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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল র্বরে বর্উ ইয়কন হপ্রাগ্রামম্বক আইর্ ব ম্বেম্বি বিবিিদ্ধ করার বিবিমালায়
স্বাক্ষর করম্বলর্

S.4892-A/A.5781-A স্থায়ীভাম্বি এবগ্রকালচার অোন্ড মাম্বকনটে আইম্বর্ র্বরে NY
হপ্রাগ্রাম তৈবর কম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্, ক্ুইকের ক্করার্াকে থিথিমালা S.4892-A/A.5781 স্বাক্ষর
ক্রকলর্, যা দ্বারা র্থরশ থর্উ ইয়ক্ন (Nourish New York) হরাগ্রাম স্থায়ীভাকি হেকের আইকর্
অন্তভভক্ত
ন
ল। এই থিথিমালায় স্বাক্ষর ল ঠিক্ িযাঙ্কসথগথভিং ছভঠের আগ থিকয়, যা হেেজুকে
খািয অথর্রাপত্তায় ভভগকে িাক্া মার্ুষকক্ সমির্ন ক্রার হক্ষকে থর্উ ইয়কক্নর রথেশ্রুথেকক্
পুর্থর্শ্চি
ন ে ক্কর।
"হক্াথভড-19 ম ামারী অকর্ক্ হিথশ থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য র্শ্চজরথি ীর্ ক্ঠির্ সময় থর্কয়
একসকছ এিিং যারা আকগই সমসযায় থছকলা োকির পথরথস্থথে আকরা খারাপ ক্করকছ," গভর্রন
হ াকল িম্বলর্। "র্থরশ NY হরাগ্রাম িাস্তিায়র্ খািয অথর্রাপত্তায় ভভগকে িাক্া মার্ুকষর
সা াকযযর হক্ষকে থিশাল সাফলয হপকয়কছ এিিং এক্ইসাকি থর্উ ইয়কক্নর খামারগুথল এর দ্বারা
লাভিার্ কয়কছ। যখর্ আমরা ছভঠে উিযাপর্ ক্রার রস্তুথে থর্শ্চি, আথম আমাকির হেে যাকে
ক্ষুিার থিরুকে লোই অিযা ে রাকখ এিিং অভািীকির সা াযয ক্কর ো থর্শ্চিে ক্রার জর্য এই
থিথিমালায় স্বাক্ষর ক্কর গথিে।"
ন
র্থরশ থর্উ ইয়ক্ন উকিযাগঠে থর্উ ইয়কক্নর িােথে ক্ৃথষ পণ্য হেকের ফুড িযাঙ্কগুথলর মািযকম
সিকিকক্ অভািী জর্সািারকণ্র থর্ক্ে হপ ৌঁকছ হিয়। এছাোও হরাগ্রামঠে হক্াথভড-19 ম ামারীর
ফকল িাজার ারাকর্া খািয উৎপাির্ক্ারীকির এিিং খামাথরকির অথে-রকয়াজর্ীয় সমির্ন রিার্
ক্কর হযক েভ হেকের ফুড িযাঙ্কগুথল থর্উ ইয়কক্নর খামাথর ও খািয রস্তুেক্ারীকির হিকক্ ক্ৃথষ
পণ্য থক্কর্ থর্কি।
হরাগ্রাকমর থের্ রাউকের মিয থিকয়, থর্উ ইয়কক্নর ফুড িযাঙ্কগুথল 35 থমথলয়র্ পাউকের হিথশ
থর্উ ইয়ক্ন খািয পণ্য থক্কর্কছ, যা 29,800,000 হিলার আ াকরর সমার্। চেভ ি রাউকে,
ন
এখর্
পযন্ত,
ন থর্উ ইয়কক্নর ফুড িযাঙ্কগুথল 6,903,366 পাউে খািয থক্কর্কছ এিিং ো থিকয় অভািী
পথরিাকরর জর্য অথেথরক্ত 5,752,805 হিলার আ ার তেথর ক্করকছ। 2020 সাকলর হম মাকস শুরু
ওয়ার পর হিকক্ র্থরশ NY এ হমাে 85 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার রিার্ ক্রা কয়কছ। র্থরশ NY
এর খািয ক্রয় হেেজুকে 4,178ঠে িযিসাকক্ রভাথিে ক্করকছ।

র্থরশ NY এর িযাপাকর আকরা জার্ুর্ এখাকর্।
বেম্বর্টর বমম্বেল ব ঞ্চি িম্বলর্, "র্থরশ থর্উ ইয়ক্ন ল এক্ঠে শশ্চক্তশালী আপকেে/ডাউর্কেে
অিংশীিাথরকের সিংজ্ঞার মকো যা রিশর্ন ক্কর হয আমরা ক্ঠির্ সমকয়র মিয থিকয় যাওয়া থর্উ
ইয়ক্নিাসীকক্ জীিকর্র-হেক্সই হসিা রিার্ ক্রার জর্য এক্কে ক্াজ ক্রকল ক্ী অজনর্ সম্ভি
এিিং এক্ই সাকি খািয িযিস্থায় উদ্ভাির্ থর্কয় আকস। আমাকির হেকের সিকিকক্ ক্াকলা
অিযায়গুথলর এক্ঠের সময়, র্থরশ থর্উ ইয়ক্ন স ার্ুভূথে ও থদ্বিলীয় সমিকর্র
ন
আকলার এক্ঠে
থশখার মকো যা খািয অথর্রাপত্তার থিধ্বিংসী ক্লকঙ্কর সমািার্ একর্কছ এিিং আপকেকের
িযিসায় ঠেকক্ িাক্কে সিংগ্রাম ক্রকে িাক্া খামাথরকিরকক্ আমাকির সম্প্রিায়কক্ খািয থিকে
িাক্ার র্েভ র্ পন্থা রিার্ ক্করকছ, ফকল এঠে হযকক্াকর্া থিক্ থিকয় সক্কলর থিজকয়র জর্য এক্ঠে
হেমওয়াক্ন। আথম এই গুরুেপূণ্ থিলকক্
ন
আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্রন হ াক্লকক্
ির্যিাি জার্াই এিিং হক্াকর্া থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ িশ্চিে র্া ক্রা থর্শ্চিে ক্রকে আকরা
আপকেে/ডাউর্কেে হজাে সৃঠি ক্রকে আগ্র ী।"
অোম্বেেবলম্বমোর কোটাবলর্া ক্রুজ িম্বলর্, "হক্াথভড-19 ম ামারী ক্ষুিা এিিং খািয
অথর্রাপত্তা সমসযা িথিেন ক্করকছ যা এর আকগই হেকের অকর্ক্ সম্প্রিায়কক্ গ্রাস ক্করথছকলা,
যার মকিয আমার হজলার াজার াজার পথরিার আকছ। যখর্ সরিরা হচইর্ থিপযস্ত
ন ল েখর্
আমাকির খামাথররাও োকির িযিসার লাভ রভাথিে কে হিকখকছ। র্থরশ NY আমাকির
রথেকিশীকির সা াযযক্ারী খািয পযাথিগুথলকক্ সমিকর্র
ন
জর্য জীির্ িিকল হিওয়ার মকো
সুকযাগ উপস্থাপর্ ক্করকছ এিিং এক্ই সাকি আমাকির খামার সম্প্রিায়কক্ ঠেথক্কয় রাখার জর্য
লোই ক্করকছ। আথম গথিেন হয আথম এই িছকরর িাকজকে র্থরশ NY-র জর্য 50 থমথলয়র্
মাথক্নর্ ডলার িরাদ্দ ক্রার জর্য চাপ রিার্ ক্করথছ। পাশাপাথশ, এই আইকর্র স্বাক্ষকরর সাকি,
আমরা এখর্ জীির্ িাাঁচাকর্ার এই হরাগ্রামকক্ অিযা ে রাখা থর্শ্চিে ক্রথছ। আমাকির জর্য
অেযন্ত জরুথর ল এই র্েভ র্ আইকর্ অন্তভভক্ত
ন িাথষক্
ন থরথভউ দ্বারা আমাকির জরুথর খািয িযিস্থা
হজারিার ক্রা। আথম এই লোইকয় আমার স্পর্সর ও অিংশীিার, থসকর্ের থ শ্চি ও হিাকরকলাকক্
এিিং এক্ই সাকি হচয়ারওমযার্ লুপাকডনাকক্ োকির সমিকর্র
ন
জর্য ির্যিাি জার্াকে চাই।
এছাোও আথম গভর্রন হ াক্ল ও োর িলকক্ জীির্ রক্ষাক্ারী এই থিথিমালা স্বাক্ষর ও আমাকির
সম্প্রিায়গুথলকক্ অগ্রাথিক্ার রিাকর্র জর্য ির্যিাি জার্াকে চাই। হযক েভ খািযমূলয িৃশ্চে
পাকি এিিং আকরা হিথশ খািয পযাথি রকয়াজর্ীয় পণ্য থক্র্কে সমসযায় পেকছ, োই এখর্ই ল
র্েভ র্ এই আইকর্র থর্খুে
াঁ সময়। "
বর্উ ইয়কন ফাম নিুেম্বরার (New York Farm Bureau) হপ্রবেম্বেন্ট হেবভে বফোর িম্বলর্,
"র্থরশ NY ম ামারী চলাক্ালীর্ আমাকির খামাথরকির হিকক্ অভািী মার্ুষ পযন্ত
ন খািয হপ ৌঁকছ
হিওয়ার এক্ঠে অথে জরুথর পাইপলাইর্ থ কসকি ক্াজ ক্করকছ, থিকশষ ক্কর যখর্ সরিরা
হচইর্ িযাপক্ভাকি থিথিে কয়থছকলা। আজকক্র গভর্রন হ াক্কলর পিকক্ষপ হরাগ্রামঠেকক্ থর্উ
ইয়ক্ন হেকের জর্য স্থায়ী ক্রকলা। র্থরশ NY খামাথরকির ফল, সিশ্চজ, িুগ্ধজাে পণ্য ও আকরা
অকর্ক্ থক্ছভর ফসল উকত্তালর্, পযাকক্শ্চজিং, এিিং পথরি কর্ সা াযয অিযা ে রাখকি এিিং এক্ই
সাকি সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসীর ক্াকছ খািার হপ ৌঁকছ হিওয়া থর্শ্চিে ক্রকি। থর্উ ইয়কক্নর ক্ৃথষ ও
আমাকির স্থার্ীয় খািয িযিস্থাকক্ হজারিার ক্রার জর্য আমাকির এক্সাকি ক্াজ চাথলকয় যাওয়া

জরুথর, যাকে ক্কর ম ামারী চকল যাওয়ার অকর্ক্ পকরও আমাকির থর্কজকির খাকিযর িযিস্থা
ক্রার সক্ষমো িাকক্।"
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