
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কু্ষধা বিয়ার মাস এর স্বীকৃবি বিম্বসম্বি রাজ্েিোপী লোন্ডমাকন সমূম্বি কমলা 
আম্বলাকসজ্জ্বা করার ঘ াষণা কম্বরর্  

  
ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘসন্টার, কসু্কইজ্ম্বকা ঘসিু, SUNY প্লাজ্া, ঘেট বেক্ষা ভির্, আলম্বেড ই. বিথ 

ভির্ এিং বর্উইয়কন  ঘেট ঘমলা প্রদেনর্ী ভির্ আজ্ সন্ধ্োয় আম্বলাবকি িম্বি যাম্বে  
  

রাম্বজ্ের র্াবরে বর্উ ইয়কন  উম্বদোগ এিং িোম্বলাম্বেে সম্বে অংেীদাবরত্ব COVID-19 মিামারীর 
সময় অভািগ্রস্ত পবরিারগুবলম্বক খাদে সরিরাি করম্বি সািাযে কম্বরম্বে  

  
গভর্নর বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর িাোর অোকের্ মাম্বের সাম্বথ জ্ব়িি িম্বি উৎসাবিি কম্বরম্বের্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্, ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার (One World Trade 
Center), কজজয়মকা জিজ (Kosciuszko Bridge), ঘেট ইউজর্ভাজেনটি অ্ফ জর্উ ইয়কন  (SUNY) 
প্লাজা, রাষ্ট্রীয় জিক্ষা ভবর্ (State Education Building), আলমেড ই. জিথ (Alfred E. Smith 
Building) এবং ঘেট জর্উইয়কন  রাজয ঘমলার (Great New York State Fair's Exposition 
Center) প্রদিনর্ ঘকমে কমলা আমলা জ্বলমব আজ েন্ধ্যায়, 10 ঘেমেম্বর, হাঙ্গার অ্যাকির্ ঘড 
(Hunger Action Day) এবং হাঙ্গার অ্যাকির্ মামের (Hunger Action Month) স্বীকৃজিস্বরূপ। 
জর্উ ইয়কন  ঘেট COVID-19 মহামারীর েময় খাদয জর্রাপত্তাহীর্িা ঘমাকামবলায় জর্ণনায়ক পদমক্ষপ 
েহণ কমরমে, যার মমযয রময়মে রাজযবযাপী র্াজরি জর্উ ইয়কন  ঘপ্রাোম (Nourish New York 
program) চালু করা এবং জর্উ ইয়কন  িহমরর প্রবীণ, োমজরক পজরবার এবং অ্র্যার্য বাজেন্দামদর 
িাজা খাবার প্রদামর্র জর্য হযামলামেমির (HelloFresh) োমথ একটি পাইলট অ্ংিীদাজরত্ব।  
  
"COVID-19 অ্মর্ক জর্উ ইয়কন বােীরা ঘয অ্েজুবযার েম্মুখীর্ হঙ িামদর ঘটজবমল খাবার রাখার 
ঘক্ষমে, িা বাজিময় িুমলমে, এবং আমামদর মমযয েব ঘচময় ঘবজি দবূনল যারা িারাই েব ঘচময় ঘবজি 
কষ্ট ঘপময়মের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "হাঙ্গার অ্যাকির্ মামে আমামদর লযান্ডমাকন গুজল কমলা 
আমলায় আমলাজকি করা োরা রাজয জমুি যারা খাদয জর্রাপত্তাহীর্িার জবরুমে লিাইময় জর্মবজদি 
িামদর কম ার পজরশ্রমমক েম্মার্ জার্ায়, এবং প্রমিযক জর্উ ইয়কন বােীমক িরণ কজরময় ঘদয় ঘয 
িারা এই মামে এবং প্রজি মামে কু্ষযার ঘমাকামবলায় োহামযযর হাি বাজিময় জদমি পামরর্।"  
  
COVID-19 দ্বারা প্রভাজবি পজরবারগুমলামক েরােজর খাদয েহায়িা প্রদামর্র জর্য গভর্নর 27 এজপ্রল 
র্াজরি জর্উ ইয়কন  ইজর্জিময়টিভ চালু করার ঘ াষণা কমরর্, যা খাদয বযাংকগুমলামক জর্উ ইয়মকন র 



 

 

খামার ঘথমক খাদয জকর্মি এবং োরা রাজয জমুি অ্ভাবেস্তমদর মমযয জবিরণ করমি োহাযয কমর। 
এই বহু-এমজজি প্রমচষ্টার মাযযমম, রাজয উদ্বতৃ্ত দযু, দই, পজর্র, িাকেবজজ, ফল, এবং আমরা 
অ্মর্ক জকেু ঘকর্ার জর্য জর্উ ইয়মকন র খাদয বযাংক এবং অ্র্যার্য জরুরী খাদয েরবরাহকারীমদর 
ঘর্টওয়ামকন  25 জমজলয়র্ মাজকন র্ ডলার প্রদার্ কমর, খাদয জর্রাপত্তাহীর্িায় আক্রান্ত এবং রামষ্ট্রর 
খাদয উৎপাদকমদর, যারা কুল এবং ঘরেুরান্ট বন্ধ্ হওয়ার কারমণ বাজার হাজরময়মের্, িামদর 
উভয়মকই েহায়িা প্রদার্ কমর।  
  
এই েপ্তাহ অ্বজয, জর্উ ইয়মকন র খাদয বযাংক 9.9 জমজলওর্ পাউন্ড উদ্বতৃ্ত জর্উ ইয়কন  কৃজষ পণয বা 
12.8 জমজলয়র্ মাজকন র্ ডলার মূমলযর উদ্বতৃ্ত পণয ক্রয় এবং জবিরণ কমরমে। প্রায় 600,000 
পজরবার জর্উ ইয়কন  খাদয জবিরণ অ্র্ুষ্ঠার্ দ্বারা প্রায় 2,500 র্াজরি জর্উ ইয়কন  খাদয জবিরণ 
অ্র্ুষ্ঠার্ দ্বারা োহাযয প্রাপ্ত হময়মের্, যার মমযয রময়মে ড্রাইভ থ্রু ইমভন্ট, ফুড বমেে ঘপ্রাোম এবং 
কুমলর খাবার েরবরাহ।  
  
উপরন্তু, জর্জহিকারী এবং জর্উ ইয়মকন র র্াগজরকমদর কাে ঘথমক গভর্নমরর োহামযযর আহ্বামর্ োিা 
জদময় জর্উ ইয়কন  ঘেমটর জরুরী খাদয েরবরাহকারীমদর দগু্ধজাি পণয, মাংে এবং অ্র্যার্য পচর্িীল 
খাদয মজদু করার ক্ষমিা বািামি ঘরজেজামরটর/জেজ জকর্মি োহাযয করার জর্য িহজবল প্রদার্ 
করা হময়মে। এই েরঞ্জামমর েংমযাজর্ খাদয বযাংক এবং জরুরী খাদয েরবরাহকারীমদর জর্উ 
ইয়কন বােীমদর ক্রমবযনমার্ চাজহদা পূরমণর ক্ষমিার জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন।  
  
জর্উ ইয়কন বােীমদর িামদর স্থার্ীয় খাদয বযাংমকর োমথ ঘযাগামযাগ করমি উৎোজহি করা হমে 
https://feedingnys.org/our-member-food-banks/ এ, জকভামব হাঙ্গার অ্যাকির্ মামের োমথ 
জজিি হমি হয় এবং িামদর স্থার্ীয় েম্প্রদায়মক োহাযয করমি হয় িা জার্ার জর্য।  
  
উপরন্তু, গভর্নর েম্প্রজি জবমের ঘর্িৃস্থার্ীয় খাদয জকট ঘডজলভাজর ঘকাম্পাজর্ হযামলামেমির োমথ 
একটি অ্ংিীদাজরমত্বর কথা ঘ াষণা কমরমের্ মহামাজরর েময় খামদযর অ্জর্শ্চয়িার োমথ লিাই করার 
জর্য। হযামলামেি, জর্উ ইয়কন  ঘেট জডজভির্ অ্ফ ঘভমটরার্ে োজভন মেে (New York State 
Division of Veterans' Services) এবং েম্প্রদাময়র অ্ংিীদারমদর েহমযাজগিায় 200,000 –এর 
ঘবজি িাজা খাদয জর্উ ইয়কন  িহমরর প্রবীণ, োমজরক পজরবার এবং অ্র্যার্য বাজেন্দামদর যারা 
COVID-19 েংকমটর ফমল ঘটজবমল খাবার রাখার েমেযার েম্মুখীর্ হমে িামদর েরবরাহ করমব।  
  
প্রজি েপ্তামহ, ব্ল্যাক ঘভমটরার্ে ফর ঘোিযাল জাজেে (Black Veterans for Social Justice) এবং 
দয কযামম্পর্ অ্যামগইর্ে হাঙ্গার (The Campaign Against Hunger,TCAH) পযামকর োমথ 
ঘস্বোমেবকরা দ্বারা হযামলামেি খামদযর জকটগুজল একজেি কমর যার মমযয রময়মে িাজা, উচ্চ মামর্র 
উপাদার্, ঘরজেজপ কাডন  এবং একটি ফমলর বযাগ। খামদযর জকটগুজল দয কযামম্পইর্ এমগইিট হাঙ্গার 
(TCAH) এর ব্রুকজলর্ েদর দপ্তমর পযাক করা হয় এবং জর্উ ইয়কন  জেটি জডপাটন মমন্ট অ্ফ 
ঘভমটরার্ে োজভন মেমেে োহামযয প্রবীণ, োজভন ে েদেয ও িামদর পজরবার এবং COVID-19 দ্বারা 
জবরূপভামব আক্রান্ত অ্র্যার্য জর্উ ইয়কন বােীমদর জবর্ামূমলয জবিরণ করা হয়।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bf272094-e304c74f-bf25d9a1-0cc47aa8c6e0-3384cc9e5a76ee96&q=1&e=3789b780-45d8-4bb6-b117-c3b9a130ca6a&u=https%3A%2F%2Ffeedingnys.org%2Four-member-food-banks%2F#_blank


 

 

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর কৃবষ কবমের্ার বরচাডন  িল িম্বলর্, "এই বের, হাঙ্গার অ্যাকির্ মাে একটি 
চযামলজঞ্জং েমময় আমে, িাই এটা জবমিষভামব গুরুত্বপূণন ঘয যামদর েবমচময় ঘবজি প্রময়াজর্ িামদর 
জর্য ঘটজবমল খাবার রাখার োহাযয করমি বহু জর্উ ইয়কন বােীরা প্রজিজদর্ ঘয কম ার পজরশ্রম কমরর্ 
িার আমরা েম্মার্ কজর। আজ রামি কমলায় আমলাজকি করা আমামদর লযান্ডমাকন গুজল ঘদখা র্াজরি 
জর্উ ইয়কন  উমদযাগ এবং অ্র্যার্য কমনেূচীর মাযযমম এই বের ঘযেব মহার্ কাজ করা হময়মে 
ঘেগুজলর জর্য একটি দদুন ান্ত অ্র্ুিারক হমব, এবং অ্র্যমদর এই প্রমচষ্টায় ঘযাগ ঘদওয়ার জর্য 
অ্র্ুপ্রাজণি করমব।"  
  
বিবডং বর্উ ইয়কন  ঘেট –এর বর্িনািী পবরচালক ডোর্ ইগার্ িম্বলর্, "জফজডং জর্উ ইয়কন  ঘেমটর 
দিটি খাদয বযাংক এই েংকমটর প্রথম চার মামে আমামদর খামদযর বন্টর্ 144 জমজলয়র্ পাউমন্ডর 
ঘবজি বজৃে কমর এই মহামারীর জপ্রিজক্রয়া জাজর্ময়মে। এটি গি বেমরর একই চার মামের 
েময়কামলর িুলর্ায় 50% -এর ঘবজি বৃজে ঘপময়মে। িামদর পরবিী খাবার ঘকাথা ঘথমক আেমে 
ঘেই েম্পমকন  ঘকার্ জর্উ ইয়কন বােীমক উজদ্বগ্ন হমি বাযয করা উজচি র্য়। আমরা গভর্নর কুওমমার 
কামে িার র্াজরি জর্উ ইয়কন  উমদযামগর জর্য কৃিজ্ঞ এবং এই কৃজিমত্বর জর্য গজবনি। জর্উ ইয়মকন র 
কৃষকমদর োমথ আমামদর অ্ংিীদাজরত্বগুজল িজিিালী করমি র্াজরি জর্উ ইয়কন  আমামদর েক্ষম 
কমরমে, িামদর উচ্চ মামর্র খাদয অ্ভাবী জর্উ ইয়কন বােীমদর কামে জবিরণ কমর। রামজযর 
এমজজিগুজলর োমথ আমামদর অ্ংিীদাজরত্ব িীষন ঘশ্রণীমি রময়মে। আমরা এই ঘপ্রাোমটির ভজবষযমির 
প্রিযািা করজে।"  
  
আইলোন্ড িারম্বভে িুড িোংম্বকর (Island Harvest Food Bank) সভাপবি এিং CEO যনাবন্ড শুবির্ 
ঘেসর্ার িম্বলর্, "এই বের, হাঙ্গার অ্যাকির্ মাে অ্জিজরিভামব অ্থনবহ হময় উম মে ঘযমহিু জর্উ 
ইয়কন বােীমদর অ্মর্মক মহামারীর দ্বারা েৃষ্ট অ্থননর্জিক জবপযনময়র ফমল জরুরী খাদয খুুঁজমে, অ্মর্মক 
প্রথমবামরর মি। গভর্নর কুওমমার র্াজরি জর্উ ইয়কন  উমদযাগ এবং অ্র্যার্য খাদয কমনেূচীমক 
যর্যবাদ, োরা রাজয জমুি কু্ষযা োণ েংস্থাগুমলা, যারা িামদর ঘটজবমল খাদয রাখার জর্য েংোম 
করমের্, িামদর গুরুত্বপূণন খাদয েহায়িা প্রদার্ করমি পামরর্।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট বডবভের্ অি ঘভম্বটরান্স সাবভন ম্বসস (New York State Division of Veterans' 
Services) এর বর্িনািী উপ-পবরচালক ঘজ্াম্বয়ল এভান্স িম্বলর্, "এই অ্ভূিপূবন েমময়, প্রবীণ এবং 
োমজরক পজরবামরর খাদয জর্রাপত্তাহীর্িার েমেযা আমরা িীি হময়মে। ঘযমহিু গভর্নর কুওমমা যারা 
পজরমষবা প্রদার্ কমরর্ িামদর অ্েুজবযাগুজল বুঝমি িাই হযামলামেমির োমথ এই অ্ংিীদাজরত্ব গমি 
উম মে। এটি জর্উ ইয়মকন র প্রবীণ এবং িামদর পজরবামরর জর্য খাদয জর্রাপত্তাহীর্িার উমদ্বগ দরূ 
করমি োহাযয করার জর্য েরকাজর এবং ঘবেরকাজর খামির মমযয ঘযাগদার্। হাঙ্গার অ্যাকির্ 
মামের এই প্রমচষ্টা জর্জশ্চি কমর ঘয আমরা ঘভমটরার্ পজরবার িাজা এবং স্বাস্থযকর খাবামরর অ্যামেে 
এবং ঘেই োমথ আমামদর জাজির ঘেবায় অ্জজন ি েুজবযাগুজল পার্।"  
  
িোম্বলাম্বেে এর প্রধার্ বর্িনািী কমনকিন া উওম্বয় ভস িম্বলর্, "হযামলামেি আমগর ঘচময় ঘবজি 
প্রজিশ্রুজিবে িাজা খাদয তিজর করমি, যার মমযয ফল, িাকেবজজ এবং ঘপ্রাটির্ েব ঘচময় ঘবজি 
যামদর প্রময়াজর্ িামদর কামে উপলব্ধ করা। এই অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন েমময় জর্উ ইয়মকন র প্রবীণ এবং 



 

 

অ্ভাবেস্ত পজরবারমদর েহায়িা প্রদামর্র মাযযমম গভর্নর কুওমমার মহার্ কাজ এবং র্াজরি জর্উ 
ইয়কন  উমদযাগমক েমথনর্ করমি ঘপমর আমরা গজবনি।"  
  
চিুথন প্রজ্ম্বের কৃষক এিং খ্রাইে ব্রাদাসন অচন াডন ম্বসর (Crist Brothers Orchards) সভাপবি এিং 
কু্ষধা ও খাদে র্ীবি কাউবন্সম্বলর (Council on Hunger and Food Policy) সদসে ঘজ্বে িাইে 
িম্বলর্, "জবমের মার্ুষমক খাওয়ামি োহাযয কমর এমর্ অ্মর্ক খামামরর একটি জহমেমব, আমামদর 
একটি িজিিালী অ্ঙ্গীকারবেিা এবং চলমার্ প্রমচষ্টা আমে ঘযখামর্ খাদয জর্রাপত্তার জবষয় জজিি। 
ক্রাইে িরাদােন অ্চন ারডমে জবজভন্ন জর্উ ইয়কন  ঘেট ঘপ্রাোমমক েমথনর্ কজর যা খাদয 
জর্রাপত্তাহীর্িার জবরুমে লিাই কমর, এবং হাঙ্গার অ্যাকির্ মামের স্বীকৃজিমি একোমথ ঘযাগ জদমি 
ঘপমর গজবনি।"  
  
এই উমদযাগগুমলা কু্ষযার জবরুমে লিাইময় জর্উ ইয়কন  ঘেমটর দী ন অ্ঙ্গীকামরর উপর জভজত্ত কমর গমি 
উম মে। জর্উ ইয়কন  রাজয োম্প্রজিক বেরগুমলামি ঘবি জকেু যুগান্তকারী উমদযাগ এবং কমনেজূচ চালু 
কমরমে, যার মমযয রময়মে কু্ষযা ও খাদয র্ীজি পজরষদ (Council on Hunger and Food 
Policy), অ্িযাবিযক ব্রুকজলর্ (Vital Brooklyn) এবং ঘকার্ োে কু্ষযািন  থাকমব র্া উমদযাগ 
(No Student Goes Hungry initiative) কু্ষযার েমেযার ঘমাকাজবলা করার জর্য, স্বাস্থযকর, 
স্থার্ীয়ভামব উিপাজদি খাবামরর অ্যামেে উন্নি করমি এবং জর্উ ইয়মকন  তিজর করা খাবার ও 
পার্ীয় বজিি েম্প্রদায়গুজলর কামে ঘপ ুঁেমি।  
  
এই কু্ষযা এবং খাদয র্ীজি পজরষদ জবজভন্ন রাজয েংস্থা ও িাখা জমুি কাজ কমর, র্িুর্ র্ীজি ও 
কমনেূজচ জচজিি কমর জর্উ ইয়কন  রাজয জমুি স্বাস্থযকর, স্থার্ীয়ভামব উিপাজদি খামদযর েুমযাগ উন্নি 
করমি এবং কু্ষযা জর্রেমর্র কমনেূজচ ও যারা খাদয উত্পাদর্ ও েরবরাহ কমর িামদর মমযয েম্পকন  
ও েহমযাজগিামক ঘজারদার করমি োহাযয করমি। কাউজিল কু্ষযা ঘমাকামবলায় অ্মর্ক েৃজর্িীল 
প্রমচষ্টামক েমথনর্ কমরমে, যার মমযয রময়মে খাদয বযাংমক দার্ করা কৃষকমদর জর্য একটি কর 
ঘক্রজডমটর পমক্ষ েমথনর্ প্রদার্ করা এবং গভর্নমরর ঘর্া েুমডন্ট ঘগাজ হাংজে ইজর্জিময়টিভ চালু 
করমি োহাযয করা, যা জবর্ামূমলয প্রািঃরামির অ্যামেে প্রোজরি কমর এবং ঘয ঘকার্ কুল যারা 
মযযািমভামজর জর্য অ্ন্তি 30 িিাংি উপাদার্ জর্উ ইয়মকন র খামারগুজল ঘথমক ঘকমর্, িামদর 
পজরমিামযর পজরমাণ বাজিময় ঘদয়।  
  
ভাইটাল ব্রুকজলর্ উমদযামগর মাযযমম রামজযর অ্র্যিম অ্র্েের এলাকা ঘেন্ট্রাল ব্রুকজলমর্র 
বাজেন্দামদর কামেও স্বাস্থযকর খাবার জর্ময় এমেমে রাজয। ঘেন্ট্রাল ব্রুকজলমর্ পজুষ্টকর খামদযর অ্যামেে 
বািামর্ার উমেমিয র্িুর্ উমদযামগর জর্য প্রায় 2 জমজলয়র্ মাজকন র্ ডলার জবজর্ময়াগ কমরমে, যার 
মমযয আমে ভ্রামযমাণ বাজার কমনেূজচ, প্রবীর্মদর জর্য খাদয েুরক্ষার অ্ভামবর জিজর্ং, যবুামদর দ্বারা 
পজরচাজলি কৃষকমদর বাজার, কজমউজর্টি গামডন র্ে, এবং একটি ফুড জডজিজবউির্ হাব জেটিং 
োজড।  
  
রাজয, গভর্নমরর জর্মদন মি, েমূ্পরক পুজষ্ট েহায়িা কমনেূচী (Supplemental Nutrition Assistance 
Program, SNAP) প্রোজরি কমরমে, আমরা পজরবারমদর ঘযাগযিা বািামি। কু্ষযা জর্বারণ ও পজুষ্ট 



 

 

েহায়িা কমনেচূী (Hunger Prevention and Nutrition Assistance Program, HPNAP) 2020 
পযনন্ত বািামর্া হময়মে এবং রামজযর ঘেিকামর্ক্ট কমনেূচী (FreshConnect program) ও জর্উইয়কন  
রামজযর ফামন-টু-কুল কমনেূচী (Farm-to-School Program ) ও েম্প্রোজরি করা হময়মে 
ঘপ্রাোমগুজল শুরু হওয়ার পর ঘথমক।  
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