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গভর্নর কুওম্বমা জলুাই মাম্বের মম্বযে অভািী পবরিাম্বরর জর্ে বর্উ ইয়ম্বকন  উৎপাবিত কৃবি পণ্ে 
েরিরাম্বের জর্ে র্াবরে বর্উ ইয়কন  এর জর্ে অবতবরক্ত তেবিল 25 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 

ঘ ািণ্া কম্বরম্বের্ 
  

র্াবরে বর্উ ইয়কন  চালু েওয়ার পর ঘেম্বক বর্উ ইয়কন  রাজে জমু্ব়ে 1.3 বমবলয়র্ পবরিাম্বরর কাম্বে 
21 বমবলয়র্ পাউন্ড উদ্বতৃ্ত কৃবি পণ্ে েরিরাে করা েম্বয়ম্বে  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে 2021 সোমের জেুোই মোমসর মমযে র্োররশ রর্উ 
ইয়কন মক (Nourish New York) সমর্নর্ করোর জর্ে রর্উ ইয়মকন র খোদ্ে বেোাংক এবাং জরুরর খোদ্ে 
সরবরোহকোরীমদ্র ঘর্টওয়োমকন  অরিররক্ত 25 রমরেয়র্ মোরকন র্ ডেোর প্রদ্োর্ করো হময়মে। 2020 
সোমের এরপ্রে মোমস গভর্নর COVID-19 মহোমোরীর উচ্চিোয় র্োররশ রর্উ ইয়কন  চোেু করোর পর 
ঘর্মক রর্উ ইয়মকন র কৃষকমদ্র কোে ঘর্মক 21 রমরেয়র্ পোউন্ড উদ্বতৃ্ত কৃরষপণে ঘকর্ো হময়মে এবাং 
রর্উ ইয়কন  রোজে জমু়ে 1.3 রমরেয়মর্র ঘবরশ পররবোমরর কোমে ঘপ ৌঁমে ঘদ্ওয়ো হময়মে। এই িৃিীয় 
দ্ফোর িহরবে বেবহোর কমর ক্রয় এবাং খোদ্ে রবিরণ - েো গভর্নমরর 2021 সোমের ঘেট অফ দ্ে 
ঘেট ভোষমণর সময় প্রর্ম ঘ োষণো করো হয় - বিন মোমর্ চেমে। র্োররশ রর্উ ইয়কন  চোেু হওয়োর পর 
ঘর্মক, এই ঘপ্রোগ্রোমম ঘমোট 60 রমরেয়র্ মোরকন র্ ডেোর রবরর্ময়োগ করো হময়মে।  
  
"রর্উ ইয়কন  মহোমোরী ঘর্মক আমরোগে েোমভর পমর্, রকন্তু সোরো রোজে জমু়ে পররবোর এবাং আমোমদ্র 
কৃষকমদ্র সোহোেে করোর অবেোহি প্রময়োজর্ আমে েোরো এখমর্ো সাংগ্রোম করমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "গি বসমে চোে ুহওয়োর পর ঘর্মক র্োররশ রর্উ ইয়কন  উমদ্েোগ রর্উ ইয়মকন র সব অঞ্চমে 
আমোমদ্র কৃরষ উৎপোদ্কমদ্র খোদ্ে বেোাংমকর সোমর্ েকু্ত করমি অরবশ্বোসে সোফেে অজন র্ কমরমে েোমি 
অভোবী পররবোরগুরের কোমে স্থোর্ীয়, িোজো খোবোর ঘপ ৌঁমে ঘদ্ওয়ো েোয়। এই িৃিীয় দ্ফোর িহরবে 
রর্রিি করমি সোহোেে করমব ঘে ঘকোর্ রর্উ ইয়কন বোসী কু্ষযোিন  হমব র্ো এবাং পররবোরগুমেো পুরিকর 
খোবোমর প্রমবশোরযকোর পোমব- একই সোমর্ রর্উ ইয়মকন র কৃরষ অর্নর্ীরিমক সমর্নর্ করমব।"  
  
র্োররশ রর্উ ইয়কন  ঘপ্রোগ্রোম রর্উ ইয়মকন র খোদ্ে বেোাংক এবাং জরুরর খোদ্ে সরবরোহকোরীমদ্র িহরবে 
প্রদ্োর্ কমর, েোরো িোরপর রর্উ ইয়মকন র কৃষক এবাং দ্গু্ধ রর্মনোিোমদ্র কোে ঘর্মক কৃরষপণে ক্রয় কমর 
এবাং অভোবগ্রস্ত পররবোমরর কোমে খোদ্ে সরবরোহ কমর। জরুরর খোদ্ে সরবরোহকোরীরো রর্উ ইয়মকন র 
িহরবে বেবহোর করমি পোমরর্ এই সব কোমজ:  

•  টর্ো/দ্োমর্র মোযেমম ফুড-ড্রোইভ স্থোপর্ করো;  



 

 

• পরর্র, দ্ই, দ্যু, টক রক্রম এবাং মোখমর্র মি পমণের জর্ে মুরদ্র ঘদ্োকোমর্ রররডম করো 
েোয় এমর্ ঘডয়োরর ভোউচোর রবিরণ, এবাং/অর্বো;  

• িোমদ্র খোদ্ে কমনসচূীর জর্ে সরোসরর রর্উ ইয়কন  দ্গু্ধ/খোদ্ে প্রস্তুিকোরকমদ্র কোে ঘর্মক পণে 
ক্রয় করো।  

  
COVID-19 মহোমোররর কোরমণ, কৃষকরো একটি কম োর সরবরোহ শৃঙ্খে পররবিন মর্র অরভজ্ঞিো অজন র্ 
কমররেে, েোর ফমে বোজোর ও আময়র ক্ষরি হয় এবাং িোজো উদ্বতৃ্ত খোবোরগুরে রবমশষি িরে দ্মুযর 
অপচয় হয়। একই সোমর্, জরুরর খোদ্ে সরবরোহকোরীমদ্র মোযেমম খোমদ্ের চোরহদ্ো ঘেট জমু়ে বৃরি 
পোয়। বোরসন্দোমদ্র খোওয়োমর্োর সুমেোগ এবাং কৃষকমদ্র সোহোেে করোর সুমেোগ ঘদ্মখ গভর্নর র্োররশ 
রর্উ ইয়কন  উমদ্েোগ চোেু কমরর্। রর্উ ইয়কন  রোমজে উৎপোরদ্ি, উত্থোরপি বো প্ররক্রয়োজোি খোদ্ে 
ক্রময়র জর্ে এই উমদ্েোগর প্রর্ম রোউমন্ডর জর্ে 25 রমরেয়র্ মোরকন র্ ডেোর এবাং রদ্বিীয় রোউমন্ড 10 
রমরেয়র্ মোরকন র্ ডেোর প্রদ্োর্ কমর এবাং মহোমোরীর সময় কৃষক এবাং দ্গু্ধ প্ররক্রয়োজোিকোরীমদ্র জর্ে 
একটি গুরুত্বপূণন রবকল্প রোজস্ব প্রবোহ রহমসমব কোজ কমরমে। এই কমনসূরচর মোযেমম 4,150টিরও ঘবরশ 
খোমোর প্রভোরবি হময়মে।  
  
ঘেম্বের কৃবি কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলর্, "গি 10 মোমস র্োররশ রর্উ ইয়কন  ঘপ্রোগ্রোম এক 
রমরেয়মর্র ঘবরশ পররবোরমক পুরিকর দ্গু্ধজোি খোবোর, ফে এবাং শোকসবরজ খোওয়োমি সোহোেে কমরমে, 
এবাং আমোমদ্র কৃষকমদ্র িোমদ্র পমণের বোজোর রর্রিি করমি সোহোেে কমরমে। আমরো এর মোযেমম 
সৃি সম্পকন গুরের বেোপোমর গরবনি এবাং রর্উ ইয়কন  রোমজের কৃষকমদ্র কোে ঘর্মক পণে ঘকর্ো অবেোহি 
রোখো এবাং রর্উ ইয়কন বোসীমদ্র স্বোস্থেকর খোমদ্ে প্রমবশোরযকোর রর্রিি করোর জর্ে িোর অঙ্গীকোমরর 
জর্ে গভর্নরমক যর্েবোদ্ জোর্োই।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের স্বাস্থ্ে বিিয়ক কবমের্ার ডা. োওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "মহোমোরী জমু়ে, অমর্মকর 
জর্ে চোকরর হোরোমর্ো এবাং অর্েোর্ে কমির কোরমণ সম্পদ্ কমম রগময়মে। র্োররশ রর্উ ইয়কন , ঘহের্ 
অেোক্রস অে পরেরসস (Health Across All Policies) উমদ্েোমগর একটি উদ্োহরণ, েো খোদ্ে বেোাংক 
এবাং কৃষকমদ্র একটি গুরুত্বপূণন জর্স্বোস্থে চোরহদ্ো পরূণ করোর সুমেোগ ঘদ্য়, ঘেসব পুরিকর খোদ্ে 
আমোমদ্র সুস্থ রোমখ িো এমর্ পররবোমরর ঘটরবমে ঘপ ৌঁেোমর্োর মোযেমম েোমদ্র সবমচময় ঘবরশ এর 
প্রময়োজর্।" 
  
বিবডিং বর্উ ইয়কন  ঘেে এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর ডোর্ ইগার্ িম্বলর্, "র্োররশ রর্উ ইয়কন  আমোমদ্র 
খোদ্ে বেোাংকগুমেোমক আমোমদ্র প্ররিমবশীমদ্র উচ্চ মোমর্র রর্উ ইয়মকন  উৎপোরদ্ি খোদ্ে সরবরোহ করমি 
সক্ষম কমরমে। এটি খোদ্ে বেোাংক এবাং কৃষকমদ্র মমযে সম্পকন  মজবুি কমরমে। আমরো গভর্নর 
কুওমমোর প্রশাংসো কররে এই রবষয়টি স্বীকোর করোর জর্ে ঘে এই কমনসূচী অবেোহি রোখো প্রময়োজর্।"  
  
বর্উইয়কন  খামার িুেম্বরা (New York Farm Bureau)-এর েভাপবত ঘডবভড বিোর িম্বলর্, "র্োররশ 
রর্উ ইয়কন  এর জর্ে এই অরিররক্ত িহরবে অমর্ক কৃষক এবাং রর্ম্ন আময়র মোর্ুমষর জর্ে সখুবর 
েোরো এখমর্ো মহোমোরীর ফেোফে ঘমোকোমবেো করমের্। এই কমনসূচী রোমজের প্ররিটি অঞ্চমের খোমোর 
ঘর্মক খোদ্ে বেোাংমক খোদ্ে স্থোর্োের, কৃষকমদ্র িোমদ্র পমণের ক্ষরিপরূণ এবাং একই সমময় খোদ্ে বজন ে 



 

 

কমোমর্োর একটি পর্ সমন্বয় কমরমে। এটি অভোবগ্রস্তমদ্র জর্ে একটি েোইফেোইর্ রহমসমব প্রমোরণি 
হময়মে, এবাং আমরো গভর্নর কুওমমোমক যর্েবোদ্ জোর্োই এই কমনসূচী অবেোহি রোখোর জর্ে।"  
  
র্োররশ রর্উ ইয়মকন র এই উমদ্েোমগর ঘর্িৃমত্ব রময়মের্ গভর্নর কুওমমো ররচি একটি রবমশষ টোস্ক ঘফোসন, 
েোর মমযে রময়মে:  

• ঘেট রক্রয়োপ্রণোেী ও অবকো োমমোর (State Operations and Infrastructure) পররচোেক, 
ঘকরে কোরমাংস  

• ররচোডন  বে, কৃরষ করমশর্োর  
• ঘরোসোর্ো ঘরোসোমডো, ঘসমক্রটোরর অব ঘেট  
• কররম কোমোরো, অরফস অভ ঘফইর্-ঘবসড করমউরর্টি ঘডমভেপমমন্ট সোরভন মসমসর রর্বনোহী 

পররচোেক  
• ফ্র্েোর্ বেোমরট, র্র্-প্ররফমটর পররচোেক  
• মোইক ঘহইর্, অরফস অভ ঘটম্পরোরর অেোন্ড রডজেোরবরেটি অেোরসেেোমের করমশর্োর  
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