
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/10/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর র্ারী এম্বেন্ডার অংে বিম্বসম্বি বর্উ ইয়কন  স্টেট স্টকয়ারস + স্টিবিটুম্বিবি 
ডায়াপার িোংক প্রবিষ্ঠার প্রস্তাি স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
স্টিবিটুম্বিবির সাম্বে অংেীদাবরম্বের মাধ্েম্বম তিবর করা িম্বয়ম্বে যা িোংক প্রবিষ্ঠার ের্ে 20 

বমবলয়র্ ডায়াপার দার্ করম্বি  
  

িোংক বর্উ ইয়কন  স্টেট ফুড িোংক স্টর্টওয়াম্বকন র মাধ্েম্বম অভািগ্রস্ত পবরিারগুবলম্বক বির্ামূম্বলে 
ডায়াপার বিিরণ করম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 সামের র্ারী এমজন্ডার অ্ংশ হিমসমে হর্উ ইয়র্ন  স্টেট 
স্টর্য়ারস + স্টেহেটুমেহে ডায়াপার েযাংর্ প্রহিষ্ঠার প্রস্তাে স্ট াষণা র্মরমের্। স্টেহেটুমেহের সামে এর্টি 
অ্ংশীদাহরমের মাধ্যমম, এর্টি জািীয় অ্োভজর্র্ সংস্থা যা 18 েেমরর র্ম েয়সী হশশুমদর জর্য 
স্টমৌহের্ প্রময়াজর্ীয় সামগ্রী সরেরাি র্মর, হর্উ ইয়মর্ন র পহরোরগুমোমর্ হের্ামূমেয খাদয 
েযাংর্গুমোমর্ হেিরমণর জর্য 20 হমহেয়র্ দার্ র্রা ডায়াপার হর্উ ইয়মর্ন র ইমামজন হি হিহডং 
স্টপ্রাগ্রামম উপেভয র্রা িমে।  
  
"র্ম ার পহরশ্রমী হর্উ ইয়র্ন  পহরোমরর প্রহি COVID-19 চ্যামেমের পর চ্যামেে জমা র্মরমে, যার 
মমধ্য রময়মে িামদর সন্তার্মদর স্টদখামশার্া র্রার জর্য প্রময়াজর্ীয় পণয স্টর্র্ার ক্ষমিা," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এমর্হর্ মিামারীর আমগ, প্রহি হির্টি পহরোমরর মমধ্য এর্জর্ ডায়াপামরর খরচ্ 
স্টযাগামি সংগ্রাম র্মরমে, এেং এই মিামারী এই হেষয়টিমর্ আমরা োহ়িময় িুমেমে। যখর্ আমরা 
COVID-পরেিী হেমে পরু্হর্নমনামণর হভহি প্রস্তর স্থাপর্ র্রমি শুরু র্রমো, িখর্ আমামদর অ্েশযই 
স্টখোর মা মর্ সমিে র্রার উপায় খুুঁমজ স্টের র্রমি িমে এেং এই ভাইরাস রামের প্রহিটি 
স্টর্াণায় পহরোমরর উপর স্টয স্টোঝা চ্াহপময় হদময়মে িা র্মামর্ার উপায় খুুঁমজ স্টের র্রমি িমে। এই 
স্টপ্রাগ্রাম এই অ্হস্থর সমময় োো-মামর্ িামদর প্রাপয মার্হসর্ শাহন্ত হদমি সািাযয র্রমে, এেং এই 
গুরুেপূণন র্মনসূচ্ীমর্ সম্ভে র্রমি িামদর অ্ংশীদাহরমের জর্য আমরা স্টেহেটুমেহেমর্ ধ্র্যোদ জার্াই।"  
  
গভর্নম্বরর সবিি এিং কাউবিল অর্ উইম্বমর্ অোন্ড গালনস (Council on Women and Girls) এর 
সভাপবি স্টমবলসা বডম্বরাসা িম্বলর্, "COVID-19 মিামারী সর্ে হর্উ ইয়র্ন োসীমদর উপর প্রভাে 
স্টিমেমে, এেং োো-মা ি াৎ র্মর হশশুমদর যমের অ্ভাে এেং িামদর সন্তার্মদর সুরহক্ষি রাখার 
চ্ামপর স্টমার্ামেো র্রমের্ িা েযহিক্রম র্য়। স্টর্ার্ োো-মামর্ িামদর সন্তার্মদর সুস্থ রাখার জর্য 



 

 

প্রময়াজর্ীয় স্টমৌহের্ পণয স্টর্র্ার েযাপামর হচ্ন্তা র্রমি োধ্য িওয়া উহচ্ি র্া, এেং আমরা গহেনি 
ডায়াপার েযাংর্ চ্াে ুর্রার সময় স্টেহেটুমেহের সামে অ্ংশীদার িমি স্টপমর যামি এই সংগ্রামী োো-
মাময়রা িামদর হর্মজমদর সম্প্রদাময়র খাদয েযাংমর্ হের্ামূমেয ডায়াপার েযেিার র্রমি পামর।"  
  
স্টেহর্হিট স্টপ্রাগ্রাম স্টযমর্ সমূ্পরর্ পুহি সিায়িা স্টপ্রাগ্রাম (SNAP) এেং র্ারী, হশশু এেং হশশুমদর 
জর্য হেমশষ সমূ্পরর্ পুহি স্টপ্রাগ্রাম (WIC) এমর্হর্ সেমচ্ময় অ্ভােী পহরোমরর জর্য ডায়াপার 
র্ভার র্মর র্া র্ারণ িামদর খাদয হিমসমে হেমেচ্র্া র্রা িয় র্া। অ্িএে, অ্হধ্র্াংশ পহরোর 
দার্ র্রা পমণযর উপর হর্ভন র র্মর অ্েো চ্াহিদা পূরমণর জর্য এর্সামে সীহমি সম্পদ েযেিার 
র্রমি োধ্য িয়। হশশুমদর যে স্টর্ওয়ার স্টক্ষমে এই সমসযা আমরা স্টেম়ি যায়, র্ারণ প্রায় সর্ে 
হশশু যে সুহেধ্ায় োচ্চামর্ স্টর্ওয়ার জর্য োো-মামর্ িামদর সন্তার্মদর জর্য ডায়াপার সরেরাি 
র্রমি িয়। যহদও হর্উ ইয়মর্ন র 26 শিাংশ পহরোর যামদর হির্ েেমরর র্ম েয়সী হশশু আমে 
িারা স্টিডামরে চ্াইল্ড স্টর্য়ার সামপাটন  পায়, স্টসখামর্ এমর্ স্টর্ার্ স্টিডামরে স্টপ্রাগ্রাম স্টর্ই যা 
ডায়াপামরর খরচ্ অ্িমসট র্রমি সািাযয র্মর যা েযেিার র্মর িারা িামদর সন্তার্মদর সামে স্টড 
স্টর্য়ামর পা ামি পামর। হশশুমদর একুশ শিাংশ পহরোর স্টিডামরে দাহরদ্র্য স্তমরর 100 শিাংমশর র্ম 
আয় র্মর, এেং ডায়াপার খরচ্ এর্টি হর্ম্ন আময়র পহরোমরর োমজমটর 14 শিাংশ পযনন্ত গ্রাস 
র্রমি পামর।  
  
স্টিবিটুম্বিবির সি-প্রধ্ার্ বর্িনািী কমনকিন া স্টর্ারা ওয়াইর্বের্ এিং স্টকবল সয়ার পোবিক িম্বলর্, 
"COVID-19 দ্বারা ক্ষহিগ্রস্ত পহরোরগুমোমর্ 20 হমহেয়র্ ডায়াপার সরেরাি র্রমি হর্উ ইয়র্ন  
রামজযর সামে অ্ংশীদার িমি স্টপমর আমরা গহেনি। দাহরমদ্র্যর মমধ্য েসোসর্ারী পহরোরগুমো 
সেসময় স্টয স্টর্ার্ সংর্মটর সময় সেমচ্ময় স্টেহশ ক্ষহিগ্রস্ত িয়, এেং COVID ও এর েযহিক্রম র্য়। 
আমরা স্টয সে পহরোমরর স্টসো র্হর িারা ইমিামমধ্য িামদর হশশুমদর জর্য ডায়াপার এেং 
খাোমরর মমধ্য স্টেমে হর্মি োধ্য িময়মে, এেং যখর্ মিামারী শুরু িয় িখর্ আমামদর অ্র্ুমরাধ্ 
গুমো 350% স্টেম়ি যায়, স্টযখামর্ োো-মাময়রা এমর্হর্ খেমরর র্াগজ স্টেমর্ ডায়াপার োর্ামি 
োধ্য িয়। আমরা আশা র্হর স্টয এই অ্র্ুদার্ হর্উ ইয়মর্ন র িাজার িাজার হপিামািামর্ স্বহস্ত স্টদমে 
এেং িামদর িিহেে ভা়িা পহরমশাধ্ র্রমি, স্টটহেমে খাোর রাখমি এেং িামদর সন্তার্মদর সুরহক্ষি 
রাখমি েযেিার র্রমি সািাযয র্রমে।"  
  
ডায়াপার েযাংর্ হর্উ ইয়মর্ন র পহরোরমর্ িামদর সন্তার্মদর স্টদখামশার্া র্রমি সািাযয র্রার জর্য 
গভর্নর কুওমমা দ্বারা চ্যাহম্পয়র্ র্রা ধ্ারাোহির্ র্ীহির সেনমশষটি। 2016 সামে, গভর্নর কুওমমা 
স্টদমশর সেমেমর্ শহিশােী এেং হেসৃ্তি স্টেির্মভাগী পাহরোহরর্ েুটির র্ীহিমর্ আইমর্ পহরণি 
র্মরর্। র্মনজীেী পহরোরমদর এখর্ আর িামদর হপ্রয়জর্মদর জর্য যে এেং িামদর অ্েননর্হির্ 
হর্রাপিার মমধ্য এর্টিমর্ োোই র্রমি িমে র্া। গভর্নর হশক্ষায় ইকুইটি িিহেমের জর্য ে়িাই 
চ্াহেময় যামের্, পুমরা হদর্ েযাপী প্রার্-স্টর্ সম্প্রসাহরি র্মরমের্, হর্উ ইয়মর্ন র প্রেম 3 েেমরর 
প্রার্-স্টর্ স্টপ্রাগ্রাম এেং র্হমউহর্টি সু্কে স্টপ্রাগ্রাম সম্প্রসাহরি র্মরমের্। গভর্নর কুওমমা হর্উ ইয়মর্ন র 
স্বাস্থয স্টসো েযেস্থামর্ শহিশােী র্মরমের্, আমামদর পহরোরমর্ দাহরদ্র্য স্টেমর্ স্টের র্মর আর্মি 
সািাযয র্রার জর্য র্যূর্িম মজরুী েৃহি র্মরমের্ এেং শ্রমজীেী পহরোমরর জর্য চ্াইল্ড স্টর্য়ার 
টযাক্স স্টক্রহডট প্রসাহরি র্মরমের্।  



 

 

  
হর্উ ইয়মর্ন র দগু্ধ চ্াষীরা মূে োজার িারামর্ার র্ারমণ স্টয আহেনর্ সমসযার সম্মুখীণ িহেমের্ এেং 
COVID-19 মিামারীর িমে হর্উ ইয়মর্ন র খাদয েযাংর্গুহে স্টয উমেখমযাগয চ্াহিদা স্টদখহেে িার 
প্রহিহক্রয়ায় 2020 সামের এহপ্রে মামস গভর্নর প্রেম র্াহরশ হর্উ ইয়র্ন  (Nourish New York) 
র্মনসূচ্ীর র্ো স্ট াষণা র্মরর্, এই হর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টর্য়ারস + স্টেহেটুমেহে ডায়াপার েযাংর্ স্টসই 
স্টপ্রাগ্রামমর সমূ্পরর্। 1 হডমসম্বর, 2020 পযনন্ত, র্াহরশ NYএর িোিমে 17 হমহেয়র্ পাউন্ড খামদযর 
জর্য 26.4 হমহেয়র্ মাহর্ন র্ ডোর ক্রয় িময়মে। এর্ হমহেয়মর্র স্টেহশ পহরোর খাদয েন্টমর্র 
মাধ্যমম হর্উ ইয়র্ন  রােীয় পণয গ্রিণ র্মরমে এেং 4,000 এর ও স্টেশী খামার এই উমদযাগ স্টেমর্ 
উপরৃ্ি িময়মে। গভর্নর কুওমমা 17 জার্ুয়াহর 2021 সামের স্টেট এমজন্ডার অ্ংশ হিমসমে র্াহরশ 
NY উমদযামগর মাধ্যমম র্মনসূহচ্ চ্াহেময় যাওয়ার জর্য 25 হমহেয়র্ মাহর্ন র্ ডোর স্ট াষণা র্মরমের্।  
  
গি 10 েেমর, স্টেহেটুমেহে, সি-প্রধ্ার্ হর্েনািী র্মনর্িন া স্টর্হে সয়ার পযাহির্ি এেং স্টর্ারা 
ওয়াইর্হেমর্র স্টর্িৃমে এর্টি অ্োভজর্র্ প্রহিষ্ঠার্, যারা দাহরমদ্র্যর মমধ্য েসোসর্ারী হশশুমদর 
ডায়াপার, স্টপাশার্ এেং অ্র্যার্য প্রময়াজর্ীয় সামগ্রী সরেরাি র্মর, ডায়াপার, পহরেন্নিা এেং 
স্টপাশার্ সি 150 হমহেয়মর্রও স্টেহশ আইমটম হেিরণ র্মরমে -- এই ধ্রমর্র স্টয স্টর্ার্ প্রহিষ্ঠামর্র 
স্টচ্ময় স্টেহশ-- যা িারা স্টিামমেস স্টশল্টার, পাহরোহরর্ সহিংসিা প্রর্ল্প, িসটার স্টর্য়ার, িাসপািাে, 
সু্কে হডসহিক্ট এেং দমুযনামগর র্ারমণ স্টদশেযাপী স্টযসে হশশুরা সে হর্েু িাহরময়মে িামদর দার্ 
র্মরমে। িামদর COVID-19 োণ র্ামজর মাধ্যমম, িারা শুধ্ুমাে 2020 সামে 50 হমহেয়র্ আইমটম 
হেিরণ র্মরমে।  
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