
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা গ্রীষ্মকালীর্ কৃষকম্বের িাজাম্বরর বিবজম্বর্র শুভারম্বের কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
িমগ্র ঘেট জমু্বট 700টিরও ঘিবে িাজার বর্উ ইয়কন িািীম্বের তাজা, পবুিকর, স্থার্ীয়ভাম্বি 

উত্পাবেত খািার প্রোর্ করম্বি  
  

অংেগ্রহণকারী িাজারগুবল খােে িহায়তা কমনিবূির মাধ্েম্বম বর্ম্ন-আম্বয়র পবরিারিগনম্বক 
পবুিকর ফল এিং োকিবিম্বত অোম্বেি প্রোর্ করম্বত িহায়তা করম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সমগ্র নর্উ ইয়র্ন  স্টেট জমুে রৃ্ষর্মের বাজামরর নির্ নসনজমর্র 
র্থা স্ট াষণা র্মরমের্, স্টেখামর্ সমগ্র স্টেমটর 700টিরও স্টবনি বাজার নর্উ ইয়র্ন বাসীমের তাজা, 
স্থার্ীয়ভামব জন্মামর্া ও উত্িানেত খােয এবং িার্ীময় অ্যামেস প্রোর্ র্রমব। স্টেির্ামর্মের 
(FreshConnect) মমতা র্মনসূনির জর্য ধর্যবাে। নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্ষর্রাও নির্ নসনজমর্র স্টথমর্ 
সুনবধা িামবর্ স্টেমেতু রৃ্ষর্মের বাজার রৃ্ষর্ এবং উত্িাের্র্ারীমের নবক্রয় বৃনি র্রমত এবং 
র্তুর্ উিমভাক্তামের র্ামে স্টি ৌঁোমত সোয়তা র্রমব। রৃ্ষর্মের বাজামরর এর্টি মার্নিত্র এখামর্ 
এবং রৃ্ষর্মের বাজামরর এর্টি িূণনাঙ্গ তানির্া এখামর্ উিিভয।  
  
"এম্পায়ার স্টেট এর্টি উঠনত রৃ্নষনভনির্ নিমের িীঠস্থার্, এবং নর্উ ইয়মর্ন র স্থার্ীয় রৃ্ষর্ এবং 
উত্িাের্র্ারীমের নর্উ ইয়র্ন বাসীমের রসর্াতৃনির জর্য ো প্রময়াজর্ তা তামের র্ামে স্টি ৌঁমে 
স্টেওয়ার েথােথ সুমোগ েি রৃ্ষর্মের বাজার নসনজর্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টেমেতু এই 
বাজারগুনি রৃ্ষর্মের তামের র্তুর্ িণযসমূে র্তুর্ উিমভাক্তামের র্ামে নবক্রয় র্রার সুমোগ র্মর 
স্টেয়, স্টসমেতু সমস্ত আময়র স্তমরর নর্উ ইয়র্ন বাসীমের তামের স্থার্ীয় রৃ্ষর্মের বাজামর নগময় এর্টি 
স্বাস্থযর্র, সুষম খামেযর জর্য উিিভয এর্েম তাজা ফি ও িার্সনি স্টিমত সোয়তার্ারী 
র্মনসূনিগুনিমর্ সমথনর্ র্রমত স্টিমর আমরা গনবনত।"  
  
"নবশ্ব-মামর্র িণয সমৃি রৃ্নষ আমামের উঠনত অ্থনর্ীনতর এর্টি গুরুত্বিূণন উিাোর্", ঘলফম্বটর্োন্ট 
গভর্নর কোবথ ঘহািুল িম্বলর্। "স্টেমেতু স্টেট জমুে রৃ্ষর্মের বাজামরর নসনজর্ শুরু েমে, আমরা 
নর্উ ইয়র্ন বাসীমের এই িতানধর্ বাজারগুনিমত োওয়ার এবং স্টসখামর্ নবনক্রয় িণয ক্রময়র সনুবধা 
নর্মত উত্সানেত র্নর। আমরা িাই সমস্ত মার্ুমষর স্টের্ স্থার্ীয় রৃ্ষর্মের সোয়তা র্রারীবং স্টেমির 
মমধয অ্র্যতম স্টসরা নর্েু িমণয অ্যামেস র্রার সুমোগ থামর্।"  
  
অ্ঞ্চিগুনিমত প্রায় 1.5 নমনিয়র্ নর্উ ইয়র্ন বাসী বসবাস র্মরর্ োমের তাজা ফি এবং িার্সনিমত 
অ্যামেস সীনমত। বনঞ্চত র্নমউনর্টিগুনিমত তাজা খাবামর অ্যামেস সম্প্রসারণ র্রার মাধযমম, 
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রৃ্ষর্মের বাজার মার্ুমষর িুনি বনৃিমত সোয়তা র্রমব। স্টেট রৃ্নষ এবং বাজার েির (State 
Department of Agriculture and Markets) বহুনবধ র্মনসূনি িনরিাির্া র্মর ো নর্উ ইয়মর্ন র 
রৃ্ষর্মের অ্নতনরক্ত বাজার প্রোর্ র্রার িািািানি নর্উ ইয়র্ন বাসীমের ফি এবং িার্সনির মমতা 
তাজা খামেয অ্যামেস র্রার নবষয়টিমর্ নর্নিত র্মর।  
  
ফামনার’ি মাম্বকন ট বর্উবিের্ ঘপ্রাগ্রাম (Farmers' Market Nutrition Program, FMNP)  
ফামনার’স মামর্ন ট নর্উনিির্ স্টপ্রাগ্রাম(FMNP) র্ারী, সেযজাত এবং নিশুমের (Women, Infants 
and Children, WIC) জর্য নবমিষ সমূ্পরর্ িুনি র্মনসূনিমত (Special Supplemental Nutrition 
Program)অ্ংিগ্রেণর্ারী নর্ম্ন-আময়র মার্ুষ এবং স্টোগয প্রবীণমের রৃ্ষর্মের বাজার, ফামনেযান্ডস 
এবং স্টমাবাইি মামর্ন টগুনি স্টথমর্ স্থার্ীয় ভামব উত্িন্ন তাজা ফি, িার্সনি এবং মিিািানত ক্রয় 
র্রার সুমোগ স্টেয়।  
  
িনরবারগুনির WIC স্টের মমধয স্টমাট এর্টি 6.8 নমনিয়র্ ডিামরর FMNP সুনবধা উিিভয। িাৌঁিটি 
4 ডিামরর স্টির্, বা স্টমাট 20 ডিামরর স্টির্ থার্া প্রায় 340,000 বুর্মিট এই বেমর উিিভয, 
ো স্টেট জমুে 600রও স্টবনি রৃ্ষর্মের বাজার, ফামন েযান্ডস এবং িিমার্ বাজামর নবক্রয়রত 
900রও স্টবনি রৃ্ষর্মের স্টথমর্ তাজা, স্থার্ীয়ভামব উত্িন্ন ফি ও িার্সনি ক্রময়র সুমোগ প্রোর্ 
র্রমব।  
  
আময়র নের্ স্টথমর্ স্টোগয, 60 বা তার স্টবনি বয়সী প্রবীণমের জর্য নসনর্য়র FMNP র্মনসূনির 
মাধযমম 20 ডিার মূমিযর স্থার্ীয়ভামব উত্িন্ন,তাজা ফি ও িার্সনি ক্রয় র্রার জর্য ও প্রায় 3 
নমনিয়মর্র সুমোগসুনবধা উিিভয। র্মনসনূিটির িনরসর প্রবীর্ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের র্ামে সম্প্রসানরত 
র্মর, র্মনসূনির সুনবধাগুনি এর্টি স্বতন্ত্র্য নভনিমত প্রোর্ র্রা েয়।  
  
আিমেট র্নমউনর্টিগুনিমত, স্টির্গুনি 1িা জিুাই স্টথমর্ শুরু র্মর র্াউনি অ্ঞ্চমির বয়স্কমের জর্য 
র্ােনািয় (Offices for the Aging) দ্বারা বনিত েয়। 311 র্ম্বমর স্টফার্ র্মর এবং এর্টি 
নডমরেনরর অ্র্ুমরাধ জানর্ময় নর্উ ইয়র্ন  নসটির অ্নধবাসীরা স্টর্াথায় সুমোগ সুনবধাগুনি িাওয়া োমব 
তা স্টজমর্ নর্মত িারমবর্।  
  
নে নসনর্য়র এবং WIC FMNP নর্উ ইয়র্ন  স্টেট অ্নফস ফর নে এনজং (New York State Office 
for the Aging), নর্উ ইয়র্ন  নসটি নডিাটন মমি ফর নে এনজং (New York City Department for 
the Aging) এবং নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্বাস্থয েিমরর (New York State Department of Health) 
সেমোনগতায় িনরিানিত েয়। FMNP সম্পমর্ন  আরও তমথযর জর্য, অ্র্ুগ্রে র্মর এখামর্ নির্ 
র্রুর্। FMNP স্টত র্নথভুক্ত র্াউনি দ্বারা অ্র্ুমমানেত বাজারগুনির এর্টি তানির্া স্টেখমত, অ্র্গু্রে 
র্মর নডিাটন মমমির ওময়বসাইট স্টেখুর্।  
  
ঘেেকাম্বর্ক্ট ঘিকি কমনিূবি (FreshConnect Checks Program)  
স্টেির্ামর্ে স্টির্স সমস্ত অ্বসরপ্রাি স্টসর্া, সানভন স স্টমম্বার এবং তামের িনরবামরর নর্র্ট সেসযমের 
জর্য নডনভসর্ অ্ফ স্টভটামরন্স’ সানভন মসস (Division of Veterans' Services, DVS) এর অ্নফমস 
আমগ এমি আমগ িামবর্ নভনিমত উিিভয। স্টেির্ামর্ে স্টির্স িাওয়া এবং বযবোর র্রার জর্য 

http://www.aging.ny.gov/nysofa/localoffices.cfm
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https://www.agriculture.ny.gov/AP/agservices/fmnp-forms-documents.html
https://www.agriculture.ny.gov/AP/agservices/fmnp/fmnp-authorized-markets.html


 

 

অ্বসরপ্রাি স্টসর্া, সানভন স স্টমম্বার এবং তামের িনরবামরর নর্র্ট সেসযমের স্টর্ামর্া সোয়তা 
র্মনসূনির স্টর্ামর্া প্রাির্ েমত েমব র্া। আরও তথয, এবং এর্টি DVS র্ােনািয় খুৌঁমজ স্টেখমত, 
অ্র্ুগ্রে র্মর 1-888-838-7697 র্ম্বমর স্টফার্ র্রুর্।  
  
স্টেসর্ামর্ে স্টির্স সমু্পরর্ িুনি সোয়তা র্মনসূনি (Supplemental Nutrition Assistance 
Program, SNAP) প্রাির্মের অ্ংিগ্রেণর্ারী বাজারগুনিমত তামের বযবোর র্রা সুনবধার প্রনত 5 
ডিামরর জর্য এর্টি 2 ডিার ইর্মসর্টিভ প্রোর্ র্মর। ইর্মসর্টিভটি তামের ক্রয় ক্ষমতা 40 
িতাংি বনৃি র্রার িািািানি স্থার্ীয় রৃ্ষর্মেরও সোয়তা র্রমব।  
  
উিরন্তু, রৃ্ষর্মের বাজামর SNAP সুনবধাগুনির উিিভযতা নর্নিত র্রমত নডিাটন মমিটি স্টেমটর 
সামনয়র্ প্রনতবন্ধর্তা সোয়তা র্ােনািয় (Office of Temporary Disability Assistance, OTDA) 
এর সামথ র্াজ র্মর। SNAP িাওয়া নর্উ ইয়র্ন বাসী নরমটি স্টোর এবং নর্নেনি নর্েু রৃ্ষর্মের 
বাজার এবং ফামন েযান্ডমস খাবার ক্রয় র্রার জর্য তামের ইমির্িনর্র্ স্টবনর্নফট িযান্সফার 
র্াডন গুনি (Electronic Benefit Transfer cards) বযবোর র্রমত িারমবর্। SNAP গ্রেণর্ারী 
বাজারগুনির এর্টি তানির্া এখামর্ উিিভয।  
  
স্থার্ীয় রৃ্নষমর্ সমথনর্ র্রমত স্টেট অ্র্বরত রৃ্ষর্মের বাজারগুনিমত SNAP সুনবধাগুনি বযবোর 
র্রমত উত্সানেত র্মরমে। এই প্রমিিার এর্টি ফিাফি নেসামব, প্রায় 2.7 নমনিয়র্ নর্ম্ন-আময়র 
নর্উ ইয়র্ন বাসী প্রনত বের স্টেমটর নবনভন্ন অ্ঞ্চমি উত্িানেত স্বাস্থযর্র এবং িুনির্র খােয ক্রয় 
র্রমত তামের সুনবধাগুনি বযবোর র্মরর্। শুধুমাত্র 2018 সামিই, OTDA 121টি বাজামর 
104,066টি স্টির্মেমর্র মাধযমম 2.3 নমনিয়র্ ডিার প্রনক্রয়ার্রণ র্মরমে। এমজনন্সটি গ্রীর্ র্াটন স, 
ফামন েযান্ডস এবং স্টমাবাইি মামর্ন টগুনি সে 199টি স্থামর্ স্থার্ীয়ভামব জন্মামর্া বা উত্িানেত 
খােযগুনিমত সনুবধাগুনি ভাঙামত সবনমনিময় 2.9 নমনিয়র্ ডিার অ্থনমূমিযর 156,260টি স্টির্মের্ 
প্রনক্রয়ার্রণ র্মরমে।  
  
উিরন্তু, নর্ম্ন-আময়র িনরবারগুনিমর্ রৃ্ষর্মের বাজামরর সামথ সংমোগর্ারী র্মনসূনিগুনির 
র্ােনর্ানরতা সম্প্রসানরত এবং বৃনি র্রমত স্টেট ক্রমাগত উন্ননত র্মরমে। সমগ্র স্টেমট 300টিরও 
স্টবনি এর্টি স্টরর্ডন  সংখযর্ রৃ্ষর্মের বাজার এখর্ SNAP সুনবধাগুনি গ্রেণ র্মর।  
  
রৃ্ষর্মের বাজামর স্টির্মের্গুনি োমত েক্ষতা বৃনি র্মর এবং অ্িামরটিং খরি হ্রাস র্মর, স্টমাবাইি 
স্টফার্ প্রেুনক্ত বযবোর র্রা র্রা োয় তা নর্নিত র্রমত স্টেট স্টবসরর্ারী সংস্থাগুনির সামথও র্াজ 
র্রমে। এই বেমরর স্টগাোর নেমর্, স্টস্কায়ার আএর্নস. (Square Inc.) এর্টি সার্ োনন্সসমর্া 
নভনির্ আনথনর্ িনরমষবা সংস্থা, সমগ্র স্টেমটর রৃ্ষর্মের বাজামর স্টির্মের্গুনি প্রনক্রয়ার্রণ র্রমত 
বযবোর র্রা স্টমাবাইি মামর্ন ট+ ইমির্িনর্র্ স্টবনর্নফট িার্স্ফার প্ল্যাটফমমনর অ্নবরত সম্প্রসারমণ 
সোয়তা র্রমত স্টর্াভা নডও গ্রুমি (Novo Dia Group) 2 নমনিয়র্ নবনর্ময়াগ র্মরমে।  
  
ঘেম্বটর কৃবষ কবমের্ার বরিার্ন  এ. িল িম্বলর্, "আমরা স্টেমেতু ফিমর্র নসনজর্টি শুরু র্রনে, 
আমামের আবার স্মরণ র্নরময় স্টেওয়া েমে আমামের ভাগয র্ত ভামিা স্টে িুনির্র, স্থার্ীয়ভামব 
উত্িানেত খােয এবং িার্ীয় িাওয়ার জর্য আমামের র্ামে র্ত নবর্ে আমে। আমামের প্রবীর্ 
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এবং নর্ম্ন-আময়র অ্নধবাসীমের এবং িানরবারগুনির এই উচ্চ-মামর্র খামেয অ্যামেস থার্া নর্নিত 
র্রমত, নর্উ ইয়র্ন  স্টেট অ্ংিগ্রেণর্ারী বাজারগুনিমত নবনক্রত উত্িানেত িমণয উিমভাক্তামের 
ক্রয়ক্ষমতা বনৃির্ারী বহুনবধ র্মনসূনির প্রস্তাব স্টেয়। আমামের রৃ্ষর্মের বাজার স্টথমর্ িিুর্র 
খােযগুনি ক্রয় র্রমত আরও নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সোয়তা র্রার মাধযমম, আমামের রৃ্ষমর্রা এবং 
স্টসইসামথ র্নমউনর্টিও উিরৃ্ত েয়।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর অবফি ফর েে এবজং এর ভারপ্রাপ্ত পবরিালক ঘগ্রগ ওলম্বির্ িম্বলর্, "স্টেমির 
মমধয অ্গ্রণী নর্উ ইয়মর্ন র িুনি র্মনসূনিগুনি আমামের স্টেমটর 4.3 নমনিয়মর্রও স্টবনি প্রবীর্মের 
স্বাস্থয এবং স্বানধর্তা বজায় রাখমত সোয়তা র্রার জর্য গুরুত্বিূণন। বয়ষ্কমের স্বাস্থযরক্ষার এর্টি 
মূি উিাোর্ েি এর্টি স্বাস্থযর্র খােয, এবং নসনর্য়র ফামনারস’ মামর্ন ট নর্উনিির্ স্টপ্রাগ্রাম, স্টেটি 
নর্ম্ন-আময়র প্রবীর্মের তাজা, স্থার্ীয়ভামব উত্িানেত ফি এবং িার্সনিমত অ্যামেস প্রোর্ র্মর, 
স্টসটি নর্উ ইয়র্ন মর্ স্টেমির মমধয সবমথমর্ সসু্থ স্টেট বার্ামত এবং সব বয়মসর মার্ুষমের স্টবমে 
উঠমত এবং প্রবীর্ েমত আমামের প্রমিিাগুনিমর্ আরও এনগময় নর্ময় োওয়ার স্টক্ষমত্র এর্টি গুরুত্বিূণন 
ভূনমর্া িাির্ র্মর।"  
  
বর্উ ইয়কন  রাম্বজের স্বাস্থে বিভাম্বগর কবমের্ার র্ঃ হাওয়ার্ন  জকুার িম্বলর্, "িুনি এবং সামনগ্রর্ 
স্বামস্থযর জর্য তাজা ফি এবং িার্সনিমত অ্যামেস গুরুত্বিূণন। নর্উ ইয়র্ন বাসীরা োমত তামের 
আময়র স্তর নর্নবনমিমষ স্টেমটর রৃ্ষর্মের বাজামরর এই নবিাি ববনিমত্রযর সনুবধা নর্মত িামর তা 
নর্নিত র্রমত আমরা নর্উ ইয়র্ন  স্টেট নডিাটন মমি অ্ফ এনগ্রর্ািিার এবং মামর্ন টমসর সামথ 
অ্ংিীোরীত্ব র্রমত স্টিমর আর্নিত।"  
  
OTDA কবমের্ার মাইক ঘহইর্ িম্বলম্বের্, "নর্ম্ন-আময়র িনরবারগুনিমর্ সমগ্র স্টেমটর রৃ্ষর্মের 
বাজামরর সামথ সংেুক্ত র্রা সবনের্ স্টথমর্ই এর্টি নবজয়। আমরা শুধু িনরবারগুনিমর্ স্বাস্থযর্র 
খােযাভামসই অ্ভযস্ত র্রনে র্া, স্টসইসামথ আমরা নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্নষ নভনির্ নিমের জীবর্ীিনক্ত 
রৃ্নষমক্ষত্র এবং স্টোমটা বযবসাগুনিমর্ও সোয়তা র্রনে। আমগর স্টথমর্ও অ্মর্র্ স্টবনি রৃ্ষর্মের 
বাজার খােয সোয়তা র্মনসূনিগুনির স্টথমর্ সুনবধাগুনি গ্রেণ র্রমত স্টেমখ আমরা আর্নিত এবং 
আিা র্রব স্টে এই সম্প্রসারণ আরও স্টবনি িনরবারমর্ স্থার্ীয় রৃ্নষমর্ সমথনর্ র্রমত উত্সানেত 
র্রমব।"  
  
বর্উইয়কন  ঘেট ঘভম্বটরান্স িাবভন ম্বিম্বির বর্ম্বরক্টর ঘজমি মোকম্বর্ার্া িম্বলম্বের্, "নে স্টেসর্ামর্ে 
স্টির্স স্টপ্রাগ্রাম আমামের অ্বসরপ্রাি স্টসর্ার্মীমের সুনবধার উিমেিামের (Veterans Benefits 
Advisors) অ্বসরপ্রাি স্টসর্ার্মী এবং সানভন স স্টমম্বারমের মানর্ন র্ েুক্তরামের স্টসর্াবানের্ীমত তামের 
সানভন স এবং তামের অ্নজন ত সুনবধাগুনিমত অ্যামেস র্রমত আমরা নর্ভামব সোয়তা র্রমত িানর 
তার সামথ নবজনরত েমত এর্টি গুরুত্বিূণন িনরসর বনৃি এবং িনরর্ের্ামূির্ উিায় প্রোর্ র্মর। 
অ্বসরপ্রাি স্টসর্ার্মী এবং সানভন স স্টেসর্ামর্ে স্টপ্রাগ্রামটি এর্টি অ্মূিয, এর্টি আিাো ধরমণর 
উিায়।"  
  
প্রবতবর্বধ্ বর্তা ঘলাউই িম্বলর্, "তাজা ফি এবং িার্সনি এর্টি স্বাস্থযর্র খামেযর জর্য গুরুত্বিূণন, 
এবং সমগ্র স্টেমট রৃ্ষর্মের বাজামর প্রস্তানবত স্টপ্রাগ্রামগুনির মাধযমম, প্রমতযর্ নর্উ ইয়র্ন বাসীী্র এই 



 

 

িুনির্র খােযগুনি অ্যামেষ র্রমত িারমবর্। োউজ অ্যামপ্রানপ্রময়ির্ র্নমটির (House 
Appropriations Committee) স্টিয়ারওমযার্ নেসামব, 2020 আনথনর্ বেমর রৃ্নষ েিমরর জর্য 
বযময়র নবি, স্টেটি আইর্সভা িমরর সিামে নবমবির্া র্রমব, স্টসটি িাম্প প্রিাসমর্র WIC রৃ্ষর্মের 
বাজার িনুি র্মনসূনি (WIC Farmers' Market Nutrition Program) প্রতযাোর র্রার নবষয়টিমর্ 
প্রতযাখার্ র্রমব এবং িনরবমতন  এই গুরুত্বিূণন উমেযাগটির জর্য অ্থন সরবরাে বোি রাখমব।"  
  
প্রবতবর্বধ্ ের্ পোবিক মোলবর্ িম্বলর্, "সমগ্র োডসর্ ভযানিমত আিনর্ তাজা, স্থার্ীয়ভামব 
উত্িানেত িণয স্টেখমত িামবর্, নর্ন্তু নর্ম্ন-আময়র িনরবারবমগনর প্রায়িই এই িুনির্র খােযগুনি ক্রয় 
র্রার সামথন থামর্ র্া, ো তামের এর্টি সষুম খামেয অ্যামেস সীনমত র্মর। আনম গনবনত স্টে 
SNAP এর মমতা েুক্ত্ররােীয় সোয়তাপ্রাি র্মনসূনিগুনির মাধযমম, আমরা সমস্ত নর্উ ইয়র্ন বাসীমের 
স্টসইসর্ি খােয প্রোর্ র্রমত সোয়তা র্রমত িারনে আমগ স্টেগুনি তামের আয়মত্বর বাইমর নেি।"  
  
ঘিম্বর্টর ঘজর্ ঘমটম্বজর, ঘিম্বর্ট এবগ্রকালিারাল কবমটির িভাপবত, িম্বলম্বের্, "সৃজর্িীি স্টেট 
র্মনসূনিগুনির সোয়তায়, খামেয নর্রািিার অ্ভাব েরূীর্রমণ এবং তাজা, িুনির্র স্থার্ীয়ভামব-
উত্িানেত খােযগুনিমত সাশ্রয়ী অ্যামেস সম্প্রসানরত র্রমত রৃ্ষর্মের বাজারগুনি এর্টি গুরুত্বিূণন 
ভূনমর্া িাির্ র্রমে। ফামনারস’ মামর্ন ট নর্উনিির্ স্টপ্রাগ্রাম (FMNP) এবং স্টেস্কামর্ে স্টির্স এবং 
স্টসইসামথ রৃ্ষর্মের বাজামর SNAP এর গ্রেমণামোগযতা, এর্মত্র নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্নষমক্ষমত্র উত্িানেত 
উচ্চ মামর্র খােযগুনি উিমভাগ র্রমত প্রবীর্ এবং নর্ম্ন-আময়র অ্নধবাসীমের সক্ষম র্মর তুমিমে। 
অ্মথনর নর্নরমখ খােয নর্বনািমর্র নবিক্ষণতা েি এমর্ এর্টি নবষয় ো আমামের স্টোমটা ফামনগুনিমর্ 
টিনর্ময় রামখ এবং স্টসইসামথ সবমথমর্ ঝুৌঁ নর্মত থার্া র্াগনরর্মের তাজা এবং িুনির্র খােযদ্রমবয 
অ্যামেস নর্নিত র্রমত িামর।"  
  
বিধ্ার্িভার িেিো ঘর্ার্া লুপাম্বর্ন া, কৃবষ িম্পবকন ত অোম্বিেবল কবমটির িভাপবত, িম্বলম্বের্, 
"গ্রীমের অ্র্যতম আর্ষনণীয় নবষয় েি আমামের স্থার্ীয় রৃ্ষর্মের স্টথমর্ তাজা খােয উিমভাগ 
র্রা। রৃ্ষর্মের বাজার েি স্টোমটা ফামন বযবসাগুনিমর্ সোয়তা র্রার এবং উিমভাক্তামের জর্য 
তাজা, স্বাস্থযর্র খামেয অ্যামেস উন্নত র্রমত সোয়তা র্রার এর্টি গুরুত্বিূণন অ্ংি। প্রবীর্ এবং 
নর্ম্ন-আময়র অ্নধবাসীরাও োমত গ্রীমের স্টসরা স্বাে উিমভাগ র্রমত িামরর্ তা নর্নিত র্রমত 
স্টেট আরও এর্ ধাি এনগময় স্টগমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ফামনারি মাম্বকন ট ঘফর্াম্বরের্ এবেবকউটিভ বর্ম্বরক্টর বর্য়াম্বর্ এগাটন  িম্বলম্বের্, "এই 
বসমের বৃনি এবং িীতি নেমর্র প্রনতবন্ধর্তা সমেও, নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্ষর্রা ফামনারস মামর্ন ট 
নসনজমর্র শুরু সম্পমর্ন  আগ্রেী এবং আবোওয়ার প্রনতবন্ধর্তা সমত্বও স্থার্ীয় খােযগুনি বাজামর নর্ময় 
আসার উিায় খুৌঁমজ স্টিময়মের্। তামের এই প্রমিিা এবং উমেযামগর জর্য আনম তামের সাধবুাে 
জার্াই এবং রৃ্ষর্মের এই প্রমিিামর্ সমথনর্ র্রমত নর্উ ইয়মর্ন র উিমভাক্তামের তামের স্থার্ীয় 
রৃ্ষর্মের বাজার স্টথমর্ ক্রয় র্রার, স্থার্ীয়ভামব উত্িানেত এবং িুনির্র খােয ক্রয় র্রার এবং 
রৃ্ষর্মের প্রোর্ র্রা খােয সম্পমর্ন  আরও জার্মত তামের সামথ র্থা বিার সনর্বনন্ধ অ্র্ুমরাধ 
জার্াই। তারা েি এর্টি জ্ঞার্ভান্ডার এবং তামের র্ানের্ী, তামের িারেনিনতা এবং তামের রান্নার 
িরামিন স্টিয়ার র্রার জর্য উন্মখু! স্টেমটর বহু বাজার এবং রৃ্ষমর্রা নর্উ ইয়মর্ন র সমস্ত 



 

 

উিমভাক্তামের র্ামে তামের খােযগুনি আমেসমোগয র্রা নর্নিত র্রমত SNAP, FMNP এবং 
স্টেসর্ামর্ে স্টির্স এর মমতা কুির্ স্টপ্রাগ্রামগুনিমতও অ্ংিগ্রেণ র্রমে।"  
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