
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে 10/4/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

গভর্ নর শ্ াচুল গৃ  ীর্, অক্ষম এিং িয়স্ক সাবিম্বমন্টল বর্উট্রিের্ অোবসস্ট্োর্স 

শ্প্রাগ্রাম (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) প্রাপকম্বের প্রস্তুত করা 

খািার শ্কর্ার জর্ে স ায়তা করম্বত আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  

আইর্ (S.64/A.1524) রাজেিোপী শ্রস্টুম্বরম্বন্টর খািার শ্প্রাগ্রাম ততবর কম্বর; 

ইউর্াইম্বটড শ্স্ট্টস বডপাটনম্বমন্ট অফ এবগ্রকলচাম্বরর (United States Department of 

Agriculture, USDA) অর্ুম্বমােম্বর্র জর্ে আম্বিের্ করম্বত অবফস অফ শ্টম্পরাবর 

অোন্ড বডম্বজবিবলট্রট অোবসস্ট্োর্সম্বক (Office of Temporary and Disability 

Assistance, OTDA)-শ্ক আম্বেে শ্েয় যাম্বত SNAP প্রাপকরা প্রস্তুত করা খািার বকর্ম্বত 

পাম্বরর্  

  

USDA অর্মু্বমাের্ করম্বল, তা SNAP প্রাপকম্বের অংেগ্র ণকারী শ্রম্বতারাাঁ এিং শ্ডবলস 

শ্প্রাগ্রাম প্রস্তুত িা গরম খািাম্বরর জর্ে তাম্বের সুবিধাগুবল িেি ার করম্বত সা াযে 

করম্বি  

  

বিপন্ন পবরিারগুবলম্বক খাওয়াম্বর্ার সাম্বি সাম্বি অসফল শ্রম্বতারাাঁগুবলম্বক উৎসাব ত 

করম্বত, সফল র্াবরে বর্উ ইয়কন উম্বেোম্বগর উপর বভবি কম্বর 25 বমবলয়র্ মাবকনর্ 

ডলাম্বরর শ্রম্বতাাঁরা শ্রজজবলম্বয়জি শ্প্রাগ্রাম চালু কম্বরম্বে  

  

শ্রম্বতারাাঁগুবল এখাম্বর্ আম্বিের্ করম্বত পাম্বরর্ আজ শুরু  ওয়া শ্রজজবলম্বয়জি 

শ্প্রাগ্রাম্বমর জর্ে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ পথরপূরক্ পুষ্টি স ায়তা ক্র্ নসূথচ বা SNAP এর অংশ থ সাবব এক্ষ্টি 

রাজযবযাপী হরবতারা াঁ খাবার হরাগ্রার্ রথতষ্ঠা ক্বর আইর্ (S.64/A.1524) এ স্বাক্ষর ক্বরবের্। 

আইর্ষ্টি থর্উ ইয়ক্ন হেি অথিস অি হিবপারাথর অযান্ড থিবসথবথলষ্টি অযাথসেযান্সবক্ হরাগ্রার্ 

অর্ুবর্াদবর্র জর্য USDA অর্ুবর্াদবর্র জর্য আববদর্ ক্রার থর্বদনশ হদয়, যা গ ৃ ীর্, বয়স্ক 

এবং রথতবন্ধী SNAP রাপক্বদর অংশগ্র ণক্ারী হরবতারা াঁ হিবক্ রস্তুত ক্রা বা গরর্ খাবাবরর 

জর্য তাবদর সুথবধাগুথল বযব ার ক্রার অর্ুর্থত হদবব। গভর্ নর হ াচুল 4 অবটাবর ব্রুক্থলর্, NY 

এর ব্রাউর্সথভল থরক্রিবয়শর্ হসন্টাবর এই আইবর্ স্বাক্ষর ক্বরর্।  

  

গভর্ নর হরবতারা াঁ থশল্পবক্ ত্রাণ রদার্ ক্রবত 25 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ িলাবরর হরবতা াঁরা 

থিথতিাপক্তা ক্র্ নসূথচ চাল ুক্রারও হ াষণা ক্বরবের্, যা এখর্ও হক্াথভি-19 র্ ার্ারীর 

https://agriculture.ny.gov/restaurantresiliency


র্ারাত্মক্ চযাবলবের র্ুবখার্ুথখ  বে। সংসদ ক্তৃনক্ রতাথবত এই ক্র্ নসূচী সিল র্াথরশ থর্উ 

ইয়ক্ন উবদযাবগর উপর থভথি ক্বর গব়ে উঠবব। এষ্টি থর্উ ইয়বক্নর খাদয বযাংবক্র হর্িওয়াক্ন 

এবং জরুরী খাদয সরবরা ক্ারীবদর থর্উ ইয়ক্ন হরবতারা াঁ হিবক্ রস্তুত খাবার ক্ীর্বত এবং থবপন্ন 

পথরবারগুথলর ক্াবে হপ ৌঁবে হদওয়ার জর্য ত থবল সরবরা  ক্রবব।  

  

"এিা অবয ক্রিক্ হয থর্উইয়বক্নর র্বতা সর্দৃ্ধ এক্ষ্টি রাবজয, অবর্ক্ বাথসন্দা এখর্ও তাবদর 

পথরবারবক্ খাওয়াবর্ার জর্য পয নাপ্ত খাবার পাওয়ার জর্য সংগ্রার্ ক্রবত  য়," গভর্ নর শ্ াচুল 

িম্বলর্।"আর্রা হয গুরুত্বপূণ ন পদবক্ষপ থর্ক্রে - সব হচবয় থবপন্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীবদর থর্বজবদর 

খাওয়াবর্া এবং এই ভয়ঙ্কর র্ ার্ারী হিবক্ হরবতারা াঁগুথলবক্ পুর্রুদ্ধাবর স ায়তা ক্রার জর্য 

দুষ্টি হরবতা াঁরা হরাগ্রার্ রথতষ্ঠা ক্রা - রাজয জবু়ে গবৃ  খাবার রদার্ ক্রার জর্য এক্ সাবি ক্াজ 

ক্রবব। এই র্ ার্ারীষ্টি থর্উ ইয়বক্নর থবপুল সংখযক্ র্ার্ুবষর আথি নক্ অবিা এবং গ ৃগুথলবক্ 

রভাথবত ক্বর চবলবে এবং আর্রা তাবদর এবং তাবদর থরয়জর্বদর স ায়তা ক্রার জর্য 

হযবক্াবর্া এবং সর্ত পদবক্ষপ থর্ক্রে।"  

  

শ্লফম্বটর্োন্ট গভর্ নর ব্রায়ার্ শ্িঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "গভর্ নর হ াচুল আজ হয পদবক্ষপ থর্বের্ 

তা হক্াথভি হিবক্ পুর্বরাদ্ধার পাওয়া পথরবার এবং হরবতারা াঁবদর ক্াবে স্পি ক্বর হদয় হয থর্উ 

ইয়ক্ন হেি তাবদর পাবশ আবে। অংশগ্র ণক্ারী হরবতারা াঁয় রস্তুত বা গরর্ খাবাবরর জর্য SNAP 

হবথর্থিবির হযাগযতা রসাথরত ক্রা থর্উ ইয়বক্নর থবপন্ন পথরবারগুথলবক্ খাওয়াবর্াবত সা াযয 

ক্রবব এবং তার সাবি হয িার্ীয় বযবসাগুথল ল়োই ক্রবে তাবদর রবয়াজর্ীয় উদ্দীপর্া রদার্ 

ক্রবব। 25 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ িলার হরবতারা াঁর থিথতিাপক্তা ক্র্ নসূথচ চাল ু ওয়ার সাবি, যা আথর্ 

হসবর্বি সর্ি নর্ ক্বরথেলার্, এষ্টি আর্াবদর পুর্রুদ্ধারবক্ আরও সর্তাপূণ ন থর্উ ইয়বক্নর থদবক্ 

অগ্রসর ক্রবত অবর্ক্খথর্ সা াযয ক্রবব।"  

  

USDA দ্বারা এক্বার রাজযবযাপী হরবতারা াঁর খাবার ক্র্ নসূথচ অর্ুবর্াথদত  বল, তা SNAP 

রাপক্বদর অংশগ্র ণক্ারী হরবতারা াঁ এবং হিথলস হিবক্ ক্র্ দাবর্ রস্তুত ক্রা বা গরর্ খাবাবরর 

জর্য তাবদর সুথবধাগুথল বযব ার ক্রবত হদবব।  

  

এই আইবর্ স্বাক্ষবরর আবগ, থর্উইয়ক্ন হেবি SNAP রাপক্রা রস্তুতকৃ্ত পণয িবয়র জর্য 

তাবদর সুথবধাগুথল বযব ার ক্রবত পারবতর্ র্া। এষ্টি এর্র্ অবর্ক্ জর্সংখযাবক্ যাবদর 

থর্বজবদর রান্না বা খাবার ততথরর অযাবেস হর্ই, তাবদর SNAP সুথবধাগুথল বযব ার ক্রা রথতবরাধ 

ক্বর। এষ্টি র্ূলত গ ৃ ীর্, অক্ষর্ এবং বয়স্ক জর্বগাষ্ঠীবক্ রভাথবত ক্বর।  

  

বসম্বর্ট শ্সােোল সাবভনম্বসস কবমট্রটর (Senate Social Services Committee) শ্চয়ারমোর্ 

বসম্বর্টর শ্রাকসার্ পারসাউড িম্বলর্, "আজ স্বাক্ষথরত আইর্ষ্টি চূ়োন্তভাবব বয়স্ক, রথতবন্ধী 

বা গ ৃ ীর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীবদর জর্য আরও গরর্ খাবাবরর থবক্ল্প  বত পাবর যাবদর রািথর্ক্ 

রান্নার সুথবধা হর্ই বা যারা শারীথরক্ভাবব খাদয রস্তুত ক্রবত অক্ষর্। খাদয থর্রাপিা ীর্তা 

তবষর্যর্ূলক্ র্য়, এবং আর্াবদর সব হচবয় ঝুাঁ থক্পূণ ন রথতববশীবদর জর্য সর্ত থবক্ল্প উপলব্ধ 

িাক্বত  বব। আথর্ এই গুরুত্বপূণ ন আইবর্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য এবং এই বেবরর বাবজবি 25 

থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ িলার হরবতারা াঁর থিথতিাপক্তা ক্র্ নসূথচ চাল ুক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুলবক্ 

ধর্যবাদ জার্াই। থর্উ ইয়ক্ন হেি জবু়ে হক্াথভি-19 খাদয পথরবষবা রথতষ্ঠার্গুথলবক্ থবপন্ন 



ক্বরবে; এই হরাগ্রার্ষ্টি হরবতা াঁরাগুথলবক্ সা াযয ক্রবব আর্াবদর হয রথতববশীরা কু্ষধার 

সম্মুখীর্, তাবদর সা াযয ক্রবত।"  

  

সংসে সেসে কোবরর্স শ্রইস িম্বলর্, “র্ ার্ারীষ্টি আর্াবদর রাবজয খাদয থর্রাপিা ীর্তা 

উবেখবযাগযভাবব বকৃ্রদ্ধ ক্বরবে। খাদয থর্রাপিা ীর্তার এই ঝুাঁ থক্ আথর্ আর্ার হজলায় হদবখথে 

এবং এই ঝুাঁ থক্ আর্াবদর বয়স্ক, অক্ষর্ এবং গ ৃ ীর্ জর্বগাষ্ঠীর জর্য আরও হবথশ। এজর্যই 

আথর্ এই থবলষ্টি অযাবসম্বথলবত পাস ক্রার জর্য রবতনর্ ক্বরথে এবং ক্াজ ক্বরথে, যাবত থর্উ 

ইয়ক্ন হরবতারা াঁর খাবার হরাগ্রাবর্ হযাগ থদবত পাবর। এষ্টি থর্ক্রিত ক্বর হয SNAP এর সব হচবয় 

ঝুাঁ থক্পূণ ন রাপক্বদর জর্য বযবিা ক্রা  বয়বে এবং অংশগ্র ণক্ারী হরবতারা াঁ হিবক্ রস্তুত ক্রা 

বা গরর্ খাবার পাববর্ - এবং এ সবই  বব হযসব হরবতারা াঁগুথল এখর্ও পরু্রুদ্ধাবরর রক্রিয়ায় 

রবয়বে তাবদর রথত সা াবযযর  াত বাথ়েবয় হদওয়ার সাবি।"  

  

অোম্বসেবল সেসে রিাটন শ্জ. রজিম্বগজ িম্বলর্, “র্ ার্ারী থর্উ ইয়ক্ন হেি হরবতারা াঁ থশবল্পর 

রাজবস্বর উপর অভূতপূব ন চাপ থদবয় থবপন্ন ক্বর তুবলবে, যখর্ রাজয জবু়ে রাথন্তক্ 

জর্বগাষ্ঠীগুথল খাদয থর্রাপিা ীর্তার সাবি ল়োই ক্রবে। চরর্ রথতকূ্লতার র্বধয, হরবতারা াঁর 

র্াথলক্রা তাবদর গ্রা ক্বদর হসবা ক্রার, তাবদর ক্র্ীবদর সুরক্ষা হদওয়ার এবং তাবদর 

সম্প্রদাবয়র থবপর্যবদর খাওয়াবর্ার অথভর্ব উপায় ততথর ক্বরবের্। এই রবচিাগুথল র্জবর 

এবসবে এবং হরবতা াঁরা পুর্রুজ্জীথবতক্রণ হরাগ্রার্ তাবদর এই ক্াজ চাথলবয় যাওয়ার জর্য 

সংিার্ রদার্ ক্রবব। আথর্ কৃ্তজ্ঞ হয রাজয তার থর্রাপিা হবির্ীবক্ রশত ক্বরবে এবং এর্র্ 

এক্ষ্টি ক্র্ নসূথচর সূচর্া ক্বরবে যা খাদয থর্রাপিা ীর্তার থবরুবদ্ধ ল়োইরত সম্প্রদাবয়র চাথ দা 

হর্িাবর্ার এবং আর্াবদর রথতববশীবদর র্বধয অভাবীবদর খাবার সরবরা  ক্রবত সা াযয ক্রার 

সাবি হরবতারা াঁগুথলবক্ সা াযয ক্রবব।"  

  

হরবতারা াঁর থিথতিাপক্তা ক্র্ নসূচী ত থবল রদার্ ক্রবব, যা 2021-22 থর্উ ইয়ক্ন হেি বাবজবির 

অংশ থ সাবব রদার্ ক্বরা  বয়থেল, থর্উ ইয়ক্ন হেি থিপািনবর্ন্ট অি হ লি (New York State 

Department of Health) হিবক্ থর্উইয়বক্নর রাজয জবু়ে দশষ্টি িুি বযাবঙ্কর হর্িওয়াবক্নর 

ক্াবে। খাদয বযাংবক্র তাথলক্া এবং তাবদর অি নায়র্র পথরর্াণ এখাবর্ পাওয়া যাবব।  

  

জরুরী খাদয রদার্ক্ারীরা থর্উ ইয়ক্ন হেি থিপািনবর্ন্ট অি এথগ্রক্ালচার অযান্ড র্াবক্নিবসর 

(New York State Department of Agriculture and Markets) সাবি এই হরাগ্রাবর্র জর্য হযাগয 

ববল থবববথচত হরবতারা াঁগুথলর সাবি সরাসথর ক্াজ ক্রবব। তাবদর MyPlate.gov েযান্ডাবিনর 

সাবি সার্েসয হরবখ খাবার ততথরর ক্ষর্তা হদখাবত  বব, লাইবসবন্সর রবয়াজর্ীয়তার সাবি 

 ালর্াগাদ িাক্বত  বব এবং সর্ত স্বািয পথরদশ নর্ পাস ক্রবত  বব। অংশগ্র ণক্ারী 

হরবতারা াঁগুবলাবক্ হযখাবর্ সম্ভব থর্উ ইয়বক্নর উপাদার্ বযব ার ক্রবত উৎসাথ ত ক্রা  য়। 

আবরা তিয এবং হরাগ্রাবর্র এক্ষ্টি আববদর্ পাওয়া যাবব এখাবর্।  

  

রাজে কৃবি কবমের্ার বরচাডন এ িল িম্বলর্, "র্াথরশ থর্উ ইয়ক্ন ক্র্ নসূচী র্ ার্ারী চলাক্ালীর্ 

হয সব পথরবার খাদয স ায়তার রবয়াজর্  বয়বে তাবদর চাথ দা হর্িাবত এবং আর্াবদর 

কৃ্ষক্বদর যারা র্ূল বাজার  ারাবর্ার সাবি ল়োই ক্রবের্ তাবদর ত্রাণ রদার্ ক্রার হক্ষবত্র 

দুদনান্ত সািলয লাভ ক্বরবে। আর্াবদর হরবতারা াঁগুথলবক্ এখর্ সা াযয ক্রার জর্য র্াথরশ থর্উ 

https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2021/10/restaurantresiliencyprogramawards.pdf
https://agriculture.ny.gov/restaurantresiliency


ইয়ক্নবক্ র্বিল থ সাবব বযব ার ক্বর, আর্রা আরও হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসীবদর ক্াবে হপ ৌঁোবত 

সক্ষর্  ব এবং আর্াবদর হরবতারা াঁগুথলর জর্য এক্ষ্টি থিথতশীল গ্রা ক্ থভথি রদার্ ক্রবত 

পারব যাবত তারা এই চলর্ার্ চযাবলক্রেং সর্য় পার ক্রবত পাবরর্।"  

  

রাম্বজের স্বাস্থ্ে কবমের্ার ড:  াওয়াডন জুকার িম্বলর্, "খাদয থর্রাপিা ীর্তা এক্ষ্টি 

জর্স্বািয সর্সযা যা থববশষভাবব হক্াথভি-19 র্ ার্ারী তুবল ধবরবে। র্াথরশ থর্উ ইয়ক্ন হরাগ্রার্ 

সপূণ ন র্ ার্ারী জবু়ে স ায়তা এবং ত্রাণ রদাবর্র হক্ষবত্র গুরুত্বপূণ ন রবয়বে এবং হক্বল 

পথরবারগুথলবক্ সা াযয ক্রার জর্য র্য়, হরবতারা াঁ থশল্পবক্ পরু্রুজ্জীথবত ক্রার জর্যও তাবদর 

র্ ার্ ক্াজ চাথলবয় যাবে। আথর্ খাদয থর্রাপিা ীর্তার থবরুবদ্ধ ল়োই ক্রার এবং থর্উ 

ইয়বক্নর পথরবারগুথল আবগর হচবয় স্বািযক্র এবং শক্রিশালী হ াক্ তা থর্ক্রিত ক্রবত স ায়তা 

ক্রার জর্য আবত্মাৎসবগ নর জর্য গথব নত।"  

  

সমাজ শ্সিা েপ্তম্বরর (Department of Social Services) কবমের্ার বস্ট্ম্বভর্ িোঙ্কস 

িম্বলর্, "NYC DSS এ, আর্রা থবথভন্ন ধরবণর সংস্কার বাতবায়র্ ক্বরথে যা থর্উইয়ক্নবাসীবদর 

জর্য রবয়াজর্ীয় সংিার্ এবং সুথবধাগুথল অযাবেস ক্রা স জ ক্বরবে, যখর্ তাবদর তা 

রবয়াজর্  য়, অর্লাইর্/হর্াবাইল অযাথিবক্শর্ স । আর্রা আরও হবথশ থবক্ল্প হযাগ ক্বর 

এবং রববশাথধক্ার বকৃ্রদ্ধ ক্বর সার্াক্রজক্ থর্রাপিা জাথলক্ রসাথরত ক্রার জর্য রাবজযর 

রবচিাবক্ আন্তথরক্ভাবব সর্ি নর্ ক্থর - এবং আর্রা এই অগ্রগথতশীল পথরবতনর্ বাতবায়বর্র 

জর্য উন্মুখ, যা আর্াবদর র্বেলবদর আরও থবক্ল্প এবং র্র্র্ীয়তা রদার্ ক্রবব, আর্াবদর 

শ বরর পথরশ্রর্ী হোি বযবসাগুথলবক্ সর্ি নর্ ক্রার সাবি।"  

  

মার্ি সম্পে প্রোসক (HRA) গোবর শ্জর্বকি িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নবাসীবদর তাবদর 

রবয়াজর্ীয় খাদয স ায়তার সাবি সংযুি ক্রা আর্াবদর শীষ ন অগ্রাথধক্ারগুথলর এক্ষ্টি এবং এষ্টি 

এর্র্ এক্ষ্টি দাথয়ত্ব যা আর্রা অতযন্ত গুরুত্ব স ক্াবর পালর্ ক্থর। এই গুরুত্বপূণ ন ক্র্ নসূথচবত 

সাধারণ জ্ঞাবর্র সংস্কার আর্ার এই রবচিার অংশ  বত হপবর আর্রা গথব নত, যা হক্বল আর্রা 

যাবদর পথরবষবা রদার্ ক্থর, হসই লক্ষ লক্ষ থর্উ ইয়ক্নবাসীবদর জর্য উপলব্ধ থবক্ল্পগুথল বকৃ্রদ্ধ 

ক্রবব। সংস্কাবরর এই সুবযাগষ্টি ক্াবজ লাগাবর্ার জর্য আর্রা গভর্ নর এবং থর্উ ইয়ক্ন রাজযবক্ 

সাধুবাদ জার্াই, যা হক্ শলগতভাবব অবর্ক্ গুরুত্বপূণ ন হেক্ব াল্ডারবদর আকৃ্ি ক্বর।"  

  

NYC  সবপটাবলট্রট অোলাম্বয়ম্বির (NYC Hospitality Alliance) বর্ি না ী পবরচালক 

অোন্্ডরু বরবগ িম্বলর্, "এই আইর্ষ্টি খাদয-থর্রাপিা ীর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীবদর হরবতারা াঁ হিবক্ 

গরর্ খাবার এবং পুষ্টির অযাবেবসর জর্য এক্ষ্টি সজৃর্শীল এবং থচন্তাশীল উপায় সরবরা  ক্বর, 

এবং হসই সাবি হরবতারা াঁগুথলবক্ও ত্রাণ রদার্ ক্বর, যার হবথশরভাগই হোি বযবসা, যা 

আথি নক্ভাবব থবধ্বত  বয়বে র্ ার্ারীর ক্ারবণ এবং পুর্রুদ্ধাবরর জর্য সংগ্রার্ ক্রবে। আর্রা 

এই গুরুত্বপূণ ন আইর্ এবং অথভর্ব ক্র্ নসূথচবক্ আইবর্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুলবক্ 

তার হর্তৃবত্বর জর্য সাধুবাদ জার্াই।"  

  

NYS শ্রম্বতারাাঁ অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (NYS Restaurant Association) সভাপবত ও প্রধার্ 

বর্ি না ী কম নকতনা শ্মবলসা শ্েইশুট িম্বলর্, “হক্াথভি-19 এর পবর বহু থর্উ ইয়ক্নবাসী ক্ষ্টঠর্ 

আথি নক্ অবিায় পবরবের্ এবং তাবদর পরবতী খাবার হক্ািা হিবক্ আসবে তা সপবক্ন তারা 



অথর্ক্রিত। থক্ন্তু র্ ার্ারী আর্াবদর থশথখবয়বে হয এক্ সাবি ক্াজ ক্রার র্াধযবর্, থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা দুদনান্ত ক্রজথর্স অজনর্ ক্রবত পাবর। হরবতারা াঁ হরথসবলক্রন্স হরাগ্রার্  ল হসই এক্ই 

স বযাথগতা বযব ার ক্বর খাদয থর্রাপিা ীর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর চাথ দাগুথলবক্ সার্েসয ক্রার 

এবং এখর্ও সংগ্রার্রত থর্উ ইয়ক্ন হরবতারা াঁ থশবল্পর অসাধারণ বযক্রিবদর এক্ সবে এথগবয় 

যাওয়ার এক্ষ্টি সজৃর্শীল উপায়। গভর্ নর হ াচুল, ক্থর্শর্ার বল, সংসদ সদসয রক্রিবগজ, এবং 

আর্াবদর থবধায়ক্বদর ধর্যবাদ জার্াই এই ক্র্ নসূথচষ্টি থর্বয় আসার জর্য এবং আর্রা থর্উ 

ইয়ক্নবাসী এবং আর্াবদর হরবতারা াঁ থশল্পবক্ উপকৃ্ত ক্রার জর্য এষ্টি ক্ায নক্রভাবব বাতবাথয়ত 

ক্রার জর্য সক্ল হেক্ব াল্ডারবদর সাবি ক্াজ ক্রার জর্য উদগ্রীব।"  

  

বফবডং বর্উ ইয়কন শ্স্ট্ম্বটর বর্ি না ী পবরচালক ডোর্ ইগার্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়বক্নর খাদয 

থশবল্পর পাশাপাথশ খাদয স ায়তা রবয়াজর্ এর্র্ থতর্ থর্থলয়র্ থর্উ ইয়ক্নবাসীবক্ র্াথরশ থর্উ 

ইয়ক্ন হরাগ্রার্ সর্ি নর্ অবযা ত হরবখবে। এই হ াষণার সাবি সাবি, র্াথরশ NY হরবতারা াঁ খাতবক্ 

তার ক্াবজর পথরথধর র্বধয হর্ওয়ার জর্য রসাথরত  ল, যা আর্াবদর থবপন্ন রথতববশীবদর 

অতযন্ত উন্নত র্াবর্র রস্তুত ক্রা খাবার সরবরা  ক্রার জর্য অর্র্যভাবব সুথবধারাপ্ত। আর্রা 

এখাবর্ গভর্ নর হ াচুবলর হর্তৃত্ববক্ সাধুবাদ জার্াই, এবং কৃ্থষ ও বাজার থবভাবগর (Department 

of Agriculture and Markets) সাবি আর্াবদর দদুনান্ত ষ্টির্ওয়াক্ন রসাথরত ক্রার জর্য উন্মুখ।"  

  

ইম্বয়ম্বমবর্ আম্বমবরকার্ মাম্বচনন্টস অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Yemeni American Merchants 

Association) স -প্রবতষ্ঠাতা ড: শ্ডবি আলমন্টাসার িম্বলর্, “হক্াথভি-19 র্ ার্ারী 

আর্াবদর হদথখবয়বে হয খাদয থর্রাপিার হক্ষবত্র রাজয জবু়ে আর্াবদর সম্প্রদায়গুথল ক্তিা 

ঝুাঁ থক্পূণ ন থেল। র্ ার্ারীষ্টি আর্াবদর রবীণ, অক্ষর্ এবং গ ৃ ীর্ জর্বগাষ্ঠীবক্ বযাপক্ভাবব 

রভাথবত ক্বরবে। রাজয জবু়ে আর্াবদর হবাবিগা, হিথল এবং হরবতারা াঁগুথল এষ্টি রতক্ষ ক্বরর্ 

রির্ রথতক্রিয়ক্ারী থ বসবব। ইবয়বর্থর্ আবর্থরক্ার্ র্াবচনন্টস অযাবসাথসবয়শবর্র সদসযরা এবং 

আথর্ গভর্ নর হ াচুল, ক্থর্শর্ার বল, থসবর্ির হরাোর্ পারসাউি এবং অযাবসম্বথলর্যার্ 

রক্রিবগজবক্ সাধুবাদ জার্াই আইর্ S.64/A.1524 স্বাক্ষর ক্রার জর্য।"  
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