
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা সম্প্রদায় বভবিক পবুি বেক্ষা ও স্থলূতা প্রবতম্বরাধ কমনসূবি (COMMUNITY-BASED 
NUTRITION EDUCATION AND OBESITY PREVENTION PROGRAMS) জর্ে 12.9 বমবলয়র্ 

মাবকন র্ ডলার ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

অর্নায়র্ স্বল্প আম্বয়র পবরিাম্বরর মম্বধে স্বাস্থেকর খাদোভোস বিকাম্বে সাহায্ে করম্বি  
  

সম্পরূক পবুি সহায়তা ঘপ্রাগ্রাম (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) 
প্রাপকম্বদর মম্বধে সুস্থতার উন্নবত করম্বত ঘপ্রাগ্রাম; অর্োর্ে বর্ম্ন - আয়, এিং খাদে-বর্রাপিাহীর্ 

জর্ম্বগাষ্ঠী  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 16টি অ্লাভজর্ক প্রতিষ্ঠামর্র জর্য ফেমেরাল অ্র্নায়র্ তিসামে 
12.9 তমতলয়র্ মাতকন র্ েলামরর ফ াষণা করমলর্, যারা সমূ্পরক পুতি সিায়িা ফপ্রাগ্রাম এর সতুেধা 
পামের্ অ্র্ো ফযাগয ফসই েযতি এেং পতরোরমের মমধয স্বাস্থসম্মি খােয এেং সতিয় জীের্যাত্রার 
েৃতি করমি। অ্স্থায়ী এেং অ্ক্ষমিা সিায়িার রাজয েপ্তর (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) দ্বারা পতরচাতলি, পাাঁচ েছর স্ন্যাপ-এে (SNAP-Ed) অ্র্ুোর্ কম আময়র 
ও শ্রমজীেী তর্উ ইয়কন োসীমের সামতগ্রক স্বাস্থয উন্নতির সামর্ স্থূলিা এেং েী নস্থায়ী পুতি সংিান্ত 
ফরাগ এডামি সািাযয করার লক্ষয রামখ।  
  
"স্বাস্থকর খাওয়া এেং তর্য়তমি েযায়াম করা খুেই সিজ পিতি, গুরুির এেং প্রায়ই জীের্ 
পতরেিন র্কারী অ্সুমখর সম্ভাের্া কমামি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্র্চ অ্মর্ক কম আময়র তর্উ 
ইয়কন োতসর কামছ, একটি সুস্থ, পুতিকর খামেযর পর্ সে সময় পতরষ্কার িয় র্া এেং প্রায়ই পাওয়া 
অ্সাধয মমর্ িয়। এই অ্র্নায়র্ তর্উ ইয়কন োসীমের স্বাস্থযসম্মি জীের্যাত্রার তেমক তর্ময় ফযমি তিক্ষা 
তেমি সািাযয করমে, সাম্রাজ্ঞী রামজযর প্রতিটি ফকাণায় গমড ওঠা, প্রাণেন্ত সম্প্রোময় তিতর কমর।"  
  
"আমরা তর্উ ইয়কন োসীমের স্বাস্থযকর খাোর ও ভাল পুতির তেকামির ফপ্রাগ্রাম এেং সংস্থামর্র 
প্রমেিাতধকার তর্তিি করমি প্রতিশ্রুতিেি", ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহািুল িম্বলর্। "সমাজ-
তভতিক তিক্ষা ও কমনসূতচর জর্য এই অ্র্নায়র্ সকল েযতি ও পতরোমরর সসু্থিার েৃতির আমামের 
প্রমচিার উপর তভতি কমর গমড ফিামল, িামের োসস্থার্ ও আয় তর্তেনমিমষ। মার্ুমষর সসু্থ ও সেল 
জীের্ যাপমর্র জর্য সামাতজক ও অ্র্ননর্তিক প্রতিেন্ধকিা ভাঙ্গার কাজ আমরা চাতলময় যাতে।"  
  



 

 

তর্উ ইয়মকন র অ্মর্ক তর্ম্ন আময়র েযতি ও পতরোর পুতি ও স্বামস্থযর প্রতি সামাতজক ও অ্র্ননর্তিক 
োধার সম্মুখীর্ িয় এেং এমর্ সম্প্রোময় েসোস কমরর্ যা সামঞ্জসযিীর্ভামে োতরদ্র্য দ্বারা 
প্রভাতেি। এর েমল, তকছু সম্প্রোময়র োতরদ্র্য, তিশু োতরদ্র্য, খােয তর্রাপিািীর্িা এেং স্থূলিা 
সংিান্ত েী নস্থায়ী ফরাগ রাজয এেং এমর্তক জািীয় গড অ্তিিম করমি পামর।  
  
অ্র্ুোমর্র মাধযমম তর্তিি ফপ্রাগ্রাম তর্ম্ন আময়র পতরোর এেং েযতিমের খামেযর মমধয পতুি- র্ েল, 
সেতজ, পুমরা িসয, চতেনিীর্ মাংস এেং কম-চতেনযিু েগু্ধজাি পণয েৃতি করমি লক্ষয কমর, একই 
সামর্ অ্স্বাস্থযকর খােয যামি অ্মর্ক মাত্রায় তচতর্, লেণ ও সযাচুমরমেে েযাে র্ামক, িা এডামিও 
সািাযয কমর। অ্ংিগ্রিণকারীমের িারীতরক কাযনকলাপ েৃতি করমি এেং অ্লস আচরণ কমামি 
উৎসাতিি করা িমে।  
  
প্রতিটি ফপ্রাগ্রাম িয় প্রমাণ-তভতিক পাঠযিম েযেিার কমর, গণ ফযাগামযাগ ো প্রকািয অ্র্ুষ্ঠামর্ 
মাধযমম একটি পুতি তিক্ষা প্রোর্ করমে, অ্র্ো প্রতিক্ষণ অ্তভজ্ঞিা সি পুতিতেজ্ঞার্ীর সমঙ্গ স্বাস্থযকর 
আিার এেং স্থূলিা প্রতিমরামধর ফযাগামযাগ প্রোর্ করমে। লক্ষয িল, অ্ংিগ্রিণকারীমের মমধয খােয 
সম্পে েযেস্থাপর্া এেং প্রস্তুতি েক্ষিা উন্নি করা, এছাডাও সাশ্রয়ী মূমলযর এেং পুতিকর খাোমরর 
প্রমেিাতধকার েতৃি করা।  
  
তর্ম্নতলতখি প্রতিষ্ঠার্গুমলামক অ্র্ন প্রোর্ করা িময়মছ:  
  

• বসটি হাম্বভন স্ট; (City Harvest) 800,000 মাতকন র্ েলার  
• ব্রঙ্কস ওয়ার্ক্ন; (Bronx Works) 689,706 মাতকন র্ েলার  
• কমর্ ঘেডস; (Common Threads) 799,864 মাতকন র্ েলার  
• কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এর্ক্ম্বের্ের্ অোলম্বিবর্ কাউবন্ট: 800,000 মাতকন র্ েলার  
• কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এর্ক্ম্বের্ের্ অোম্বলগোবর্ কাউবন্ট: 300,000 মাতকন র্ েলার  
• কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এর্ক্ম্বের্ের্ ইবর কাউবন্ট: 796,276 মাতকন র্ েলার  
• কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এর্ক্ম্বের্ের্ ওম্বর্ইডা কাউবন্ট: 800,000 মাতকন র্ েলার  
• কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এর্ক্ম্বের্ের্ ওর্ন্ডাগা কাউবন্ট: 800,000 মাতকন র্ েলার  
• র্ায়াগ্রা কাউবন্টর কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এর্ক্ম্বের্ের্ অম্বরঞ্জ কাউবন্ট: 800,000 মাতকন র্ 

েলার  
• কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এর্ক্ম্বের্ের্ ঘস্টউম্বির্ কাউবন্ট: 794,094 মাতকন র্ েলার  
• কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এর্ক্ম্বের্ের্ ঘসন্ট লম্বরন্স কাউবন্ট: 680,000 মাতকন র্ েলার  
• কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এর্ক্ম্বের্ের্ সাম্বফাক কাউবন্ট: 800,000 মাতকন র্ েলার  
• কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এর্ক্ম্বের্ের্ ওম্বয়র্ কাউবন্ট: 799,897 মাতকন র্ েলার  
• বর্উ ইয়কন  বসটির জর্ে ফুড িোংক; (Food Bank for New York City) $800,000  
• বর্উ ইয়কন  কমর্ পোবি; 800,000 মাতকন র্ েলার  
• দো বিম্বেন্স আইড ঘসাসাইটি; (The Children's Aid Society) 738,155 মাতকন র্ েলার  

  



 

 

কমর্নল ফকায়াপামরটিভ এক্সমের্ির্ অ্মরঞ্জ কাউতি এই ফপ্রাগ্রামমর জর্য প্রযতুিগি সিায়িা তেমি 1 
তমতলয়র্ মাতকন র্ েলার ফপময়মছ।  
  
অ্তেস অ্ে ফেমম্পারাতর অ্যান্ড তেমজতেতলটি অ্যাতসমেন্স (OTDA) অ্র্যার্য রাজয সংস্থার সমঙ্গ 
অ্ংিীোর িমি র্াকমে যা স্ন্যাপ-এে (SNAP-Ed) ফপ্রাগ্রাতমং ো পতরমষো প্রোর্ কমর, যার মমধয 
রময়মছ রাজয স্বাস্থয েপ্তর (state Department of Health) এেং েৃিমের রাজয েপ্তর (Office for 
the Aging)। এছাডাও, এই সংস্থাটি রামজযর কৃতষ এেং োজার েপ্তর (State Department of 
Agriculture and Markets) এর ফেিকামর্ক্ট েুে েক্স ফপ্রাগ্রাম (FreshConnect Food Box 
Program) ফক সািাযয করমে, যা তর্উ ইয়কন  িিমরর উপর একটি ফোকাস সি রামজযর অ্ধীর্ 
এলাকায় স্বাস্থযকর, িাজা খােয তেকল্প প্রোর্ কমর।  
  
অবফস অি ঘেম্পরাবর এন্ড বডজোবিবলটি এবসম্বস্টন্স কবমের্ার মাইক ঘহইর্ িম্বলর্, "তর্উ 
ইয়কন োসী যারা ফরাজকার খাোমরর জর্য সংগ্রাম কমর িারা প্রায়ই কম খরমচ পাওয়া উচ্চ কযামলাতর 
এেং সীতমি পুতির খাোর গ্রিণ কমরর্। েমল তর্ম্ন আময়র গৃিস্থমের েী নস্থায়ী ফরাগ ও অ্সুস্থিায় 
ফেতি িামর ভুগমি িয়। এই ফপ্রাগ্রামসমূি একটি স্বাস্থযকর খােয খাওয়ার তেমিষ গুরুত্ব এেং তকভামে 
িাজা েল, সেতজ এেং অ্র্যার্য পুতি সমৃি খােয ফরাজকার খাোমর অ্ন্তভুন ি করমি চাপ ফেমে।"  
  
স্বাস্থে দপ্তম্বরর কবমের্ার ডঃ হাওয়াডন  জমু্বকর িম্বলম্বের্, "একটি স্বাস্থযকর জীের্ধারা গ্রিণ করা 
যামি পুতিকর খাোর খাওয়া এেং তের্তির্ েযায়াম করা অ্ন্তভুন ি, িা স্বাস্থয এেং েী নায় ুউন্নি 
কমর, তকন্তু সসু্বামস্থযর এই মূল উপাোমর্র প্রমেিাতধকার সে সময় সমার্ িয় র্া। এই অ্র্ুোর্গুমলা 
সম্প্রোময় অ্র্নপূণন ফপ্রাগ্রাম তিতর করমি সািাযয করমে যা খােয তর্রাপিািীর্িার জর্য সে ফচময় 
ঝুাঁ তকপূণন ফলামকমের কামছ ফপ াঁছমে এেং িামের স্থূলিা সংিান্ত ফরাগ এডামি সািাযয করমে।"  
  
বর্উইয়কন  অঙ্গরাম্বজের প্রিীণ বিষয়ক দপ্তম্বরর ভারপ্রাপ্ত পবরিালক ঘগ্রগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "সুস্বামস্থযর 
চাতেকাঠি পতুিকর খাোমর প্রমেিাতধকার এেং স্বাস্থযকর খােযাভযাস তেকামি শুরু িয়। পুতি 
কাউমন্সতলং এেং পতুি তিক্ষা কম খরমচ, উচ্চ েলর্ ফসো যা মার্ুমষর জর্য এক তেিাল িোি 
তিতর কমর িামের স্বামস্থর জর্য একটি অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন পূেনিিন া: একটি সুষম খােয। যখর্ তিক্ষাগি 
ফক িল তমতশ্রি িয়, পতরমেিগি সমর্নমর্র সামর্, যা খােয পছি এেং অ্র্যার্য খােয এেং পতুি 
সংিান্ত আচরণ ফস্বোয় গ্রিণ সিজির করার জর্য তেজাইর্ করা, স্বামস্থযর উন্নতি িয়। আমরা 
OTDA এেং অ্মর্ক সম্প্রোয়-তভতিক সংস্থার সামর্ আমামের অ্েযািি অ্ংিীোতরমত্বর জর্য উন্মুখ িময় 
আতছ, উন্নি খােযাভযাস এেং চলমার্ প্রচার এেং তিক্ষার মাধযমম সসু্বামস্থযর তেকামি কাজ কমর 
ফযমি।"  
  
অঙ্গরাম্বজের কৃবষ কবমের্ার বরিাডন  এ. িল িম্বলর্, "আমরা OTDA, স্বাস্থয এেং েয়মসর অ্তধেপ্তর 
এর সামর্, আমরা তর্উ ইয়কন োসীরা যামি িাজা, পতুিকর খামেযর প্রমেিাতধকার পায় িার অ্ংিীোর 
করমি গতেনি। এই আমামের কৃষক, খােয ও পার্ীয় উৎপােকমের, জর্য এেং যারা SNAP ও 
ফেিকামর্ক্ট (FreshConnect) এ ভারসামযযুি খাোমরর জর্য তর্ভন র কমর, উভময়র জর্যই এক 
জময়র পতরতস্থতি, যা সসু্থ ও উত্পাের্িীল জীের্ েজায় রাখার জর্য অ্পতরিাযন।"  



 

 

  
OTDA-র ইে স্মােন  তর্উইয়কন  (Eat Smart New York) উমেযাগ তের্ামূমলয অ্র্লাইর্ েুলস প্রোর্ 
কমর যা েযতি এেং পতরোরমের স্বাস্থযকর খােয চয়র্ করমি সিায়িা করমি পামর। এমি রময়মছ 
একটি োমজে স্বাস্থযকর খাওয়া, একটি ইিামরতক্টভ মতেউল ফয স্বাস্থযকর খাোর প্রস্তুি করার জর্য 
পতরকল্পর্ার পরামিন প্রোর্ কমর, স্মােন  িতপং এর জর্য পরামিন, এেং রামজযর সেনত্র পুতিতেে 
ফপ্রাগ্রামমর তলঙ্ক।  
প্রায় 1.5 তমতলয়র্ পতরোর এেং তর্উ ইয়মকন র সেনত্র 2.6 তমতলয়র্ মার্ুষ - ফমাোমুটিভামে একটি 
প্রতি পাাঁচ প্রাপ্তেয়স্ক ফর্মক একটি-খােয তর্রাপিািীর্িা এডামর্ার জর্য SNAP এর উপর তর্ভন র 
কমর, যা পুতিকর জীতেকা একটি পযনাপ্ত পতরমাণ তর্ভন রমযাগয প্রমেিাতধকামরর অ্ভাে তিসামে 
সংজ্ঞাতয়ি করা িয়।  
  
SNAP প্রাপকমের প্রায় 43 িিাংি েয়স্ক ো প্রতিেন্ধী সেসযমের পতরোমরর মমধয, 59 িিাংি 
তিশুমের যুি পতরোমর আমছ; আর 39 িিাংি কমনজীেী পতরোমর।  
গমেষণায় ফেখা ফগমছ, ফয সম্প্রোময় খামেয তর্রাপিািীর্িার সমেনাচ্চ িার ফসখামর্ োয়ামেটিস, স্থলূিা 
ও েযতির তকছু ধরমর্র প্রতিেন্ধকিার উপতস্থতি অ্মর্ক ফেতি। তর্উ ইয়মকন  যামের খােয 
তর্রাপিািীর্িা ফর্ই িামের িুলর্ায় খােয তর্রাপিািীর্ প্রাপ্তেয়স্কমের স্বাস্থযমসো খরচ উমেখমযাগযভামে 
ফেতি িয়, একটি সাম্প্রতিক গমেষণায় পাওয়া ফগমছ।  
  
খামেয তর্রাপিািীর্ র্ারীমের জন্ম ফেওয়ার সময় তিশুর কম ওজর্ সি জমন্মর সময় জটিলিার 
অ্তভজ্ঞিার সম্ভাের্া ফেতি। তিশু-তকমিারমের েৃতি, পডামিার্ায় খারাপ েল ও আচরণগি সমসযা 
ফযমর্ অ্তি-সতিয়িার, আগ্রাসর্ ও েতুিন্তার মমিা র্ার্া সমসযার সমঙ্গও খােয উমদ্বমগর ফযাগসূত্র 
রময়মছ।  
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