
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের জর্ে খােে সহায়তা প্রসাবরত এিং সহজ করার জর্ে পেম্বেপ 
নর্ওয়ার কথা ন াষণা কম্বরম্বের্  

  
প্রায় 75,000 কবমউবর্টি কম্বলজ বেোথীম্বের জর্ে সম্পরূক পবুি সহায়তা নপ্রাগ্রাম্বমর ন াগেতা িৃবি 

করা হম্বয়ম্বে  
  

িয়স্ক এিং প্রবতিন্ধী বর্উ ইয়কন িাসীরা এখর্ খােে সুবিধার জর্ে র্তুর্ সরলীকৃত আম্বিের্ 
িেিহার করম্বত পারম্বির্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ কমমউমর্টি কমেমজর মিক্ষার্থী, প্রবীণ বযমিগণ এবং প্রমিবন্ধী মর্উ 
ইয়কন বাসীমের মমযয খােয মর্রাপত্তাহীর্িা কমামর্ার উমেমিয পেমক্ষমপর ঘ াষণা করমের্। এই 
পেমক্ষপগুমের মমযয অ্ন্তভুন ি পমরপরূক পুমি সহায়িা কার্নক্রমমর (Supplemental Nutrition 
Assistance Program) ঘর্াগযিা প্রায় 75,000 স্বল্প-আময়র কমেজ মিক্ষার্থীমের পর্নন্ত বাডামর্া এবং 
ঘর্াগয প্রবীণ বযমি এবং প্রমিবন্ধী বযমিমের মমযয আরও ঘবমি িামেকাভুমি উৎসামহি করার জর্য 
মর্মেনি আময়র বযমিমের জর্য SNAP আমবের্ সংমক্ষপ্ত করা।  
  
"িামের কমনজীবর্মক উন্নি করমি চাওয়া কমমউমর্টি কমেমজর মিক্ষার্থীমের ঘর্থমক শুরু কমর একটি 
মর্মেনি আময়র উপর বসবাস করা প্রবীণ বযমিমের পর্নন্ত, খােয মর্রাপত্তাহীর্িা এবং কু্ষযা স্বল্প 
আময়র মর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য একটি বাস্তবিা এবং িামের প্রময়াজমর্র সময় িামের সাহার্য করা 
আমামের কিন বয," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পেমক্ষপগুমে আরও ঘবিী সংখযক বযমি এবং 
পমরবারমের ঘসই সমস্ত সমুবযামে ঘপমি সাহার্য করমব র্া িামের খােয মর্রাপত্তাহীর্িার ভয়াবহ 
বাস্তবিার মুমখামুমখ হমি ঘেমব র্া।"  
  
গভর্নর কুওমমার মর্মেন মি, রামজযর অ্স্থায়ী এবং প্রমিবন্ধী সহায়িা অ্মিস (Office of Temporary 
and Disability Assistance) কযামরয়ার এবং প্রর্মুিগি মিক্ষার ঘকামসন অ্ন্তি অ্যন-সমময়র জর্য 
মর্র্ুি স্বল্প আময়র কমেজ মিক্ষার্থীমের জর্য SNAP ঘর্াগযিা প্রসামরি করার একটি র্িুর্ র্ীমি 
বাস্তবায়মর্র জর্য ঘেট ইউমর্ভামসনটি অ্ি মর্উ ইয়কন  (State University of New York) এবং 
মসটি ইউমর্ভামসনটি অ্ি মর্উ ইয়কন  (City University of New York)-এর সামর্থ কাজ কমরমে। 
এই প্রসামরি ঘর্াগযিা মিক্ষার্থীমের িামের মিক্ষার অ্গ্রগমির সময় খােয মর্রাপত্তাহীর্িা এডামি 
সাহার্য করমব।  



 

 

  
ঘেট ইউমর্ভামসনটি অ্ি মর্উ ইয়কন , মসটি ইউমর্ভামসনটি অ্ি মর্উ ইয়কন , বযাপক, কামরগমর বা 
কমমউমর্টি কমেমজ প্রোর্ করা কযামরয়ার বা কামরগমর মিক্ষা ঘপ্রাগ্রামম অ্ন্তি অ্মযনক সমময়র জর্য 
ভমিন  হওয়া আয়-ঘর্াগয মিক্ষার্থীরা এখর্ সামিমমন্টাে মর্উমিির্ অ্যামসসটযান্স ঘপ্রাগ্রাম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এর জর্য ঘর্াগয হমব। উপরন্তু, মর্উ 
ইয়কন  রামজযর 10টি মিক্ষামূেক সুমর্াগ ঘকমের (Educational Opportunity Centers) ঘর্ ঘকার্ও 
একটিমি অ্ংিগ্রহণ করা এবং একটি কযামরয়ার এবং কামরগমর মিক্ষা ঘপ্রাগ্রাম, সংস্কার ঘকাসন, 
ঘমৌমেক প্রাপ্তবয়স্ক মিক্ষা, সাক্ষরিা, বা মিিীয় ভাষা মহসামব ইংমরমজ সমহি অ্ন্তি অ্মযনক সমময়র 
জর্য ভমিন  হওয়া আয়-ঘর্াগয বযমিরাও এই র্িুর্ র্ীমিমি অ্ন্তভুন ি হমবর্। পূমবন, এই মিক্ষার্থীরা 
SNAP সহায়িা পাওয়ার ঘর্াগযিা অ্জন র্ কমরমর্, র্মে র্া িারা মর্মেনি মার্েণ্ড পূরণ কমর র্থামক, 
র্ার মমযয কময়কটি হে সপ্তামহ কমপমক্ষ 20  ন্টা কাজ করা, অ্র্থবা একটি মিশুর ঘেখামিার্া করা, 
অ্র্থবা কাজ করমি অ্ক্ষম।  
  
এই র্ীমি পমরবিন র্ আমরকটি মার্েণ্ড ঘর্াগ কমর র্ার িমে মকেু কমেজ মিক্ষার্থী এবং মিক্ষামেূক 
সুমর্াগ ঘকমের (Educational Opportunity Centers, EOC) অ্ংিগ্রহণকারীমের SNAP-এর জর্য 
মিক্ষার্থীমের ঘর্াগযিার প্রময়াজর্ীয়িা পূরণ করমি পারমব। SUNY এবং CUNY কমমউমর্টি কমেজ, 
প্রর্ুমি কযাম্পাস, EOC, এবং উন্নি প্রর্ুমি প্রমিক্ষণ এবং ির্থয ঘর্টওয়ামকন ং ঘসন্টারগুমের মাযযমম, 
কযামরয়ার এবং বৃমত্তমূেক ঘকাসন করার জর্য প্রায় 75,000 মিক্ষার্থীরা খণ্ডকােীর্ অ্ংিগ্রহণ কমরর্। 
SUNY-ঘি, প্রায় 31,000 মিক্ষার্থীরা এই ঘপ্রাগ্রামগুমেমি রময়মের্ এবং িারা ঘর্াগয হমি পামরর্। 
CUNY-ঘি প্রায় 42,000 মিক্ষার্থী ঘর্াগয হমি পামরর্।  
  
এোডাও, SNAP সুমবযাবেীর জর্য একটি সরেীকৃি আমবের্ প্রোর্ করার জর্য গভর্নর কুওমমা 
অ্মিস অ্ি ঘটমম্পারামর অ্যান্ড মিমজমবমেটি অ্যামসসটযান্স (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA)-ঘক র্ুিরামের কৃমষ মবভামগর (U.S. Department of Agriculture) কাে 
ঘর্থমক অ্র্ুমমি ঘর্ওয়ার মর্মেনি মেময়মের্, ঘর্াগয প্রবীণ বা প্রমিবন্ধী বযমিমের মমযয আরও ঘবমি 
িামেকাভুমির জর্য উত্সামহি করার প্রয়ামস। মর্মেনি আময়র বা সীমমি আমর্থনক সংস্থার্ সহ SNAP 
আমবের্কারীগণ একটি একক িীট অ্যামিমকির্ সম্পন্ন করমি পামরর্, সামমর্ এবং মপেমর্, ঘর্টি 
সুমবযাবেীর জর্য আমবের্ বা পুর্রায় প্রিযাময়ি করার জর্য প্রময়াজর্ীয় সময় এবং প্রমচিার 
পমরমাণ বযাপকভামব হ্রাস করমব।  
  
র্মেও মর্উ ইয়কন  60 বের বয়সী, িার ঘবমি বয়সী বা প্রমিবন্ধী প্রাপ্তবয়স্কমের মমযয SNAP 
অ্ংিগ্রহমণর হামরর জর্য জািীয় ঘর্িা হময় রময়মে, এই হার এখর্ও রামজযর সামমগ্রক গমডর ঘচময় 
কম। ঘর্াগয মসমর্য়র এবং প্রমিবন্ধীমের প্রায় 70 িিাংি ঘবমর্মিট পাওয়ার জর্য িামেকাভুি করা 
হময়মে, র্া রাজযবযাপী অ্ংিগ্রহমণর হার প্রায় 93 িিাংমির ঘচময় উমেখমর্াগযভামব পমরমামণ কম।  
  
এই কম অ্ংিগ্রহমণর জর্য প্রস্তামবি একটি প্রযার্ কারণ হে SNAP-এর আমবের্ করার জর্য 
আমবেমর্র িমনগুমের দে নয এবং জটিেিা। মর্য়মমি আমবের্টিমি র্য় পষৃ্ঠার প্রশ্ন এবং একটি 
পমরবামরর ঘর্াগযিা মর্যনারমণর জর্য প্রময়াজর্ীয় ির্থয অ্ন্তভুন ি করা হময়মে। ঘর্মহিু অ্মর্ক বয়স্ক 



 

 

এবং প্রমিবন্ধী বযমি মর্মেনি আময়র উপর জীবর্র্াপর্ কমরর্ এবং সাযারণি অ্মর্ক কম গৃহস্থােী 
পমরবিন মর্র অ্মভজ্ঞিা োভ কমরর্, িামের ঘর্াগযিা র্াচাই এবং সুমবযা গণর্া করার জর্য খুব কম 
িমর্থযর প্রময়াজর্ হয়।  
  
গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃমে, মর্উ ইয়কন  রাজয মক্ষমের ঘমাকামবোয় একটি েঢৃ় অ্ঙ্গীকার কমরমে এবং 
SNAP এই প্রমচিার একটি গুরুেপূণন অ্ংি হময়মে। গভর্নর ঘবি কময়কটি র্ুগান্তকারী উমেযাগ শুরু 
কমরমের্, র্ার মমযয রময়মে সুমবযাবমিি সম্প্রোময়র জর্য স্বাস্থযকর খােয আর্া, SNAP সম্প্রসারণ, 
অ্প্রময়াজর্ীয় আবিযকিা েরূ করা এবং আমবের্ প্রমক্রয়া সরেীকরণ, মিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কমের মক্ষমে 
কমামর্ার মূে বাযা েরূ করা, এবং একই সামর্থ র্ারা ঘর্াগয িামের জর্য সুমবযা সমবনাচ্চ করার 
প্রমচিা অ্বযাহি রাখা।  
  
2018 সামের ঘেট অ্ি ঘেট ভাষমণ গভর্নর কমেমজর মাযযমম মকন্ডারগামটন মর্ মিক্ষার্থীমের মক্ষমে 
ঘমাকামবোর জর্য একটি পাাঁচ েিা পমরকল্পর্া ঘ াষণা কমরমের্। এই পমরকল্পর্ার অ্ংি মহমসমব, 
গভর্নর SUNY এবং CUNY কযাম্পামস প্রকৃি খােয পযামি স্থাপর্ বা মবর্ামূমেয খামেয কেঙ্কমুি 
প্রমবিামযকামরর োময়ে ঘের্, র্া ঘসই বেমর সম্পন্ন হময়মেে।  
  
SUNY-ঘি, খােয পযামি সম্প্রসারণ এবং প্রমবিামযকার োডাও, একটি টাস্ক ঘিাসন কযাম্পামস 
উদ্ভাবর্ী হস্তমক্ষপ কমনসচূী প্রমিষ্ঠা এবং বৃমি করমি সাহার্য কমরমে, র্ার মমযয রময়মে ঘমাবাইে 
খােয িাক, স্থার্ীয় খামামরর িসে ভাগাভামগ করা, কযাম্পামস একটি ভিুন মকপ্রাপ্ত মুমের ঘোকার্, 
এবং ঘপ্রাগ্রামমং র্া মিক্ষার্থীমের একটি কযাম্পাস পামকন ং টিমকমটর "অ্র্থন প্রোর্" করমি সাহার্য কমর 
কযাম্পামসর পযামিমি।  
  
সুস্থ CUNY ঘপ্রাগ্রাম CUNY কযাম্পামস খােয মর্রাপত্তাহীর্িা ঘমাকামবোর জর্য একটি বহুমুখী পিমি 
বযবহার কমর। আজ পর্নন্ত, খােয পযামি বা খােয ভাউচার 18টি CUNY 2- এবং 4 বেমরর 
কযাম্পামস পাওয়া র্ায়।  
  
অবিস অি নেম্পরাবর এন্ড বিজোবিবলটি এবসম্বেন্স কবমের্ার মাইক নহইর্ িম্বলর্, "গভর্নর 
কুওমমার ঘর্িৃমে আমরা ক্রমবযনমার্ সংখযক মর্ম্ন আময়র বযমি এবং পমরবারমক খােয 
মর্রাপত্তাহীর্িার মর্মেষণকারী অ্র্ুভূমি এডামি সাহার্য করমে। এই পমরবিন র্গুমে অ্সংখয কমেজ 
োত্র এবং বয়স্ক মর্উ ইয়কন বাসীমের SNAP এর জর্য ঘর্াগযিা অ্জন র্ করমি সাহার্য করমব, এটা 
মর্মিি করমব ঘর্ িারা আমরা সহমজ স্বাস্থযকর, পমুিকর খাবার মকর্মি পামর।"  
  
SUNY চ্োম্বন্সলর বজম মালাট্রাস িম্বলম্বের্। "খােয মর্রাপত্তাহীর্িা বহু আমমমরকার্মের জর্য একটি 
গুরুেপূণন সংগ্রাম, এবং মর্উ ইয়কন  ঘেট র্ামের সব ঘচময় ঘবমি প্রময়াজর্ িামের কামে সংস্থার্সমূহ 
ঘপৌাঁমে ঘেওয়ার জর্য আমামের পিমির ঘর্িৃমের স্থামর্ আমে- প্রমিটি কমেজ কযাম্পামস বা 
আমিপামির খােয বযাংমকর মাযযমম, এবং উদ্ভাবর্ী কমনসূচীর মাযযমম ঘর্মর্ ঘমাবাইে খােয িাক, 
স্থার্ীয় খামার িসমের ভাগাভামগ, এমর্মক কযাম্পামসর বাগামর্র মাযযমম। এবং আজ SNAP 
ঘবমর্মিমটর জর্য ঘর্াগযিা বৃমির মাযযমম, আমরা মিক্ষার্থীমের বেমে ঘর্ আপর্ার ঘকামসনর কাজ 



 

 

অ্িযন্ত গুরুেপূণন এবং আমরা চাই আপমর্ আপর্ার প্রময়াজর্ীয় প্রমাণপত্রামে পাওয়ার পমর্থ অ্মবচমেি 
র্থাকুর্। গভর্নর কুওমমামক যর্যবাে খােয মর্রাপত্তা প্রোমর্র জর্য আমামের রামজযর প্রমচিার ঘর্িৃে 
ঘেবার জর্য এবং কমমির্ার হাইর্ এবং CUNY এর চযামন্সের রমিমগজমক এই সহমর্ামগিায় 
আমামের সব ঘচময় চামহোসম্পন্ন োত্রমের অ্মিমরি সুমবযা প্রাপ্ত করার জর্য।"  
  
CUNY চ্োম্বন্সলর নিবলক্স বভ. মোেস রিবরম্বগজ িম্বলম্বের্, "খােয মর্রাপত্তাহীর্িার ক্রমবযনমার্ 
সমসযামক অ্গ্রামযকার ঘেওয়ার জর্য আমম গভর্নর কুওমমার প্রিংসা করমে। আমরা েী নমের্ যমর 
োত্র যমর রাখা এবং সািমেযর উপর এই  াটমির গুরুির প্রভাব সম্পমকন  জামর্, এবং মহামারীর 
এই সমময় িা আমরা বৃমি ঘপময়মে। এই উদ্ভাবর্ী এবং প্রময়াজর্ীয় উমেযাগমক যর্যবাে, CUNY 
রামজযর অ্স্থায়ী এবং প্রমিবন্ধকিা সহায়িা েপ্তমরর (Office of Temporary and 
Disability Assistance) সামর্থ কাজ করমি সক্ষম হময়মে র্ামি র্ারা কযামরয়ার বা কামরগমর মিক্ষা 
ঘপ্রাগ্রামম ভমিন হময়মে িামের SNAP সহায়িার জর্য ঘর্াগয করমি, র্া আমরা জামর্ খােয 
মর্রাপত্তাহীর্িার মবরুমি র্ুমি একটি অ্মূেয অ্স্ত্র। CUNY সব সময় োত্রমের কু্ষযামক অ্গ্রামযকার 
মেময়মে, এবং আমরা কৃিজ্ঞ ঘর্ এমর্ অ্ংিীোর আমামের আমের্ র্ারা জীবর্ পমরবিন র্িীে 
সম্পমের সামর্থ ঘসই সব োত্রমের সংর্ুি করমি আমামের আগ্রহ ভাগাভামগ কমরর্।"  
  
অবিস ির েে এবজং এর ভারপ্রাপ্ত পবরচ্ালক নগ্রগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা আজ ঘর্ সব 
গুরুেপূণন পেমক্ষপ ঘ াষণা কমরমের্ িা পূবনবিী সািমেযর উপর গমড উমেমে, র্ার িমে বয়স্ক মর্উ 
ইয়কন বাসীমের কু্ষযা এবং খােয মর্রাপত্তাহীর্িা ঘমাকামবোর জর্য অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় সুমবযা পাওয়া 
সহজ করমব। খােয হমে ঔষয, এবং এক পষৃ্ঠার সরেীকৃি SNAP আমবের্ হাজার হাজার বয়স্ক 
প্রাপ্তবয়স্কমের মামস িি িি িোর সমুবযা ঘপমি সাহার্য করমব র্া িামের প্রময়াজর্গুমে পূরণ 
করমি এবং িামের স্বামস্থযর উন্নমি করমি সাহার্য করমব।"  
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