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গভর্ নর হ াচুল খািাম্বরর সুবিধা িৃদ্ধির হ াষণা কম্বরর্ স্বল্প-আম্ব়ের বর্উ ই়েকনিাসীম্বের 

জর্ে  

  

সাবিম্বেন্টল বর্উট্রিের্ অোবসস্ট্োর্স হপ্রাগ্রাম্বে িাকা পবরিারগুবল বর়্েবেত 36 োবকনর্ 

ডলাম্বরর োবসক সুবিধার িৃদ্ধি হেখম্বির্ অম্বটাির হিম্বক  

  

বর্উ ই়েম্বকন অবতবরক্ত হেডাম্বরল অি না়ের্ িািে 1.4 বিবল়ের্ োবকনর্ ডলাম্বরর হিবে বর্ম্ব়ে 

আসম্বি সুবিধাগুবল িাড়ম্বল  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসী োরা সাথিরমন্টল 

থর্উট্রিশর্ অ্যাথসস্ট্যার্স হরাগ্রারম থর্বথিত তারা পররর মাস হিরক্ তারের সুথবধার স্তরর বৃদ্ধি 

হেখরত পারবর্ স্বল্প আরয়র বযদ্ধি এবং পথরবারগুথলরক্ আররা ভারলা স্বাস্থ্যক্র খাবাররর 

অ্যাক্রসস রোর্ ক্রার উরেরশয এক্ট্রি হেডাররলগতভারব ক্রা খরচ সমন্বরয়র েরল। গর়ে, 

সাথিরমন্টল থর্উট্রিশর্ অ্যাথসস্ট্যার্স হরাগ্রারম (Supplemental Nutrition Assistance Program, 

SNAP) র্থিভুি পথরবারগুথল, োরা থর্উ ইয়রক্ন হস্ট্ি অ্থেস অ্ে হিরপারাথর অ্যান্ড 

থডরজথবথলট্রি অ্যাথসস্ট্যার্রসর (Office of Temporary and Disability Assistance) তত্ত্বাবধারর্ 

ররয়রের্, তারা তারের থর্য়থমত সুথবধায় বযদ্ধি রথত রায় 36 মাথক্নর্ ডলার বৃদ্ধি হেখরত পারবর্।  

  

"এখর্ আরগর হচরয় অ্রর্ক্ হবথশ, থর্উ ইয়ক্নবাসীরা তারের খাবাররর জর্য খররচর অ্ি ন ক্রমশ 

ক্মরত হেখরত পারের্, তার েরল তারা বাধয  রের্ এমর্ খাবার হবরে থর্রত ো সস্তা, থক্ন্তু খুব 

ক্ম পুট্রিক্র," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "েী ন সময় র্া  ওয়া সুথবধার এই বৃদ্ধি থর্উ ইয়ক্ন হস্ট্রির 

পথরবারগুথলরক্ পুট্রিক্র খাবার হক্র্ার ক্ষমতা হেরব, ো পথরণারম অ্বরশরষ স্বাস্থ্যক্র েলােল 

রোর্ ক্ররব।"  

  

ক্ংরগ্রস ক্তৃনক্ গৃ ীত 2018 সারলর খামাররর থবল, মাথক্নর্ কৃ্থষ থবভাগরক্ (U.S Department of 

Agriculture) SNAP এর সুথবধাগুথল গণর্ার জর্য বযবহৃত পথরক্ল্পর্ার পুর্মম নলযায়র্ ক্রা 

আবশযক্ ক্রর। গত বের, হেডাররল এরজদ্ধি এই পথরক্ল্পর্ার এক্ট্রি হডিা-চাথলত পে নারলাচর্া 

পথরচালর্া ক্ররথেল, োর েরল এক্ট্রি খরচ সমন্বয় ক্রা  রয়থেল - ো 45 বেরররও হবথশ সমরয় 

রিম - ো সমরয়র সারি সারি খােয বাজারর এবং গ্রা ক্রের পথরথস্থ্থতরত উরেখরোগয 

পথরবতনর্গুথল রথতেথলত ক্রর।  

  



থর্উ ইয়রক্ন, চারজরর্র এক্ট্রি পথরবার তারের সুথবধাগুথলর বরােক্রণ র্তুর্ িযারর্র আওতায় 

সব নাথধক্ 680 হিরক্ 835 মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত বৃদ্ধি  রয়রে বরল হেখরবর্। এই বৃদ্ধি 2022 সারলর 

হেডাররল আথি নক্ বেরর হেডাররল ডলারর অ্থতথরি রায় 1.4 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থর্রয় 

আসরব।  

  

র্তুর্ পথরক্ল্পর্াট্রি স্ট্যান্ডাডন থডডাক্শর্ এবং ইউট্রিথলট্রি ভাতাগুথলর ডলাররর পথরমাণও 

উর্ধ্ নমুখীমুখীভারব সমন্বয় ক্রররে, ো এক্ট্রি পথরবাররর স্িমল মাথসক্ আরয় ধরর হর্ওয়া  য় 

হোগযতা এবং সুথবধা, উভরয়র স্তর থর্ধ নারণ ক্রার জর্য। সমরয়র সারি অ্ি ননর্থতক্ পথরবতনর্ 

রথতেথলত ক্ররত হমাি মাথসক্ আরয়র স্তরও বৃদ্ধি ক্রা  রয়রে।  

   

SNAP সুথবধাগুথলর স্তর সামঞ্জসয ক্ররত, মাথক্নর্ কৃ্থষ থবভাগ (U.S Department of Agriculture, 

USDA) বতনমার্ হেশবযাপী খাবাররর োম, আরমথরক্ার্রা সাধারণত ক্ী খায়, খােয সপথক্নত 

থর্রেনশর্া এবং খােয সামগ্রীরত িাক্া পুট্রির মমলযায়র্ ক্রররে। এরজদ্ধিট্রির পুর্মম নলযায়র্ থসিারন্ত 

হপ ৌঁরেরে হে এক্ট্রি পুট্রিক্র, বযব াথরক্, সাশ্রয়ী মমরলযর খারেযর খরচ থবেযমার্ সরব নাচ্চ খারেযর 

সুথবধাগুথলর তুলর্ায় 21 শতাংশ হবথশSNAP পথরবারগুথলর জর্য।  

  

জাতীয়ভারব, 10ট্রি SNAP অ্ংশগ্র ণক্ারীর মরধয রায় 9জর্ স্বাস্থ্যক্র খােয অ্জনরর্র হক্ষরে 

বাধার মুরখামুথখ  রয়রের্ বরল থররপািন ক্রররের্, োর মরধয সব হচরয় রচথলত বাধা  ল স্বাস্থ্যক্র 

খাবাররর খরচ। এক্ইভারব, গরবষণায় ধারাবাথ ক্ভারব হেখারর্া  রয়রে হে খাবাররর সুথবধার 

মাোগুথল এক্ট্রি বাস্তবসম্মত, স্বাস্থ্যক্র খােয সরবরার র জর্য খুব ক্ম, এমর্থক্ পথরবারগুথল 

মুথের সামগ্রীর জর্য তারের থর্জস্ব অ্রি নর অ্বোর্ রাখা সরেও।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হস্ট্ি জরু়ে হমািামুট্রি 2.8 থমথলয়র্ পথরবার জলুাই পে নন্ত SNAP-এ তাথলক্াভুি 

 রয়থেল। হেডাররল অ্রু্মার্ অ্রু্োয়ী, SNAP সুথবধাগুথল স্থ্ার্ীয় এবং রারজযর অ্ি নর্ীথতরক্ 

উেীথপত ক্ররত সা ােয ক্রর, হেখারর্ SNAP সুথবধার রথত ডলাররর খররচর েরল আরু্মাথর্ক্ 

1.59 মাথক্নর্ ডলাররর অ্ি ননর্থতক্ দ্ধক্রয়াক্লাপ  য়।  
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