
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর স্টেট অি স্টেম্বটর অংে বিম্বসম্বি পবুিকর NY উম্ব্োম্বগর মাধ্েম্বম 25 
বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর কমনসূবি িাবলম্বয় যাওয়ার স্ট াষণা স্ট্র্  

  
পবুিকর NY কমনসূবি বর্বিত কম্বর স্টযম্বকাম্বর্া বর্উ ইয়কন িাসী কু্ষধ্াতন  থাকম্বি র্া  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র কৃষক ও উৎপা্কম্ব্র কাছ স্টথম্বক পণে ক্রম্বয়র অঙ্গীকার অিোিত রাম্বে  

  
আমাম্ব্র কৃবষ অথনর্ীবতর বিবতেীলতা রক্ষা কম্বর  

  
বর্বিত কম্বর স্টয বর্উ ইয়ম্বকন র িাবসন্দারা িার্ীয় পবুিকর োিারসমূম্বির অোম্বেস অিোিত রাম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 সামের স্টেট এমজন্ডার অ্ংশ হিমসমে পুহিকর NY উম্যামগর 
মাধ্যমম কমনসূহি িাহেমে যাওোর জর্য 25 হমহেের্ মাহকন র্ ডোর স্ট াষণা কমরমের্।  
  
গভর্নর কুওমমা হর্উ ইেমকন র পুহি উম্যাগমক সমর্নর্ করমে র্াকমের্, যামে স্টকামর্া হর্উ ইেকন োসী 
কু্ষধ্ােন  র্া র্ামক, হর্উ ইেকন  স্টেমটর কৃষক ও উৎপা্কম্র কাে স্টর্মক পণয স্টকর্ার অ্ঙ্গীকার 
অ্েযািে রামের্, আমাম্র কৃহষ অ্র্নর্ীহের হিহেশীেো রক্ষা কমরর্ এেং হর্উ ইেমকন র োহসন্দারা 
যামে িার্ীে পুহিকর োোরসমূমির অ্যামেস অ্েযািে রামের্ ো হর্হিে করমে সািাযয করমের্। 
2020 সামের 1 হডমসম্বমর, পুহিকর NY 17 হমহেের্ পাউন্ড োোমরর জর্য 26.4 হমহেের্ মাহকন র্ 
ডোর ক্রমের ফোফে িমেমে এক হমহেের্মরও স্টেহশ পহরোর ো্য হেেরমণর মাধ্যমম হর্উইেকন  
স্টেমটর পণয স্টপমেমে এেং 4,000 িাজামররও স্টেহশ োমার এই উম্যাগটি স্টর্মক উপকৃে িমেমে।  
  
"এই স্টে্র্া্ােক েেমরর এমর্ এক সমমে হর্উ ইেমকন র অ্মর্ক পহরোর ো্য অ্হিহেশীেো ও 
কু্ষধ্ার সম্মেুীর্ িমে যের্ সামাহজক স্টসো ও কহমউহর্টি স্টরাভাইডাররা সংকুহিে িমে যাে।" 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হর্উ ইেকন  স্টেট ্ী নহ্র্ ধ্মর ফামন টু ফুড েযাংক টযাে স্টক্রহডট (Farm 
to Food Bank tax credit) ও স্টর্া েুমডন্ট স্টগাজ িাঙহর রিারাহভযার্ (No Student Goes 
Hungry campaign) এর মাধ্যমম ো্য হর্রাপত্তািীর্ো েন্ধ করা এেং হর্উ ইেমকন র সকে 
পহরোরমক স্বািযকর, োজা ো্য সরেরািমক অ্গ্রাহধ্কার হ্মেমে এেং আমরা আমাম্র ো্য 
পদ্ধহের হিহেিাপকো হর্হিে করমে এেং হর্উ ইেমকন র সমস্ত পহরোর স্বািযকর, িার্ীেভামে 
জন্মামর্া োোমরর অ্যামেস েজাে রােমে পহুিকর NY কমনসূহিমে সিােো অ্েযািে রােে।"  
  



 

 

গভর্নর কুওমমা ো্য হর্রাপত্তািীর্ো ও কৃহষর হিহেশীেো রশমর্মক অ্গ্রাহধ্কার হ্মেমের্। 2018 
হিমসমে, হেহর্ ফামন টু ফুড েযাংক টযাে স্টক্রহডট (Farm to Food Bank tax credit) রহেষ্ঠা 
কমরর্ যা জরুহর ো্য েযেিাে োজা ো্য ্ামর্র জর্য উৎপা্কম্র ক্ষহেপরূণ স্ট্ে। 2018 সামে 
গভর্নর স্টর্া েুমডন্ট স্টগাজ িাংহর রিারাহভযার্ (No Student Goes Hungry campaign) িােু 
কমরর্ যার ফমে রহেটি SUNY কযাম্পামস ফুড পযাহিস িাপর্ করা িে এেং ফামন-টু-সু্কে কমনসূহি 
(Farm-to-School Program) এর জর্য অ্র্ু্ার্ েিহেে েৃহদ্ধ করা িে যা সু্কমের োোর 
কমনসূহির জর্য হর্উ ইেকন  স্টেমটর পণয সরাসহর হকর্মে সািাযয কমর। আমাম্র কৃষকম্র র্েুর্ 
সুমযামগর সামর্ সংযকু্ত কমর এেং আমাম্র শহক্তশােী কৃহষ হশল্পমক সিােো কমর কু্ষধ্া হর্োরমণর 
জর্য গভর্নমরর স্টয রহেশ্রুহে রমেমে োর কমেকটি উ্ািরমণর মমধ্য এটি একটি উ্ািরণ।  
  
COVID-19 মিামাহরর কারমণ, কৃষকরা একটি কম ার সরেরাি শৃঙ্খে পহরেেন মর্র অ্হভজ্ঞো অ্জন র্ 
কমরহেে, যার ফমে োজার ও আমের ক্ষহে িে এেং োজা উদ্বতৃ্ত োোরগুহে হেমশষে েরে ্মুধ্র 
অ্পিে িে। একই সামর্, জরুহর ো্য সরেরািকারীম্র মাধ্যমম োম্যর িাহি্া স্টেট জমুে েৃহদ্ধ 
পাে। োহসন্দাম্র োওোমর্ার সুমযাগ এেং কৃষকম্র সািাযয করার সুমযাগ স্ট্মে গভর্নর পুহিকর 
NY উম্যাগ িােু কমরর্। এই উম্যাগ হর্উ ইেকন  স্টেমট উৎপাহ্ে, উত্থাহপে ো রহক্রোজাে ো্য 
ক্রমের জর্য 35 হমহেের্ মাহকন র্ ডোর েিহেে র্ার্ কমর এেং মিামাহরর সমে কৃষক ও স্টডইহর 
রমসসরম্র জর্য একটি গুরুত্বপূণন হেকল্প রাজস্ব রোি হিমসমে কাজ কমরমে।  
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