অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/2/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা COVID-19 মহামারীর মম্বযে খাদ্ে বর্রাপত্তাহীর্তা মমাকাম্বিলায় হোম্বলাম্বেম্বের সাম্বে বর্উ
ইয়কন মেম্বের অংেীদ্াবরত্ব িাডাম্বর্ার ম াষণা বদ্ম্বয়ম্বের্

মেে বিবভের্ অফ মভম্বেরার্স সাবভনম্বসস-এর প্রকল্প COVID-19 এর কারম্বণ বিরূপ পবরবিবতর মুম্বখামুবখ
মভম্বেরার্, সামবরক পবরিার এিং অর্োর্ে বর্উ ইয়কনিাসীম্বদ্র মম্বযে খাদ্ে বর্রাপত্তাহীর্তা মমাকাম্বিলার
উপর মম্বর্াম্ব াগ প্রদ্ার্ কম্বর
প্রকল্পটি গভর্ন র কুওম্বমার সফল র্াবরে বর্উ ইয়কন উম্বদ্োম্বগর উপর বর্বমন ত এিং িেম্বরর মেষ র্াগাদ্
200,000 খািার সরিরাহ করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট নিনভশর্ অ্ফ ঘভমটরার্স সানভন মসস
COVID-19 মহামারীর মমযয খাদ্য নর্রাপত্তাহীর্তা ঘমাকামেলায় নেমের ঘর্তৃ স্থার্ীয় খাোর নকট ঘিনলভানর
ঘকাম্পানর্ হযামলামেমশর সামে অ্ংশীদ্ানরত্ব োডামে। হযামলামেশ নর্উ ইয়কন শহমরর ঘভমটরার্, সামনরক পনরোর
এেং অ্র্যার্য োনসন্দামদ্র 200,000 তাজা খাোর সরেরাহ করমে োরা COVID-19 সংকমটর ফমল খাদ্য
নর্রাপত্তাহীর্তায় ভু গমে। এই অ্ভূ তপূেন সমময় খাদ্য নর্রাপত্তাহীর্তা কমামত এেং খাদ্য উৎপাদ্কমদ্র সমেনর্
করার জর্য সফল র্ানরশ নর্উ ইয়কন উমদ্যামগর উপর নভনত্ত কমর এই কমনসনূ ি ততনর করা হময়মে ো একটি
েহু-এমজনি প্রমিষ্টা।
হযামলামেশ এেং নর্উ ইয়কন ঘেট নিনভশর্ অ্ফ ঘভমটরার্স সানভন মসস জুর্ মামস একটি প্রােনমক পাইলট প্রকল্প
শুরু কমর, ো নর্উ ইয়কন শহমরর পনরোরগুমলামক আজ পেনন্ত 65,000 খাোর প্রদ্ার্ কমর।
"এই মহামারী নর্উ ইয়কন এেং সারা ঘদ্শ জুমড খাদ্য নর্রাপত্তাহীর্তামক েৃনি কমরমে এেং এটা আমামদ্র মমযয
সেমিময় অ্সুরনিত জর্মগাষ্ঠীএর ভার েহর্ কমর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আনম গনেনত ঘে নর্উ ইয়মকন র
মহার্ ঘকাম্পানর্গুমলা ঘের্ ঘকার্ পনরোর িু যাতন র্া হয় তা নর্নিত করমত পদ্মিপ নর্মে এেং নর্উ
ইয়কন োসীমদ্র পি ঘেমক- হযামলামেশমক যর্যোদ্ এই জটিল নমশমর্র প্রনত তামদ্র নর্ষ্ঠা এেং প্রমিষ্টার জর্য।"
হোম্বলাম্বেে এর প্রযার্ বর্িন াহী কমন কতনা উম্বভ ভস িম্বলর্, "হযামলামেশ-এ, আমরা নেোস কনর ঘে প্রমতযমকর
তাজা, স্বাস্থযকর খাোর এেং নপ্রয়জর্মদ্র সামে োনডমত রান্না করা খাোর ঘশয়ার করার িমতা োকা উনিত।
মহামারীর সময় কমষ্টর সম্মুখীর্ ঘভমটরার্ এেং নর্উ ইয়কন োসীমদ্র পুনষ্টকর খাোমরর নকট সরেরাহ কমর
গভর্নর কুওমমার প্রমিষ্টামক সমেনর্ করমত ঘপমর আমরা অ্তযন্ত গনেনত।"
প্রনত সপ্তামহ, ব্ল্যাক ঘভমটরার্স ফর ঘসাশযাল জানেস এেং দ্য কযামম্পইর্ এমগইর্ে হাঙ্গার (The Campaign
Against Hunger, TCAH) এর ঘস্বোমসেীরা হযামলামেশ খাোর নকট একনিত এেং পযামকটজাত কমর োমত
তাজা, উচ্চ মামর্র উপাদ্ার্, ঘরনসনপ কািন এেং ফমলর েযাগ োমক - নের্ামূমলয - ঘভমটরার্, সানভন স সদ্সয
এেং তামদ্র পনরোর এেং অ্র্যার্য নর্উ ইয়কন োসীমদ্র জর্য োরা COVID-19 এর নেরূপ প্রভামের নশকার
হময়মের্। খাোর নকটগুমলা TCAH-এর ব্রুকনলর্ সদ্র দ্প্তমর ভনতন করা হয় এেং নর্উ ইয়কন নসটি (NYC)
নিপাটনমমন্ট অ্ফ ঘভমটরার্'স অ্যামফয়াসন-এর সাহামেয নর্উ ইয়কন শহমরর েযনিমদ্র মমযয নেতরণ করা হয়,
োরা েতন মামর্ তামদ্র ঘটনেমল স্বাস্থযকর, পুনষ্টকর খাোর রাখার জর্য সংগ্রাম করমে।
প্রােনমক পাইলট প্রকমল্পর সাফমলযর পর, হযামলামেশ এেং ঘেট অ্ফ নর্উ ইয়কন ব্রুকনলমর্ এই কমনসূিী
সম্প্রসানরত করমে, ো আগামী িার মামস ঘভমটরার্ এেং খাদ্য নর্রাপত্তাহীর্তায় ঘভাগা পনরোরগুমলামক
অ্নতনরি 150,000 খাোর সরেরাহ করমে।
ঘভমটরার্, সানভন স সদ্সয এেং তামদ্র পনরোমরর মমযয খাদ্য নর্রাপত্তাহীর্তা ঘেনশ। মানকন র্ েুিরামের
নিপাটনমমন্ট অ্ফ ঘভমটরার্স অ্যামফয়াসন নরমপাটন কমরমে ঘে ইরাক এেং আফগানর্স্তামর্র েুমি কমনরত ঘভমটরার্রা
সাযারণ জর্সংখযার তু লর্ায় নিগুণ খাদ্য নর্রাপত্তাহীর্তায় ভু গমের্, এেং 2018 সামলর এক গমেষণায় ঘদ্খা
ঘগমে ঘে মানকন র্ েুিরামের 15 লি ঘভমটরার্ র্াগনরক এমর্ এক পনরোমর োস কমর ো তামদ্র খাদ্য
গ্রহণমক সম্পূরক করমত সম্পূরক পুনষ্ট সহায়তা কমনসূনি (Supplemental Nutrition Assistance Program,
SNAP) এর উপর পুমরাপুনর নর্ভন র কমর। শুযুমাি নর্উ ইয়কন ঘেমট, ঘসন্টার অ্র্ োমজট অ্যান্ড পনলনস

প্রাময়ানরটিজ অ্র্ুসামর, 59,000 ঘভমটরার্ েযনি নর্মজমদ্র এেং তামদ্র পনরোরমক খাওয়ামর্ার জর্য SNAP
ঘেনর্নফমটর উপর নর্ভন র কমর- একটি সংখযা ো COVID-19 এর নেরূপ প্রভামের কারমণ আমরা খারাপ
হময়মে।
বর্উ ইয়কন মেে বিবভের্ অি মভম্বেরান্স সাবভনম্বসস-এর বর্িন াহী উপ-পবরচালক ম াম্বয়ল এভান্স
িম্বলর্, "ঘকার্ ঘভমটরামর্র নর্মজমদ্র ো তামদ্র পনরোমরর সদ্সযমদ্র জর্য খামদ্যর অ্ভামের সম্মুখীর্ হওয়া
উনিত র্য়। দ্ুভনাগযেশত, COVID-19 িারা আমরানপত নিনকৎসা এেং আনেনক িযামলঞ্জ আমামদ্র রামজযর অ্মর্ক
র্ায়ক এেং তামদ্র পনরোরমক এই নেপজ্জর্ক অ্েস্থামর্ ঘরমখমে। এই গুরুত্বপূণন নেষয়টি ঘমাকামেলা করার জর্য
সম্পদ্ উৎসগন করার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমা এেং হযামলামেমশর প্রশংসা করনে এেং এই প্রময়াজর্ীয়
প্রমিষ্টায় সাহােয করার জর্য ঘস্বোমসেক নহমসমে কাজ করা সকল ঘভমটরার্ এেং ঘভমটরার্মদ্র সমেনকমদ্র প্রনত
আমামদ্র পরম যর্যোদ্ জার্াই।"
দ্ে কোম্বেইর্ এম্বগইর্ে হাঙ্গার এর বর্িন াহী পবরচালক এিং প্রবতষ্ঠাতা িঃ মমম্বলাবর্ সোমুম্বয়লস িম্বলর্, "দ্য
কযামম্পইর্ এমগইর্ে হাঙ্গার COVID-19 এর কারমণ খাদ্য নর্রাপত্তাহীর্তায় নর্মনজ্জত ঘভমটরার্মদ্র সমেনমর্
হযামলামেমশর সামে অ্ংশীদ্ার হমত ঘপমর উমত্তনজত। ঘভমটরার্রা নর্িঃস্বােনভামে আমামদ্র ঘদ্মশর ঘসো কমরমে,
এেং আমামদ্র এখর্ নর্নিত করমত হমে ঘে তামদ্র িানহদ্া পূরণ করা হমে এেং তা ঘের্ ঘেমকার্ িাণ
প্রমিষ্টার ঘকমে োমক। একসামে, আমরা নর্নিত করনে ঘে আমামদ্র শহর এেং ঘদ্মশর এই অ্নর্নিত সমময়
ঘভমটরার্রা োমত পুনষ্টকর খাোর পায়। আমামদ্র ঘভমটরার্মদ্র ঘেেঁমি োকা এেং সমৃি করার জর্য এই উমদ্যাগ
ঘর্ওয়ার জর্য আনম হযামলা ঘেমশর প্রশংসা করনে।"
ব্ল্োক মভম্বেরার্স ফর মসােোল াবেস এর প্রযার্ বর্িন াহী কমন কতনা ওম্বয়বি মোকবির্ের্ িম্বলর্, "ঘভমটরার্,
তামদ্র পনরোর এেং সম্প্রদ্াময়র মঙ্গমলর জর্য সেনকেু করা হমে! সামমর্ সে সময়, ঘপেমর্, কখমর্া র্া।"
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