
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/15/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

পািবলক হিবর্বিট গ্র ীতাম্বের অবিকার সুরবিত রাখম্বত এিং সামাজিক 

পবরম্বেিাগুম্বলার অোম্বেস েজিোলী করম্বত গভর্ নর হ াকম্বলর আইবর্ পোম্বকি স্বাির  

  

আইর্টট (S.3178A/A.5817A) সামাজিক পবরম্বেিা েপ্তরগুম্বলার ির্ে গ্র ীতাম্বের 

হমৌবলক অবিকারসমূ  সম্পম্বকন বিজ্ঞবপ্ত প্রকাে করা আিেেক করম্বে  

  

আইর্টট (S.8972A/A.9749B) সম্পূরক পুটি স ায়তা কম নসূবি (Supplemental Nutrition 

Assistance Program, SNAP) হিবর্বিম্বটর বর্বেনি বকেু গ্র ীতা যাম্বত েইুটট ইম্বলক্ট্রবর্ক 

হিবর্বিট ট্রান্সিার (Electronic Benefit Transfer, EBT) হেবিট িা হিবিট কািন পার্ 

হস বিেয়টট বর্জিত করম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা থিয়েয়ের্ হে থিথর্ িুইটি থিয়লর এক্টি আইথর্ প্যায়ক্জ 

স্বাক্ষর ক্য়রয়ের্ ো প্ািথলক্ হিথর্থিি গ্র ীিা থর্উ ইেক্নিাসীয়ির অথিক্ারসমূ  সুরথক্ষি রাখয়ি 

এিং সামাজজক্ প্থরয়ষিাগুয়লার অযায়েস শজিশালী ক্রয়ি। এই িুইটি থিল, স ােিা প্াওোর 

জর্য োরা আয়িির্ ক্রয়ের্ িায়ির অথিক্ারগুয়লার স্বচ্ছিা িৃজি ক্রয়ি এিং খািয স ােিার 

অযায়েস উন্নি ক্রয়ি।  

  

"থর্উ ইেক্নিাসীয়ির ম ামারীর অি ননর্থিক্ ক্ষথি ক্াটিয়ে উঠা অিযা ি রাখার এই সময়ে, 

সরক্াথর স ােিা ক্ম নসূথিগুয়লা োয়ি আমায়ির সিয়িয়ে ঝুুঁ থক্পূ্ণ ন জর্য়গাষ্ঠীর ক্ায়ে সটঠক্ভায়ি 

হসিা হপ্ ৌঁয়ে থিয়ি প্ায়র হস থিষেটি থর্জিি ক্রা আমায়ির জর্য অিযন্ত গুরুত্বপূ্ণ ন," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল। "এসি থিল হেিজয়ুে সামাজজক্ প্থরয়ষিাগুয়লা গ্র য়ণর সময়ে হলাক্জর্য়ক্ 

িায়ির অথিক্ারগুয়লা সম্পয়ক্ন থশথক্ষি ক্য়র িুলয়ি এিং প্থরিারগুয়লায়ক্ োয়ি থর্িযথিয়র্র 

খািায়রর হোগার্ থিয়ি সংগ্রাম ক্রয়ি র্া  ে িা থর্জিি ক্রয়ি। সরক্াথর স ােিা গ্র ণক্ারী 

থর্উ ইেক্নিাসীয়ির সুরথক্ষি রাখা ও ক্ষমিােয়র্র জর্য গুরুত্বপূ্ণ ন প্িয়ক্ষপ্ গ্র ণ ক্রয়ি হপ্য়র 

আথম গথি নি ক্ারণ হক্ায়র্া িযজিরই খািয িা িাইল্ড হক্োর সংক্রান্ত অথর্রাপ্ত্তা, গৃ  ীর্িা, 

অিিা জীিয়র্র জর্য ঝুুঁ থক্পূ্ণ ন অর্য হক্ায়র্া মার্থসক্ িায়প্র সম্মুখীর্  য়ি  ওো উথিি র্ে।"  

  

"সংগ্রায়ম থলপ্ত থর্উ ইেক্নিাসীয়ির জর্য প্রয়োজর্ীে সামাজজক্ প্থরয়ষিা ও প্ািথলক্ 

হিথর্থিিগুয়লার সমিাপূ্ণ ন অযায়েস প্াওো অিযন্ত গুরুত্বপূ্ণ ন," িম্বলম্বের্ হলিম্বটম্বর্ন্ট 

গভর্ নর অোন্টবর্ও হিলগাম্বিা। "আজ গভর্ নর ক্িৃনক্ স্বাক্ষথরি  য়ে আইয়র্ প্থরণি  ওো এই 



র্িুর্ আইথর্ প্যায়ক্জ স্বচ্ছিা উন্নি ক্রয়ি এিং হেসি িযজি িায়ির সম্মুখীর্  ওো ক্ষ্টক্র 

প্থরথিথির ক্ারয়ণ এসি প্থরয়ষিা গ্র ণ ক্রয়ি িািয  র্ িায়ির অথিক্ারসমূ  সুরথক্ষি রাখয়ি।"  

  

আইর্টি (S.3178A/A.5817A) স ােিা প্াওোর জর্য আয়িির্ক্ারী িযজিয়ির অথিক্ারসমূ  

হপ্াে ক্য়র জাথর্য়ে হিওো আিশযক্ ক্রয়ি। এটি গ্র ীিায়িরয়ক্ আইর্ দ্বারা প্রথিটষ্ঠি িায়ির 

হম থলক্ অথিক্ারসমূ  সম্পয়ক্ন অিগি ক্রয়ি, হেমর্ র্যােয শুর্াথর্ প্াওোর অথিক্ার, জরুথর 

স ােিা িাওোর অথিক্ার, সি সুথিিা ও প্থরয়ষিার জর্য আয়িির্ ক্রার অথিক্ার, িাইল্ড হক্োর 

সম্পয়ক্ন জার্য়ি িাওোর অথিক্ার, থির্ামূয়লয ভাষা সংক্রান্ত প্থরয়ষিাগুয়লা প্াওোর অথিক্ার, 

 য়রাো সথ ংসিার সম্মুখীর্  য়ে িাক্য়ল জিথর্ং ও থিয়শষ প্থরয়ষিাসমূ  প্াওোর অথিক্ার, এিং 

প্ে নাপ্ত থলথখি থিজ্ঞথপ্ত প্াওোর অথিক্ার।  

  

বসম্বর্টর হিমস সোন্ডাস ন িুবর্য়র িম্বলর্, "হেসি থর্উ ইেক্নিাসীর প্রািথমক্ স ােিার 

প্রয়োজর্ রয়েয়ে িায়ির থর্য়জয়ির অথিক্ার ও সুথিিাগুয়লা সম্পয়ক্ন জার্া উথিি। এই আইর্ 

হলাক্জর্য়ক্ িায়ির প্থরিার ও থর্য়জয়ির জর্য প্রয়োজর্ীে স ােিা হপ্য়ি সা ােয ক্রয়ি। 

স ার্ুভূথিসম্পন্ন সরক্ায়রর িাথেয়ত্বর এক্টি অংশ  য়লা পূ্রণ র্া  ওো হম থলক্ িাথ িাগুয়লার 

জর্য স ােিা প্রিার্ ক্রা।"  

  

অোম্বসেবল সেসে পাম্বমলা হি.  ান্টার িম্বলর্, "প্ািথলক্ হিথর্থিি অযায়েস ক্রার সমে 

আপ্থর্ ক্ী প্াওোর অথিক্ার রায়খর্ হস থিষেটি সুস্পষ্ট ও সংথক্ষপ্ত  ওো উথিি। 

সুথিিায়ভাগীয়ির  েয়িা জার্া হর্ই হে িায়ির শুর্াথর্, জরুথর স ােিা এিং অর্যার্য প্থরয়ষিা 

প্াওোর অথিক্ার রয়েয়ে। সামাজজক্ প্থরয়ষিাগুয়লার িপ্তরগুয়লায়ি এসি অথিক্ার সম্পয়ক্ন 

সরাসথর হপ্াোর লাথগয়ে রাখা গুরুত্বপূ্ণ ন ক্ারণ এসি সুথিিা োরা গ্র ণ ক্রয়ের্ িায়ির েিােি 

ইন্টারয়র্ি অযায়েস র্াও িাক্য়ি প্ায়র। এই থিলটিয়ক্ স্বাক্ষর ক্য়র আইয়র্ প্থরণি ক্রাে আথম 

গভর্ নর হ াক্লয়ক্ সািুিাি জার্াই এিং এটি িাস্তিাের্  য়ি হিখার প্রিযাশা রাথখ।"  

  

আইর্টি (S.8972A/A.9749B) সমূ্পরক্ পু্টষ্ট স ােিা ক্ম নসূথিগুয়লার জর্য এক্াথিক্ প্যায়রন্ট িা 

অথভভািক্ িসিাস ক্রয়ের্ এমর্ প্রয়িযক্ প্থরিায়রর জর্য িুইটি ইয়লক্ট্রথর্ক্ হিথর্থিি ট্রান্সিার 

হক্রথিি িা হিথিি ক্ািন প্রিার্ ক্রা আিশযক্ ক্রয়ে। এটি গ্র ীিায়িরয়ক্ িায়ির প্থরিায়রর 

খায়িযর হোগার্ হিওোর জর্য িায়ির হিথর্থিিগুয়লা ক্ায়জ লাগায়র্ার হক্ষয়ে আয়রা হিথশ সুথিিা 

প্রিার্ ক্রয়ি।  

  

হেট বসম্বর্টর িুবলয়া সালািার িম্বলর্, "আমার স ক্মী অযায়সম্বথল সিসয থসমিা 

আইয়ির্োইয়র্র সয়ে থিল S8972A এর ময়িা সািারণ থিয়িির্া হিায়ির সায়ি সেথিপূ্ণ ন ও 

অপ্থর াে ন এক্টি থিয়লর পৃ্ষ্ঠয়প্াষক্িা ক্রয়ি হপ্য়র আথম গথি নি। প্থরিারগুয়লার সি িরয়র্র 

িায়প্র মুয়খামুখী  ওোর এই সময়ে, আমায়ির সুথিিািজিি প্রাথন্তক্ ক্থমউথর্টিগুয়লায়ি 

সথিযক্ায়রর িাথ িাগুয়লা হমাক্ায়িলার জর্য আইর্ প্রণের্ ক্রা অপ্থর াে ন  য়ে প্য়েয়ে। এটি 

হসসি িাথ িার ময়িয এক্টি। আমায়ির িাথেগুয়লায়ি িাক্া অথভভািক্রা োয়ি মু য়ূিনর ময়িয 

িায়ির অর্ুয়মাথিি হিথর্থিয়ির অযায়েস হপ্য়ে োর্, এিং এক্জয়র্র ক্ািন থর্য়ে থরয়ল হরয়সর 

িযািয়র্র ময়িা হোিােুটি ক্রয়ি র্া  ে, হস থিষেটি আমরা থর্জিি ক্রথে। SNAP  য়চ্ছ এক্টি 

হিিায়রল ক্ম নসূথি ো প্রথি িের 40 থমথলেয়র্রও হিথশ আয়মথরক্ার্য়ক্ সা ােয ক্য়র িায়ক্ এিং 



িায়ির ময়িয 1.8 থমথলের্  য়চ্ছ থর্উ ইেক্নিাসী। এটি এক্টি িাস্তিিািী প্িয়ক্ষপ্ এিং আথম এই 

থিয়লর সমি নর্ক্ারী প্রয়িযক্ আইর্প্রয়ণিায়ক্ ির্যিাি জার্াই। এিং আমায়ির থসয়েয়মর 

িাুঁক্য়িাক্রগুয়লা হমাক্ায়িলা ক্রার এই সময়ে এই থিল স্বাক্ষর ক্য়র আইয়র্ প্থরণি ক্রাে 

আথম গভর্ নর হ াক্লয়ক্ ির্যিাি জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সেসে বসমিা আইম্বির্োইর্ িম্বলর্, "SNAP হিথর্থিি গ্র ীিা প্থরিারগুয়লার 

জর্য িায়ির সন্তার্য়ির খািায়রর হোগার্ থিয়ি থগয়ে প্রথিথর্েি িায়প্র মুয়খামুখী  য়ে িাস ক্রা 

েয়িষ্ট ক্টঠর্ এক্টি িযাপ্ার। এখর্ আর িায়িরয়ক্ প্থরিায়রর িুইজর্ ক্িনার ময়িয এক্টি ক্ািন 

হশোর ক্রার ময়িা অসুথিিা স য ক্রয়ি  য়ি র্া। সািারণ থিয়িির্ায়িায়ির সায়ি সেথিপূ্ণ ন এই 

আইর্ এক্টি  িাশাজর্ক্ ও অি ন ীর্ সমসযার এক্টি সরল, ক্াে নক্র ও িাস্তি সমািার্। এই 

থিষেটির গুরুত্ব অর্ুিাির্ ক্রা এিং এই থিয়ল স্বাক্ষর ক্য়র এটিয়ক্ আইয়র্ প্থরণি ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্লয়ক্ ির্যিাি জার্াই।"  

  

  

###  
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