
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/24/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

স্থার্ীয়ভাম্বি উৎপাবিত খািাম্বর প্রিীণম্বির অোম্বেস উন্নত করার জর্ে 3.8 বিবলয়র্ 

ডলাম্বররও হিবে িরাে হিওয়া সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

কৃবষ ও িাজার বিভাগ বসবর্য়র ফাি নাস ন িাম্বকনট বর্উট্রিের্ হপ্রাগ্রাি সম্প্রসারম্বণর জর্ে 

অর্ুিার্ প্রিার্ করম্বি  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর কৃবষ এিং স্থার্ীয় উৎস হিম্বক খািার সংগ্র  করার িোপাম্বর 

অঙ্গীকারািদ্ধতার সম্বঙ্গ হ াগ  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়রক্নর প্রবীণরেররক্ স্থার্ীয়ভারব 

উৎপাথেত খাবার আররা ভারলাভারব অ্যারেস ক্ররত সা ােয ক্রার জর্য কৃ্থষ ও বাজার 

থবভাগরক্ (Department of Agriculture and Markets) USDA ফুড এন্ড থর্উট্রিশর্ সাথভনস 

(USDA Food and Nutrition Service)-এর তরফ হিরক্ 3.8 থিথলয়র্ ডলারররও হবথশ বরাদ্দ 

প্রোর্ ক্রা  রয়রে। এই ত থবল আরিথরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ (American Rescue Plan) আইর্ 

হিরক্ আসরে এবং ফাি নাস ন িারক্নট, রাস্তার পারশর স্ট্যান্ডগুরলা, এবং ক্থিউথর্ট্রটর স ায়তায় 

পথরচাথলত কৃ্থষ ক্ি নসূথচগুরলারত থসথর্য়র ফাি নাস ন িারক্নট থর্উট্রিশর্ হপ্রাগ্রাি (Senior Farmers' 

Market Nutrition Program) আধুথর্ক্ায়র্ ও সম্প্রসারণ ক্রার জর্য 47ট্রট হস্ট্ট ও উপজাথতরক্ 

FNS-এর প্রোর্ ক্রা 50 থিথলয়র্ ডলার অ্র্ুোরর্র অ্ংশ। এট্রট স্থার্ীয়ভারব চাষকৃ্ত ও উৎপাথেত 

আররা হবথশ খাবার সংগ্র  ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্রলর বাস্তবায়র্ ক্রা অ্রর্ক্গুরলা ক্ি নসূথচর 

িরধয এক্ট্রট।  

  

"এক্ট্রট হস্ট্ট থ রসরব আিারের সবরচরয় শক্তিশালী থেক্গুরলার িরধয এক্ট্রট  রে আিরা হেসব 

থবস্তৃত পথরসররর থবষয় অ্ফার ক্রর িাথক্ হসগুরলা, এবং আিারের খািারগুরলার প্রাচুে ন হসই 

তাথলক্ায় শীষ ন স্থারর্ ররয়রে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আিারের 33,000 পাথরবাথরক্ 

খািাররর জর্য আিারের এক্ পঞ্চিাংশ ভূথি কৃ্থষক্ারজ বযবহৃত  ওয়ার িাধযরি, আিরা শুধ ু

আিারের প্রবীণরের ক্ারেই র্য়, বরং সু্কলগুরলারত এবং হস্ট্ট পে নারয়র সংস্থাগুরলারতও থর্উ 

ইয়রক্নর তাজা উৎপাথেত পণয ও সািগ্রীগুরলা আররা হবথশ পথরিারণ হপ ৌঁরে থেক্তে।"  

  

থসথর্য়র ফাি নাস ন িারক্নট থর্উট্রিশর্ হপ্রাগ্রাি সম্প্রসারণ ক্রার পাশাপাথশ গভর্ নর হ াক্ল থর্উ 

ইয়রক্নর হস্ট্ট পে নারয়র সংস্থাগুরলারক্ তারের 30 শতাংশ খাবার থর্উ ইয়রক্নর উৎপাের্ক্ারীরের 

ক্াে হিরক্ সংগ্র  ক্রা জর্য এবং এক্ইসারি স্থার্ীয় সরক্ার এবং সু্কল থডথিক্টগুরলারক্ এই 



লক্ষ্য পূররণ সরচষ্ট  ওয়ার জর্য আিন্ত্রণ জার্ারর্ার থর্রেনশর্া থেরয় এবেররর হশষ থেরক্ এক্ট্রট 

থর্ব না ী আরেশ জাথর ক্ররবর্। গভর্ নররর প্রস্তাথবত 24 অ্ি নবেররর থর্ব না ী বারজরট থর্উ ইয়রক্নর 

খািারর উৎপাথেত পণযগুরলা বযব ার ক্ররে এির্ সু্কলগুরলার জর্য স্ক্র্যাচ কু্থক্ং 

ফযাথসথলট্রটগুরলারক্ স ায়তাক্ারী এক্ট্রট অ্র্েুার্ ক্ি নসূথচরক্ 50 থিথলয়র্ ডলার বরাদ্দ ক্রা 

 রয়রে। এোড়াও এই বারজরট সুথবধাবক্তঞ্চত ক্থিউথর্ট্রটগুরলারত ফাি ন িারক্নট, ফুড হক্া-অ্প, 

এবং অ্র্যার্য খুচরা খাবার থবক্ররয়র হোক্ার্গুরলারত খাবাররর অ্যারেস সম্প্রসাররণর জর্য 

অ্র্ুোর্ প্রোর্ ক্ররত 10 থিথলয়র্ ডলাররর ত থবল, হসইসারি হস্ট্টজরুড় শহুরর কৃ্থষ 

অ্বক্াঠারিা এবং ক্থিউথর্ট্রট গারডনর্গুরলা সম্প্রসাররণর জর্য 2.2 থিথলয়র্ ডলারররও হবথশ 

অ্র্ুোর্ আলাো ক্রর রাখা  রয়রে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর কৃবষ কবিের্ার বরচাডন এ. িল িম্বলর্, "ভারলা খাবার খাওয়ার হক্ষ্রে 

বয়রসর হক্ারর্া সীিাবদ্ধতা হর্ই। তরব, চলাচল ক্রা ক্রিশ ক্ষ্টক্র  রয় উঠা অ্িবা থস্থথতশীল 

আয়  াথররয় হফলার ক্াররণ আিারের প্রবীণ অ্থধবাসীরের িরধয অ্রর্রক্ই স্থার্ীয় খািারর 

উৎপাথেত তাজা খাবার ক্রয় ক্ররত থগরয় ক্রিশ আররা হবথশ চযারলরের সম্মুখীর্  রের্। 

আিারের সবরচরয় ঝুুঁ থক্পূণ ন থর্উ ইয়ক্নবাসীরের থক্েু সংখযক্ োরত সুলভ িূরলয তাজা, স্বাস্থযক্র 

খাবাররর অ্যারেস হপরত পারর হস থবষয়ট্রট থর্ক্তিত ক্রার জর্য থসথর্য়র ফাি নাস ন িারক্নট 

থর্উট্রিশর্ হপ্রাগ্রারির িরতা ক্ি নসূথচগুরলা অ্পথর াে ন। USDA-এর তরফ হিরক্ এই অ্র্ুোর্ 

ত থবল আররা হবথশ প্রবীণ বযক্তি োরত এবের এই ক্ি নসূথচর সুথবধা গ্র ণ ক্ররত সক্ষ্ি  র্ হস 

থবষয়ট্রট থর্ক্তিত ক্ররব, এবং এক্ইসারি ক্থিউথর্ট্রট িারক্নরট অ্ংশগ্র ণক্ারী ক্রয়ক্  াজার 

কৃ্ষক্রক্ স ায়তা ক্ররব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর অবফস ফর িে এজজং (Office for the Aging)-এর বডম্বরক্টর হগ্রগ 

ওলম্বসর্ িম্বলর্, "হরাগ প্রথতররাধ ক্রা, হবশ থক্েু েী নস্থায়ী অ্সুস্থতা থর্য়ন্ত্ররণ রাখা, এবং সক্তক্রয় 

িাক্রত শক্তি বকৃ্তদ্ধ ক্রার জর্য পুট্রষ্টক্র খাবাররর অ্যারেস পাওয়া অ্তযন্ত গুরুত্বপণূ ন। হেরশর 

ব ৃত্তি থসথর্য়র থর্উট্রিশর্ হপ্রাগ্রারির পথরচালক্ থ রসরব, NYSOFA থর্উ ইয়রক্ন উৎপাথেত 

স্বাস্থযক্র খাবাররর অ্যারেস বকৃ্তদ্ধ ক্রার জর্য লভয সব  াথতয়ার বযব ার ক্ররে, ো প্রবীণ 

প্রাপ্তবয়স্করের সািথগ্রক্ পুট্রষ্ট ও স্বাস্থয উন্নত ক্ররে। থসথর্য়র ফাি নাস ন িারক্নট থর্উট্রিশর্ হপ্রাগ্রাি 

 াজার  াজার প্রবীণ থর্উ ইয়ক্নবাসীরক্ থর্রজরের ক্থিউথর্ট্রটরত তাজা পণযগুরলার অ্যারেস 

পাওয়ার সুরোগ ক্রর থেরে। এই জর্থপ্রয় ও সফল ক্ি নসূথচর জর্য তারের েী নথের্ ধরর চরল 

আসা সিি নর্ ও হর্তৃরত্বর জর্য NYSOFA গভর্ নর হ াক্ল এবং ক্থিশর্ার বলরক্ ধর্যবাে 

জার্ায়।"  

  

এই অ্র্ুোর্ ত থবল উপেুি প্রবীণ বযক্তিরের ক্ারে আররা হবথশ তাজা খাবার হপ ৌঁরে থেরত থর্উ 

ইয়ক্নরক্ সা ােয ক্রার জর্য 3,378,945 ডলার বরাদ্দ ক্ররে। এোড়াও এট্রট অ্র্যার্য ক্ি নসূথচর 

উন্নয়র্ বাস্তবায়রর্র জর্য, হেির্ অ্ংশগ্র ণ ক্ররত ইেুক্ কৃ্ষক্রের জর্য প্রথশক্ষ্ণ এবং 

অ্র্লাইরর্ আরবের্, ওরয়ব থভথত্তক্ ফাি নাস ন িারক্নট এবং ফাি ন স্ট্যান্ড থডররক্টথর, এবং ক্থিউথর্ট্রট 

সংস্থাগুরলার সরে অ্ংশীোথররত্বর িাধযরি আররা হবথশ সংখযক্ উপেুি প্রবীণ বযক্তির ক্ারে 

হপ ৌঁোরর্া, ইতযাথের জর্য 500,000 ডলার বরাদ্দ ক্ররে।  

  



USDA-এর থসথর্য়র ফাি নাস ন িারক্নট থর্উট্রিশর্ হপ্রাগ্রাি 48ট্রট হস্ট্রট, পুরয়রতনা থররক্া এবং আটট্রট 

উপজাথত এলাক্ায় উপেুি প্রবীণরেররক্ তাজা ফল, সবক্তজ, হভষজ ও িধুর অ্যারেস প্রোর্ 

ক্ররে। এসব খাবার পুট্রষ্ট থর্রাপত্তা সিি নরর্ সা ােয ক্ররে এবং প্রবীণ আরিথরক্ার্রের ভারলা 

স্বারস্থযর জর্য অ্পথর াে ন স্বাস্থযক্র, থর্রাপে, সাশ্রয়ী খাবাররর সেথতপূণ ন ও সিতাপূণ ন অ্যারেস 

পাওয়ার থবষয়ট্রট থর্ক্তিত ক্ররে। থর্উ ইয়ক্ন হস্ট্রট এই ক্ি নসূথচ সম্পরক্ন আররা জার্ুর্ এখারর্ 

https://agriculture.ny.gov/consumer-benefits-farmers-markets।  

  

ফাি নাস ন িারক্নট স্থার্ীয়ভারব উৎপাথেত খাবাররর অ্যারেস উন্নত ক্রা এবং এসব খাবার গ্র রণ 

উৎসাথ ত ক্রা এবং সরাসথর কৃ্ষরক্র সরে হভািার হলর্রের্ সম্পন্ন ক্ররত স ায়তা ক্রার 

িাধযরি থর্উ ইয়রক্নর স্থার্ীয় খাবাররর সাপ্ল্াই হচইরর্র এক্ট্রট অ্পথর াে ন শূর্যস্থার্ পূরণ ক্ররে। 

ফাি নাস ন িারক্নট, ফাি ন স্ট্যান্ড, এবং ভ্রািযিার্ বাজারগুরলা এক্ট্রট স্বাস্থযক্র খােয বযবস্থার অ্থত 

গুরুত্বপূণ ন উপাোর্। আজ, থর্উ ইয়রক্ন 400ট্রটরও হবথশ ফাি নাস ন িারক্নট, 250ট্রট ফাি ন স্ট্যান্ড, এবং 

10ট্রট ভ্রািযিার্ বাজার ররয়রে। হসগুরলা কৃ্থষ পণয উৎপাের্ক্ারীরের জর্য সরাসথর খািার 

হিরক্ উৎপাথেত থবথভন্ন তাজা, সাশ্রয়ী, ও সুথবধাজর্ক্ পরণযর ক্রিবধ নিার্ হভািা চাথ ো পূরণ 

ক্ররত আউটরলট প্রোর্ ক্ররে। কৃ্থষ ও বাজার থবভাগ, স্বাস্থয থবভাগ (Department of Health), 

অ্থফস ফর েয এক্তজং, এবং অ্স্থায়ী ও অ্ক্ষ্িতা সংক্রান্ত স ায়তা থবষয়ক্ েপ্তররর (Office of 

Temporary and Disability Assistance) িাধযরি, থর্উ ইয়ক্ন হস্ট্ট ক্রয়ক্ট্রট ক্ি নসূথচ পথরচালর্া 

ক্ররে হেগুরলা থর্ম্ন-আরয়র পথরবার, প্রবীণ বযক্তি, ও হভরটরার্রেররক্ অ্ংশগ্র ণক্ারী 

বাজারগুরলারত তাজা, স্বাস্থযক্র খাবার অ্যারেস ক্ররত সা ােয ক্ররে। থডপাটনরিরের ফাি নাস ন 

িারক্নট ক্ি নসূথচ সম্পরক্ন আররা তিয জার্রত অ্িবা আপর্ার থর্ক্টবতী হক্ারর্া িারক্নট খুুঁরজ 

থর্রত, থভক্তজট ক্রুর্ https://agriculture.ny.gov/farmersmarkets ট্রঠক্ার্ায়।  
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