অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/19/2018

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা স্টেটজুম্বে ফামন -টু -স্কু ল (FARM-TO-SCHOOL) স্টপ্রাগ্রাম সমর্ন র্ করম্বে পুরস্কার
বিম্বসম্বি স্টরকর্ন 1.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ র্লার প্রদাম্বর্র স্ট াষণা করম্বলর্

েিবিলটি 18টি প্রকল্প সমর্ন র্ করম্বি যা দ্বারা 420,000 জর্ বেক্ষার্ী উপকৃে িম্বি
স্টপ্রাগ্রামটি গভর্ন ম্বরর বিস্তৃে “স্টকাম্বর্া বেক্ষার্ী ক্ষু ধােন র্াকম্বি র্া স্টপ্রাগ্রাম (No Student Goes
Hungry Program)” এর একটি অংে
স্কু ল লাম্বের জর্ে স্থার্ীয় কৃবষ পণে ক্রয় িৃবি করার জর্ে বর্ম্বদন োিলী প্রকাে করা িম্বয়ম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ পুমরা নর্উ ইয়র্ন স্টেমে ফামন-েু -স্কু ল স্টরাগ্রাম সমর্নর্ র্রমে পুরস্কার নিমসমে 1.5
নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার রদামর্র স্ট াষণা র্রমলর্। 18 টি রর্ল্পমর্ এেং নর্ন্ডারগামেনর্ স্টর্মর্ স্টগ্রড 12 পর্নন্ত
নিক্ষার্ীমদর খাোর রদার্ র্মর এমর্ নিক্ষা রনেষ্ঠার্মর্ েিনেলটি রদার্ র্রা িময়মে এেং এর ফমল 420,000
জমর্র স্টেনি নিক্ষার্ী উপর্ৃ ে িমে। স্টেমের 2018-19 োমজমে ফামন-েু -স্কু ল স্টরাগ্রামমর েিনেল নিগুণ র্রা
িময়মে এেং এটি গভর্নমরর স্টর্ামর্া নিক্ষার্ী ক্ষু ধােন র্ার্মে র্া উমদযামগর এর্টি মুখয উপাদার্।
“নর্উ ইয়মর্ন নেশ্ব-মামণর র্ৃ নষ পণয উৎপানদে িয় এেং ফামন-েু -স্কু ল স্টরাগ্রামটি আমামদর নিক্ষার্ীমদর র্ামে
োজা, স্থার্ীয়ভামে উৎপানদে উপর্রণ স্টপ ৌঁমে স্টদয়”, গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “নর্উ ইয়মর্ন র সর্ল
নিক্ষার্ীমর্ োজা, স্বাস্থযর্র খাোর রদার্ র্রা এেং স্টেমের রনেটি স্টর্াণায় চানষ ও উৎপাদর্মদর অ্র্ননর্নের্
নের্াি উন্নে র্রমে আমামদর স্টর্ রনেশ্রুনে োর োস্তোয়র্ এই স্টরর্ডন েিনেল।”
“স্কু মল রনেনদর্ নিশুরা স্টর্ই পুনি লাভ ো োমদর নের্াি ও স্টেণীর্মক্ষর মমর্ামর্ামগর জর্য গুরুত্বপূণ”ন ,
স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবর্ স্টিাচু ল িম্বলর্। “উদ্ভাের্ী এই স্টরাগ্রামটি নদময় আমরা নর্নিে র্রনে স্টর্
স্থার্ীয়ভামে উৎপন্ন ফল ও সেনজ স্টর্র্ নর্উ ইয়মর্ন র লক্ষ লক্ষ নিশুর র্ামে স্টপ ে
ৌঁ ামে পামর। নর্উ ইয়মর্ন
নেশ্বমামর্র ফামন পণয উৎপন্ন িয় এেং ফামন-েু -স্কু ল স্টরাগ্রামমর এইসে রর্ল্প আমামদর স্টেমের সে অ্ঞ্চমলর
স্কু লগামী নিশু ও চানষমদর জর্য সুফল েময় আর্মে।”
ফামন-েু -স্কু ল সমন্বয়র্ারী নর্ময়াগ র্রমে; স্টেণীর্মক্ষ ও র্যামফমেনরয়ামে পুনি নিক্ষা রদার্ র্রমে; খাদয রস্তুনে
সমর্নর্ সরঞ্জাম ক্রয় র্রমে; এেং স্কু ল লামঞ্চ েযেিামরর জর্য ফল, সেনজ, োদাম ও িামেনর মমো স্থার্ীয় পণয
ক্রয় সমর্নর্ র্রমে এই েিনেল েযেিার র্রা িমে।
ফামন-েু -স্কু ল স্টরাগ্রামটি স্কু মল স্থার্ীয়ভামে উৎপন্ন ও রস্তুে খামদযর পনরমাণ ও বেনচত্র্য েৃনি র্মর, নিক্ষার্ীমদর
স্বাস্থয উন্নে র্মর এেং অ্ল্পেয়সীমদর র্ৃ নষর েযাপামর নিনক্ষে র্মর, পািাপানি এটি নর্উ ইয়মর্ন র চানষমদর জর্য
এর্টি র্েু র্ োজার বেনর র্মর। এোডাও স্টরাগ্রামটি নর্উ ইয়র্ন েৃিস্পনেোর (NY Thursdays) স্টরাগ্রাম,

স্কু মলর খাোমরর এর্টি উমদযাগ স্টর্খামর্ পুমরা েেমরর সে েৃিস্পনেোর স্থার্ীয় ফামমনর োজা খাোর েযেিার
র্রা িয়, সমর্নর্ র্মর।
স্কু ল ও নিক্ষা রনেষ্ঠামর্ ফামন-েু -স্কু ল স্টরাগ্রাম সমর্নমর্র জর্য চেু র্নোমরর মমো এমর্ েিনেল রদার্ র্রা িল।
2015 সামল গভর্নর নর্উ ইয়মর্ন র ফামন-েু -স্কু ল স্টরাগ্রাম শুরু র্রার পর স্টর্মর্ পুমরা স্টেমে 255টি স্কু ল স্টজলার
র্লযামণ 43টি ফামন-েু -স্কু ল রর্মল্প 3.5 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর স্টেনি অ্র্ন নেনর্ময়াগ র্রা িময়মে।
ফামন-েু -স্কু ল অ্র্ুদার্ েিনেল স্টপময়মে স্টর্ইসে রনেষ্ঠার্ োমদর োনলর্া নর্মচ স্টদওয়া িল। রর্ল্প নেেরমণর পূণন
োনলর্া পাওয়া র্ামে এখামর্।
পবিম বর্উ ইয়কন
•
•
•
•
•

র্ায়াগ্রা র্াউনির র্মর্নল স্টর্া-অ্পামরটিভ এক্সমের্ির্ (Cornell Cooperative Extension of
Niagara County): 92,479 মানর্ন র্ ডলার
ওময়লসনভল স্টর্ন্দ্রীয় স্কু ল স্টজলা (Wellsville Central School District): 39,211 মানর্ন র্ ডলার
ফ্র্যাঙ্কসনভল স্টর্ন্দ্রীয় স্কু ল স্টজলা (Franklinville Central School District): 67,055 মানর্ন র্ ডলার
ফ্র্েনভল স্টর্ন্দ্রীয় স্কু ল স্টজলা (Forestville Central School District): 99,235 মানর্ন র্ ডলার
ইনর র্াউনির র্মর্নল স্টর্া-অ্পামরটিভ এক্সমের্ির্ (Cornell Cooperative Extension of Erie
County): 80,457 মানর্ন র্ ডলার

বফঙ্গার স্টলকস
•
•

স্টজমর্নস স্টর্ন্দ্রীয় স্কু ল স্টজলা (Genesee Valley Central School District): 50,621 মানর্ন র্
ডলার
ফু ডনলংর্ ইর্র্রমপামরির্ (Foodlink Inc).: 66,936 মানর্ন র্ ডলার

সাউদার্ন টিয়ার
•
•

রুরাল স্টিলর্ স্টর্েওয়ার্ন SCNY ইর্র্রমপামরির্ (The Rural Health Network SCNY, Inc):
99,506 মানর্ন র্ ডলার
েম্পনর্র্স র্াউনির র্মর্নল স্টর্া-অ্পামরটিভ এক্সমের্ির্ (Cornell Cooperative Extension of
Tompkins County): 92,829 মানর্ন র্ ডলার

স্টসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন
•
•

ওময়র্ র্াউনির (Wayne County) র্মর্নল স্টর্া-অ্পামরটিভ এক্সমের্ির্ (Cornell Cooperative
Extension): 100,000 মানর্ন র্ ডলার
র্েনলযান্ড র্াউনির (Cortland County) র্মর্নল স্টর্া-অ্পামরটিভ এক্সমের্ির্ (Cornell
Cooperative Extension): 99,989 মানর্ন র্ ডলার

র্র্ন কাবন্ট্র

•

এমসক্স র্াউনির (Essex County) র্মর্নল স্টর্া-অ্পামরটিভ এক্সমের্ির্ (Cornell Cooperative
Extension): 99,939 মানর্ন র্ ডলার

স্টমািক ভোবল
•

ওনর্ডা িারনর্মার মযানডসর্ BOCES (Oneida Herkimer Madison BOCES): 100,000
মানর্ন র্ ডলার

িার্সর্ ভোবল
•

পগনর্পনস ফামন রমজক্ (Poughkeepsie Farm Project)ে, নর্উ ইয়মর্ন র নিশুমদর জর্য নর্উ
ইয়মর্ন র খাোর (NY Food for NY Kids): 100,000 মানর্ন র্ ডলার

কোবপটাল বরবজয়র্
•
•
•

র্যানপোল রুেস ইর্র্মপনামরির্ (Capital Roots Inc): 97,220 মানর্ন র্ ডলার
সারামোগা র্াউনির (Saratoga County) র্মর্নল স্টর্া-অ্পামরটিভ এক্সমের্ির্ (Cornell
Cooperative Extension): 36,226 মানর্ন র্ ডলার
ওয়ামরর্ র্াউনির (Warren County) র্মর্নল স্টর্া-অ্পামরটিভ এক্সমের্ির্ (Cornell Cooperative
Extension): 93,582 মানর্ন র্ ডলার

লং আইলোন্ড
•

স্টের্ স্টর্াভ নসটি স্কু ল স্টজলা (Glen Cove City School District): 84,712 মানর্ন র্ ডলার

গভর্ন ম্বরর স্টকাম্বর্া বেক্ষার্ী ক্ষু ধােন র্াকম্বি র্া উম্বদোগ
স্কু মল পনরমেনিে খাোমর োজা স্থার্ীয় খামদযর পনরমাণ েৃনির জর্য এেং নর্উ ইয়মর্ন র চানষমদর র্েু র্ োজামরর
সামর্ র্ুক্ত র্রার জর্য স্টেমের স্টর্ স্টচিা চলমে োর এর্টি রধার্ উপাদার্ ফামন-েু -স্কু ল স্টরাগ্রাম। গভর্নমরর
2018 এর স্টেে অ্ে দয স্টেে (State of the State) ভাষমণ রর্ম উমেনখে স্টর্ামর্া নিক্ষার্ী ক্ষু ধােন র্ার্মে
র্া উমদযামগর এটি এর্টি মুখয উপাদার্। উমদযাগটি িল েয়স, পনরোমরর অ্েস্থা, এেং আনর্নর্ অ্েস্থা নর্নেনমিমষ
নর্ন্ডারগামেনর্ স্টর্মর্ র্মলজ পর্নন্ত সর্ল নিশুর জর্য স্বাস্থযর্র, স্থার্ীয়ভামে উৎপানদে খাোর সিজলভয র্রার
জর্য গঠিে এর্টি স্টরাগ্রাম। ফামন-েু -স্কু ল স্টরাগ্রাম সম্প্রসানরে র্রার পািাপানি, স্টর্ামর্া নিক্ষার্ী ক্ষু ধােন র্ার্মে
র্া স্টরাগ্রাম নের্ামূমলয সর্ামলর র্াস্তার েযেস্থা র্মরমে, লাঞ্চ-স্টিনমং নর্নষি র্মরমে, এেং নর্ন্ডারগামেনর্ স্টর্মর্
র্মলজ পর্নন্ত নিক্ষার্ীরা র্ামে এর্টি মার্সম্পন্ন নিক্ষার পনরমেমি ফামমনর োজা খাোর স্টপমে পামর ো নর্নিে
র্রমে সািার্য র্মরমে।
গভর্নমরর র্েু র্ স্টর্ামর্া নিক্ষার্ী ক্ষু ধােন র্ার্মে র্া উমদযামগ আমরা এর্টি র্ুগান্তর্ারী রনেশ্রুনে র্ুক্ত িমে র্া
আগামী েের স্টর্মর্ র্ার্নর্রী িমে: স্টর্সে স্কু ল স্টজলা োমদর স্টর্র্া উপর্রমণর অ্ন্তে 30 িোংি নর্উ ইয়মর্ন র
ফামন ও উৎপাদর্র্ারীমদর র্াে স্টর্মর্ ক্রয় র্মর, োরা লামঞ্চর জর্য স্টেমের র্াে স্টর্মর্ 25-স্টসি েযয়পূরণ লাভ
র্রমে। েিনেল রাপ্ত েহু ফামন-েু -স্কু ল রর্ল্প স্কু লগুনলমর্ এই লমক্ষয স্টপ ে
ৌঁ ামে সািার্য র্রমে।

এই মামসর শুরুর নদমর্, স্টেমের নিক্ষা অ্নধদপ্তর (State Department of Education) এেং র্ৃ নষ ও োজার
অ্নধদপ্তর (Department of Agriculture and Markets) স্কু মলর খাদয র্েৃন পক্ষমর্ আমরা স্টেনি েিনেল
রদার্ র্রমে এেং োমদর স্থার্ীয় পণয ক্রয় েধনর্ র্রমে স্টর্ামর্া নিক্ষার্ী ক্ষু ধােন র্ার্মে র্া েযয়পূরমণর জর্য
নর্মদন িােলী রর্াি র্মরর্। নর্মদন িােলী পাওয়া র্ামে এখামর্।
পূেনেেী স্কু ল েেমর নর্উ ইয়র্ন স্টেে খাদয পমণয োমদর স্কু ল লামঞ্চর স্টমাে খরমচর অ্ন্তে 30 িোংি েযয়র্ারী
লাঞ্চ রদার্র্ারীরা েেন মার্ স্কু ল েেমরর জর্য দােীর্ৃ ে রনে লামঞ্চর জর্য সমেনাচ্চ 25 স্টসি পর্নন্ত েযয়পূরমণর
জর্য স্টেমের র্ামে 1 জুলাই আমেদর্ র্রমে পারমে। উদািরণস্বরূপ, 2018-2019 স্কু ল-েেমরর উপামের
নভনেমে 1 জুলাই, 2019 এ েযয়পূরণ আমেদর্পত্র্ গ্রিণ র্রা িমে। অ্র্ুমমানদে লাঞ্চ রদার্র্ারীরা দােীর্ৃ ে রনে
লামঞ্চর জর্য 2019-2020 স্কু ল েেমর অ্র্ন লাভ র্রমের্া।
“নর্উ ইয়র্ন স্টেে খাদয পণয” (New York State Food Products) েলমে এমর্ সে পণয স্টোঝামর্া িয় র্া
নর্উ ইয়র্ন স্টেমে উৎপন্ন, চাষর্ৃ ে ো রস্তুে র্রা িয়, এেং র্া ওজর্ ো আয়ের্ স্টর্মর্ামর্া নদর্ নদময় 51
িোংমির স্টেনি নর্উ ইয়র্ন স্টেমে উৎপন্ন, চাষর্ৃ ে ো রস্তুে র্রা র্ৃ নষজ র্াৌঁচামাল নদময় রনক্রয়াজাের্ৃ ে।
এখার্র্ার 30 িোংি নিসাে র্ন্ত্র (Calculation Tool) েযেিার র্মর এই উমদযামগ অ্ংিগ্রিমণর জর্য র্ী
পনরমাণ ক্রয় র্রমে িমে োর এর্টি অ্র্ুমার্ পাওয়া র্ামে। নর্উ ইয়র্ন স্টেে উৎপাদর্র্ারী ও
রনক্রয়াজাের্ারীমদর েেন মার্ োনলর্া পাওয়া র্ামে এখামর্।
বর্উ ইয়কন স্টেম্বটর কৃবষ কবমের্ার (New York State Agriculture Commissioner) বরচার্ন এ.
িল িম্বলর্, “আমামদর ফামন-েু -স্কু ল স্টরাগ্রামম গভর্নমরর এই স্টরর্ডন পনরমাণ অ্র্নদার্ এটি নর্নিে র্রমে সািার্য
র্রমে স্টর্ আপমেে ও ডাউর্মেমের সর্ল নিক্ষার্ী র্ামে স্থার্ীয়ভামে উৎপন্ন োজা পুনির্র খাোর পায়, এেং
এর্ইসামর্ এটি স্থার্ীয় চানষ ও খাদয উৎপাদর্মদর উন্নয়র্ র্মর। আরোর্, রুরাল এেং সাোরোর্ নর্উ
ইয়র্ন োসীর জর্য এটি সে নদর্ নদময় লাভজর্র্।”
স্টজর্াম্বরল সাবভনস অবফম্বসর (Office of General Services, OGS) কবমের্ার স্টরাঅোর্ এম.
স্টর্সটিম্বটা িম্বলর্, “গভর্নর কুওমমার ফামন-েু -স্কু ল উমদযামগর সম্প্রসারণ নর্উ ইয়মর্ন র নিক্ষার্ীমদর জর্য এর্টি
ভামলা সংোদ স্টর্মিেু র্ারা স্বাস্থযর্র খাওয়ার অ্ভযাস সম্পমর্ন জার্ার আরও স্টেনি সুমর্াগ পামে র্ারণ োরা
স্থার্ীয়ভামে উৎপানদে আরও স্টেনি পুনির্র ও সুস্বাদু খাোর স্টখমে পারমে। 2018-19 সামলর
অ্রনক্রয়াজাের্ৃ ে ফল ও সেনজ সংক্রান্ত USDA পাইলে রর্মল্পর রনে স্টেমের 250টিরও স্টেনি স্কু ল স্টজলার
র্রা 3 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার USDA েিনেমলর রনেশ্রুনে নর্ময় আমরা উমেনজে। স্টেমের পমক্ষ OGS এর
পনরচানলে এই পাইলেটি নর্উ ইয়মর্ন র নিক্ষার্ী এেং র্ৃ নষ র্নমউনর্টি উভময়র জর্য মঙ্গলর্র।”
বসম্বর্ট কৃবষ কবমটির (Senate Agriculture Committee) স্টচয়ারমোর্ পোটি বরবচ িম্বলর্, “স্কু মলর
লাঞ্চরুমম আমরা স্টেনি স্থার্ীয় ফামমনর োজা খাোর রাখা সোর জর্যই লাভজর্র্। এই স্টরাগ্রামমর মাধযমম আমরা
আমামদর নিশুমদর আমরা স্বাস্থযর্র খাোর খাওয়ামে এেং োমদর র্ৃ নষর েযাপামর নিক্ষা নদমে পারনে, এর্ই সামর্
আমরা আমামদর র্ম ার পনরেমী চানষমদর জর্য র্েু র্ োজার বেরি র্রনে। র্ীভামে এই নেনর্ময়াগ
নিক্ষার্ীমদর স্বাস্থয উন্নে র্মর এেং আমামদর চানষমদর অ্েস্থা উন্ননে র্মর ো স্টদখার জর্য উন্মুখ িময় আনে।”
অোম্বসেবল কৃবষ কবমটির (Assembly Agriculture Committee) স্টচয়ারমোর্ বিল মোবগ
িম্বলম্বের্, “ফামন-েু -স্কু ল স্টরাগ্রামটি স্কু ল লাঞ্চ স্টরাগ্রামম স্বাস্থযর্র, োজা, নর্উ ইয়মর্ন উৎপন্ন খাোর স্টর্াগ র্রমে

সফল িময়মে। নর্উ ইয়র্ন েৃিস্পনেোর উমদযাগ ও ফামন-েু -স্কু ল স্টরাগ্রাম নিক্ষার্ীমদর স্থার্ীয়ভামে উৎপন্ন খাোর
সির্ামর এর্টি স্বাস্থযর্র ডাময়ে সমর্নর্ র্রমে ও এর উপর্ানরো েুঝমে উৎসানিে র্মর এেং এর্ই সার্ে
স্থার্ীয় ফামন অ্র্নর্ীনেমর্ উন্নে র্মর। র্ৃ নষ, খাদয, এেং অ্র্নর্ীনে সম্পমর্ন নিক্ষা দামর্র জর্য পা ও লমক্ষযর
জর্য স্টসরা অ্র্ুিীলর্ অ্েযািে ও অ্গ্রসর রাখমে এই েনধনে রনেশ্রুনে ইনেমমধয পাওয়া সাফলযমর্ আমরা এনগময়
নর্ময় র্ামে।”
আনর্নর্ সিায়োর পািাপানি স্টর্সে স্কু ল ও রনেষ্ঠার্ েেন মামর্ ফামন-েু -স্কু ল উমদযামগ অ্ংিগ্রিণ র্রমে এেং র্ারা
স্টরাগ্রাম োস্তোয়র্ র্রমে ভােমে োমদর জর্য অ্র্লাইমর্ নিক্ষামূলর্ উপর্রণ পাওয়া র্ামে। নর্উ ইয়র্ন স্টেমের
স্কু মল স্থার্ীয় খাোর আর্া (Getting Local Food Into New York State Schools) িল এর্টি েু লনর্ে র্া
র্ীভামে স্থার্ীয় পণয আিরণ র্রমে িয় স্টসই েযাপামর স্কু লগুনলমর্ নর্মদন ির্া স্টদয়। পািাপানি, িারমভে অ্ে দয
মান্থ (Harvest of the Month) েু লনর্ে িারমভে অ্ে দয মান্থ র্যামম্পইর্টি শুরু ও রচার র্রার স্টর্ িল
রদার্ র্মর, এই র্যামম্পইমর্ রনে মামস স্কু মলর র্যামফমেনরয়ামে এর্টি নভন্ন স্থার্ীয়ভামে উৎপন্ন খাদযমর্
স্টর্ন্দ্রনেন্দু র্রা িয় স্টপাোর,রান্না র্মর স্টদখামর্া, খাোমরর স্বাদ পরীক্ষার মমো নিক্ষামূলর্ নজনর্স নদময়। এগুনল
স্টেমের ফামন-েু -স্কু ল ওময়েসাইমে এখামর্ পাওয়া র্ামে।
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