
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/24/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

িরাম্বের হ াষণা  

  

েি SNAP পবরিার জার্ুয়াবর মাম্বে কমপম্বে েম্বি নাচ্চ মাত্রার খাদ্ে ে ায়িা পাম্বি  

  

হেব্রুয়াবর মাম্বে হপম্বমম্বের পম্বর মাবেক েম্পূরক খাদ্ে ে ায়িা হেষ  ম্বয় যাম্বি  

  

  

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

(Supplemental Nutrition Assistance Program) তাথলক্াভুক্ত সব থর্উ ইয়ক্নবাসী জার্ুয়াথর 

র্ারস অর্ুরর্াথিত সরব নাচ্চ পথরর্াণ খািয স ায়তা লাভ ক্ররব। SNAP-এ অংশগ্র ণক্ারী সক্ল 

গ ৃস্থাথল, োর র্রযয ইথতর্রযয সরব নাচ্চ পে নারয়র ভাতা পারে োরা তারাও অন্তভুনক্ত, এই র্ারস 

এক্ষ্টি সম্পরূক্ বরাদ্দ পারব, োর ফরল থর্উ ইয়ক্ন হেরির অি নর্ীথতরত আর্ুর্াথর্ক্ 234 

থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার হফডাররল ত থবল েুক্ত  রব।  

  

"এসব সার্থয়ক্ বাড়থত খািয স ায়তা এর্র্ এক্ সর্রয়  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নবাসীরক্ খািয 

অথর্রাপত্তা এড়ারত সা ােয ক্ররে েখর্ বহু র্ার্ষু পথরবাররর বারজরির িার্ািাথর্ অবস্থা সার্াল 

থিরত সংগ্রার্ ক্রর িরলরের্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই স ায়তা পথরবার ও 

বযক্তক্তরিররক্ স্বাস্থযক্র, পুষ্টিক্র খাবাররর বযবস্থা ক্ররত সা ােয ক্রার র্াযযরর্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরিররক্ অথত প্ররয়াজর্ীয় ত্রাণ সরবরা  ক্রর, থর্উ ইয়ক্নরক্ র্ ার্ারী হিরক্ হসরর 

উঠরত সা ােয ক্রররে।"  

  

SNAP সুথবযা হপরয় িারক্র্ এর্র্ সব পথরবাররক্ এই জরুথর সম্পূরক্ স ায়তা প্রিার্ ক্রা  রব, 

এষ্টি থর্উ ইয়ক্ন হেরির সার্থয়ক্ ও অক্ষর্তা সংক্রান্ত স ায়তা থবষয়ক্ িপ্তর (Office of 

Temporary and Disability Assistance) ক্তৃনক্ তত্ত্বাবযার্কৃ্ত হফডাররল অি নায়রর্ পথরিাথলত 

এক্ষ্টি ক্র্ নসূথি৷ হেসব পথরবার ইরতার্রযয পথরবাররর সিসয সংখযা অর্ুোয়ী সরব নাচ্চ হবথর্থফি 

পারে এবং হেসব পথরবার আরগ 95 ডলাররর হিরয় ক্র্ পথরর্াণ র্াথসক্ সম্পূরক্ ভাতা হপত, 

হসসব পথরবার স  সব পথরবার ক্র্পরক্ষ 95 ডলাররর সম্পূরক্ স ায়তা লাভ ক্ররব।  

  

OTDA 2020 সারলর এথপ্রল র্াস হিরক্ সরব নাচ্চ র্াথসক্ হবথর্থফরির হিরয় ক্র্ পথরর্াণ 

হবথর্থফি পাওয়া SNAP পথরবারগুরলার জর্য জরুথর সম্পূরক্ হবথর্থফি প্রিার্ ক্রা শুরু 

ক্ররথেল। 2021 সারলর জরু্ র্ারস থর্উ ইয়ক্ন হেরির জরুথর অবস্থা হ াষণার হর্য়াি হশষ 



 ওয়ার পর, সংস্থাষ্টি হফব্রুয়াথর র্াস পে নন্ত সব SNAP পথরবাররর জর্য সরব নাচ্চ বরাদ্দ থর্ক্তিত 

ক্ররত হফডাররল সরক্াররর সারি ক্াজ ক্রা অবযা ত হররখরে।  

  

OTDA 2020 সারলর এথপ্রল র্াস হিরক্ সরব নাচ্চ র্াথসক্ হবথর্থফরির হিরয় ক্র্ পথরর্াণ 

হবথর্থফি পাওয়া SNAP পথরবারগুরলার জর্য জরুথর সম্পূরক্ হবথর্থফি প্রিার্ ক্রা শুরু 

ক্ররথেল। 2021 সারলর জরু্ র্ারস থর্উ ইয়ক্ন হেরির জরুথর অবস্থা হ াষণার হর্য়াি হশষ 

 ওয়ার পর, জর্স্বাস্থয সংক্রান্ত জরুথর অবস্থার থবষরয় হফডাররল হ াষণার হর্য়াি হশষ  ওয়ার 

আগ পে নন্ত সংস্থাষ্টি সক্ল SNAP পথরবাররর জর্য সরব নাচ্চ বরাদ্দ থর্ক্তিত ক্ররত হফডাররল 

সরক্াররর সারি সফলভারব ক্াজ ক্রররে, হে হর্য়াি জার্ুয়াথর পে নন্ত বথয নত ক্রা  রয়থেল এবং 

এসব হবথর্থফি হফব্রুয়াথর পে নন্ত ইসযু ক্রা অবযা ত রাখরত OTDA-হক্ সক্ষর্ ক্ররব বরল আশা 

ক্রা  রে।  

  

সম্প্রথত অর্ুরর্াথিত  ওয়া হফডাররল বযয় সংক্রান্ত থবল, হফব্রুয়াথর র্ারসর সম্পূরক্ হপরর্ন্ট 

ইসুয ক্রার পরর এসব সার্থয়ক্ জরুথর বরারদ্দর ইথত িার্রে। র্ািন হিরক্ শুরু ক্রর, SNAP 

গ্র ীতারা সার্রর্র সর্য়গুরলারত শুযু তারির থর্য়থর্ত র্াথসক্ হবথর্থফি পারবর্। আররা তরিযর 

জর্য, otda.ny.gov/EA-SNAP ওরয়বসাইি হিখরু্।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা SNAP-এর উপর বযাপক্ভারব থর্ভনর ক্রা অবযা ত ররয়রে, হেখারর্ র্রভম্বর 

র্ারস হেিজরুড় 2.8 থর্থলয়রর্রও হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসী স  1.6 থর্থলয়রর্রও হবথশ পথরবার এই 

ক্র্ নসূথিরত তাথলক্াভুক্ত  রয়রে। েথিও অরটাবর র্ারসর তুলর্ায় হেিজরুড় SNAP গ্র ীতারির 

সংখযা তুলর্ারূ্লক্ভারব এক্ইরক্র্ থেল, 2021 সারলর র্রভম্বর র্ারস এই সংখযা 2.1 শতাংশ 

বকৃ্তি হপরয়রে, ো এসব অথত গুরুত্বপূণ ন হবথর্থফরির অবযা ত িাথ িা থর্রিনশ ক্রর।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের অস্থায়ী ও অেমিা েংক্রান্ত ে ায়িা বিষয়ক দ্প্তম্বরর (Office of 

Temporary and Disability Assistance) কবমের্ার ডোবর্ম্বয়ল ডবিউ. টেম্বয়জ 

িম্বলর্, "SNAP খািয অথর্রাপত্তা হর্াক্ারবলা ক্রার জর্য এক্ষ্টি ক্াে নক্র  াথতয়ার এবং এসব 

র্াথসক্ সম্পূরক্ স ায়তা র্ ার্ারী িলাক্ালীর্ সর্রয় এবং এর পরবতী সর্রয় অভাবী থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরির উপর বযাপক্ প্রভাব হফরলরে। এসব বাড়থত SNAP হবথর্থফি বযক্তক্ত ও 

পথরবারগুরলা োরত ক্রর্বয নর্ার্ খাবাররর বযরয়র সরে আররা ভারলাভারব র্াথর্রয় থর্রত পারর 

এবং থর্রজরির প্ররয়াজর্ীয় খািয অযারেস ক্ররত পারর হস থবষয়ষ্টি থর্ক্তিত ক্রার হক্ষরত্র 

অরূ্লয ভূথর্ক্া পালর্ ক্রররে।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটেভ অোড্রিয়াম্বর্া এেম্বপইলাে িম্বলর্, "SNAP-এ অংশগ্র ণক্ারী 

পথরবারগুরলার জর্য বাড়থত খািয স ায়তা প্রিারর্র বযাপারর গভর্ নর হ াক্রলর আজরক্র 

হ াষণা ক্র্ নজীবী পথরবারগুরলার জর্য এক্ষ্টি জয় এবং আর্ারির ক্থর্উথর্ষ্টিগুরলারত এবং 

হেিজরুড় সবরিরয় হবথশ অভাবী হলাক্জর্রক্ স ায়তা ক্রার জর্য আর্ারির প্ররিিারক্ 

হজারিার ক্ররব। এই অথত-প্ররয়াজর্ীয় ত্রাণ প্রিার্ ক্রা 2.8 থর্থলয়র্ থর্উ ইয়ক্নবাসী োরত 

থর্তযথিরর্র খাবাররর বযবস্থা ক্ররত পারর এবং তারির প্ররয়াজর্ীয় ও প্রাপয স ায়তা হপরত পারর 

হস থবষয়ষ্টি থর্ক্তিত ক্ররত সা ােয ক্ররব।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otda.ny.gov%2FEA-SNAP&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf9be629ccb74493d006f08dafe1a3a29%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101685854645642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ltY%2BKrjjvklel2ity15QB4VSOybEDlLt2tritsEvpSY%3D&reserved=0


  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটেভ হজা হমাম্বরল িম্বলর্, "পথরবারগুরলা োরত তারির সন্তার্রির িাথ িাগুরলা 

পূরণ ক্ররত পারর এবং থর্তযথিরর্র খাবাররর বযবস্থা ক্ররত পারর হস থবষয়ষ্টি থর্ক্তিত ক্রা 

আর্ারির িাথয়ত্ব। আথর্ থর্উ ইয়ক্ন বাসীরির জর্য জরুথর সম্পূরক্ SNAP ভাতার সর্য় বকৃ্তি 

ক্রার র্াযযরর্ িাথররযযর িক্র হভরে হফলরত গভর্ নর হ াক্রলর প্রয়ারসর প্রশংসা ক্রথে। আথর্ 

আর্ারির এক্রত্র ক্াজ অবযা ত রাখরত উন্মুখ োরত স্বাস্থযক্র থবথভন্ন খাবার পাওয়ার সুরোগ 

বকৃ্তি ক্ররত পাথর এবং আর্ারির সম্প্রিারয়র ভথবষযৎ র্জবতু ক্ররত পাথর।"  

  

আরগর র্াসগুথলরত, হপরর্ন্টগুথল সরাসথর প্রাপরক্র বতনর্ার্ ইরলক্ট্রথর্ক্ হবরর্থফি ট্রান্সফার 

অযাক্াউরন্ট প্রিার্ ক্রা  রয়থেল এবং ো বতনর্ার্ EBT ক্াডন থিরয় অযারেস ক্রা হেরত পারর। 

থর্য়থর্ত SNAP ভাতার র্রতা, সম্পূরক্ ভাতাও অর্ুরর্াথিত খুিরা খািয হিাক্ার্ হিরক্ খািয 

ক্ররয়র জর্য বযব ার ক্রা োরব। সক্ল অবযবহৃত SNAP ভাতা স্বয়ংক্তক্রয়ভারব পরবতী র্ারস 

হোগ  রব।  

  

বহুল ক্তজজ্ঞাথসত প্রশ্নাবথলর উত্তরস  জরুথর সম্পূরক্ SNAP সুথবযাসরূ্  সম্পরক্ন আররা 

তিয, এখারর্ পারবর্৷ তাথলক্াভুক্ত  রত আগ্র ী থর্উ ইয়ক্নবাসীরা mybenefits.ny.gov ওরয়বসাইরি 

থভক্তজি ক্রর SNAP-এর জর্য তারির উপেুক্ততা হিক্ ক্ররত পাররবর্ এবং অর্লাইরর্ আরবির্ ক্ররত 

পাররবর্।  
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