
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/15/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

আগস্ট মাম্বে িাড়বি খাদ্ে ে ায়িার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 234 বমবলয়র্ ডলার 

িরাম্বের হ াষণা  

  

েি SNAP পবরিার আগস্ট মাম্বে েম্বি নাচ্চ মাত্রার খাদ্ে ে ায়িা পাম্বি  

  

েম্পূরক খাদ্ে ে ায়িা র্ম্বভের মাে পর্ নন্ত অিো ি িাকম্বি িম্বল প্রিোো করা  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে সমূ্পরক্ পুষ্টি স ায়তা ক্র্ নসূথিরত 

(Supplemental Nutrition Assistance Program) তাথলক্াভুক্ত সব থর্উ ইয়ক্নবাসী আগস্ট র্ারস 

অর্ুরর্াথিত সরব নাচ্চ পথরর্াণ খািয স ায়তা লাভ ক্ররব। SNAP-এ অংশগ্র ণক্ারী সব পথরবার 

— োরা ইরতার্রযয সরব নাচ্চ র্াত্রার হবথর্থিট পারের্ তারা স  — এর্ারস সমূ্পরক্ বরাদ্দ লাভ 

ক্ররব, ো থর্উ ইয়ক্ন হস্টরটর অি নর্ীথতরত প্রায় 234 থর্থলয়র্ ডলাররর হিডাররল ত থবল থর্রয় 

আসরব।  

  

"হক্ারর্া থর্উ ইয়ক্নবাসীর তারির পথরবাররর জর্য পে নাপ্ত খাবার হোগার্ থিরত র্া পারার র্রতা 

অবস্থার সম্মুখীর্  ওয়া উথিত র্য়," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এসব বাড়থত হবথর্থিট 

হক্াথভড-19 র্ ার্ারী হিরক্ অি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধার অবযা ত িাক্ার এই সর্রয় এখরর্া 

থর্তযথিরর্র খাবাররর হোগার্ থিরত সংগ্রারর্ থলপ্ত  াজার  াজার বযক্তক্ত ও পথরবাররর এই উরেগ 

িরূ ক্ররত সা ােয ক্ররব।"  

  

োরা সাযারণভারব SNAP-এ প্রথত র্ারস সরব নাচ্চ পথরর্ারণ অর্ুরর্াথিত সুথবযা হপরয় িারক্র্ তারা 

স  এই জরুথর সমূ্পরক্ স ায়তা সব পথরবাররক্ প্রিার্ ক্রা  রব, এষ্টট থর্উ ইয়ক্ন হস্টরটর 

সার্থয়ক্ ও অক্ষর্তা সংক্রান্ত স ায়তা থবষয়ক্ িপ্তর (Office of Temporary and Disability 

Assistance) ক্তত নক্ তত্ত্বাবযার্ক্ত ত হিডাররল অি নায়রর্ পথরিাথলত এক্ষ্টট ক্র্ নসূথি৷ হেসব 

পথরবার ইরতার্রযয সরব নাচ্চ র্াত্রার সুথবযার ক্াোক্াথে বা হসই স্তরর ররয়রে - িার সিরসযর এক্ষ্টট 

পথরবাররর জর্য 835 ডলার - তারা ক্র্পরক্ষ 95 ডলাররর সমূ্পরক্ হপরর্ন্ট পারব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন থসষ্টটর বাইররর সব ক্াউথন্টর SNAP পথরবারগুরলা আজ হিরক্ শুক্রবার, 19 

আগরস্টর র্রযয এসব সুথবযা হপাস্ট  রত হিখরবর্৷ থর্উ ইয়ক্ন থসষ্টট অঞ্চরলর পাাঁিষ্টট ক্াউথন্টর 

SNAP পথরবারগুরলা র্ঙ্গলবার, 16 আগস্ট হিরক্ হসার্বার, 29 আগরস্টর র্রযয তারির 

সুথবযাগুরলা হপাস্ট  রত হিখরবর্।  



  

2020 সারলর এথপ্রল হিরক্ OTDA সরব নাচ্চ র্াথসক্ পথরর্ারণর হিরয় ক্র্ সুথবযা পাওয়া SNAP 

পথরবারগুরলারক্ জরুথর সমূ্পরক্ সুথবযা প্রিার্ ক্রা শুরু ক্রররে। 2021 সারলর জরু্ র্ারস থর্উ 

ইয়ক্ন হস্টরটর জরুথর অবস্থা হ াষণার হর্য়াি হশষ  ওয়ার পর, জর্স্বাস্থয সংক্রান্ত জরুথর 

অবস্থার থবষরয় হিডাররল হ াষণার হর্য়াি হশষ  ওয়ার আগ পে নন্ত সংস্থাষ্টট সক্ল SNAP 

পথরবাররর জর্য সরব নাচ্চ বরাদ্দ থর্ক্তিত ক্ররত হিডাররল সরক্াররর সারি সিলভারব ক্াজ 

ক্রররে, হে হর্য়াি অরটাবর পে নন্ত বথয নত ক্রা  রয়থেল এবং এসব হবথর্থিট র্রভম্বর পে নন্ত ইসুয 

ক্রা অবযা ত রাখরত OTDA-হক্ সক্ষর্ ক্ররব বরল আশা ক্রা  রে।  

  

এই বসরন্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীরা SNAP-এর উপর বযাপক্ভারব থর্ভনর ক্ররে, হেখারর্ জরু্ র্ারস 

হস্টটজরুড় 2.8 থর্থলয়রর্রও হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসী স  1.6 থর্থলয়রর্রও হবথশ পথরবার এই 

ক্র্ নসূথিরত তাথলক্াভুক্ত  রয়রে। েথিও হর্ র্াস হিরক্ হস্টটজরুড় SNAP গ্র ীতারির সংখযা 

থক্েুটা ক্রর্ থগরয়থেল, 2021 সারলর জরু্ র্ারসর তুলর্ায় এই সংখযা 1.4 শতাংশ বতক্তদ্ধ হপরয়রে, 

ো এসব অথত গুরুত্বপূণ ন হবথর্থিরটর অবযা ত িাথ িা থর্রিনশ ক্রর।  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বের অস্থায়ী ও অক্ষমিা েংক্রান্ত ে ায়িা বিষয়ক দ্প্তম্বরর (Office of 

Temporary and Disability Assistance) কবমের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ. টেম্বয়জ িম্বলর্, 

"খািয অথর্রাপত্তার সম্মুখীর্  ওয়া হক্ারর্া পথরবাররর উপর এসব সরব নাচ্চ হবথর্থিট হে প্রভাব 

রাখরত পারর তারক্ উরপক্ষা ক্রার হক্ারর্া সুরোগ হর্ই। এসব হবথর্থিট সংগ্রারর্ থলপ্ত বযক্তক্ত ও 

পথরবারগুরলার জর্য থর্তযথিরর্র খাবার হোগাড় ক্ররত এবং পথরবাররর জর্য পুষ্টিক্র খাবাররর 

বযবস্থা ক্ররত বযব ার ক্রার জর্য এক্ষ্টট অথত গুরুত্বপূণ ন থর্য়ার্ক্ প্রিার্ ক্রর।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটেভ অোড্রিয়াম্বর্া এেম্বপইলাে িম্বলর্, "আর্ারির হস্টট ও হিশজরুড় 

ক্থর্উথর্ষ্টটগুরলারত হিখা হিওয়া কু্ষযার র্ ার্ারীর থবরুরদ্ধ লড়াই ক্রার জর্য SNAP আর্ারির 

সবরিরয় ক্াে নক্র  াথতয়ার। থর্উ ইয়ক্নজরুড় অভাবী পথরবারগুরলার জর্য খািয স ায়তা 

হজারিার ক্ররত সা ােয ক্রার জর্য বাড়থত জরুথর ত থবল বরাদ্দ হিওয়ার আজরক্র হ াষণার 

জর্য আথর্ গভর্ নর হ াক্লরক্ সাযুবাি জার্াই। আর্ারির ক্থর্উথর্ষ্টটগুরলা ও অি নর্ীথত হসরর 

উঠা অবযা ত িাক্ার এই িযারলক্তজং সর্রয় অথযবাসীরা োরত তারির পথরবাররর জর্য খাবাররর 

হোগার্ থিরত থগরয় আর হক্ারর্া প্রথতবন্ধক্তার সম্মুখীর্ র্া  য় হস থবষয়ষ্টট থর্ক্তিত ক্ররত 

আর্ারির িলর্ার্ প্ররিিায় SNAP হবথর্থিট অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন ভূথর্ক্া পালর্ ক্ররে।"  

  

থর্উ ইয়রক্নর িলর্ার্ অি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধাররর হক্ষরত্র SNAP এক্ষ্টট গুরুত্বপূণ ন ভূথর্ক্া পালর্ 

ক্রর এবং জার্ুয়াথর র্াস হিরক্ হস্টরটর অি নর্ীথতরত 1.2 থবথলয়র্ ডলারররও হবথশ হোগ ক্রররে। 

েুক্তরারের অি নর্ীথতর উপর SNAP-এর প্রভাব থর্ণ নরয়র জর্য পথরিাথলত এক্ষ্টট হিডাররল 

গরবষণা অর্ুোয়ী SNAP-এর থবথর্রয়াগ ক্রা প্ররতযক্ ডলার 1.54 ডলার পে নন্ত অি ননর্থতক্ 

ক্তক্রয়াক্লাপ সতষ্টি ক্রর িারক্।  

  

এোড়াও এসব হবথর্থিট অভাবী থর্উ ইয়ক্নবাসীরির জর্য এক্ষ্টট অথত গুরুত্বপূণ ন লাইিলাইর্ 

থ রসরব ক্াজ ক্রর, ক্ারণ সাম্প্রথতক্ এক্ষ্টট গরবষণার তিযর্রত গত বের হস্টরটর জর্সংখযার 

14 শতাংশ SNAP হবথর্থিরটর উপর থর্ভনরশীল থেল। গ্র ীতা পথরবারগুরলার র্রযয অরয নরক্রও 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ers.usda.gov%2Famber-waves%2F2019%2Fjuly%2Fquantifying-the-impact-of-snap-benefits-on-the-u-s-economy-and-jobs%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37gqQzsCtxYoT%2BywFyC1HikzVFZ6w8VH8kgP4tmQqmw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ers.usda.gov%2Famber-waves%2F2019%2Fjuly%2Fquantifying-the-impact-of-snap-benefits-on-the-u-s-economy-and-jobs%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37gqQzsCtxYoT%2BywFyC1HikzVFZ6w8VH8kgP4tmQqmw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbpp.org%2Fresearch%2Ffood-assistance%2Fa-closer-look-at-who-benefits-from-snap-state-by-state-fact-sheets%23New_York&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8KqJUhIXudEgnbUE5Api53BvgF6Zv9y9Whg0TsRZ6jw%3D&reserved=0


হবথশ সংখযক্ পথরবারর থশশুরা থেল এবং প্রায় 48 শতাংশ পথরবারর 55 বেররর হবথশ বয়সী অিবা 

এক্জর্ প্রথতবন্ধী প্রাপ্তবয়স্ক বযক্তক্ত থেল।  

  

আরগর র্াসগুথলরত, হপরর্ন্টগুথল সরাসথর প্রাপরক্র থবিযর্ার্ ইরলক্ট্রথর্ক্ হবরর্থিট ট্রান্সিার 

(Electronic Benefit Transfer, EBT) অযাক্াউরন্ট প্রিার্ ক্রা  রয়থেল এবং ো তারির থবিযর্ার্ 

EBT ক্াডন থিরয় অযারেস ক্রা োরব। থর্য়থর্ত SNAP সুথবযাগুথলর র্ত, পথরপূরণক্ারী 

সুথবযাগুথলরক্ অর্ুরর্াথিত থররটইল খাবাররর হিাক্ার্ হিরক্ খাবার হক্র্ার ক্ারজ বযব ার ক্রা 

হেরত পারর। হেরক্ারর্া অবযবহৃত SNAP সুথবযা স্বয়ংক্তক্রয়ভারব পররর র্ারস হোগ  রব।  

  

বহুল ক্তজজ্ঞাথসত প্রশ্নাবথলর উত্তরস  জরুথর সমূ্পরক্ SNAP সুথবযাসর্ ূ সম্পরক্ন আররা তিয 

এখারর্ পারবর্। তাথলক্াভুক্ত  রত আগ্র ী থর্উ ইয়ক্নবাসীরা visiting mybenefits.ny.gov 

ওরয়বসাইরট থভক্তজট ক্রর SNAP-এর জর্য তারির উপেুক্ততা হিক্ ক্ররত পাররবর্ এবং 

অর্লাইরর্ আরবির্ ক্ররত পাররবর্।  

  

  

###  
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