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গভর্ নর হ াকল জার্ুয়াবরম্বে বর্উ ইয়কনিাসীম্বক খাদ্ে স ায়ো প্রদ্াম্বর্র জর্ে অবেবরক্ত 

230 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার হ াষণা করম্বলর্  

  

সি SNAP পবরিার সম্বি নাচ্চ িাত্রার খাদ্ে স ায়ো পাম্বি  

  

দদ্র্ন্দির্ চাব দ্া হিটাম্বে 2.77 বিবলয়ম্বর্র হিবে বর্উ ইয়কনিাসী সম্পূরম্বকর উপর বর্ভনর 

কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে সম্পূরক্ পুষ্টি স ায়তা ক্র্ নসূথির 

(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) তাথলক্াভুক্ত সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসী 

জার্ুয়াথর র্াকস অর্ুকর্াথিত সকব নাচ্চ র্াত্রার খািয স ায়তা পাকব। SNAP-এ অংশগ্র ণক্ারী 

সক্ল গ ৃস্থাথল, ইথতর্কযয োরা সকব নাচ্চ সুথবযা পাকে তারা স , এই র্াকসই এক্ষ্টি অথতথরক্ত 

সম্পূরক্ বরাদ্দ পাকব, ো হেকির অি নর্ীথতকত প্রায় 230 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার হেডাকরল 

ত থবল আর্কব।  

  

"আর্রা েখর্ র্ ার্ারীর ক্াষ্টির্য স য ক্কর োচ্ছে, অকর্ক্ হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসী দির্চ্ছির্ িাথ িা 

হর্িাকত থ র্থশর্ খাকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই অথতথরক্ত খািয সুথবযা পুকরা হেকি খািয 

অথর্রাপত্তা িরূ ক্রার হেকত্র এক্ষ্টি অথত গুরুত্বপূণ ন ভূথর্ক্া পালর্ ক্রকব। েখর্ িাণ্ডা 

আব াওয়া পথরবাকরর বাকজকি িাপ সষৃ্টি ক্রকে, তখর্ এই অথতথরক্ত SNAP ত থবল অথত 

প্রকয়াজর্ীয় ত্রাণ প্রিার্ ক্রকব।"  

  

জরুথর স ায়তা সম্পূরক্ এর্র্ গ ৃস্থাথলকক্ প্রিার্ ক্রা  য় োরা সাযারণত প্রথতর্াকস সকব নাচ্চ 

অর্ুকর্াথিত পে নাকয়র SNAP সুথবযা পায় র্া, SNAP এক্ষ্টি হেডাকরল অি নাথয়ত ক্র্ নসূথি োর 

তত্ত্বাবযার্ ক্কর অথেস অে হিকম্পারাথর অযান্ড থডজযাথবথলষ্টি অযাথসকেন্স (Office of 

Temporary and Disability Assistance, OTDA)। হেসব গ ৃস্থাথল ইথতর্কযয সকব নাচ্চ পে নাকয় বা 

তার ক্াোক্াথে সুথবযা পাকে, ো  কলা িার সিকসযর গ ৃস্থাথলর জর্য 835 র্াথক্নর্ ডলার, তারা 

ক্র্পকে 95 র্াথক্নর্ ডলাকরর এক্ষ্টি সম্পূরক্ অি ন পাকব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন থসষ্টির বাইকরর ক্াউথিগুথলকত SNAP গ ৃস্থাথল এই সুথবযা পাকব 12 জার্ুয়াথর, বুযবার 

হিকক্ 21 জার্ুয়াথর, শুক্রবার, থির্ হশকষর আকগ। পাাঁি-ক্াউথি থর্উ ইয়ক্ন থসষ্টি অঞ্চকলর SNAP 

গ ৃস্থাথল তাকির সুথবযা পাকব 15 জার্ুয়াথর, শথর্বার হিকক্ এই র্াস হশষ  ওয়ার পূকব ন।  

  



হক্াথভড-19 র্ ার্ারী থর্তযথিকর্র জীবর্োত্রাকক্ প্রভাথবত ক্রা অবযা ত িাক্ায় সর্সযার 

সম্মুখীর্  ওয়া থর্উ ইয়ক্নবাসীরা বযাপক্ভাকব SNAP-এর উপর থর্ভনরশীল  কয় আকের্। 2020 

সাকলর র্ািন র্াকস র্ ার্ারী শুরুর পর প্রির্ র্াসগুথলকত, থর্উ ইয়ক্ন SNAP তাথলক্ায় লেণীয় 

পথরর্াণ বচৃ্ছি হিকখকে।  

  

প্রািথর্ক্ এই বচৃ্ছি ষ্টিকক্ আকে, এবং প্রাপক্ সংখযা প্রািথর্ক্ থবস্তাকরর পরপর হেখাকর্ থেকলা 

হসখাকর্ই আকে, ো প্রাক্-র্ ার্ারী র্াত্রার হিকক্ উকেখকোগয পথরর্াণ হবথশ। 2021 সাকলর 

র্কভম্বর পে নন্ত, প্রায় 1.6 থর্থলয়র্ গ ৃস্থাথলর হর্াি 2.77 থর্থলয়র্ থর্উ ইয়ক্নবাসী SNAP সুথবযা 

পাকে।  

  

OTDA-র ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ টটম্বয়টজ িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর 

গ ৃস্থাথলসরূ্ক র জর্য এই খািয সুথবযা ক্ী ভীষণ প্রভাব হেকলকে তা বকল হশষ ক্রা োকব র্া। 

র্ ার্ারী শুরু  ওয়ার পর হিকক্ SNAP গ ৃস্থাথলগুথল হেই অথতথরক্ত সুথবযা হপকয়কে তা লাখ 

লাখ থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ খািয অথর্রাপত্তা এড়াকত সা ােয ক্করকে এবং িলর্ার্ জর্স্বাস্থয জরুথর 

অবস্থার সর্কয় তাকির িাথ িা হর্িাকত সা ােয ক্করকে।"  

  

আকগর র্াসগুথলকত, হপকর্িগুথল সরাসথর প্রাপকক্র বতনর্ার্ ইকলক্ট্রথর্ক্ হবকর্থেি ট্রান্সোর 

অযাক্াউকি প্রিার্ ক্রা  কয়থেল এবং ো বতনর্ার্ EBT ক্াডন থিকয় অযাকেস ক্রা হেকত পাকর। 

থর্য়থর্ত SNAP সুথবযাগুথলর র্ত, পথরপূরণক্ারী সুথবযাগুথলকক্ অর্ুকর্াথিত থরকিইল খাবাকরর 

হিাক্ার্ হিকক্ খাবার হক্র্ার ক্াকজ বযব ার ক্রা হেকত পাকর। হেকক্াকর্া অবযবহৃত SNAP 

সুথবযা স্বয়ংচ্ছক্রয়ভাকব পকরর র্াকস হোগ  কব।  

  

এোড়াও SNAP সুথবযা থর্উ ইয়কক্নর অি ননর্থতক্ পুর্রুিাকর জরুথর ভূথর্ক্া রাকখ, ক্ারণ র্াথক্নর্ 

অি নর্ীথতকত SNAP-র প্রভাব পথরর্াপক্ এক্ষ্টি হেডাকরল গকবষণা অর্েুায়ী, থবথর্কয়াগ ক্রা 

প্রথতষ্টি হেডাকরল ডলার 1.54 ডলার অি ননর্থতক্ ক্র্ নক্াণ্ড সষৃ্টি ক্কর। গকবষণায় এষ্টিও হিখা 

হগকে হে র্তুর্ SNAP সুথবযায় 1 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগ ক্রা  কল তা হিশবযাপী প্রায় 

13,560 ক্র্ নসংস্থার্কক্ সর্ি নর্ ক্কর।  

  

বহুল চ্ছজজ্ঞাথসত প্রশ্নাবথলর উত্তরস  জরুথর সম্পূরক্ SNAP সুথবযাসরূ্  সম্পকক্ন আকরা তিয 

এখাকর্ পাকবর্। mybenefits.ny.gov ওকয়বসাইকি থগকয় থর্উ ইয়ক্নবাসীরা SNAP-এর জর্য 

তাকির উপেুক্ততা োিাই ক্রকত পারকবর্ এবং অর্লাইকর্ আকবির্ ক্রকত পারকবর্।  

  

###  
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