
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বিবে িয়স্ক বর্উ ইয়কন িাসীম্বের জর্ে লক্ষ্ে লক্ষ্ে খািার বিতরণ করার জর্ে বেট 

জমু্বে প্রম্বেষ্টার কথা ব াষণা কম্বরম্বের্  

  

বর্উ ইয়ম্বকন র রাম্বের বর্তৃস্থার্ীয় পবুষ্টর কমনসবূে র্জম্বর আর্ার জর্ে গভর্নম্বরর প্রোসম্বর্র সেসেরা 
'মােন  ফর বমলস' (March for Meals) প্রোরাবভযাম্বর্ অংে বর্ম্বের্।  

  

বেম্বের বিবে িয়স্ক প্রাপ্তিয়স্কম্বের জর্ে সি বেম্বয় িে স্বাস্থেকর খািার খাওয়ার বপ্রাগ্রাম 

বর্উইয়ম্বকন র প্রথম িয়স-অর্কুুল বেট হিার উম্বেোগম্বক সমথনর্ কম্বর  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বয়স্ক নর্উ ইয়র্ন বাসীমের উচ্চমামর্র পুনির্র খাবার প্রোর্ র্রার প্রমেিার 

র্থা ঘ াষণা র্মরমের্ বানষনর্ জাতীয় মারে ফর নমলস প্রোরানভযামর্র অ্ংশ নিসামব। বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের 

জর্য সমবনাচ্চ মামর্র খাবার সরবরামির জর্য নর্উ ইয়র্ন  জানতমর্ ঘর্তৃত্ব ঘেয় এবং 22 ঘশ মােন , যখর্ 1972 

সামল বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য জাতীয় পুনি ঘপ্রাগ্রাম প্রনতনিত িময়নেল, ঘসই তানরখটিমত গভর্নমরর প্রশাসমর্র 

সেসযরা স্বাস্থ্যর্র বয়ঃবৃনির রাষ্ট্রীয় প্রমেিা োনলময় যাওয়ার জর্য ইমভন্টগুনলমত অ্ংশগ্রিণ র্মরনেমলর্।  

  

"আমামের বানসন্দামের স্বাস্থ্য আমামের শীষন অ্গ্রানির্ার এবং নর্উ ইয়মর্ন র পুনির র্মনসূনে ঘেমশর বানর্মের জর্য 
এর্ জাতীয় মার্ নর্িনারণ র্মরমে অ্র্ুসরণ র্রার জর্য", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই গুরুতর র্মনসূেী প্রনত 

বের বয়স্ক নর্উ ইয়র্ন বাসীমের প্রায় 22 নমনলয়র্ খাবার সরবরাি র্মর ঘেট জমুে, যা আমরা শনিশালী ও 

স্বাস্থ্যর্র সাম্রাজ্ঞী ঘেট গঠর্ র্রমত সািাযয র্মর।"  

  

"এমর্ এর্জর্ নিমসমব ঘয অ্ল্প সময় আমগ এর্জর্ বয়স্ক মানসমার জর্য প্রাথনমর্ পনরেযনার্ারীর র্াজ র্মরমে 

নযনর্ স্বাস্থ্যর্র খাবার সরবরামির ফমল উপরৃ্ত িময়নেমলর্, আনম জানর্ নর্উ ইয়র্ন  ঘেমটর তার বানসন্দামের 

স্বাস্থ্য এবং সুস্থ্তার সুমযাগগুনলর ঘেমে ঘর্তৃত্বস্থ্ার্ীয় অ্বস্থ্ায় নর্মজমর্ বজায় রাখাটা র্তটা 
গুরুত্বপূণন", বলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ বহােুল িম্বলর্। "আমামের বানষনর্ মােন  ফর নমলস প্রমেিা আমরা ঘয 

র্াজ র্মর েমলনে ঘেট জমুে তার গুরুত্বমর্ র্জমর নর্ময় আমস বয়স্ক নর্উ ইয়র্ন ারমের জর্য গুরুত্বপূণন পুনি 

সংক্রান্ত পনরমষবাগুনলমর্ সমথনর্ র্রার জর্য।"  

  

বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের পুনির োনিোগুনল পূরমণর প্রনত গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীর্ারবিতা অ্তুলর্ীয়, নর্উ ইয়র্ন  
জমুে 214,000 বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের বানষনর্ 21.5 নমনলয়র্ খাবার প্রোমর্র সামথ। সব নমমল, রাষ্ট্র অ্র্য ঘর্ার্ 

রামষ্ট্রর তুলর্ায় গৃি-নবতনরত এবং সামানজর্ খাবামরর নপেমর্ অ্ন্তত 53 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার ঘবনশ খরে 

র্মর। নর্উ ইয়র্ন  আমমনরর্ার্ অ্যামসানসময়শর্ অ্ফ নরটায়াডন  পাসনন্স (American Association of Retired 

Persons, AARP) এবং ওয়ার্ল্ন  ঘিলথ অ্গনার্াইমজশর্ (World Health Organization) র্তৃন র্ আর্ুিানর্র্ 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/March_for_Meals_factsheet_2019_FINAL.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/County_meal_statistics_2018_FINAL.pdf


 

 

বয়স-অ্র্কুূল আখযা পাওয়া প্রথম ঘেমশর প্রথম রাষ্ট্র, এবং পুনি সংক্রান্ত ঘসবা এবং সিায়তা প্রানপ্তর ঘেমে 

সংখযাগত নের্ ঘথমর্ ঘেমশর প্রথম স্থ্ামর্ রময়মে।  

  

প্রনত মােন  মামস, সারা ঘেশ জমুে নমলস অ্র্ হুইলস (Meals on Wheels) ঘপ্রাগ্রামগুনল বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের 

গুরুত্বপূণন পুনির োনিো এবং স্বাস্থ্যর্র খাবামরর গুরুত্ব সম্পমর্ন  এবং তার সামথ পুনি সংক্রান্ত পরামশন ও নশো 
প্রোর্ র্মর তামের সমাজগুনলমত সমেতর্তা বৃনি র্মর। মােন  মামসর জাতীয় পুনির মাস (National Nutrition 

Month) ঘপ্রাগ্রামগুনল স্বামস্থ্যর উন্ননতর গুরুত্ব তুমল িমর, ঘয গুরুত্বপূণন ভূনমর্া ঘস্বচ্ছামসবীরা খােয প্রস্তুত এবং 
খােয সরবরামির ঘেমে পালর্ র্মর এবং খাবার সরবরামির জর্য রাজয সংস্থ্া এবং সামানজর্ সংস্থ্ার মমিয ঘয 

অ্ংশীোনরত্ব - যার সব নর্েুই গভর্নমরর প্রমেিার মূল উপাোর্ নর্উ ইয়র্ন মর্ ঘেমশর সব ঘেময় স্বাস্থ্যর্র রাষ্ট্র 

ততনর র্রার জর্য।  

  

1972 সামলর 22 ঘশ মােন , রাষ্ট্রপনত নরোডন  নর্ক্সর্ 1965 সামলর ওর্ল্ার আমমনরর্ান্স অ্যাক্ট (Older 

Americans Act) সংমশাির্ র্মর এবং 60 বের এবং তার ঘবনশ বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য এর্টি জাতীয় 

পুনির র্মনসূেী  প্রনতিা র্মরর্। এই আইর্টি স্মরমণ রাখার জর্য গভর্নর কুওমমার প্রশাসমর্র সেসযরা 22 ঘশ 

মােন  প্রোমর অ্ংশগ্রিণ র্মর।  

 
• নর্উইয়র্ন  ঘেট অ্নফস ফর েয এনজমঙ্গর (New York State Office for the Aging) 

ভারপ্রাপ্ত নডমরক্টর ঘগ্রগ ওলমসর্ এর্টি গৃি-সরবরািরৃ্ত খাবামরর রুমট অ্ংশগ্রিণ র্রমবর্ 

এবং মিযাহ্নমভাজ পনরমবশর্ র্রমবর্ এবং খাবামরর প্রাপর্মের সামথ ঘেখা র্রমবর্ মযানডসর্ 

র্াউনন্টমত।  

• নর্উইয়র্ন  ঘেট নডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘিলমথর (New York State Department of Health) 

র্নমশর্ার ডঃ িাওয়াডন  জরু্ার মিযাহ্নমভাজ পনরমবশর্ র্রমবর্ এবং খাবামরর প্রাপর্মের সামথ 

ঘেখা র্রমবর্ নর্উইয়র্ন  নসটির িযানমলটর্-মযানডসর্ িাউস নসটি িল নসনর্য়র ঘসন্টামর।  

• নর্উ ইয়র্ন  ঘেট নডপাটন মমন্ট অ্ফ এনগ্রর্ালোর অ্যান্ড মামর্ন টমসর (New York State 

Department of Agriculture and Markets) র্নমশর্ার নরোডন  বল এলবানর্ র্াউনন্টর 

ওময়েনভউ ঘিামস নসনর্য়র ঘসন্টামর মিযাহ্নমভাজ পনরমবশর্ র্রমবর্ এবং খাবামরর প্রাপর্মের 

সামথ ঘেখা র্রমবর্।  

• অ্স্থ্ায়ী ও অ্েমতা সিায়তা ঘর্মের নর্উইয়র্ন  ঘেট অ্নফমসর (New York State Office 

of Temporary and Disability Assistance) ভারপ্রাপ্ত র্নমশর্ার মাইমর্ল ঘিইর্ 

ঘরর্মসলার র্াউনন্টর ঘরর্মসলার নসনর্য়র ঘসন্টামর মিযাহ্নমভাজ পনরমবশর্ র্রমবর্ এবং 
খাবামরর প্রাপর্মের সামথ ঘেখা র্রমবর্।  

• নর্উ ইয়র্ন  ঘেট নবভামগর ঘভমটরান্স অ্যামফয়ামসনর (New York State Division of 

Veterans Affairs) ঘপ্রাগ্রাম ঘডমভলপমমমন্টর ঘডপুটি নডমরক্টর ঘবঞ্জানমর্ ঘপামারান্স 

ফ্রযাংর্নলর্ র্াউনন্টর গৃমি-নবতনরত রুমট অ্ংশগ্রিণ র্রমবর্।  

  

বর্উ ইয়কন  বেম্বটর অবফস ফর েে এবজং এর ভারপ্রাপ্ত পবরোলক বগ্রগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "আমামের 

রামষ্ট্রর পুনি ঘপ্রাগ্রাম ঘেমশর বৃিত্তম এবং বেমর িাজামর িাজামর অ্ংশগ্রিণর্ারীমের জর্য স্বাস্থ্য, স্বায়ত্তশাসর্ এবং 
স্বািীর্তা বজায় রাখার ঘেমে এটি এর্টি প্রিার্ উপাোর্। এই র্মনসূনে ঘস্বচ্ছামসবর্মের খাবার প্রস্তুত র্রমত 

এবং 2,400টিরও ঘবনশ খাবামরর রুমট এবং সারা ঘেট জমুে 700টিরও ঘবনশ নমনলত সাইটগুনলমত খাবার 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-designated-first-age-friendly-state-nation-aarp-and-world


 

 

সরবরাি র্রার উপর নর্ভন র র্মর। এই পুনির্র খাবার এবং তামের সামথ থার্া ঘয আবৃতর্ারী পনরমষবাগুনল 

অ্র্ুপনস্থ্ত থার্মল, অ্মর্র্ বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা আর বানেমত থার্মত পারমবর্ র্া।"  

  

বর্উ ইয়কন  রাম্বজের স্বাস্থে বিভাম্বগর কবমের্ার ডঃ হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "বয়ঃবৃনির সামথ বয়স্ক 

প্রাপ্তবয়স্কমের পুনিগত প্রময়াজর্ আমরা গুরুত্বপূণন িময় ওমঠ। স্বাস্থ্যর্র খাবার এবং পুনিগত সিায়তার র্াগাল 

থার্া ঘসই প্রণালীর এর্টি গুরুত্বপূণন অ্ংশ যা নর্উ ইয়র্ন মর্ এর্টি বয়স-অ্র্ুকূল ঘেট ততনর র্মর।"  

  

বর্উ ইয়কন  বেট বডপাটন ম্বমন্ট অি এবগ্রকালোর অোন্ড মাম্বকন টস কবমের্ার বরোডন  িল িম্বলর্, "নর্উ 

ইয়র্ন  জমুে সমাজগুনলমত আমরা পুনির উন্ননতর জর্য এবং েুিার সামথ লোইময়র জর্য ঘয র্াজ র্রনে তার 

উপর আনম গনবনত। গভর্নর নর্উ ইয়মর্ন র জর্য স্বাস্থ্যর্র স্থ্ার্ীয় খাবামরর অ্যামক্সস প্রোর্ র্রামর্ অ্গ্রানির্ামর 

নেময়মের্, এবং নবভাগটি এবং আমামের সির্ারী সংস্থ্াগুনল সাো জানর্ময়মে। ঘফ্রশর্ামর্ক্ট (FreshConnect), 

ফামনাসন মামর্ন ট নর্উনিশর্ ঘপ্রাগ্রাম (Farmers' Market Nutrition Program) এবং িাঙ্গার অ্যান্ড ফুড র্ীনতর 

(New York State Council on Hunger and Food Policy) উপর গভর্নমরর নর্উ ইয়র্ন  ঘেট 

র্াউনন্সমলর র্ামজর মািযমম আমরা আমরা ঘবনশ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সািাযয র্রনে, আমামের গনরিরা সি, 
পুনির্র এবং স্বাস্থ্যর্র খাবারগুনল তামের পাওয়া আমরা সুগম র্রার জর্য।"  

  

বর্উ ইয়কন  বেট অস্থায়ী ও অক্ষ্মতা সহায়তা অবফম্বসর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার মাইক বহইর্ িম্বলর্, 

"অ্মর্র্ বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য, খােয সংক্রান্ত নর্রাপত্তািীর্তা এর্টি উমেখমযাগয বািা সৃনি র্মর যা তামের 

বয়স বাোর সামথ সামথ নর্রাপে, স্বািীর্ জীবর্যাপর্ র্রার েমতামর্ নবপন্ন র্রমত পামর। মােন  ফর নমলস 

প্রোরানভযার্ নর্উ ইয়র্ন  জমুে িাজার িাজার বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের স্বাস্থ্যর্র, পুনির্র র্াগাল প্রোমর্র জর্য 
সমূ্পরর্ পুনি সিায়তা ঘপ্রাগ্রামমর (Supplemental Nutrition Assistance Program) মমতা গুরুত্বপূণন 
সংস্থ্ার্গুনল বযবিার র্মর জর্সািারমণর সমেতর্তা তুমল িমর। স্বাস্থ্যর্র বয়ঃবৃনি সমথনর্ র্রার জর্য এবং 
আমামের রামষ্ট্রর বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক জর্মগািীর র্লযাণমর্ তার প্রশাসমর্র অ্গ্রানির্ার র্রার জর্য আনম গভর্নর 

কুওমমার প্রশংসা র্নর।"  

  

বর্উ ইয়কন  বেট বডবভের্ অি বভটারান্স এম্বফয়াসন-এর বর্িনাহী পবরোলক বজাম্বয়ল ইভান্স (Joel 

Evans) িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়মর্ন র পুনি ঘপ্রাগ্রাম বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের জর্য খােয নর্রাপত্তািীর্তার গুরুত্বপূণন 
উমেমগর ঘমার্ানবলা িমর। স্বাস্থ্যর্র এবং পুনির্র খাবার তামের প্রোর্ র্রা যামের তার র্াগাল র্াও থার্মত 

পামর অ্র্যথায়, নর্উ ইয়মর্ন র বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কমের প্রনত এর্ নর্ময়াজর্ প্রেশনর্ র্মর এটি নর্নিত র্রার জর্য ঘয 

তামের বযবস্থ্া র্রা িময়মে এবং তামের পনরেযনা ঘর্ওয়া িমচ্ছ। বয়স্ক নর্উ ইয়র্ন বাসীমের স্বাস্থ্যর্র ও তাজা 
খাবামরর অ্যামক্সস নর্নিত র্রার জর্য আমামের অ্ংশীোর সংস্থ্াগুনলর সামথ র্াজ র্রমত সেম িময় আমরা 
সম্মানর্ত ঘবাি র্নর।"  

  

বসম্বর্টর রাম্বেল বম, বর্উ ইয়কন  বেট বসম্বর্ট এবজং কবমটির সভাপবত িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  ঘেট জমুে 

গনরিরা অ্মর্র্ েযামলমঞ্জর সমু্মখীর্ ির্। নসমর্টর এনজং র্নমটির সভাপনত নিসামব, আনম আমামের গনরি 

সমামজর জর্য গুরুত্বপূণন সংস্থ্ার্ সরবরামির উমেমশয তারা পূণন সিায়তা পামচ্ছর্ তা নর্নিত র্রার জর্য আনম 

আমামের রামষ্ট্রর পুনির পনরমষবাগুনলর প্রোর র্রমত থার্মবা। প্রনত োরজর্ গনরি র্াগনরমর্র মমিয এর্জর্ 

পুনিগত নের্ ঘথমর্ অ্নর্রাপে - অ্থনাৎ প্রময়াজমর্র সময় খাবার নর্র্বার আনথনর্ সংস্থ্ার্ তামের ঘর্ই - পুনির্র 

খাবামরর অ্যামক্সস গনরিমের ঘসই মযনাো এবং সিায়তার প্রোর্ র্মর যা তামের প্রাপয। প্রায়শই, েুিা ও 



 

 

নর্ঃসঙ্গতা এর্সামথ ঘেখা যায়় এবং বানেমত সরবরাির্ারী ঘস্বচ্ছামসবর্ বানের েরজায় ঘটার্া নেমল তা সনতযই 
র্ামরা নের্ আর্ন্দময় র্মর তুলমত পামর।"  

  

সংসে সেসে হোবর ব্রর্সর্, বর্উ ইয়কন  বেট অোম্বসেবল এবজং কবমটির সভাপবত িম্বলর্, "আমামের 

পুনির ঘপ্রাগ্রামমর গুরুত্বমর্ এবং আমামের গনরিমের জীবমর্ এর ইনতবাের্ প্রভাবমর্ স্বীরৃ্তিী নেমত ও উেযাপর্ 

র্রমত গভর্নর কুওমমার সাথ ঘযাগ নেমত ঘপমর আনম গনবনত। যখর্ িাজার িাজার ঘস্বচ্ছামসবর্ আমামের সমাজ 

এবং ঘেট জমুে বহু মার্ুষমর্ স্বাস্থ্যর্র ও পুনির্র খাবার সরবরাি র্মর, তখর্ তারা প্ররৃ্তই যা প্রোর্ র্মর তা 
িল স্বহৃেয়তা, সমাের এবং আশা। ঘেমশর প্রথম বয়স-অ্র্ুকুল ঘেট নিসামব নর্উ ইয়মর্ন র উমেযামগর সিায়তা 
র্রার জর্য আনম অ্সামার্য ঘস্বচ্ছামসবর্মের এবং গভর্নর কুওমমামর্ ির্যবাে জার্াই।"  

  
###  
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