অিবলে� �কােশর উে�েশ�: 9/20/2021

গভনর� ক�ািথ েহাচ� ল

SNAP �হীতােদর জন� ঘূিণঝড়
�
আইডার সমেয় ন� হেয় যাওয়া খাবার �িত�াপেনর
জন� সাহােয�র ব�ব�া রেয়েছ বেল গভনর� েহাচ� েলর েঘাষণা

িনউ ইয় ক� িস�ট, নাসাউ, সােফ াক, ও ওেয় � েচ� ার কাউি� র বািস� ারা �িত� াপন
সুি বধা পাওয় ার েয াগ�
এসব কিমউিন�টর SNAP �হীতারা েবিনিফ ট ব�বহার কের ��তকৃ ত খাবার �য়
করার সামিয় ক অ নুম িত রেয় েছ
গভনর� ক�ািথ েহাচ�ল আজ েঘাষণা কেরেছন েয িনউ ইয়ক� িস�ট, লং আইল�া� ও
ওেয়�েচ�ােরর স�ূরক পু�� সহায়তা কমসূ� িচ (Supplemental Nutrition Assistance
Program, SNAP) �হীতােদর ঘূিণঝড়
�
আইডার কারেণ সৃ� িবদু�ৎ িব�াট ও বন�ার ফেল ন� হেয়
যাওয়া খাবার �িত�াপেন সাহায� করার জন� সহায়তার ব�ব�া রেয়েছ। েসইসােথ, এসব
কিমউিন�টর বািস�ারা গরম ও ��তকৃত খাবার �য় করার জন� সামিয়কভােব তােদর SNAP
েবিনিফট ব�বহার করেত পারেবন।
"আইডার কারেণ েদখা েদয়া িবদু�ৎ িব�াট ও �য়�িত িনউ ইয়েক�র হাজার হাজার পিরবারেক
�ভািবত করা অব�াহত রেয়েছ, এবং এই ভয়াবহ ঝড় েথেক েসের উঠার সমেয় পিরবার�েলা
যােত িনত�িদেনর খাবােরর ব�ব�া করেত পাের তা আমােদর িন��ত করা �েয়াজন," বেলেছন
গভনর� েহাচ� ল। "েফডােরল সরকােরর কাছ েথেক আসা এই সহায়তা এক�ট �ংসা�ক িব�প
আবহাওয়া পরবত� সমেয় িনউ ইয়ক�বাসীেদর খাবার �য় করেত এবং তােদর পিরবােরর
খাওয়ার ব�ব�া করেত সাহায� করেব। আিম �িত�� ব��� ও পিরবারসমূহেক �িত�াপন
SNAP েবিনিফেটর জন� আেবদন করেত উৎসািহত করিছ যােত এই ক�ঠন সমেয়র মধ� িদেয়
যাওয়ার সময় তােদর পু��র চািহদা পূরেণর িবষয়�ট িন��ত করা যায়।"
1 েসে��র ঘূিণঝড়
�
আইডার অবিশ�াংেশর কারেণ হওয়া ভারী বষেণর
�
�ারা সৃ� হঠাৎ বন�ার
ফেল সেবেচেয় ��তরভােব �িত�� হওয়া িনউ ইয়ক� িস�টর সব এলাকা এবং নাসাউ,
সােফাক, ও ওেয়�েচ�ার কাউি�র জন� �িত�াপন SNAP েবিনিফট সীিমত থাকেব।
বন�া, িবদু�ৎ িব�াট বা ঝেড়র কারেণ হওয়া অন�ান� �িতর ফেল েযসব SNAP �হীতার খাবার
ন� হেয় েগেছ তারা তােদর আগ� মােসর SNAP েবিনিফেটর সমপিরমাণ পয�
� �িত�াপন
েবিনিফট িনেত পারেবন, যার মেধ� SNAP �হীতারা যােত মহামারীর সমেয় অব�াহতভােব

সেবা�
� মািসক সুিবধা পান তা িন��তকারী এক�ট অিতির� সুিবধা SNAP জ�ির বরা�ও
অ�ভ��
� রেয়েছ।
অিফস অব েটে�ারাির অ�া� িডেজিবিল�ট অ�ািস��া� (Office of Temporary and
Disability Assistance) এর কিমশনার মাইক েহইন বেলন, "উপযু� পিরবার�েলার কােছ
SNAP �িত�াপন েবিনিফট যােত সময়মেতা েপৗ�েছ েদয়া যায় তা িন��ত করেত আমরা �ানীয়
কমকত�
� ােদর সােথ িনিবড়ভােব কাজ করেবা। ঘূিণঝড়
�
আইডার �ারা �িত�� হওয়া িনউ
ইয়ক�বাসীরা যােত ঝেড়র �িত কা�টেয় উঠার ���য়া �� করার সময় িনেজেদর এবং তােদর
পিরবােরর খাবােরর ব�ব�া করেত পােরন তা অত�� ���পূণ।"
�
িনউ ইয়ক� িস�ট, নাসাউ, সােফাক, ও ওেয়�েচ�ার কাউি�র বািস�ােদর মেধ� যারা
িনেজেদরেক �িত�াপন SNAP েবিনিফট পাওয়ার েযাগ� বেল মেন কেরন, তােদরেক অবশ�ই 1
অে�াবেরর মেধ� তােদর কাউি�র েসাশ�াল সািভ�স িবভােগর (department of social services)
অিফেস অথবা িনউ ইয়ক� িস�টর SNAP েস�াের এক�ট পূরণকৃত ও �া�িরত ফরম জমা িদেত
হেব, েয�ট এখােন পাওয়া যােব। https://otda.ny.gov/programs/applications/ ওেয়বসাইেট
আেরা কেয়ক�ট ভাষায় আেবদনপ� পাওয়া যাে�।
এছাড়াও এসব কিমউিন�টর SNAP �হীতারা এখন 3 অে�াবর পয�
� তােদর SNAP েবিনিফট
ব�বহার কের গরম ও ��তকৃত খাবার িকনেত পারেবন। চলমান িবদু�ৎ িব�াট এবং ঘরবািড়র
�য়�িতর কারেণ ব� বািস�া আ�য়েকে� অব�ান করেছন অথবা অন�ান� অ�ায়ী
আবাসেনর ব�ব�া কেরেছন। অেনেকই খাবার সংর�ণ করেত পারেছন না এবং রা�ার সুেযাগ
পাে�ন না। সাধারণভােব SNAP �হীতােদর জন� তােদর েবিনিফট ব�বহার কের গরম ও
��তকৃত খাবার েকনা িনিষ�।
ঘূিণঝড়
�
আইডার �ারা �িত�� হওয়া িনউ ইয়ক�বাসীরা িকভােব তােদর েমৗিলক চািহদা পূরণ
করেত পারেবন েস স�িক�ত তথ�সহ, িকভােব SNAP, সরকাির সহায়তা ও জ�ির সহায়তার
জন� আেবদন করেত হেব েস সং�া� তথ� https://www.governor.ny.gov/governorsrelief-and-response-resources/meeting-basic-needs ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব৷
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