবলা ক্রা হপ্রাগ্রার্ ও োরা খাদয
উৎপাদর্ ও সরবরা ক্কর িাকদর র্ধযক্ার সেক্ন ও স কোথগিা উন্নি ক্রকি ক্াজ ক্করকে।
খােে বিিরণ অর্ুষ্ঠার্
পাশাপাথশ, থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 10ঠট আিথলক্ ফুড বযাংকক্র অকর্কক্ই থর্জস্বভাকব এই র্াকস ক্ষুধা
ক্র্সূন থচর র্াসকক্ স্বীক্ৃথি থদকে, ো থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর থর্কজর সম্প্রদাকয় র্াি পোকয়
ন জথড়ি ওয়ার

এক্ঠট দারুণ সুকোগ প্রদার্ ক্কর। পথরক্থিি ক্ােক্রকর্র
ন
র্কধয আকে হবশ থক্েু খাদয থবিরণ, ফুড
ড্রাইভ, এবং অর্যার্য অর্ুষ্ঠার্, হের্র্ থফডকর্ার ওকয়োর্ থর্উ
ন
ইয়ক্ন (Feedmore Western New York)
ো র্ায়াগ্রা জলপ্রপাি ও ইকলক্ঠেক্ টাওয়াকরর র্কিা স্থার্ীয় উকেখকোগয স্থাপর্া আকলায় উজ্জ্বথলি
ক্রার প্রচার ক্কর। এোড়াও অকর্ক্ ফুড বযাংক্, হের্র্ থফথডং ওকয়েকচোর (Feeding Westchester),
িাকদর এলাক্ায় সরাসথর ও ভাচুনযয়াল ি থবল সংগ্র ক্ারী অর্ুষ্ঠার্ আকয়াজর্ ক্রকি স্থার্ীয়
অলাভজর্ক্ সংস্থার সাকি অংশীদাথরত্ব ক্রকে। ফুড বযাংক্গুথল থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর ক্ষুধা ক্র্সূন থচর
থদবকস ক্র্লা পথরধার্ ক্কর থবষয়ঠটর বযাপাকর সকচির্িা বৃদ্ধির জর্য সার্াদ্ধজক্ হোগাকোগ র্াধযকর্
হপাে ক্রার জর্য উৎসাথ ি ক্রকে।

খাদয খুজ
াঁ কি বা িাকদর স্থার্ীয় ফুড বযাংকক্ হস্বোকসবক্ থ কসকব ক্াজ ক্রকি ইেুক্ বযদ্ধক্তরা
আকরা িকিযর জর্য থফথডং থর্উ ইয়ক্ন হেট ওকয়বসাইটঠট (Feeding New York State
website) হদখকি পাকর।
হেম্বের কৃবষ কবর্ের্ার (State Agriculture Commissioner) বরচাডন এ. িল িম্বলর্, "থর্উ
ইয়ক্ন হেকটর খাদয অথর্রাপত্তার বযাপাকর সকচির্িা বৃদ্ধির জর্য এবং সবার জর্য আকরা ভাকলা
খাকদযর বযবস্থা ক্রকি আর্াকদর সম্মুখর্ুখী লড়াই চাথলকয় হেকি খাদয ক্র্সূন থচর র্াস এক্ঠট
দারুণ সর্য়। আর্াকদর চাষী ও চলর্ার্ খাদয অথর্রাপত্তার সম্মুখীর্ পথরবারগুথলর র্কধয
সফলভাকব সংকোগ স্থাপর্ক্ারী র্াথরশ থর্উ ইয়ক্ন হপ্রাগ্রার্ হিকক্ শুরু ক্কর পুকরা হেকটর
হটথবকল খাবার হপ ৌঁকে হদওয়ার ক্াকজ ক্কিার পথরশ্রর্রি আর্াকদর ফুড বযাংক্গুথলর দারুণ
এক্ হর্টওয়াক্ন পেন্ত
ন খাদয অথর্রাপত্তার থবরুকি লড়াইকয় থর্উ ইয়ক্ন থর্ণায়ক্
ন
সব পদকক্ষপ
থর্কয়কে। র্াথরশ থর্উ ইয়ক্ন হপ্রাগ্রার্কক্ অবযা ি রাখকি িাকদর সর্িকর্র
ন
জর্য আথর্ গভর্রন
হ াচুল ও আইর্সভাকক্ ধর্যবাদ জার্াই, এই হপ্রাগ্রার্ঠট পথরষ্কারভাকবই আর্াকদর ক্ৃথষ সম্প্রদায়
ও আর্াকদর প্রথিকবশীকদর প্রথি এক্ঠট দী স্থায়ী
ন
প্রভাব একর্কে, এবং আথর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্
উৎসা থদদ্ধে িারা হেকর্া এই র্াকস ও পুকরা বেরজুকড় িাকদর প্রথিকবশীকদর থদকক্ সা াকেযর
াি বাথড়কয় হদয়।"
বসম্বর্ের বর্ম্বেল ব ঞ্চি িম্বলর্, "প্রকিযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর স্বাস্থযক্র, িাজা খাদয পাওয়ার
অথধক্ার আকে, িা িারা হেখাকর্ই িাক্ুক্ এবং িাকদর আথিক্
ন অবস্থা োই হ াক্ র্া হক্কর্া।
হক্াথভড-19 র্ ার্ারী ও িার পরবিী অিনর্থিক্
ন
ক্াঠির্য থর্উ ইয়কক্নর ক্ষুধার সর্সযাকক্ আকরা
গুরুির ক্করকে হেক িু আর্াকদর হেকট আকগর হিকক্ আকরা হবথশ পথরবার িাকদর স্থার্ীয় ফুড
বযাংকক্র উপর থর্ভনরশীল কয় পকড়কে। অক্ির্ীয় এই খারাপ সর্কয়, র্াথরশ থর্উ ইয়ক্ন
হপ্রাগ্রার্ঠট অভাবী পথরবারগুথলর হটথবকল খাবার হপ ৌঁকে হদওয়ার জর্য এক্ঠট উদ্ভাবর্ী সর্াধার্
থ কসকব আথবভূ ি
ন
কয়কে, এক্ই সর্কয় এঠট আর্াকদর ক্কিার পথরশ্রর্ী চাথষকদর িাকদর পণয
থবদ্ধক্রর র্িু র্ পি ক্কর থদকয়কে, োকদর অকর্কক্ই র্ ার্ারী-সংথিষ্ট আথিক্
ন ক্ষথির ক্ারকণ
বযবসা ঠটথক্কয় রাখকি ক্ষ্ট ক্রথেকলা। আজকক্র এই অথিথরক্ত 25 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার
থবথর্কয়াকগর ক্লযাকণ, র্াথরশ থর্উ ইয়ক্ন ক্ঠির্ সর্য় পার ক্রকে এর্র্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য
স ার্ুভূথিশীল স ায়িার এক্ঠট আশার আকলা কয় ক্াজ চাথলকয় োকে। ক্ষুধা ক্র্সূন থচর র্াকসর
জরুথর গুরুকত্বর বযাপাকর সকচির্িা বৃদ্ধি ও আর্াকদর সম্প্রদায়গুথলর খাদয অথর্রাপত্তার
থবরুকি লড়াইকয় ক্ােক্র
ন পদকক্ষপ হর্ওয়ার জর্য আথর্ গভর্রন হ াচুলকক্ ধর্যবাদ জার্াদ্ধে।
আর্াকদর র্ ার্ এই হেকটর প্রথিঠট হক্াণায় থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর জর্য আকরা র্জবুি এক্ঠট
খাদয বযবস্থা গির্ ক্রকি আর্াকদর অবযা ি অংশীদাথরত্ব হদখকি আথর্ উন্মুখ।"

অোম্বসেবলম্বর্োর ডর্া লুপ্রাম্বো িম্বলর্, "ক্ষুধা ক্র্সূন থচর র্াসকক্ এভাকব স্বীক্ৃথি প্রদাকর্র জর্য আথর্
গভর্রন হ াচুলকক্ ধর্যবাদ জার্াকি চাই। র্াথরশ থর্উ ইয়কক্নর প্রথি অবযা ি সর্ির্ন চলর্ার্ খাদয
অথর্রাপত্তা সর্াধাকর্ ক্াজ ক্কর এবং এক্ই সাকি আর্াকদর সংগ্রাকর্ থলপ্ত চাথষকদর সর্ির্ন ক্কর।
প্রকয়াজকর্র সর্য় পথরবারগুথলকক্ সা ােয ক্রকি ফুড বযাংক্, ফুড ড্রাইভ, ও থবিরণ হক্ন্দ্র গুরুত্বপূণ ন
জরুথর ভূ থর্ক্া হরকখকে। আর্াকদর ক্ৃথষ খাকির সাকি সংকোগ স্থাপর্ ক্রা শুধু প্রকয়াজর্ীয় পণয
সরবরা ই ক্করথর্, বরং এঠট পুকরা হেকট র্ূলযবার্ সেক্ন গির্ ক্করকে োর জর্য আথর্ অিযন্ত
ক্ৃিজ্ঞ।"

বর্উ ইয়কন ফার্ নিুেম্বরার (New York Farm Bureau) হপ্রবসম্বডন্ট হডভ বফোর িম্বলর্,
"র্াথরশ থর্উ ইয়ক্ন দারুণ এক্ঠট হপ্রাগ্রার্ থ কসকব ক্াজ ক্কর োকে ো থর্উ ইয়কক্নর চাথষকদর ও
আর্াকদর এই হেকট হেসব র্ার্ুকষরা িাজা খাকদযর অভাকব রকয়কে উভকয়র জর্য লাভজর্ক্।
আর্াকদর হেট েখর্ এক্ঠট ক্ঠির্ বেকরর ধাক্কা ক্াঠটকয় উিকে িখর্ এই অথিথরক্ত ি থবল
দুগ্ধজাি পণযস স্থার্ীয়ভাকব সংগৃ ীি খাদয স কজ পাওয়ার বযবস্থা ক্রকব এবং খার্ার
সম্প্রদাকয়র জর্য অবযা ি বাজার সুকোগ থর্দ্ধিি ক্রকব। থর্উ ইয়ক্ন ফার্ বু
ন যকরা এই র্ূলযবার্
হপ্রাগ্রাকর্র জর্য গভর্রন ও হেকটর আইর্সভার চলর্ার্ সর্িকর্র
ন
সাধুবাদ জার্াকে।"
বফবডং বর্উ ইয়কন হেম্বের (Feeding NYS) বর্িান ী পবরচালক ডোর্ ইগর্ িম্বলর্, "র্াথরশ
থর্উ ইয়ক্ন ক্ষুধার ঝুাঁ থক্কি িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য অথি গুরুত্বপূণ স
ন ায়িা প্রদার্ ক্কর
োকে। ক্র্ উপাজনকর্র থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য পুঠষ্টর এই াটথি িাৎপেপূ
ন ণ, ন এবং র্াথরশ থর্উ
ইয়ক্ন এই াটথি পূরকণর জর্য থর্উ ইয়কক্ন উৎপন্ন হসরা র্াকর্র খাদয সরবরা ক্কর। র্াথরশ থর্উ
ইয়ক্ন চাথষ, ফুড বযাংক্ ও ক্ষুধািনকদর এক্ঠট ক্ােক্র
ন ও ফলদায়ক্ হপ্রাগ্রাকর্র র্াধযকর্ সংেুক্ত
ক্করকে। আর্রা এক্সর্য় থর্উ ইয়কক্নর ক্ৃথষ খাি ও খাদয থশকির পূণ পু
ন র্রুিার হদখার জর্য
উন্মুখ; এই পুর্রুিাকরর জর্য অবযা ি স ায়িা খুবই জরুথর।"
বর্উ ইয়কন বসটের ফুড িোংম্বকর (Food Bank For New York City) হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্
বর্িান ী কর্কিন
ন
া (CEO) হলসবল গডনর্ িম্বলর্, "আর্রা আর্াকদর হেকটর হর্িাকদর গথবিন
অংশীদার, োরা র্াথরশ থর্উ ইয়কক্নর র্কিা হপ্রাগ্রার্ থদকয় থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ অিযাবশযক্ীয় খাদয
উৎকসর সাকি েুক্ত ক্রার জর্য অঙ্গীক্ারবি, হপ্রাগ্রার্ঠট আর্াকদর ফুড পযাথি ও সুযপ থক্কচকর্র
দুদনান্ত হর্টওয়াক্নকক্ আকরা শদ্ধক্তশালী ক্কর। আর্রা জাথর্ বেকরর সব সর্য় আর্াকদর
হেটজুকড় খাদয অথর্রাপত্তার থবরুকি লড়াই থর্ভনর ক্কর থর্বাথচি
ন
ক্র্ক্িন
ন াকদর উপর এবং
আর্রা সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ আর্ন্ত্রণ জার্াদ্ধে িারা হেকর্া ক্ষুধা ক্র্সূন থচর এই র্াকস ও িার
পকরও িাকদর স্থার্ীয় ফুড বযাংক্গুথলর সাকি েুক্ত য় ও িাকদর সর্ির্ন ক্কর।"
হকন্দ্রীয় বর্উ ইয়ম্বকনর ফুড িোংম্বকর (Food Bank of Central New York) বর্িান ী
পবরচালক কোম্বরর্ হিলচার িম্বলর্, "হক্ন্দ্রীয় থর্উ ইয়কক্নর ফুড বযাংক্ প্রথিথদর্ ক্ষুধািনকদর
র্ুকখ খাদয িু কল থদকি ক্াজ ক্কর। র্াথরশ থর্উ ইয়কক্নর ি থবল দুগ্ধজাি পণয, শসয ও অর্যার্য
ক্ৃথষজাি পণয থবিরকণর র্াধযকর্ আর্াকদর সম্প্রদাকয়র র্ার্ুষকদর সা ােয ক্রা অবযা ি রাখকি
সুকোগ থদকে। আর্াকদর 36-বেকরর ইথি াকস, আর্রা শদ্ধক্তশালী ক্ৃথষ অংশীদাথরত্ব তিথর
ক্করথে এবং র্াথরশ থর্উ ইয়ক্ন উকদযাগ হসই সেক্নগুথলকক্ সবার দৃঠষ্টকগাচর ক্রকে। আর্ার
েখর্ এই র্ ার্ারী সৃষ্ট অিনর্থিক্
ন
প্রভাব ক্াঠটকয় উিার হচষ্টা ক্কর োদ্ধে িখর্ এই ক্ষুধা

ক্র্সূন থচর র্াকসর সর্য় ও পুকরা বের জুকড় গভর্রন ক্যাথি হ াচুল ও থর্উ ইয়ক্ন হেকটর ক্ৃথষ ও
বাজার অথধদপ্তকরর (New York State Department of Agriculture and Markets) অবযা ি
সর্ির্কক্
ন
আর্রা সাধুবাদ জার্াদ্ধে।"
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