
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/20/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বিম্বেেম্বর অবিবরক্ত খাদ্ে ে ায়িার জর্ে 234 বিবলয়র্ িাবকনর্ িলার 

হ াষণা করম্বলর্  

  

েকল SNAP গৃ স্থাবল বিম্বেেম্বর েম্বি নাচ্চ পর্ নাম্বয়র খাদ্ে ভািা পাম্বি  

  

েম্পূরক খাদ্ে ভািা হেব্রুয়াবর পর্ নন্ত অিো ি িাকম্বি িম্বল আো করা র্াম্বে  

  

  

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

(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) র্ার্ হলখাকর্া সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসী 

থিকসম্বকর সকব নাচ্চ থবথিসঙ্গত পে নাকয়র খাদ্য ভাতা পাকব। SNAP-এ অংশগ্র ণক্ারী সক্ল 

গ ৃস্থাথল, োর র্কিয ইথতর্কিয সকব নাচ্চ পে নাকয়র ভাতা পাকে োরা তারাও অন্তভভ নক্ত, এই র্াকস 

এক্ষ্টি সম্পরূক্ বরাদ্দ পাকব, োর ফকল থর্উ ইয়ক্ন হেকির অি নর্ীথতকত আর্ুর্াথর্ক্ 234 থর্থলয়র্ 

র্াথক্নর্ িলার হফিাকরল ত থবল েুক্ত  কব।  

  

"এই অথতথরক্ত ভাতা সংগ্রার্ ক্রকত িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ সা ােয ক্রা অবযা ত হরকখকে োকত 

তারা র্ ার্ারীর সর্য় এবং এখর্ ববথিক্ র্ুদ্রাস্ফীথতর ক্ারকণ র্ুথদ্ সার্গ্রীর অকপক্ষাকৃ্ত হবথশ 

র্ূকলযর সম্মুখীর্  কয়ও থর্কজকদ্র ও থর্কজকদ্র পথরবাকরর খাবাকরর বযবস্থা ক্রকত হপকরকে," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "SNAP-র জর্য 234 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ িলার অভাবী থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ 

েভ ষ্টির হর্ৌসুকর্ এবং ঠাণ্ডা শীতক্ালীর্ র্াসগুথলকত, েখর্ গ ৃস্থাথলর বাকজকি িাপ িাকক্, তখর্ 

ত্রাণ প্রদ্ার্ ক্রকব।"  

  

জরুথর স ায়তা সম্পূরক্ সক্ল গ ৃস্থাথলকক্ প্রদ্ার্ ক্রা  কব, SNAP এক্ষ্টি হফিাকরলভাকব 

অি নাথয়ত ক্র্ নসূথি োর তত্ত্বাবিার্ ক্কর থর্উ ইয়ক্ন হেকির অস্থায়ী ও অক্ষর্তা স ায়তা অথফস 

(New York State Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA)।সক্ল গ ৃস্থাথল, 

োরা তাকদ্র গ ৃস্থাথলর আক্াকরর জর্য ইথতর্কিয সকব নাচ্চ ভাতা পাকে তারাস , এবং এর পূকব ন 

র্াথসক্ 95 র্াথক্নর্ িলাকরর ক্র্ সম্পূরক্ ভাতা হপকত িাক্া গ ৃস্থাথলস , ক্র্পকক্ষ 95 র্াথক্নর্ 

িলার সম্পূরক্ ভাতা পাকব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন থসষ্টির বাইকর সক্ল ক্াউথির SNAP গ ৃস্থাথল 22 থিকসম্বর, ব ৃস্পথতবাকরর র্কিয 

অথতথরক্ত ভাতা েুক্ত  কত হদ্খকত পারকব। থর্উ ইয়ক্ন থসষ্টি অঞ্চকলর পাাঁি-ক্াউথির গ ৃস্থাথলগুথল 

28 থিকসম্বর, বুিবাকরর র্কিয অথতথরক্ত ভাতা েুক্ত  কত হদ্খকত পারকব।  



  

2020 সাকলর এথপ্রল হিকক্ OTDA সকব নাচ্চ র্াথসক্ পথরর্াকণর হিকয় ক্র্ সুথবিা পাওয়া SNAP 

পথরবারগুকলাকক্ জরুথর সম্পূরক্ সুথবিা প্রদ্ার্ ক্রা শুরু ক্করকে। েখর্ থর্উ ইয়ক্ন হেকির 

জরুথর হ াষণার হর্য়াদ্ 2021 সাকলর জরু্ র্াকস হশষ  কয় োয়, একজন্সি তখর্ সফলভাকব 

হফিাকরল সরক্াকরর সাকি ক্াজ ক্কর সক্ল SNAP গ ৃস্থাথলর জর্য হফিাকরল জর্স্বাস্থয জরুথর 

হ াষণার হর্য়াদ্ হশষ  ওয়ার আগ পে নন্ত, ো জার্ুয়াথর পে নন্ত বাড়াকর্া  কয়কে, সকব নাচ্চ বরাদ্দ 

থর্ন্সিত ক্রকত হপকরকে ো OTDA-হক্ হফব্রুয়াথর পে নন্ত এই ভাতা প্রদ্ার্ ক্রা অবযা ত রাখকত 

থদ্কব।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা SNAP-র উপর বযাপক্ভাকব থর্ভনর ক্কর োকে, অকটাবর র্াকস এই ক্র্ নসূথিকত 

1.6 থর্থলয়র্ গ ৃস্থাথল, হেখাকর্ 2.8 থর্থলয়র্ থর্উ ইয়ক্নবাসী রকয়কে, র্ার্ থলথখকয়কে। েথদ্ও 

হেিবযাপী SNAP প্রাপকক্রা হসকেম্বর র্াকসর তভলর্ায় সর্ার্ থেকলা, 2021 সাকলর অকটাবকরর 

তভলর্ায় তা 2.2 শতাংশ হবথশ থেকলা, ো এই অথত গুরুত্বপূণ ন ভাতার অবযা ত িাথ দ্া স্পি ক্কর।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের অস্থায়ী ও অক্ষিিা ে ায়িা অবেম্বের কবিের্ার িোবর্ম্বয়ল িবিউ. 

টেম্বয়েজ িম্বলর্, "এই অথতথরক্ত খাদ্য ভাতা পুকরা হেিজকুড় অগথণত পথরবার ও বযন্সক্তর জর্য 

এক্ষ্টি স্বাগত ত্রাণ। আর্রা হফিাকরল র্াথক্নর্ িলার সকব নাচ্চ রাখার পি খুাঁজকত িাক্কবা োকত 

ক্কর খাদ্য অথর্রাপত্তা হ্রাস ক্রা োয় এবং অভাবীকদ্র জর্য স ায়তা আর্া োয়।"  

  

বেম্বর্ের চাল নে শুিার িম্বলর্, "হক্ার্ও থর্উ ইয়ক্নবাসীর পকরর হবলার খাবার হক্ািা হিকক্ আসকব হসই 

দ্ুন্সিন্তা ক্রকত  ওয়া উথিত র্া। হসজর্য আথর্ র্ ার্ারীর সর্য় এক্ন্সত্রত প্রকোজর্া আইর্ 2021-র 

র্ািযকর্, এবং এরপর আকর্থরক্ার্ উদ্ধার পথরক্ল্পর্ার র্ািযকর্ আবার কু্ষিাথবকরািী SNAP ক্র্ নসূথিকত 

এক্ষ্টি ঐথত াথসক্ বনৃ্সদ্ধর জর্য লড়াই ক্করথে। আর্রা ক্কি িাক্া পথরবাকরর র্ুকখ খাবার তভ কল থদ্কত 

সা ােয ক্রকত হফিাকরল ত থবকল এই অথতথরক্ত সংকোজকর্র জর্য আর্াকদ্র হিিা আকরা বৃন্সদ্ধ ক্করথে। 

অকর্ক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য SNAP এক্ষ্টি লাইফলাইর্ এবং হক্ার্ও থর্উ ইয়ক্নবাসী োকত কু্ষিাতন র্া 

িাকক্ বা অবক থলত র্া  য় তা থর্ন্সিত ক্রকত হফিাকরল সংস্থার্ আর্ার জর্য আথর্ সব নদ্া লড়াই ক্কর 

োকবা।"  

  

প্রবিবর্বি আবিয়াম্বর্া এস্পিয়াি িম্বলর্, "সকব নাচ্চ পে নাকয়র র্াথসক্ বরাদ্দ বনৃ্সদ্ধ ক্রার ফকল 

পথরবারগুথল তাকদ্র প্রকয়াজর্ীয় ও প্রাপয সা ােয ও সর্ি নর্ পাকব এবং েভ ষ্টির হর্ৌসুকর্ বনু্ধ, 

পথরবার ও থপ্রয়জর্কদ্র সাকি এক্িভ  শাথন্তর িাস থর্কত পারকব। SNAP  কলা পুকরা হদ্কশর 

সম্প্রদ্ায়সরূ্ক  খাদ্য অথর্রাপত্তার সাকি লড়াইকয় আর্াকদ্র প্রকিিার জর্য এক্ষ্টি অতযাবশযক্ীয় 

সংস্থার্, এবং আথর্ আর্াকদ্র হেকি এই হফিাকরল ত থবল প্রদ্ার্ ক্রকত সা ােয ক্রকত হপকর 

গথব নত।"  

  

প্রবিবর্বি হজা হিাম্বরল িম্বলর্, "আর্াকদ্রকক্ অবশযই প্রথতথদ্র্ ক্াজ ক্রকত  কব আর্াকদ্র 

সম্প্রদ্াকয়র সবকিকক্ দ্সু্থকদ্র উন্সিত ক্রকত এবং তাকদ্র সর্নৃ্সদ্ধকত বািাদ্ার্ক্ারী প্রথতবন্ধক্তা 

অপসারণ ক্রার জর্য। আথর্ SNAP ভাতার জর্য এই হফিাকরল ত থবল প্রদ্ার্ ক্রকত হপকর 

গথব নত এবং আথর্ গভর্ নর হ াক্কলর প্রথত কৃ্তজ্ঞ এই সম্পরূক্ জরুথর স ায়তা পথরবারগুথলর 

জর্য উপলভয ক্রার জর্য।"  

  



থর্উ ইয়কক্নর িলর্ার্ অি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধাকরর হক্ষকত্র SNAP এক্ষ্টি গুরুত্বপূণ ন ভূথর্ক্া পালর্ 

ক্কর এবং জার্ুয়াথর র্াস হিকক্ হেকির অি নর্ীথতকত 2 থবথলয়র্ িলাকররও হবথশ হোগ ক্করকে। 

েুক্তরাকের অি নর্ীথতর উপর SNAP-এর প্রভাব থর্ণ নকয়র জর্য পথরিাথলত এক্ষ্টি হফিাকরল 

গকবষণা অর্ুোয়ী SNAP-এর থবথর্কয়াগ ক্রা প্রকতযক্ িলার 1.54 িলার পে নন্ত অি ননর্থতক্ 

ন্সিয়াক্লাপ সষৃ্টি ক্কর িাকক্।  

  

এই সম্পূরক্ ভাতাগুথলও অভাবী থর্উ ইয়ক্নবাসীকদ্র জর্য এক্ষ্টি অথত গুরুত্বপূণ ন লাইফলাইর্, 

হেক তভ  গত বের হেকির জর্সংখযার প্রায় 14 শতাংশ SNAP ভাতার উপর থর্ভনরশীল থেকলা, 

এক্ষ্টি সাম্প্রথতক্ গকবষণা অর্ুোয়ী। গ্র ীতা পথরবারগুকলার র্কিয অকি নকক্রও হবথশ সংখযক্ 

পথরবাকর থশশুরা থেল এবং প্রায় 48 শতাংশ পথরবাকর 55 বেকরর হবথশ বয়সী অিবা এক্জর্ 

প্রথতবন্ধী প্রাপ্তবয়স্ক বযন্সক্ত থেল।  

  

আকগর র্াসগুথলকত, হপকর্িগুথল সরাসথর প্রাপকক্র থবদ্যর্ার্ ইকলক্ট্রথর্ক্ হবকর্থফি ট্রািফার 

(EBT) অযাক্াউকি প্রদ্ার্ ক্রা  কয়থেল এবং ো তাকদ্র থবদ্যর্ার্ EBT ক্ািন থদ্কয় অযাকেস ক্রা 

োকব। থর্য়থর্ত SNAP সুথবিাগুথলর র্ত, পথরপূরণক্ারী সুথবিাগুথলকক্ অর্ুকর্াথদ্ত থরকিইল 

খাবাকরর হদ্াক্ার্ হিকক্ খাবার হক্র্ার ক্াকজ বযব ার ক্রা হেকত পাকর। হেকক্াকর্া অবযবহৃত 

SNAP সুথবিা স্বয়ংন্সিয়ভাকব পকরর র্াকস হোগ  কব।  

  

বহুল ন্সজজ্ঞাথসত প্রশ্নাবথলর উত্তরস  জরুথর সম্পূরক্ SNAP সুথবিাসরূ্  সম্পকক্ন আকরা তিয 

এখাকর্ পাকবর্। র্ার্ হলখাকত আগ্র ী থর্উ ইয়ক্নবাসীরা SNAP-র জর্য হোগয থক্র্া তা হদ্খকত 

পারকবর্, এবং হসই সাকি অর্লাইকর্ আকবদ্র্ ক্রকত পারকবর্ mybenefits.ny.gov থভন্সজি 

ক্রার র্ািযকর্।  
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