অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/21/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

ছুটির হমৌসুম চলাকালীর্ সমম্বে হরম্বতারাাঁ েক্তিোলীকরণ কমসূ
ন বচর মাধ্েম্বম অভািী
কবমউবর্টিগুম্বলাম্বে 200,000 আ ার হ ৌৌঁম্বছ হেো ম্বি িম্বল গভর্রন হ াকম্বলর হ াষণা

25 বমবলের্ ডলাম্বরর এই কমসূন বচ র্াবরে বর্উ ইেকন ইবর্বেম্বেটিভ এর সফলোর সম্বে
হ াগ ম্বে াম্বে, া টিম্বক িাকার জর্ে সংগ্রাম কম্বর াওো হরম্বতারাাঁগুম্বলাম্বক
েক্তিোলী করার াো াবে অভািী বরিারগুম্বলার জর্ে খািার হ াগার্ হেোর িেিস্থা
করম্বি
এই কমসূন বচর আওোধ্ীর্ হরম্বতারাাঁগুম্বলা বর্উ ইেকন হেম্বির অঞ্চল ও
কবমউবর্টিগুম্বলার বিবচম্বযের প্রবেবর্বধ্ত্ব করম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেরের হররতারাাঁ শক্তিশালীক্রণ ক্র্সূন থি
(Restaurant Resiliency Program) এই েুটের হর্ৌসুরর্র হশষ র্াগাদ অভাবী থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর
ক্ারে 200,000 খাবার হ ৌৌঁরে থদরব। এই ক্র্সূন থির সরে জথিত সব হররতারাাঁ থর্উ ইয়ক্ন হেরের
সব অঞ্চরল অবথিত এবং হেরের ববথিরযযর প্রথতথর্থিত্ব ক্ররব, হেখারর্ বহু অংশগ্র ণক্ারী
হররতারাাঁ হক্াশার ও ালাল খাবাররর বযবিা ক্ররব এবং সংখযাল ু ও র্থ লারদর-র্াথলক্ার্ািীর্
বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুরলার প্রথতথর্থিত্ব ক্ররব।
"এই েুটের হর্ৌসুরর্ থর্উ ইয়ক্ন হেরের হক্ারর্া থরবার ক্ষুিাতন িাক্রব র্া," িম্বলম্বছর্ গভর্রন
হ াকল। "র্ ার্ারী িলাক্ালীর্ সর্রয় খাদয অথর্রা ত্তার সম্মুখীর্ ওয়া থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর
এবং ক্ােক্রর্
ন
সিল রাখরত সংগ্রার্ ক্রর োওয়া হররতারাাঁগুরলারক্ সা ােয ক্রার জর্য হররতারাাঁ
শক্তিশালীক্রণ ক্র্সূন থি এক্টে অথভর্ব উ ায় অবলম্বর্ ক্ররে। এিররর্র ক্র্সূন থিগুরলা
সহৃদয়তা ও স রোথগতার স্পৃ া প্রদশর্ন ক্রর ো থর্উ ইয়রক্নর সফলতার জর্য অতযন্ত
গুরুত্ব ূণ।"
ন
এই ক্র্সূন থির র্ািযরর্ ক্ৃথষ ও বাজার থবভাগ (Department of Agriculture and Markets) এখর্
েন্ত
ন হররতারাাঁগুরলার ক্াে হিরক্ ক্রয়ক্ শতাথিক্ আরবদর্ হ রয়রে, োরদর র্রিয এক্
তৃতীয়াংরশরও হবথশ সংখযাল ু ও র্থ লারদর র্াথলক্ার্ািীর্ বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুরলা হিরক্ এরসরে।
হসগুরলার র্রিয 215টে হররতারাাঁ অর্ুরর্াদর্ হ রয়রে োরদর র্রিয হক্াশার ও ালাল খাবার
প্রস্তুত ক্ররব এর্র্ 34টে হররতারাাঁও অন্তভুি
ন ররয়রে। হসইসারি, থর্উ ইয়রক্নর 10টে ফুড
বযাংরক্র প্ররতযক্টের অঞ্চলগুরলারত িাক্া হররতারাাঁগুরলারক্ অর্ুরর্াদর্ হদয়া রয়রে, ো এই
ক্র্সূন থির হেেবযা ী থবস্তৃথতর প্রর্াণ। অর্ুরর্াথদত হররতারাাঁগুরলার তাথলক্া এখারর্ হদখুর্।

অর্ুরর্াথদত হররতারাাঁ শক্তিশালীক্রণ ক্র্সূন থির থর্ল প্ল্যারর্র উদা ররণর র্রিয ররয়রে:
• িাচনা ( Barcha), বর্উ ইেকন , বর্উ ইেকন : হফরসস NY, ইর্ক্. ( FACES NY, Inc.) এবং
ফুড বযাংক্ ফর দযা থর্উ ইয়ক্ন থসটে (Food Bank for New York City)-এর র্ািযরর্ 1,400
খাবার থবতরণ ক্রা রয়রে।
o এসব খাবাররর র্রিয র্যাথরর্ারা সস স থবফ থর্েবল, াবড
ন রাইস, ও হর্সক্্লুর্
স্প্রং থর্ক্স সালাদ; ক্তক্রস্প্স্প থিরক্র্, গাথলক্
ন বাোর র্যাশড রেরো, ও াথর্
র্াোডন হেথসং স
াতা ক্থ র সালাদ; হভগার্ ক্তজবাথররো উইি ক্রলাসাল
েসরোর্, অযারভাক্ারডা, াক্া েরর্রো, অগাথর্ক্
ন
ালং শাক্, জল াই, ও
আটেন রিাক্; ভূ র্িযসাগরীয় থগ্রলড থিরক্র্, াব রাইস,
ন
ও জুথলরয়র্ সবক্তজ ; ক্তক্রস্প্স্প
থফশ, ক্তক্রথর্ র্যাশড রেরো, ও স্প্রং থর্ক্স সালাদ; এবং বাটেভথতন ক্ুইরর্ায়া,
অগাথর্ক্
ন
ালং শাক্, র্ের, গাজর, ও অযারভাক্ারডা, ইতযাথদ অন্তভুি
ন ররয়রে।
o সবগুরলা খাবারর থর্উ ইয়ক্ন হিরক্ সংগ্র ক্রা উ াদার্ বযব ার ক্রা রব।
• ফাোরসাইড হ াক্তডংস ( Fireside Holdings), মর্বস, বর্উ ইেকন : রক্লযান্ড
ক্াউথির ের্রি শারবাস ( Tomche Shabbos) এবং র্িইোর্
ন
থর্উ
ন
ইয়রক্নর আঞ্চথলক্
ফুড বযাংরক্র র্ািযরর্ 7,000 হক্াশার খাবার বির্ ক্রা রব।
o খাবারগুরলার র্রিয থবফ থিরেে উইি গ্রযাথভ, স্ম্যাশড ইউক্র্ রেরো, িাডন থগ্রর্
থবর্, ও ফরলর হর্ারব্বা; এবং থিরর্র হিে, াাঁিথর্শাথল র্াশরুর্, িাউর্ রাইস
উইি হলথিস এন্ড থবর্, ও হরারেড থ য়াস ,ন ইতযাথদ অন্তভুি
ন ররয়রে।
o থর্উ ইয়ক্ন হিরক্ সংগ্র ক্রা উ াদার্গুরলার র্রিয থ য়
াঁ াজ, থগ্রর্ থবর্, আর ল,
র্াশরুর্, র্াশ াথত, ও র্ুরগী, ইতযাথদ অন্তভুি
ন ররয়রে।
•
াসম্বকল'স বসফুড মাম্বকনি এন্ড কোম্বফ ( Haskell's Seafood Market and Café),
ওম্বেে োম্পির্, বর্উ ইেকন : থর্উ থডররক্শর্ সাথভনরসস ( New Direction Services),
ফুড বযাংক্ ফর দযা থর্উ ইয়ক্ন থসটে, ও লং আইলযান্ড হক্য়াস (ন Long Island Cares)-এর
র্ািযরর্ 500 এরও হবথশ হবলার খাবার বির্ ক্রা রব।
o খাবারগুরলার র্রিয থগ ,ন থবর্স, িাউর্ রাইস, ও সবক্তজ ; োইলথফশ ক্াথর উইি
ফযাররা ও সবক্তজ ; স্ট্রাই ড বযাস উইি ক্ুইরর্ায়া, হলর্টেল, ও সবক্তজ ; র্যারো
র্াথ -র্াথ উইি িাউর্ রাইস এন্ড হভক্তজরেবলস; হলর্র্ হ
ার েুর্া উইি
ক্ুইরর্ায়া এন্ড হভক্তজরেবলস; র্ঙ্কথফশ ফযাররা থররসারো উইি হভক্তজরেবলস;
থসয়াডন থস েযারলা স উইি ক্ুইরর্ায়া এন্ড হভক্তজরেবলস; এবং আররা অরর্ক্
থক্েু অন্তভুি
ন ররয়রে।
o থর্উ ইয়ক্ন হিরক্ সংগ্র ক্রা উ াদার্গুরলার র্রিয েুর্া, র্ঙ্কথফশ, থস েযারলা ,
আলু , াসরল,
ন
াতা ক্থ , র্িু , থগ ,ন োইলথফশ, স্ট্রাই ড বযাস, িাইর্, ালং
শাক্, ইতযাথদ উ াদার্ অন্তভুি
ন ররয়রে।
• হসম্বরর্বডব টি ( Serendipity), ইিাকা, বর্উ ইেকন : এর্থফল্ড ফুড যাথি ( Enfield
Food Pantry) এবং ফুড বযাংক্ অব দযা সাদার্ টেয়ার
ন
( Food Bank of the Southern
Tier)-এর র্ািযরর্ 500 হবলার খাবার বির্ ক্রা রব।
o খাবারগুরলার র্রিয ররয়রে: ভাত, র্থরি, থ য়
াঁ াজ, েরর্রো, রসুর্ , হক্ই ার,
হরাজরর্থর, ও িাইর্ স র্ুরগীর র্াংস; ভাত, গাজর, ালং শাক্, ক্তক্রর্, হরারদ
শুক্ারর্া েরর্রো, থ য়
াঁ াজ, রসুর্ , ও ারথর্সার্ থিজ স র্ুরগীর র্াংস;

বারথবথক্উ সস, ক্র্ স
ন
ুলড ক্ন , এবং সল্ট রেরো; এবং ক্ুসক্ুস, থ য়
াঁ াজ,
র্থরি, গাজর, গাবার্রজা
ন
থবর্, আলু , হোয়াশ, ফুলক্থ , ও েরর্রো স থিরক্র্
সরসজ।
▪ থর্উ ইয়ক্ন হিরক্ সংগ্র ক্রা উ াদার্গুরলার র্রিয থ য়
াঁ াজ, রসুর্ , ক্তক্রর্,
ও আলু অন্তভুি
ন ররয়রে।
এই ক্র্সূন থি োয়ক্ররর্
ন
হররতারাাঁগুরলার ক্াে হিরক্ আরবদর্ গ্র ণ ক্রা অবযা ত রাখরব এবং
ত থবল ফুথররয় োওয়ার আগ েন্ত
ন এটে অবযা ত িাক্রব। এখারর্ বািথত তিয এবং এই
ক্র্সূন থির আরবদর্ য াওয়া োরব।
হেম্বির কৃবষ কবমের্ার বরচাডন এ. িল িম্বলর্, "আর্ারদর হররতারাাঁ শক্তিশালীক্রণ ক্র্সূন থি
হজারারলাভারব শুরু রয়রে এবং হেেবযা ী অভাবী থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর ক্ারে হ ৌৌঁরে োরে
এবং এক্ইসারি আর্ারদর হররতারাাঁগুরলারক্ এই িযারলক্তজং সর্য় অথতক্রর্ ক্রায় সা ােয
ক্ররত তারদর জর্য থিথতশীলভারব গ্রা ক্ সরবরা ক্রর োরে। আথর্ আর্ারদর হেরের
হক্াণায় হক্াণায় অবথিত হররতারাাঁগুরলারক্ থর্জ থর্জ ক্থর্উথর্টেরত দরক্ষ গ্র ণ ক্ররত
উৎসাথ ত ক্রথে। এই দারুণ ক্র্সূন থির সারি সম্পৃি হ ার্, এবং থর্উ ইয়রক্ন উৎ াথদত
উ াদার্গুরলা বযব ার ক্রার র্ািযরর্ আর্ারদর ক্ৃষক্রদর বািথত উন্নথতর সুরোগ ক্রর থদর্।"
াোর বি আম্বমবরকা (Hunger Free America)-এর CEO হজাম্বেল িাগ নিম্বলর্, "এটে
এক্ই সর্রয় ক্ষুিাতন থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর ক্ারে খাবার হ ৌৌঁরে হদয়া এবং সংগ্রার্ ক্রর োওয়া
হররতারাাঁগুরলারক্ বযবসা িরর রাখরত সা ােয ক্রার এক্টে ির্ৎক্ার উ ায়। প্রবীণ ও প্রথতবন্ধী
বযক্তিরদর জর্য হফডাররল-অিায়রর্র
ন
SNAP সুথবিা াওয়া স জতর ক্রার জর্য গভর্ররর
ন
গৃ ীত গুরুত্ব ূণ উরদযাগগুরলার
ন
সারি সক্তম্মথলতভারব এই প্ররিষ্টা এই িযারলক্তজং েুটের হর্ৌসুরর্
ক্ষুিা দূরীক্ররণ থক্েুো ভূ থর্ক্া রাখরব।"
বফবডং বর্উ ইেকন হেি (Feeding New York State)-এর এক্তিবকউটিভ বডম্বরক্টর ডোর্
ইগার্ িম্বলর্, "হররতারাাঁ শক্তিশালীক্রণ ক্র্সূন থি থর্রয় গভর্রন হ াক্রলর হর্তৃত্ব সথতযক্ার
অরিইন এক্টে অথভর্ব সরক্াথর র্ীথতর্ালার জন্ম থদরয়রে। ফুড বযাংক্ ক্থর্উথর্টেরত আর্রা
হররতারাাঁগুরলার সারি র্তু র্ অংশীদাথরত্ব িা র্ ক্ররত সক্ষর্ রয়থে, এবং এসব অংশীদাথররত্বর
র্ািযরর্ এখর্ আর্রা প্ররতযক্ সপ্তার অতযন্ত উচ্চ-র্ার্সম্মত াজার াজার খাবার সরবরা
ক্রথে। থর্রজরদর হক্ারর্া হদাষ োিাই খাদয অথর্রা ত্তার সম্মুখীর্ ওয়া থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এসব
উচ্চ-র্ার্সম্মত খাবার উ রভাগ ক্ররত াররের্। ক্ৃথষ ও বাজার থবভারগর ক্র্ীরা এই প্ররিষ্টার
প্রথতটে দরক্ষর অতযন্ত গুরুত্ব ণ
ূ ভূ
ন থর্ক্া ালর্ ক্ররের্। হররতারাাঁ শক্তিশালীক্রণ ক্র্সূন থি
ক্াজ ক্ররে, এবং আর্রা এটের অংশ রত হ রর গথবত।।"
ন
বর্উ ইেকন হেি হরস্িুম্বরন্ট অোম্বসাবসম্বেের্ (New York State Restaurant
Association)-এর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO হমবলসা হেইসচুি িম্বলর্, "হ ৌৌঁরে হদয়া প্রথতটে
খাবার এবং অংশগ্র ণক্ারী প্রথতটে হররতারাাঁর র্িয থদরয় হররতারাাঁ শক্তিশালীক্রণ ক্র্সূন থি
অিনর্থতক্
ন
িযারলজ হিরক্ উত্তররণ এক্সরে ক্াজ ক্রার ক্ষর্তার দৃষ্টান্ত তু রল িররে। এসব
র্াইলফলক্ এক্টে র্ ার্ারী- রবতী থবরে আর্ারদর হসরর উঠায় স ায়তা ক্রার জর্য থর্উ

ইয়রক্নর হররতারাাঁগুরলার হে গথতশীলতার প্ররয়াজর্ তারই অংশ। এসব র্াইলফলক্ অজনরর্ এই
ক্র্সূন থিরক্ এথগরয় হর্য়ার জর্য গভর্রন হ াক্লরক্ ির্যবাদ। হররতারাাঁ থশল্প এবং থর্উ
ইয়ক্নবাসীরদর উভরয়র জর্য হেক্সই ও দী িায়ী
ন
স ায়তা থর্ক্তিত ক্ররত আর্রা হেরের
ক্র্ক্তন
ন ারদর সারি অবযা তভারব ক্াজ ক্রর োওয়ার প্রতযাশা রাথখ।"
বর্উ ইেকন হেি লোটিম্বর্া হরস্িুম্বরন্ট িার এন্ড লাউঞ্জ অোম্বসাবসম্বেের্ (New York
State Latino Restaurant Bar and Lounge Association)-এর হপ্রবসম্বডন্ট হজফবর
গাবসো
ন িম্বলর্, "এই েুটের হর্ৌসুরর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর ক্ারে ক্রয়ক্ লক্ষাথিক্ খাবার হ ৌৌঁরে
হদয়ার াশা াথশ এক্ই সর্রয় ক্ােক্রর্
ন
থরিালর্া ক্ররত সংগ্রার্ ক্রর োওয়া হেেবযা ী বহু
হররতারাাঁয় অথত প্ররয়াজর্ীয় র্ূলির্ প্ররবশ ক্রারব এর্র্ এক্টে অথত গুরুত্ব ূণ ও
ন অথভর্ব
ক্র্সূন থিরত গভর্রন হ াক্রলর সারি অংশীদার রত হ রর আর্রা হরার্াক্তঞ্চত।"
এম্পাোর হেি হরস্িুম্বরন্ট এন্ড িোভার্ নঅোম্বসাবসম্বেের্ (Empire State Restaurant &
Tavern Association)-এর এক্তিবকউটিভ বডম্বরক্টর স্কি ওম্বেিলার িম্বলর্, "িালু ওয়ার
রর অল্প সর্রয়র র্রিযই হররতারাাঁ শক্তিশালীক্রণ ক্র্সূন থি হেেবযা ী থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর ক্ারে
ুটষ্ট সরবরা ক্রার হক্ষরয হে সাফলয অজনর্ ক্রররে তা হদরখ আর্রা উেথসত। এটে িলর্ার্
র্ ার্ারীর ফরল বতথর ওয়া অিনর্থতক্
ন
িযারলজগুরলার সারি সংগ্রার্ ক্রর োওয়া
হররতারাাঁগুরলার জর্য গুরুত্ব ূণ বযবসার
ন
সুরোগ থর্রয় আসরে, এবং আর্রা থর্উ ইয়ক্ন বযা ী
হররতারাাঁগুরলারক্ এই প্ররিষ্টায় হোগদার্ ক্ররত হজারারলাভারব উৎসাথ ত ক্রথে।"
বর্উ ইেকন বসটি সব িাবলটি অোলাম্বেন্স (New York City Hospitality Alliance)-এর
এক্তিবকউটিভ বডম্বরক্টর অোন্ড্রু বরক্তজ িম্বলর্, "এই সািাদার্ক্ারী ক্র্সূন থি সংগ্রার্ ক্ররত
িাক্া হররতারাাঁগুরলার সারি খাদয অথর্রা ত্তার সম্মুখীর্ থরবারগুরলার সংরোগ িা র্ ক্ররে,
এবং হক্াথভড-19 র্ ার্ারীর দ্বারা আথিক্ভারব
ন
থব েত
ন ওয়া হলাক্জরর্র জর্য এক্টে
সর্য়ার্ুগ ও প্রভাব সৃটষ্টক্ারী সংিার্ থ রসরব ভূ থর্ক্া রাখরে। এই েুটের হর্ৌসুরর্ থর্উ
ইয়ক্নবাসীরদর জর্য স্বক্তত বরয় আর্ার াশা াথশ এক্ই সর্রয় হেেজুরি র্র্-এন্ডহররতারাাঁগুরলারক্ শক্তি হোগার্ হদয়ার এই সুথিথন্তত ক্র্সূন থি এথগরয় হর্য়ায় তারদর হর্তৃরত্বর
জর্য আর্রা গভর্রন হ াক্ল এবং আইর্ প্ররণতারদর প্রশংসা ক্থর।"
25 থর্থলয়র্ ডলাররর এই হররতারাাঁ শক্তিশালীক্রণ ক্র্সূন থি হররতারাাঁ থশরল্পর জর্য স্বক্তত বরয়
আর্রে, ো অবযা তভারব হক্াথভড-19 র্ ার্ারীর ফরল বতথর ওয়া িযারলজগুরলা হর্াক্ারবলা
ক্রর োরে। এই ক্র্সূন থি র্াথরশ থর্উ ইয়ক্ন ইথর্থশরয়টেভ এর সফলতার সরে হোগ রত োরে,
ো থর্উ ইয়রক্নর হররতারাাঁগুরলা হিরক্ প্রস্তুতক্ৃত খাবার ক্রয় ক্রর অভাবী থরবারগুরলার ক্ারে
হ ৌৌঁরে হদয়ার জর্য থর্উ ইয়রক্নর ফুড বযাংক্ ও জরুথর খাদয প্রদার্ক্ারীরদর হর্েওয়াক্নগুরলারক্
ত থবল প্রদার্ ক্ররে।
হররতারাাঁ শক্তিশালীক্রণ ক্র্সূন থি থর্উ ইয়ক্ন হেরের 2021-22 বারজরে াশ ওয়া ত থবল
হিরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেরের স্বািয থবভারগর তরফ হিরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেেবযা ী দশটে খাদয
বযাংরক্র হর্েওয়ারক্নর ক্ারে অর্ুদার্ হ ৌৌঁরে থদরে। জরুথর খাদয প্রদার্ক্ারীরা থর্উ ইয়ক্ন
হেরের ক্ৃথষ ও বাজার থবভাগ ক্তৃক্
ন উ েুি থবরবথিত ওয়া হররতারাাঁগুরলার সরে সরাসথর

ক্াজ ক্ররব। হররতারাাঁগুরলা MyPlate.gov র্ার্দণ্ড অর্ুসরণ ক্রর খাবার প্রস্তুত ক্ররে, এবং
লাইরসক্তসং সংক্রান্ত আবশযক্তার বযা ারর ালর্াগাদ িাক্রে, এবং সব স্বািয থর্রীক্ষায় উত্তীণ ন
রয়রে। অংশগ্র ণক্ারী হররতারাাঁগুরলারক্ সম্ভাবয হক্ষরয থর্উ ইয়ক্ন হিরক্ সংগ্র ক্রা
উ াদার্গুরলা বযব ার ক্ররত উৎসা হদয়া রে।
###

আর ো সংবোদ পোওয়ো যোরব এখোরে www.governor.ny.gov -এ
নেউ ইয়র্ক স্টেট | এক্সিনর্উটটভ স্টেম্বো | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

