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গভর্নর কুওম্বমা প্রিীণম্বের মম্বযে খােে বর্রাপত্তাহীর্তা মমাকাম্বিলায় হোম্বলাম্বেম্বের সাম্বে 
অংেীোবরম্বের মময়াে িৃবির ম াষণা মের্  

  
2020 সাম্বল বর্উ ইয়কন  বসটিম্বত ইম্বতামম্বযে খােে সংকম্বের সমু্মখীর্ প্রিীণ ও সামবরক 
পবরিারগুম্বলাম্বক 200,000 এরও মিবে খািার সরিরাহ কম্বর সহম্ব াবগতা কম্বরম্বে  

  
গভর্নর কুওম্বমার সফল পবুি বর্উ ইয়কন  উম্বেোগ কমনসূবির বভবত্তম্বত প্রবতবিত  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টেট অ্ব নর্উ ইয়র্ন  (State of New York) ও স্টর্তৃস্থার্ীয় 
খাদ্য নর্ট স্টর্াম্পানর্ হ্যাম ামেশ (HelloFresh) এর মমযয এর্টি অ্ংশীদ্ানরত্ব বৃনির স্ট াষণা 
নদ্ময়মের্, নর্উ ইয়র্ন  নিটির প্রবীণ ও িামনরর্ পনরবারগুন মত যারা বতন মামর্ খাদ্য নর্রাপত্তাহ্ীর্তার 
মুমখামুনখ হ্মে তামদ্র নবর্ামূম য খাবামরর নর্ট িরবরামহ্র নদ্মর্ মমর্ানর্মবশ র্মরমের্। 2020 
িাম র জ ুাই মামি এই অ্ংশীদ্ানরত্ব প্রনতষ্ঠার পর স্টেমর্ হ্যাম ামেশ (HelloFresh) COVID-19 এর 
র্ারমণ খাদ্য নর্রাপত্তাহ্ীর্তার িম্মখুীর্ হ্মে নর্উ ইয়র্ন  শহ্মরর এমর্ প্রবীণ ও িামনরর্ 
পনরবারগুম ামর্ 200,000 পুনির্র খাবার িরবরাহ্ র্মরমে। এখর্, নর্উ ইয়র্ন  ও হ্যাম ামেশ 
2021-এর নিতীয় প্রানিমর্ এই িহ্মযানগতা বানিময় নদ্মে, তা নর্নিত র্মর স্টয নর্উ ইয়র্ন  নিটির 
প্রবীণ ও িামনরর্ পনরবারগুন  আগামী চ্যাম নজং মািগুন মত এই পনুির্র খাবার গ্রহ্ণ র্রমব। এই 
অ্ংশীদ্ানরত্বটি িাপ্তানহ্র্ নবতরমণ এই উচ্চমামর্র খাবার িরবরামহ্র জর্য নর্উ ইয়র্ন  নিটি নবভামগর 
স্টভমটরান্স িানভন মিি (New York City Department of Veterans' Services) ও ব্ল্যার্ স্টভমটরান্স 
অ্ব স্টিাশযা  জানেি (Black Veterans for Social Justice), দ্য র্যামম্পইর্ অ্যামগইর্ে হ্াঙ্গার 
(The Campaign Against Hunger) এর িহ্মযানগতার মাযযমম িম্ভব হ্ময়নে ।  
  
"আমামদ্র িম্প্রদ্াময়র অ্মর্র্ িানভন ি িদ্িয COVID-19 মহ্ামানরর িময় বাযা িহ্য র্রমত বাযয 
হ্ময়মে এবং দ্ুুঃখজর্র্ভামব, এগুম ার মমযয এর্টিমত খামদ্যর অ্ভাব রময়মে।" গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "নবমশষত এই অ্নর্নিত িমময়, এটি গুরুত্বপূণন স্টয আমরা নর্নিত র্নর আমামদ্র িাহ্িী 
পুরুষ ও র্ারীরা যারা আমামদ্র স্টদ্মশর স্টিবা র্মরমের্ তামদ্র পুনির্র খাবামরর অ্যামেি রময়মে 
এবং হ্যাম ামেশ-এর এই িফ  িহ্মযানগতার যারাবানহ্র্তা অ্বযাহ্ত রাখমত এই বীমররা যামত 
কু্ষযাতন  র্া হ্য় তা নর্নিত র্রমত িহ্ায়তা র্রমব।"  
  
দ্য র্যামম্পইর্ এমগইর্ে হ্াঙ্গার, ব্ল্যার্ স্টভমটরান্স ফর স্টিাশযা  জানেি ও নর্উ ইয়র্ন  নিটি 
নিপাটন মমন্ট অ্ব স্টভমটরান্স িানভন মিি এই উমদ্যামগ িহ্মযাগী নহ্মিমব র্াজ র্রমব এবং হ্যাম ামেশ-এর 



 

 

র্াে স্টেমর্ খাদ্য নবতরণ স্টপমত, খাবামরর িজ্জাগুন মত খাবারটি িাজামর্া ও পযার্ র্রমত এবং প্রবীণ 
ও িামনরর্ পনরবারগুন মত পুমরা শহ্র জমুি খাদ্য নর্রাপত্তাহ্ীর্তার মুমখামুনখ খাবার নবতরণ র্রমত 
ব্রুর্ন মর্ দ্য র্যামম্পইর্ এমগইর্ে হ্াঙ্গামরর িদ্র দ্ফতমর িাপ্তানহ্র্ভামব জমিা হ্য়।  
  
"আমরা আমামদ্র প্রবীণমদ্র ভাম া র্াজ, ভাম া বানি ও তাজা খাদ্য নর্নিত র্রার মাযযমম তামদ্র 
ঋণ স্টশায র্নর।" মলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে মহািুল িম্বলর্। "নর্উ ইয়র্ন  িংস্থাগুন  হ্যাম ামেমশর 
মমতা পদ্মক্ষপ গ্রহ্ণ এবং নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর িামে অ্ংশীদ্ার হ্ওয়ার নবষয়টি নর্নিত র্মর আনম 
গনবনত, যামত COVID-19 এর ফম  আমামদ্র প্রবীণরা কু্ষযাতন র্া হ্য় তা নর্নিত র্রার জর্য।"  
  
এই অ্র্র্য মমি  যা প্রবীণমদ্র অ্র্যার্য প্রবীণ স্টিবায় স্টেোমিবীর িামে স্টিবায় নর্ময়ানজত র্মর 
ব্রঙ্কি, বাফাম া ও র্েন র্াউনন্টমত আমরা নতর্টি খাদ্য প্রবীণ র্মনিনূচ্ নবর্াশ র্মরমে। 2020 িাম র 
গ্রীমের পর স্টেমর্ এর্ই যরমর্র প্রমচ্িার ফম  নর্উ ইয়মর্ন র হ্াজার হ্াজার পনুিহ্ীর্ খাদ্য বাে ও 
মানর্ন র্ যকু্তরামের রৃ্নষমক্ষমের রৃ্ষর্মদ্র পনরবার-পনরজর্মদ্র জর্য পনিম নর্উ ইয়মর্ন র প্রবীণমদ্র 
জর্য খাবামরর বাে িরবরাহ্ র্রা হ্ময়নে , যা িাপ্তানহ্র্ভামব ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন  নহ্মরাি 
(Western New York Heroes) ও নফিমমার WNY (FeedMore WNY) এর িহ্মযানগতায় 
নবতরণ র্রা হ্ময়নে । এই উমদ্যামগর এর্টি র্তুর্ শাখা, র্েন র্ানি অ্ঞ্চম র প্রবীণ ও িামনরর্ 
পনরবারগুম ামর্ পুনি প্রদ্ামর্র উপর মমর্ামযাগ প্রদ্ামর্র উপর মমর্ামযাগ প্রদ্ার্ র্মর, নির্টর্ ও 
োঙ্কন র্ র্াউনন্টগুন র অ্েননর্নতর্ িুমযামগর জর্য জময়র্ র্াউনন্স  এবং নির্টর্ র্াউনন্ট স্টভমটরান্স 
িানভন ি এমজনন্স (Clinton County Veterans Service Agency) এই প্রমচ্িার অ্র্-গ্রাউন্ড িমন্বয়মর্ 
স্টর্তৃত্ব স্টদ্ওয়ার মাযযমম এই মামি শুরু হ্মব।  
  
প্রবীণ, স্টিবাদ্ার্র্ারী িদ্িয ও তামদ্র পনরবামরর মমযয খাদ্য নর্রাপত্তাহ্ীর্তা স্টবনশ। দ্য ইউর্াইমটি 
স্টেটি নিপাটন মমন্ট অ্ব স্টভমটরার্ি অ্যামফয়ািন (United States Department of Veterans 
Affairs) নরমপাটন  র্মরমে স্টয ইরার্ ও আফগানর্স্তামর্র যুমি র্মনরত প্রবীণরা িাযারণ জর্গমণর 
তু র্ায় নিগুণ খাদ্য নর্রাপত্তাহ্ীর্তায় ভুগমের্।  
  
2018 িাম র এর্ গমবষণায় স্টদ্খা স্টগমে স্টয মানর্ন র্ যুক্তরামে 1.5 নমন য়র্ প্রবীণ র্াগনরর্ এমর্ 
এর্ পনরবামর বাি র্মর যা তামদ্র খাদ্য গ্রহ্মণর পনরপূরর্ িমূ্পরর্ পুনি িহ্ায়তা র্মনিনূচ্ 
(Supplemental Nutrition Assistance Program SNAP) এর িনুবযাগুন র উপর িমূ্পণনভামব 
নর্ভন র র্মর। 2020 িাম র জার্ুয়ানর মামি প্রর্ানশত স্টিন্টার অ্র্ বামজট এন্ড পন নি অ্গ্রানযর্ার 
(Center on Budget & Policy Priorities)-এর এটি প্রনতমবদ্মর্ স্টদ্খা স্টগমে স্টয শুযুমাে নর্উ 
ইয়র্ন  স্টেমট 59,000 জর্ স্টভমটরার্ নর্মজমদ্র এবং তামদ্র পনরবারমর্ খাওয়ামর্ার জর্য SNAP 
স্টবনর্নফমটর উপর নর্ভন র র্মর- এর্টি িংখযা যা COVID-19 এর নবরূপ প্রভামবর র্ারমণ আমরা 
খারাপ হ্ময়নে ।  
  
মেম্বের কৃবষ কবমের্ার বরিার্ন  এ. িল িম্বলর্, "এই চ্ামপর িমময় নর্উ ইয়মর্ন র প্রবীণ ও িামনরর্ 
পনরবামরর র্ামে তাজা খাবার পাওয়ার অ্ংশীদ্ানরমত্বর জর্য আনম হ্যাম ামেশমর্ যর্যবাদ্ জার্ামত 
চ্াই। এই র্মনিূনচ্ মহ্ামানরর িময় খাদ্য নর্রাপত্তাহ্ীর্তার িামে  িাই র্মর এমর্ পণযগুন মত 



 

 

বাজারজাত স্ট ার্িার্র্ারী রৃ্ষর্মদ্র িংমযাগ স্টদ্ওয়ার জর্য নর্উ ইয়মর্ন র িফ  প্রয়ািমর্ নভনত্ত র্মর 
স্টতাম । এর অ্ংশ নহ্মিমব নর্উ ইয়র্ন  আমামদ্র প্রবীণ িম্প্রদ্াময়র র্ামে নর্উ ইয়মর্ন র োস্থযর্র 
খাবার পাওয়ার উপর মমর্ামযাগ প্রদ্ার্ র্মর যামে।"  
  
বর্উ ইয়কন  মেে অবফস অি মেম্পরাবর অোন্ড বর্জ্োবিবলটি অোবসম্বেন্স (New York State Office 
of Temporary and Disability Assistance) এর কবমের্ার মাইক মহইর্ িম্বলর্, "খাদ্য 
নর্রাপত্তাহ্ীর্তা দ্ুুঃখজর্র্ভামব নর্উ ইয়র্ন  জমুি অ্মর্র্ বযনক্ত ও পনরবারমর্ প্রভানবত র্মর, যার 
মমযয রময়মে প্রবীণ র্াগনরর্রা, যারা িম্মামর্র িামে আমামদ্র জানত ও তামদ্র পনরবামরর স্টিবা 
র্মরমে। এই চ্ মার্ জর্োস্থয িংর্মটর ক্রমবযনমার্ চ্যাম মজর মমযয োস্থযর্র পুনির্র খাবার রময়মে 
তা নর্নিত র্মর আমরা এই নর্উ ইয়র্ন বািীমদ্র প্রনত আমামদ্র রৃ্তজ্ঞতার ঋণ পনরমশায র্রমত 
শুরু র্রমত পানর। আমরা আর্নিত স্টয এই র্মনিূনচ্ নর্উ ইয়মর্ন র িাফম যর উপর গমি উমেমে 
এবং এর্টি অ্ংশীদ্ানরত্বমর্ িমেনর্ র্রমত স্টপমর গনবনত যা নর্নিত র্রমব স্টয আমামদ্র স্টেমটর 
প্রবীণরা তামদ্র প্রময়াজমর্ তামদ্র পনরবারমর্ খাওয়ামর্ার জর্য খাবার পামব।"  
  
বর্উ ইয়কন  মেে বর্বভের্ অি মভম্বেরান্স সাবভন ম্বসস (New York State Division of Veterans' 
Services) এর বর্িনাহী উপ-পবরিালক মজ্াম্বয়ল এভান্স িম্বলর্, "স্টর্ার্ স্টভমটরামর্র নর্মজমদ্র বা 
তামদ্র পনরবামরর িদ্িযমদ্র জর্য খামদ্যর অ্ভামবর িম্মুখীর্ হ্ওয়া উনচ্ত র্য়। আমরা দ্ভুন াগযবশত 
জানর্ স্টয অ্মর্র্ স্টভমটরার্ এবং িামনরর্ পনরবার এই র্মির িম্মুখীর্ হ্মে এবং আমরা এই 
নবষয়টি স্টমার্ামব া র্রার জর্য যোিাযয স্টচ্িা র্রমত প্রনতশ্রুনতবি। আমরা জানর্ স্টয COVID-19 
িংর্ট এখমর্া স্টশষ হ্য়নর্, এবং এই জীবর্ পনরবতন র্শী  অ্ংশীদ্ানরত্ব অ্বযাহ্ত রাখার জর্য তামদ্র 
িময় ও িংস্থার্ উৎিগন র্রার জর্য আমরা হ্যাম ামেশমর্ যমেি যর্যবাদ্ র্া জানর্ময় পানর র্া। 
প্রনত িপ্তামহ্ এই নমশর্মর্ এর্টি িাফ য র্মর স্টতাম  এমর্ মূ  প্রমচ্িামত তামদ্র বুটগুন র জর্য দ্য 
র্যামম্পইর্ এমগইর্ে হ্াঙ্গার, ব্ল্যার্ স্টভমটরার্ি ফর স্টিাশযা  জানেি ও নর্উ ইয়র্ন  নিটি নিপাটন মমন্ট 
অ্ব স্টভমটরার্ি িানভন মিি-এর প্রনত রৃ্তজ্ঞতা জার্াই।"  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি বর্পােন ম্বমন্ট অি মভম্বেরার্স সাবভন ম্বসস (New York City Department of 
Veterans' Services)-এর কবমের্ার মজ্মস মহর্র্র্ িম্বলর্, "প্রনতনদ্র্ আমরা COVID-19 এর 
প্রভাব স্টদ্খমত পাই এবং খাদ্য-নর্রাপত্তাহ্ীর্তায় স্টভাগা প্রবীণমদ্র মুমখামুনখ হ্মত স্টদ্নখ যারা কু্ষযার 
িামে জনিত নবপমদ্র স্টমার্ামব া র্রার জর্য আমমনরর্ার ক্ষনত র্রমত পামর। হ্যাম ামেশ, দ্য 
র্যামম্পইর্ এমগইর্ে হ্াঙ্গার, ব্ল্যার্ স্টভমটরার্ি ফর স্টিাশযা  জানেি ও নর্উ ইয়র্ন  নিটি নিপাটন মমন্ট 
অ্ব স্টভমটরার্ি িানভন মিি-এর িামে আমামদ্র অ্ংশীদ্ানরমত্বর মাযযমম, যারা নবশ্বস্তভামব আমামদ্র স্টদ্শ 
এবং তামদ্র পনরবামরর স্টিবা র্মরমে তামদ্র োস্থযর্র খাবার িরবরাহ্ র্রনে। এই িহ্মযানগতা 
প্রিানরত হ্ময়মে বম  আমরা রৃ্তজ্ঞ এবং আমরা নর্উ ইয়র্ন  নিটির স্টর্ার্ও প্রবীণ পনরবার এই 
চ্যাম নজং িমময় কু্ষযাতন র্া হ্ওয়ার জর্য আমামদ্র প্রমচ্িা অ্বযাহ্ত রাখার প্রতযাশায় রময়নে।"  
  
হোম্বলাম্বেম্বের প্রযার্ বর্িনাহী কমনকতন া উওম্বয় ভস িম্বলর্, "প্রমতযমর্র তাজা, োস্থযর্র খাবামর 
অ্যামেি নর্নিত র্রা হ্যাম ামেমশ আমামদ্র নমশমর্র স্টর্ন্দ্রনবি।ু স্টযমহ্তু খাদ্য নর্রাপত্তাহ্ীর্তা চ্ মার্ 
মহ্ামারীটির িামে তীব্রতর হ্মত চ্ম মে, প্রনত িপ্তামহ্ প্রবীণ ও িামনরর্ পনরবারমর্ খাবামরর পুনি 



 

 

িরবরামহ্র  মক্ষয গভর্নর কুওমমা ও নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর িামে এই গুরুত্বপূণন অ্ংশীদ্ানরত্ব বািামর্ার 
জর্য আমরা গনবনত।"  
  
ব্ল্োক মভম্বেরার্স ফর মসােোল জ্াবেস-এর প্রযার্ বর্িনাহী কমনকতন া ওম্বয়বন্ড মোকবির্ের্ 
িম্বলম্বের্: "ব্ল্যার্ স্টভমটরার্ি ফর স্টিাশযা  জানেি (Black Veterans for Social Justice, Inc.), 
ইর্র্মপনামরমটি িম্মানর্ত হ্ময়মে এবং আমামদ্র স্টদ্মশর প্রবীণমদ্র এর্ই প্রনতশ্রুনত, আর্ুগতয ও 
বীরমত্বর িামে স্টিবা র্রার জর্য এটি এর্টি নবমশষ িুমযাগ নহ্িামব গণয। আমরা NYC নিপাটন মমন্ট 
অ্ব স্টভমটরার্ি িানভন মিি, র্যামম্পইর্ এমগইর্ে হ্াঙ্গার এবং হ্যাম ামেমশর িামে স্টযাগ দ্ার্ চ্ান ময় 
যাব, যার ফম  স্টভমটরার্ এবং তারা স্টয িব িম্প্রদ্াময় বাি র্মর তামদ্র মমযয "খামদ্যর অ্ভাব" 
এর অ্বিার্  টমব।"  
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