
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/29/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল িয়স্ক প্রাপ্তিয়স্ক এিং অক্ষম বর্উ ইয়কনিাসীম্বের জর্ে খােে স ায়তার 

অোম্বেস িাডাম্বর্ার জর্ে পেম্বক্ষম্বপর হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

পবরপূরক পুষ্টি স ায়তা হপ্রাগ্রাম্বমর আম্বিের্ সরলীকরণ এিং সুবিধা প্রাবপ্তর জর্ে সময় 

প্রসাবরত করা পবরিতনর্গুবলর অন্তভুনক্ত  

  

প্রম্বচিার লক্ষে হ াগে িয়স্ক প্রাপ্তিয়স্কম্বের খােে বর্রাপত্তা ীর্তা এডাম্বত সা া ে করা  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ পথরপূরক্ পুষ্টি স ায়তা ক্র্ নসূথচতত তাথলক্াভুক্ত ক্রার জর্য আরও 

খাদ্য-অসুরথিত বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রথতবন্ধী বযক্তক্ততদ্র উৎসাথ ত ক্রার উতেতযয 

পথরবতনর্গুথল হ াষণা ক্তরতের্৷ পথরবতনর্গুথলর র্তযয রতয়তে পথরপূরক্ পুষ্টি স ায়তা ক্র্ নসূথচর 

(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) আতবদ্র্ সরল ক্রা, এই পথরবারগুথল 

পুর্ঃপ্রতযয়র্ ক্রার আতগ সুথবযাগুথল হপতত পারার সর্য়ক্াল বাডাতর্া এবং পুর্রায় যংসাপত্র 

প্রক্তিয়া চলাক্ালীর্ এক্ষ্টি সািাৎক্ার সম্পূণ ন ক্রার প্রতয়াজর্ীয়তা দ্রূ ক্রা।  

  

"থর্উ ইয়তক্নর প্রবীণ এবং প্রথতবন্ধী সম্প্রদ্ায়গুথল হক্াথভড-19 র্ ার্ারীর দ্বারা ক্ত ারভাতব 

িথতগ্রস্ত  তয়থেল, যা থক্েু হিতত্র খাদ্য থর্রাপত্তা ীর্তার ক্ারণ  য় এবং অর্যতদ্র হিতত্র এষ্টি 

আরও বাথডতয় হতাতল," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই হগাষ্ঠীগুথলর জর্য SNAP সুথবযাগুথলর 

স জ প্রতবযাথযক্ার এই চাপ ক্র্াতত সা াযয ক্রতব৷ তাতদ্র পরবতী খাবার সুতযাগ ক্খর্ 

আসতব তা থর্তয় ক্াউতক্ ভাবতত  তব র্া এবং আথর্ এই পদ্তিপগুথল থর্তত হপতর গথব নত যা 

এক্ষ্টি থর্থদ্নি আতয় জীবর্যাপর্ ক্তরর্ এর্র্ বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কতদ্র এবং অির্ বযক্তক্ততদ্র হসই 

বা াঁযাগুথল অপসারণ ক্তর যা তাতদ্র খাদ্য সুথবযাগুথল অযাতেস ক্রতত বাযা হদ্য় যা তাতদ্র 

হিথবতল খাবার রাখতত সা াযয ক্রতত পাতর।"  

  

র্াথক্নর্ যুক্তরাতের থডপািনতর্ন্ট অফ এথগ্রক্ালচার (U.S. Department of Agriculture) হেি 

অথফস অফ হিতম্পারাথর অযান্ড থডতসথবথলষ্টি অযাথসসিযান্সতক্ (Office of Temporary and 

Disability Assistance) অর্ুতর্াদ্র্ ক্তরতে, যারা থর্উ ইয়তক্ন SNAP পথরচালর্া ক্তর, এক্ষ্টি 

সরলীকৃ্ত আতবদ্র্ প্রদ্ার্ ক্রার জর্য৷ এই সংথিপ্ত আতবদ্র্ ফর্ নষ্টি SNAP-এর জর্য আতবদ্র্ 

এবং পুর্ঃপ্রতযয়র্ উভতয়র জর্যই বযব ার ক্রা হযতত পাতর—যা হযাগয বয়স্ক এবং অির্ 

প্রাপ্তবয়স্কতদ্র জর্য প্রক্তিয়াষ্টি স জ ও সরল ক্রতব। পথরবারগুথলতক্ হক্বল এক্ষ্টি এক্ক্ 

থযতির আতবদ্র্ সম্পূণ ন ক্রতত  তব, সার্তর্ এবং থপেতর্, যা সুথবযাগুথলর জর্য আতবদ্র্ বা 

পুর্ঃপ্রতযয়র্ ক্রার জর্য প্রতয়াজর্ীয় সর্য় এবং প্রতচিাতক্ বযাপক্ভাতব হ্রাস ক্তর।  



  

থডতসম্বর হিতক্ শুরু ক্তর, হযাগয বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এখর্ 36 র্াতসর জর্য তাতদ্র 

সুথবযাগুথলতক্ পুর্ঃপ্রতযয়র্ ক্রতত পারতব - পরু্রায় পুর্:প্রতযয়তর্র জর্য আতগর সর্য়সীর্ার 

হচতয় 12 র্াস হবথয। উপরন্তু, আতবদ্র্ক্ারীতদ্র আর তাতদ্র সুথবযাগুথলতক্ পুর্ঃপ্রতযথয়ত ক্রার 

জর্য এক্ষ্টি সািাৎক্ার সম্পূণ ন ক্রতত  তব র্া - যা প্রায়যই সফল পুর্ঃপ্রতযয়তর্র হিতত্র সব 

হচতয় বড বাযাগুথলর র্তযয এক্ষ্টি।  

  

যথদ্ও থর্উ ইয়ক্ন 60 বের বা তার হবথয বয়সী প্রাপ্তবয়স্কতদ্র র্তযয SNAP এ অংযগ্র তণর হিতত্র 

হদ্তযর হর্তৃত্ব হদ্য়, তবুও এর  ার রাতজযর সার্থগ্রক্ গতডর হিতক্ ক্র্। প্রায় 70 যতাংয হযাগয 

বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক এবং অির্ বযক্তক্তরা সুথবযা পাওয়ার জর্য র্থিভুক্ত  তয়তের্, যা অর্ুর্ার্ ক্রা 

রাজযবযাপী অংযগ্র তণর প্রায় 89 যতাংয  াতরর হিতক্ উতেখতযাগযভাতব ক্র্।  

  

এই ক্র্ অংযগ্র তণর জর্য প্রস্তাথবত এক্ষ্টি প্রযার্ ক্ারণ  ল SNAP-এর জর্য আতবদ্র্ ক্রার 

ফতর্ নর দদ্ নয এবং জষ্টিলতা। থর্য়থর্ত আতবদ্র্ষ্টিতত র্য় পষৃ্ঠার প্রশ্ন এবং এক্ষ্টি পথরবাতরর 

হযাগযতা থর্য নারতণর জর্য প্রতয়াজর্ীয় তিয অন্তভুনক্ত ক্রা  তয়তে। হযত তু বহু বয়স্ক এবং 

প্রথতবন্ধী বযক্তক্ত থর্থদ্নি আতয়র উপর থর্ভনর ক্তর বসবাস ক্তরর্ এবং সাযারণত অতর্ক্ ক্র্ 

পথরবাতরর পথরবতনর্গুথল অর্ুভব ক্তরর্, তাতদ্র হযাগযতা যাচাই ক্রতত এবং সুথবযাগুথল গণর্া 

ক্রার জর্য অতর্ক্ ক্র্ ততিযর প্রতয়াজর্  য়।  

  

উপরন্তু, গতবষণায় হদ্খায় হয 65 বের বা তার হবথয বয়সীতদ্র জর্য SNAP সুথবযা প্রদ্াতর্র ফতল 

স্বাতযযর ভাতলা ফলাফল পাওয়া যায়। SNAP এবং হ্রাসপ্রাপ্ত দ্ী নতর্য়াদ্ী পথরচয নার যাপর্, স্বাযয 

সংিান্ত খরচ, এবং জরুরী সািাততর র্তযয এক্ষ্টি সরাসথর হযাগসূত্র রতয়তে। SNAP সুথবযাগুথল 

প্রাপ্ত  ওয়া 65 বের বা তার হবথয বয়সীতদ্রতক্ তাতদ্র সীথর্ত সংযার্গুথলতক্ হপ্রসক্তিপযর্ 

এবং ভাডার র্ততা অর্যার্য হর্ৌথলক্ চাথ দ্াগুথল পূরতণর জর্য অি ন প্রদ্াতর্র উপর র্জর 

হক্ন্দ্রীভূত ক্রতত সির্ ক্তর।  

  

অস্থায়ী ও প্রবতিন্ধী কা নালয় বর্ি না ী হেপুষ্টি কবমের্ার িারিারা বস. গুইর্ 

িম্বলর্, "তাতদ্র SNAP সথুবযাগুথলর জর্য আতবদ্র্ ক্রা এবং বজায় রাখা স জ ক্তর, আর্রা 

আরও হবথয সংখযক্ দ্ুব নল থর্উ ইয়ক্নবাসীতদ্র তাতদ্র হিথবতল স্বাযযক্র, পুষ্টিক্র খাবার রাখতত 

উৎসাথ ত ক্রতত পাথর৷ আথর্ রাতজযর আরও হবথয পথরবারতক্ গুরুত্বপণূ ন SNAP সুথবযাগুথল 

অযাতেস ক্রতত সা াযয ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুতলর হর্তৃত্বতক্ সাযুবাদ্ জার্াই।"  

  

অবিস ির েে এজজং (Office for the Aging) এর বেম্বরক্টর হগ্রগ ওলম্বসর্ 

িম্বলম্বের্, "বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কতদ্র জর্য, খাদ্য থর্রাপত্তা ীর্তা দ্ী নযায়ী হরাগ, অসুযতা এবং 

দ্ুব নলতার সাতি সম্পথক্নত, হয ক্ারতণ পুষ্টি আর্াতদ্র র্ ার্ারীর প্রথতক্তিয়া প্রতচিার র্ূল র্জতর 

হিতক্তে। গভর্ নর হ াচুতলর হর্তৃতত্ব, আর্রা খাদ্য প্রাথপ্তর বাযাগুথল ক্াষ্টিতয় উ তত হ ার্ 

হডথলভাথর র্তডলগুথলতক্ বযাপক্ভাতব প্রসাথরত ক্তরথে। িুযার সম্মুখীর্  ওয়া সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসীতদ্র জর্য SNAP সুথবযা এবং সম্পূরক্ জরুরী স ায়তার হিতত্রও গভর্ নর হর্তৃত্ব 

প্রদ্ার্ ক্তরতের্। র্ ার্ারীষ্টির ক্ারতণ যাতদ্র সব হচতয় হবথয প্রতয়াজর্ তাতদ্র সা াযয পাওয়ার 

হিতত্র আর্াতদ্র তৎপর িাক্ার দ্াথব অবযা ত রতয়তে। আতবদ্র্ প্রক্তিয়া স জ ক্রতত এবং 



বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কতদ্র জর্য খাদ্য স ায়তার যারাবাথ ক্তা থর্ক্তিত ক্রার জর্য এই গুরুত্বপূণ ন 

হপ্রাগ্রাতর্র পথরবতনর্গুথল প্রদ্ার্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুতলর সাতি হযাগ থদ্তত হপতর আথর্ 

গথব নত।"  
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