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গভর্নর কুওম্বমা কু্ষধা বিয়ার মাস (HUNGER ACTION MONTH)এর স্বীকৃবি বিম্বসম্বি রাজ্েিোপী 

লোন্ডমাকন সমূম্বি কমলা আম্বলাকসজ্জ্বা করার ঘ াষণা কম্বরর্  
  

আজ্ সন্ধ্োয় আম্বলাবকি িম্বি যাম্বে ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘসন্টার (One World Trade Center), 
গভর্নর মাবরও এম. কুওম্বমা বিজ্, কবজ্য়ম্বকা বিজ্, SUNY প্লাজ্া, রাষ্ট্রীয় বেক্ষা ভির্ এিং 

বর্উইয়কন  রাজ্ে ঘমলার প্রদেনর্ ভির্  
  
কু্ষধা বিয়ার মাম্বস অংেগ্রিণ, কু্ষধার সমসো ঘমাকাবিলায় রাম্বজ্ের কমনকাম্বন্ডর উপর বভবি কম্বর 

গম্বে িুলম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্, ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার, গভর্নর মাররও এম. 
কুওমমা রিজ, করজয়মকা রিজ, োরর্ প্লাজা, রাষ্ট্রীয় রিক্ষা ভবর্ এবং ঘেট রর্উইয়কন  রাজয ঘমলার 
প্রদিনর্ ঘকমে কমলা আমলা জ্বলমব আজ েন্ধ্যায়, 12 ঘেমেম্বর, কু্ষধা রিয়ার মামের স্বীকৃরিস্বরূপ। 
রর্উ ইয়কন  রাজয দী নরদর্ ধমর কু্ষধার রবরুমে লডাই করমি প্ররিশ্রুরিবে, োম্প্ররিক বছরগুমলামি 
ঘবি রকছু যুগান্তকারী উমদযাগ এবং কমনেূরি িালু কমর, যার মমধয রময়মছ কু্ষধা ও খাদয র্ীরি 
পররষদ (Council on Hunger and Food Policy), অ্িযাবিযক ব্রুকরলর্ (Vital Brooklyn) 
এবং ঘকার্ ছাত্র কু্ষধািন  থাকমব র্া উমদযাগ (No Student Goes Hungry initiative), কু্ষধার 
েমেযা ঘমাকারবলার জর্য, স্বাস্থ্যকর, স্থ্ার্ীয়ভামব উিপারদি খাবামরর অ্যামেে উন্নি করমি এবং 
রর্উ ইয়মকন  তিরর করা খাবার ও পার্ীয় বরিি েম্প্রদায়গুরলর জর্য আর্মি।  
  
"অ্মর্ক পররবামররা খাবামরর জর্য েংোম কমর, এবং রর্উ ইয়মকন  আমরা রবসৃ্তি কমনেূরি বযবহার 
কররছ এটি রর্রিি করমি ঘয েকল রর্উ ইয়কন বােী ঘযর্ স্বাস্থ্কর, পুরিকর খাবামরর েুমযাগ পায়", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "কু্ষধা রিয়া রদবমে এই লযান্ডমাকন েমূহ কমলা আমলা রদময় আমলারকি করমল 
ঘেটি একটি অ্র্ুস্মারমকর কাজ করমব এই মমমন ঘয েকল রর্উ ইয়কন বােী কু্ষধার োমথ ঘমাকারবলার 
জর্য োহামযযর হাি বাডামর্ার উপায় খুুঁমজ ঘপমি পামরর্।"  
  
গভর্নর 2016 োমল কু্ষধা ও খাদয র্ীরি রর্ময় পররষদ প্ররিষ্ঠা কমরর্ রামজযর রবদযমার্ কমনেূরি 
েম্প্রোরমণর জর্য, যা প্রময়াজর্ীয় রর্উ ইয়কন বােীমদর জর্য খাদয েহায়িা প্রদার্ কমর। এই পররষদ 
রবরভন্ন রাষ্ট্রীয় েংস্থ্া ও িাখা জমুড কাজ কমর, র্িুর্ র্ীরি ও কমনেূরি রিরিি কমর রর্উ ইয়কন  
রাজয জমুড স্বাস্থ্যকর, স্থ্ার্ীয়ভামব উিপারদি খামদযর েুমযাগ উন্নি করমি এবং কু্ষধা রর্রেমর্র 
কমনেূরি ও যারা খাদয উত্পাদর্ ও েরবরাহ কমর িামদর মমধয েম্পকন  ও েহমযারগিামক ঘজারদার 



 

 

করমি োহাযয করমি। এই পররষদ খাদয রর্রাপত্তাহীর্িা এবং কু্ষধার ঘমাকারবলায় রবরভন্ন েৃজর্িীল 
প্রমিিামক েমথনর্ কমরমছ, যার মমধয রময়মছ কৃষকমদর খাদয বযাংমকর মাধযমম খাবার দার্ করা এবং 
কুমলর খাবামর স্বাস্থ্যকর ও স্থ্ার্ীয়ভামব উিপারদি খাবামরর বযবহার বৃরে করা।  
  
এই পররষদ কৃষকমদর জর্য কর ঋণ আদাময়র পমক্ষ েমথনর্ কমর,যা 2017 োমল গভর্নর কুওমমা 
আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্, যার মাধযমম কৃষকরা খাদয আহরণ, পযামকরজং এবং খাদয বযাঙ্ক ও রাজয 
জমুড অ্র্যার্য জরুরর খাদয কমনেূরিমি স্থ্ার্ীয় পণয রবিরমণর জর্য ক্ষরিপূরণ পামবর্। বরধনি অ্র্ুদার্ 
রর্উ ইয়কন  জমুড বরিি েম্প্রদাময়র টাটকা, স্বাস্থ্যকর খাবামরর িমবধনমার্ িারহদা পূরমণ োহাযয 
করমছ।  
  
উপরন্তু, এই পররষমদর েমথনর্ রর্ময় গভর্নর িালু কমরর্ যুগান্তকারী ঘকার্ও ছাত্র কু্ষধািন থাকমব র্া 
উমদযাগ। এই রবসৃ্তি কমনেিূী রবর্ামূমলয ঘিকফামের েুমযাগ প্রোররি কমর, লাি ঘিরমং ঘিষ কমর 
এবং ঘেই েব ঘজলার কুমলর জর্য পররমিামধর পররমাণ বরৃে কমর যারা খাবামরর জর্য রর্উ ইয়মকন র 
খামার ঘথমক অ্ন্তি 30 িিাংি উপাদার্ িয় কমর, এটি রর্রিি করমি ঘযর্ রকন্ডারগামটন র্ ঘথমক 
কমলজ পযনন্ত েকল ছাত্ররা টাটকা খাবামরর েুমযাগ পার্।  
  
অ্িযাবিযক ব্রুকরলর্ উমদযামগর মাধযমম রামজযর অ্র্যিম অ্র্েের এলাকা ঘেন্ট্রাল ব্রুকরলমর্র 
বারেন্দামদর কামছও স্বাস্থ্যকর খাবার রর্ময় আেমছ রাজয। ভাইটাল ব্রুকরলমর্র আরম্ভ হওয়ার পর 
ঘথমক, রর্উ ইয়কন  ঘেট প্রায় 2 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার রবরর্ময়াগ কমরমছ ঘেন্ট্রাল রর্উ ইয়মকন  
পুরিকর খামদয অ্যামেে বৃরে করমি ভ্রামযমাণ বাজার কমনেূরি, প্রবীর্মদর জর্য খাদয েুরক্ষার অ্ভাব 
পরীক্ষা, যুবামদর দ্বারা পররিারলি কৃষকমদর বাজার, করমউরর্টি গামডন র্ে, এবং একটি ফুড 
রডরিরবউির্ হাব রেটিং োরড েহ র্িুর্ কমনেূরি এবং উমদযাগ শুরু কমরমছ।  
  
এই োম্প্ররিক প্রমিিা রর্উ ইয়কন  রামজযর আিমণাত্মক কমনকামের উপর রর্মনাণ কমর কময়ক হাজার 
রর্উ ইয়কন বােীর কু্ষধা দরূ করার জর্য। রামজযর অ্বলরম্বি অ্মর্ক কমনেরূি ও আইর্ ঘকৌিলগিভামব 
স্থ্ার্ীয় েম্পদ বযবহার কমর স্বাস্থ্যেম্মি খাবার প্রকমে অ্রধকির আমেে প্রদার্ কমর।  
  
রাজয, গভর্নমরর রর্মদন মি, েমূ্পরক পুরি েহায়িা কমনেূিী (Supplemental Nutrition Assistance 
Program, SNAP) প্রোররি কমর, আমরা পররবারমদর ঘযাগযিা বাডামি, অ্মহিুক বাধযবাধকিাগুরল 
দরূ করমি এবং আমবদর্ প্ররিয়ামক েরল করমি। কু্ষধা রর্বারণ ও পরুি েহায়িা কমনেিূী 
(Hunger Prevention and Nutrition Assistance Program, HPNAP) 2020 পযনন্ত বাডামর্া 
হময়মছ এবং রামজযর ঘেিকামর্ক্ট কমনেূিী (FreshConnect program) ও রর্উইয়কন  রামজযর ফামন-
টু-কুল কমনেিূী (Farm-to-School Program) ও েম্প্রোররি করা হময়মছ। একোমথ, এই 
কাযনিমগুমলা িাজা খাবার রর্ময় আমে বরিি েম্প্রদায়েমূমহর জর্য, SNAP প্রাপকমদর িয় ক্ষমিা 
বৃরে কমর এবং কুল ও অ্র্যার্য প্ররিষ্ঠার্মক োহাযয কমর, যামি িারা স্থ্ার্ীয়ভামব উিপারদি 
খাবার িয় ও ছাত্রমদর প্রদার্ করমি পামর।  
  



 

 

এই গুরুত্বপূণন রবষয়টি রর্ময় েমিির্িা বরৃে অ্বযাহি রাখমি এই কু্ষধা রিয়ার মামে কু্ষধা ও 
খাদযর্ীরি পররষমদর োমথ ও রাজয জমুড স্থ্ার্ীয় খাদয বযামঙ্কর েমে এই রামজযর অ্ংরিদাররত্ব িলমছ।  
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