
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/16/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

র্ম্বভের মাম্বে বর্উ ইয়কনিােীম্বের িাড়বি খােে ে ায়িা প্রোম্বর্র জর্ে গভর্ নর 

হ াকম্বলর 230 বমবলয়র্ ডলার িরাে হেয়ার হ াষণা  

  

েি SNAP পবরিার েম্বি নাচ্চ মাত্রার খােে ে ায়িা পাম্বি  

  

এিছর এখর্ পর্ নন্ত 2.2 বিবলয়র্ ডলাম্বরর েম্পূরক খােে ে ায়িা িন্টর্ করা  ম্বয়ম্বছ  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে সমূ্পরক্ পুষ্টি স ায়তা ক্র্ নসূথিরত 

(Supplemental Nutrition Assistance Program) তাথলক্াভুক্ত সব থর্উ ইয়ক্নবাসী র্রভম্বর 

র্ারস অর্ুরর্াথিত সরব নাচ্চ পথরর্াণ খািয স ায়তা লাভ ক্ররব। SNAP-এ অংশগ্র ণক্ারী সব 

পথরবার—োরা ইরতার্রযয সরব নাচ্চ র্াত্রার হবথর্থিট পারের্ তারা স —এর্ারসর হশষ থিরক্ 

সমূ্পরক্ বরাদ্দ লাভ ক্ররব, ো হেরটর অি নর্ীথতরত আর্ুর্াথর্ক্ 230 থর্থলয়র্ ডলাররর 

হিডাররল ত থবল থর্রয় আসরব।  

  

"হক্ারর্া থর্উ ইয়ক্নবাসীরই কু্ষযা ও খািয সংক্রান্ত থর্রাপত্তা ীর্তার সম্মুখীর্  ওয়া উথিত র্য়," 

িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "তারির পরবতী আ ার হক্ািা হিরক্ আসরব এই িুশ্চিন্তায় থর্র্গ্ন 

িাক্রল থশশুরির জর্য সু্করল র্রর্ারোগ হিয়া এবং প্রাপ্তবয়স্করির জর্য সিল  ওয়া অসম্ভব  রয় 

োয়। এই হেরটর সবাই োরত তারির হর্ৌথলক্ িাথ িাগুরলা পূরণ ক্ররত পারর এবং থর্রজরির ও 

তারির পথরবাররক্ স ায়তা ক্ররত পে নাপ্ত পথরর্ারণ খাবাররর বযবস্থা ক্ররত পারর তা থর্শ্চিত 

ক্ররত এই সমূ্পরক্ খািয স ায়তা সা ােয ক্ররব।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন থসষ্টটর বাইররর সব ক্াউথির SNAP পথরবারগুরলা এখর্ হিরক্ শুরু ক্রর 19 

র্রভম্বররর র্রযয এই সুথবযাগুরলা হপরয় োরবর্। থর্উ ইয়ক্ন থসষ্টট অঞ্চরলর পাাঁিষ্টট ক্াউথির 

SNAP পথরবারগুরলা আজরক্র থির্ হিরক্ এর্ারসর হশষ তাথররখর র্রযয তারির সুথবযাগুরলা 

হপরয় োরবর্।  

  

এই জরুথর সমূ্পরক্ স ায়তা এর্র্ পথরবারগুরলারক্ প্রিার্ ক্রা  রব োরা সাযারণভারব SNAP-

এ প্রথত র্ারস সরব নাচ্চ পথরর্ারণ অর্ুরর্াথিত সুথবযা পায় র্া, SNAP  রলা হেরটর সার্থয়ক্ ও 

অক্ষর্তা সংক্রান্ত স ায়তা থবষয়ক্ িপ্তর (Office of Temporary and Disability Assistance) 

ক্তত নক্ হিডাররল অি নায়রর্ পথরিাথলত এক্ষ্টট ক্র্ নসূথি৷ হেসব পথরবার ইরতার্রযয সরব নাচ্চ র্াত্রার 

সথুবযার ক্াোক্াথে বা হসই স্তরর ররয়রে তারা ক্র্পরক্ষ 95 ডলাররর সমূ্পরক্ হপরর্ি পারব।  

  



OTDA-এর এক্সিবকউটিভ হডপুটি কবমের্ার িারিারা গুইর্ িম্বলর্, "সমূ্পরক্ খািয 

স ায়তা থর্উ ইয়ক্নবাসীরির খািয সংক্রান্ত থর্রাপত্তা ীর্তা এড়ারত সা ােয ক্রার হক্ষরত্র এক্ষ্টট 

গুরুত্বপূণ ন ভূথর্ক্া পালর্ ক্রা অবযা ত হররখরে। িলর্ার্ জর্স্বাস্থয সংক্ট হর্াক্ারবলার এই 

সর্রয়, হর্ৌথলক্ িাথ িাসর্ূ  পূরণ ক্ররত থ র্থশর্ খাওয়া পথরবারগুরলারক্ সা ােয ক্রার জর্য 

বযবযার্ ক্থর্রয় আর্ার হক্ষরত্র এক্ষ্টট গুরুত্বপূণ ন থর্য়ার্ক্ থ রসরব এসব সুথবযাসর্ূ  থবিযর্ার্ 

ররয়রে।"  

  

আরগর র্াসগুথলরত, হপরর্িগুথল সরাসথর প্রাপরক্র বতনর্ার্ ইরলক্ট্রথর্ক্ হবরর্থিট ট্রান্সিার 

অযাক্াউরি প্রিার্ ক্রা  রয়থেল এবং ো বতনর্ার্ EBT ক্াডন থিরয় অযারেস ক্রা হেরত পারর। 

থর্য়থর্ত SNAP সুথবযাগুথলর র্ত, পথরপূরণক্ারী সুথবযাগুথলরক্ অর্ুরর্াথিত থররটইল খাবাররর 

হিাক্ার্ হিরক্ খাবার হক্র্ার ক্ারজ বযব ার ক্রা হেরত পারর। SNAP সুথবযার হক্ারর্া অংশ 

অবযবহৃত িাক্রল তা স্বয়ংশ্চক্রয়ভারব পররর র্ারসর পথরর্ারণর সারি হোগ  রব।  

  

হক্াথভড-19 র্ ার্ারী থর্তযথিরর্র জীবর্োত্রারক্ প্রভাথবত ক্রা অবযা ত িাক্ায় সর্সযার 

সম্মুখীর্  ওয়া থর্উ ইয়ক্নবাসীরা বযাপক্ভারব SNAP-এর উপর থর্ভনরশীল  রয় আরের্। 2021 

সারলর হসরেম্বরর, হেটবযাপী 2.77 থর্থলয়রর্রও হবথশ SNAP গ্র ীতা থবিযর্ার্ থেল।  

  

েুক্তরারের অি নর্ীথতর উপর SNAP-এর প্রভাব থর্ণ নরয়র জর্য পথরিাথলত এক্ষ্টট হিডাররল 

গরবষণা অর্ুোয়ী খািয স ায়তার জর্য বযয় ক্রা প্রথতষ্টট ডলার 1.54 ডলার পে নন্ত অি ননর্থতক্ 

শ্চক্রয়াক্লাপ সতষ্টি ক্ররত পারর। এই গরবষণায় আররা হিখা হগরে হে র্তুর্ SNAP সুথবযাসর্ূর র 

জর্য আররা 1 থবথলয়র্ ডলার থবথর্রয়াগ ক্রা  রল তা হিশবযাপী আর্ুর্াথর্ক্ 13,560ষ্টট 

ক্র্ নসংস্থারর্র জর্য স ায়তা ক্ররত পারর।  

  

বহুল শ্চজজ্ঞাথসত প্রশ্নাবথলর উত্তরস  জরুথর সমূ্পরক্ SNAP সুথবযাসর্ ূ সম্পরক্ন আররা তিয 

এখারর্ পারবর্। mybenefits.ny.gov ওরয়বসাইরট থগরয় থর্উ ইয়ক্নবাসীরা SNAP-এর জর্য 

তারির উপেুক্ততা োিাই ক্ররত পাররবর্ এবং অর্লাইরর্ আরবির্ ক্ররত পাররবর্।  

  

###  
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