
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

ফেডাম্বরল সরকাম্বরর অচলািস্থার দ্বারা প্রভাবিত বর্উ ইয়কন িাসীম্বক সহায়তা করার জর্ে গভর্নর 

কুওম্বমা সমম্বয়র পমূ্বিন SNAP সুবিধা প্রদাম্বর্র ফ াষণা বদম্বলর্  

  

সকল সম্পরূক পবুি সহায়তা ফপ্রাগ্রাম্বমর (Supplemental Nutrition Assistance Program, 

SNAP) প্রাপম্বকরা 7 মাম্বচন র মম্বধে সুবিধা পাম্বি  

  

ডা. মার্টন র্ লুথার বকিং, জবুর্য়র (Dr. Martin Luther King, Jr.) ফেটওয়াইড েুড ড্রাইভও 

(Statewide Food Drive) স্থার্ীয় খাদে িোঙ্কসমহূম্বক সাহায্ে করার জর্ে সম্প্রসাবরত করা হম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে সমূ্পরে পুষ্টি সহায়তা ঘরাগ্রামমর সেে রাপমেরা 7 

মামচন র মমযযই আগামী মামসর সুষ্টিযা পামি - ো ষ্টর্যনাষ্টরত সমময়র রায় এে সপ্তাহ পূমিন। সমময়র পূমিন এটি 

রদামর্র োরণ হে রাপেমদর ভার েমামর্া োরা ঘেব্রুয়াষ্টরর সষু্টিযা ছয় সপ্তামহর ঘিষ্টি সময় যমর টার্মত িাযয 
হময়মছ সাম্প্রষ্টতে সমময়র র্ষ্টজরষ্টিহীর্ ঘেডামরে সরোমরর অ্চোিস্থার োরমণ।  

  

"ওয়াষ্টিিংটমর্র ঘর্তৃমের ঘিাচর্ীয় িযর্নতার েমে আমরা পষ্টরিারগুষ্টের খািামরর িযিস্থা েরার ক্ষমতা ষ্টিপন্ন 

েরমত ষ্টদমিা র্া", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "খাদয সষু্টিযা দ্রুত রদার্ েরার েমে ষ্টর্উ ইয়েন িাসীরা োরা 
ষ্টর্তযষ্টদমর্র রময়াজর্ ঘমটামত এই অ্ষ্টত জরুষ্টর েমনসূষ্টচর উপর ষ্টর্ভন রিীে তারা এেটি স্বষ্টি পামি।  

  

গভর্নমরর ষ্টর্মদন মি, ষ্টর্উ ইয়েন  ঘেমটর অ্স্থায়ী ও রষ্টতিন্ধী সহায়তা অ্ষ্টেস (New York State Office of 

Temporary and Disability Assistance) অ্ষ্টযোিংি রাপমের মাচন  মামসর সুষ্টিযা পূমিন রদার্ েরমছ োমত 

তর্ােষ্টর্ত "SNAP গযাপ (SNAP gap)" এর েমে হওয়া সমসযায় রিষ্টমত হয়।" এর অ্র্ন হে িহু ষ্টর্উ 

ইয়েন িাসী আগামী মামসর সুষ্টিযা তামদর ষ্টর্যনাষ্টরত সমময়র রায় এে সপ্তাহ আমগই ঘপমত োমে। ষ্টর্তযষ্টদমর্র 

রময়াজর্ ঘমটামত রায় 2.7 ষ্টমষ্টেয়র্ িযষ্টি ও 1.5 ষ্টমষ্টেয়র্ পষ্টরিার SNAP সুষ্টিযার উপর ষ্টর্ভন রিীে। শুযু 
ষ্টডমসম্বর মামসই, ষ্টর্উ ইয়েন িাসীরা োমত খাদয অ্ষ্টর্রাপত্তা এড়ামত পামর ঘসজর্য ষ্টর্উ ইয়েন  ঘেট 374 

ষ্টমষ্টেয়মর্র ঘিষ্টি মাষ্টেন র্ ডোর রদার্ েমরমছ।  

  

সরোমরর অ্চোিস্থার োরমণ ঘেডামরে সরোর ঘেটসমূহমে ষ্টর্মদনি ঘদয় জার্ুয়াষ্টর মামসর 17 তাষ্টরখ 

SNAP সুষ্টিযা রদার্ েরমত। আর্ুমাষ্টর্ে 1.4 ষ্টমষ্টেয়র্ পষ্টরিার তামদর ঘেব্রুয়াষ্টর সষু্টিযা পায় স্বাভাষ্টিমের 

ষ্টতর্ সপ্তাহ পূমিন, োমত ষ্টর্ষ্টিত েরা োয় ঘে পেনাপ্ত তহষ্টিে রময়মছ। ঘেডামরে সরোর পুর্রায় সচে হওয়ার 

পর মামচন র জর্য ষ্টর্য়ষ্টমত সুষ্টিযা রদামর্র সময়সূষ্টচ পুর্ঃস্থাপর্ েরা হয়, োর েমে ষ্টেছু ষ্টর্উ ইয়েন িাসী - 
ষ্টিমিষ েমর ষ্টর্উ ইয়েন  িহমরর - মযয িা ঘিষ মামচন র পূমিন সুষ্টিযা ঘপমতা র্া।  

  



 

 

সমময়র পূমিন SNAP সুষ্টিযা রদামর্র পািাপাষ্টি, গভর্নর কুওমমা সম্প্রসাষ্টরত েরমছর্ িাষ্টষনে ডা. মাটিন র্ েরু্ার 

ষ্টেিং, জষু্টর্য়র। ঘেটওয়াইড েুড ড্রাইভ, ো এই সপ্তামহ ঘিষ হওয়ার ের্া ষ্টছে। খাদয িযাঙ্ক ও পযাষ্টির উপর 

িষ্টযনত চাপ িুঝমত ঘপমর, গভর্নর মামচন র ঘিষ পেনন্ত খাদয ড্রাইভটি সম্প্রসারণ েমরর্ োমত এটি ঘেট 

এমজষ্টিগুষ্টেমে এই অ্ষ্টত জরুষ্টর সমময় স্থার্ীয় িযাঙ্ক ও পযাষ্টির জর্য অ্ষ্টতষ্টরি খাদয সিংগ্রহ েরমত সাহােয 
েরমত পামর।  

  

ষ্টর্উ ইয়েন  ঘিমটর খাদয িযাঙ্ক সমের (Food Bank Association of New York State) দ্বারা সহ-স্পর্সর 

েরা খাদয ড্রাইভটি ঘেমটর এমজষ্টিগুষ্টেমে আহ্বার্ েমর তামদর স্থার্ীয় খাদয িযাঙ্ক, খাদয পযাষ্টি, ও অ্র্যার্য 
ঘসিামেষ্টিে েমনসূষ্টচর জর্য খাদযদ্রিয ও আষ্টর্নে দার্ সিংগ্রহ েরমত। গত 18 িছর যমর, ঘেমটর এমজষ্টিগুষ্টে 

েষ্টমউষ্টর্টি ষ্টভষ্টত্তে রষ্টতষ্ঠার্গুষ্টের সামর্ সমন্বয় েমর 587,000 পাউমের ঘিষ্টি খাদয সিংগ্রহ েমরমছ ো 
অ্ভািীমদর জর্য 490,000 ঘিোর খািামরর িযিস্থা েমরমছ। খাদয দার্ েরা হয় র্য়টি খাদয িযাঙ্কমে োমদর 

ষ্টর্ময় ষ্টর্উ ইয়েন  ঘিমটর খাদয িযাঙ্ক সেটি গঠিত।  

  

ঘেডামরে অ্চোিস্থার সময় রায় 20,000 জর্ ষ্টর্উ ইয়েন িাসীমে সামষ্টয়ে ছুটি রদার্ েরা হয় এিিং আমরা 
অ্মর্মে 35 ষ্টদর্ পেনন্ত ঘিতর্ ছাড়া োজ েমরমছ, োর েমে অ্গষ্টণত ষ্টর্উ ইয়েন িাসীর রর্মিামরর মমতা জরুষ্টর 

খাদয সহায়তা চাওয়া ছাড়া আর ঘোমর্া উপায় ষ্টছে র্া। এছাড়াও, ঘেমহতু SNAP সুষ্টিযা রাপমেরা তামদর 

ঘেব্রুয়াষ্টরর সুষ্টিযা ঘিষ েমর ঘেেমছ, খাদয িযাঙ্ক ও পযাষ্টি আমরা ঘিষ্টি চাষ্টহদার আিঙ্কা েরমছ, ঘেমহতু তামদর 

সিংস্থার্ সীষ্টমত।  

  

অ্র্ন িা অ্পচর্িীে ঘময়ামদাত্তীণন র্য় এমর্ খাদয দ্রিয দার্ েরমত আগ্রহী জর্গণ খাদয িযাঙ্ক সমের ওময়িসাইট 

ঘদখমত পামরর্ https://protect2.fireeye.com/url?k=b04845d9-ec6e727a-b04abcec-

000babda0106-046988ffc82a82c4&u=http://www.feedingnys.org/donate। এছাড়াও ষ্টর্উ 

ইয়েন িাসীরা তামদর আঞ্চষ্টেে খাদয িযামঙ্কর ঘস্বোমসিমের োজ েমর এইসি রমচিামে সমর্নর্ েরমত পামর। 

ঘস্বোমসিে হমত আগ্রহী ঘে ঘেউ তর্য খুুঁমজ পামি এখামর্ 

https://protect2.fireeye.com/url?k=ef77b3ee-b351844d-ef754adb-000babda0106-

58ff0dcf5162aca3&u=http://www.feedingnys.org/volunteer।  

  

বর্উ ইয়কন  ফেট অস্থায়ী ও প্রবতিন্ধী সহায়তা অবেম্বসর কবমের্ার মাইক ফহইর্ িম্বলর্, "ঘেডামরে 

অ্চোিস্থার েমে সৃি SNAP গযাপ দরূ েরমত ষ্টর্উ ইয়েন িাসীমে সাহােয েরমত আমরা োজ েরষ্টছ মামচন র 

SNAP সুষ্টিযা রাপেমদর োমছ স্বাভাষ্টিমের পূমিন ঘপ ুঁমছ ঘদওয়ার মাযযমম। ষ্টেন্তু আমরা জাষ্টর্ এর পমরও 

অ্মর্ে পষ্টরিার িাযয হমি স্থার্ীয় খাদয পযাষ্টি ঘর্মে সহায়তা খুুঁজমত। অ্ভািীমদর সাহােয েরার জর্য খাদয ও 

অ্র্ন দার্ েমর এই রমচিায় সিাই ভূষ্টমো রাখমত পামর।"  

  

বর্উ ইয়কন  ফেম্বটর স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "হাজার হাজার ষ্টর্উ ইয়েন  
পষ্টরিার পুষ্টিের খািার পাওয়ার জর্য অ্তযািিযেীয় সহায়তা েমনসষূ্টচর উপর ষ্টর্ভন র েমর, ো অ্র্যর্ায় তারা 
ঘপমতা র্া। ঘেমহতু খাদয অ্ষ্টর্রাপত্তা িষৃ্টি পামে এিিং আমামদর স্থার্ীয় খাদয িযাঙ্কগুষ্টে িরূ্য পযাষ্টির সম্মখুীর্ 

হমে, আষ্টম দার্ েরমত পামর এমর্ সিাইমে তা েরমত উৎসাষ্টহত েরষ্টছ। আষ্টম গভর্নর কুওমমামে যর্যিাদ 

জার্াষ্টে ডা. মাটিন র্ েুর্ার ষ্টেিং, জষু্টর্য়র। ঘেটওয়াইড েুড ড্রাইভ সম্প্রসারণ েরার জর্য ো অ্ভািীমদর 

রময়াজর্ ঘমটামত সাহােয েমর।"  

  

https://protect2.fireeye.com/url?k=7c6f80e5-2049b746-7c6d79d0-000babda0106-6dc40421f518bd3d&u=http://www.feedingnys.org/donate
https://protect2.fireeye.com/url?k=7c6f80e5-2049b746-7c6d79d0-000babda0106-6dc40421f518bd3d&u=http://www.feedingnys.org/donate
https://protect2.fireeye.com/url?k=cd7bf876-915dcfd5-cd790143-000babda0106-0aa8e9cde5cc80be&u=http://www.feedingnys.org/volunteer
https://protect2.fireeye.com/url?k=cd7bf876-915dcfd5-cd790143-000babda0106-0aa8e9cde5cc80be&u=http://www.feedingnys.org/volunteer


 

 

বর্উ ইয়কন  ফেম্বটর সাধারণ পবরম্বষিা অবেম্বসর (Office of General Services, OGS) 

কবমের্ার ফরাঅোর্ এম. ফডসর্টম্বটা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ষ্টসিান্ত ো সম্প্রসাষ্টরত েমর ডা. মাটিন র্ 

েুর্ার ষ্টেিং, জষু্টর্য়র। ঘেটওয়াইড েুড ড্রাইভ মামচন র ঘিষ পেনন্ত, ষ্টরষ্টজওর্াে খাদয িযাঙ্কসমূহ ও স্থার্ীয় 

পযাষ্টিসমূহমে ঘেডামরে সরোমরর অ্চোিস্থার সময় তারা ঘে উচ্চ চাষ্টহদার সম্মুখীর্ হময়ষ্টছে ঘসখার্ ঘর্মে 

 ুমর দাুঁড়ামত সাহােয েরমি। আষ্টম OGS অ্ষ্টেমস আমার েমীমদর এিিং সেে ঘেট এমজষ্টিমে উৎসাষ্টহত 

েরষ্টছ ষ্টর্উ ইয়েন  ঘেমটর কু্ষযা ঘমাচর্ েরমত তারা ঘের্ েতটা সম্ভি উদারতা ঘদখায়।"  

  

বর্উ ইয়কন  ফেম্বটর খাদে িোঙ্ক সম্বের ফিাডন  ফপ্রবসম্বডন্ট কোথবলর্ ফেস িম্বলর্, "েঠির্ সময় োেে  

োমদর তামদর ঘখয়াে রাখার জর্য গভর্নমরর রচার ও ঘেমটর রমচিার আমরা সাযিুাদ জার্াই। মামচন র জর্য 
সমময়র পূমিন SNAP রদার্ েরার ষ্টসিান্ত এিিং খাদয ড্রাইভ সম্প্রসারণ েরা রময়াজর্ ঘমটামত েি েরমছ এমর্ 

মার্ুমষর সহায়তায় েষ্টমউষ্টর্টিসমূমহর এেষ্টিত হওয়ার রময়াজর্ রদিনর্ েমর। ষ্টর্উ ইয়েন  ঘেমটর খাদয িযাঙ্ক 

সমের র্য়টি সদসয খাদয িযাঙ্ক িছর ষ্টর্উ ইয়েন  ঘেমটর রষ্টতটি োউষ্টিমত 150,000,000 এর ঘিষ্টি ঘিোর 

খািার রদার্ েমরমছ। আমামদর সমের ও এর সদসযমদর োজ সম্ভি হয় 5,000 এর ঘিষ্টি েষ্টমউষ্টর্টি ষ্টভষ্টত্তে 

খাদয পযাষ্টি ও ইর্ষ্টেটিউমটর সামর্ অ্িংিীদাষ্টরমের মাযযমম োরা খাদয অ্ষ্টর্রাপত্তায় ভুগমত র্াো ষ্টর্উ 

ইয়েন িাসীমে খাদয ও ঘসিা ষ্টিতরমণ সহায়তা েমর।"  

  

বর্উ ইয়কন  েহম্বরর খাদে িোম্বঙ্কর (Food Bank For New York City) ফপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও 

মাগনাম্বরট পরুবভস িম্বলর্, "ষ্টর্উ ইয়েন  িহমরর সুযপ রান্না র ও খাদয পযাষ্টিগুষ্টে SNAP গযামপর েমে সিৃ 

র্ষ্টজরষ্টিহীর্ রময়াজর্ ঘমটামত দী নতর োইর্ ও অ্মপক্ষােৃত খাষ্টে তাে ষ্টর্ময় রস্তুত হমে। েষ্টদও দার্ েখমর্াই 

আমামদর ঘেডামরে সরোমরর দাষ্টয়মের স্থার্ ষ্টর্মত পারমি র্া, ঘেট ও স্থার্ীয় সরোমরর সামর্ অ্িংিীদাষ্টরমে 

েরা দার্ ষ্টর্উ ইয়মেন র সিমর্মে দঃুস্থমদর খুুঁমজ ঘির েমর তামদর ঘসিা েরার জর্য অ্মপক্ষােৃত ভামো সুমোগ। 

সমচতর্তা িাড়ামত আমামদর গভর্নর ঘে ঘর্তৃে রদিনর্ েমরমছর্ এিিং সাযারণ পষ্টরমষিার অ্ষ্টেস ঐষ্টতহযিাহী 
র্য় এমর্ উৎস ঘর্মে খাদয সিংস্থার্ সমিনাচ্চ েরমত ো েরমছ তা অ্তযন্ত গুরুেপূণন এিিং িযাপে রিিংসার ঘোগয।"  

  
###  
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