
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

সু্কলগুবলম্বে বর্উ ইয়ম্বকন র খামার পণ্ে িেিহার িৃবির জর্ে 16টি প্রম্বজম্বে গভর্নর কুওম্বমা 1.5 
বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পরুস্কার ঘ াষণ্া কম্বরম্বের্  

  
16টি ফামন-টু-সু্কল প্রম্বজম্বে অর্নায়র্ করম্বল 144টি সু্কল বডবিম্বে 120,000 এর ঘিবে বেক্ষার্ী 

উপকৃে হম্বি  
  

পমূ্বিনর রাউম্বে 4.4 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার খরচ কম্বর বর্উ ইয়ম্বকন র কৃষক এিং খাদ্ে ও পার্ীয় 
িেিসায়ীম্বদ্র সহায়ো বদ্ম্বয়ম্বের্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্, সু্কলগুললমে লর্উ ইয়মকন র খামার পমণযর ব্যব্হার 
ব্ৃলি এব্ং কৃলষ অ্র্নর্ীলেমক চাঙ্গা করমে 16টি ফামন-টু-সু্কল প্রমজমে 1.5 লমললয়র্ মালকন র্ ডলার 
পুরস্কার ঘেওয়া হময়মে। ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রামমর 5 রাউমের অ্ংশ লহমেমব্ এই প্রমজেগুলল ঘেট 
জমু়ে 144টি সু্কল লডলিমে 120,000 এর ঘব্লশ লশক্ষার্ী উপকৃে হমব্। ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রামমর জর্য 
অ্র্নায়র্ করা গভর্নমরর 2020-21 এর লর্ব্নাহী ব্ামজমটর মূল উপাোর্ এব্ং গভর্নমরর ঘর্া েুমডন্ট 
ঘগাজ হাঙ্গলর উমেযাগমক েমর্নর্ কমর।  
  
"এটি এক লেক ঘর্মক লশক্ষার্ীমের পলুিকর খাব্ার েরব্রাহ কমর, আব্ার অ্র্য লেক ঘর্মক লর্উ 
ইয়মকন র খামার গুললমকও শলিশালী কমর এমে উভয় পক্ষই লাভব্ার্ হয়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই উমেযামগর েফলো ঘেমখ আলম গলব্নে ঘে এটি ব্ৃহৎ ঘেমটর প্রলেটি ঘকাণায় েুস্থ 
অ্ভযােমক উৎোলহে করমেও োহােয করমব্।"  
  
ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রাম স্থার্ীয়ভামব্ ঘব্ম়ে ওঠা এব্ং সু্কলগুললমে খামেযর পলরমাণ ব্ৃলি কমর, লর্উ 
ইয়মকন র কৃষকমের জর্য র্েুর্ ব্াজার েরব্রাহ কমর, লশক্ষার্ীমের স্বামস্থযর উন্নলে কমর এব্ং কৃলষ 
েম্পমকন  েরুণমের লশলক্ষে কমর। এো়োও ঘপ্রাগ্রামটি লর্উ ইয়কন  ব্ৃহস্পলেব্ার (NY Thursdays) 
ঘপ্রাগ্রাম, সু্কমলর খাব্ামরর একটি উমেযাগ ঘেখামর্ পুমরা ব্েমরর েব্ ব্ৃহস্পলেব্ার স্থার্ীয় ফামমনর 
োজা খাব্ার ব্যব্হার করা হয়, েমর্নর্ কমর।  
  
ফামন-টু-সু্কল েমন্বয়কারী লর্ময়াগ করমে; ফুড োলভন ে োফমের প্রলশক্ষণ লেমে ঘেণীকমক্ষ ও 
কযামফমটলরয়ামে পলুি লব্ষয়ক লশক্ষা প্রোর্ করমে; খােয প্রস্তুলে েহায়ক েরঞ্জাম ক্রয় করমে এব্ং 
সু্কলগুললমে লামে ব্যব্হামরর জর্য ফল, েব্লজ, েগু্ধ ও গরুর মাংমের মমো স্থার্ীয় পণয ক্রময় 



 

 

েহায়ো করমে এই েহলব্ল ব্যব্হার করা হমব্। ফামন-টু-সু্কল অ্র্ুোর্ েহলব্ল ঘপময়মে ঘেইেব্ 
প্রলেষ্ঠার্ োমের োললকা লর্মচ ঘেওয়া হল।  
  
পলিম লর্উইয়কন   

• িাম্বফম্বলা বসটি সু্কল বডবিে: ব্ামফমলা ফামন-সু্কল েরামর্ার জর্য 70,812 মালকন র্ ডলামরর 
প্রমজে ো কযামফমটলরয়া, ঘেণীকক্ষ এব্ং কলমউলর্টি জমু়ে ফামন-টু-সু্কল কােনক্রমমক একটি 
 ূণনর্ লভলিমে 16টি হাই সু্কমল স্থার্ীয় উপাোর্ লেময় তেলর সু্কমল েপুুমরর খাব্ার পলরমব্শমর্র 
জর্য একটি খােয ট্রাক ব্যব্হার কমর একলিে করমব্।  

• কম্বর্নল ঘকাঅপাম্বরটিভ এক্সম্বটর্ের্ (Cornell Cooperative Extension) অি অোম্বলম্বগবর্ 
কাউবি: গাজর ঘর্মক পাঠযক্রমমর প্রকমের জর্য 89,911 মালকন র্ ডলার ফামন-টু-সু্কল 
ঘপ্রাগ্রামমর ঘোগয ো ঘটকেই ফামন টু সু্কল ঘপ্রাগ্রাম তেলর করমে 12টি সু্কল লডলিমে 6,584 
জর্ লশক্ষার্ীর োমর্ কাজ করমব্।  

• ফম্বরস্টবভল সু্কল বডবিে: ফামন-টু-সু্কল এর জর্য 100,000 মালকন র্ ডলার: কলমউলর্টি/সু্কল 
এর্মগজমমন্ট প্রমজে। ফমরেলভল ঘেন্ট্রাল সু্কল লডলিে পাইর্ ভযালল ঘেন্ট্রাল সু্কল লডলিে 
এর োমর্ অ্ংশীোর হমব্ ো 996 লশক্ষার্ী এব্ং 18 কৃষকমক উপকৃে করমব্।  

• ফ্রবিয়ার ঘসন্ট্রাল সু্কল বডবিে: ফ্রলন্টয়ার ফামন-টু-সু্কল গ্রান্ট প্রমজমের জর্য 88,459 মালকন র্ 
ডলার, ফ্রলন্টয়ার ঘেন্ট্রাল সু্কল লডলিে স্থার্ীয় খামামরর পণযগুলল প্রলক্রয়াজােকরণ, লহমালয়ে 
এব্ং েংরক্ষমণর জর্য এলর কাউলন্টর 3টি লডলিমের জর্য একটি ঘকন্দ্রীয় রান্না র লহমেমব্ 
কাজ করমব্। 3টি সু্কল লডলিমে 5,000 লশক্ষার্ীর েুলব্ধার েম্ভাব্র্া রময়মে।  

  
লফঙ্গার ঘলকে  

• ঘসম্বর্কা কাউবির কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এক্সম্বটর্ের্: ঘেমর্কা কাউলন্ট ফামন-টু-সু্কল 
প্রমজমের জর্য 96,824 মালকন র্ ডলার ো মামের ব্েন মার্ ফেল এব্ং NY ব্হৃস্পলেব্ামর 
অ্র্ুশীলর্ এব্ং চারটি ঘজলার 3,287 লশক্ষার্ীর জর্য ফামন-টু-সু্কল কােনক্রম লর্লিে করমব্।  

  
োউোর্ন টিয়ার  

• ব্রুম-টিওগা BOCES: ব্রুম-টিওগা BOCES ফামন-টু-সু্কল ওয়যারহাউে উমেযমগর জর্য 
100,000 মালকন র্ ডলার ো লব্েরণ ব্াধা লর্রেমর্র জর্য ঘকন্দ্রীয় ওয়যারহাউে গম়ে েুলমব্ 
এব্ং 15টি সু্কল লডলিমে 31,290 লশক্ষার্ীর জর্য লর্উ ইয়কন  ঘেমটর েংগ্রহমক 
উমেখমোগযভামব্ ব্লৃি করমব্।  

  
র্র্ন কালন্ট্র  

• লুইস কাউবির কম্বর্নল ঘকাঅপাম্বরটিভ এক্সম্বটর্ের্: লুইে কাউলন্টমে ফামন-টু-সু্কল চালুর 
জর্য 99,849 মালকন র্ ডলার। এই প্রকমের মাধযমম ফামন-টু-সু্কল েমন্বয়কারীর 3 C-ঘক 



 

 

ব্াস্তব্ালয়ে করার জর্য ফামন-টু-সু্কল েমন্বয়কারী ভা়ো লেমে হমব্: কযামফমটলরয়ায়, ক্লােরুম, 
কলমউলর্টি হমল পাাঁচটি সু্কল লডলিমে 3,957 লশক্ষার্ী উপকৃে হমব্।  

• ঘসি লম্বরন্স-লুইস BOCES: ঘেন্ট লমরন্স-লুইে BOCES ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রামমর জর্য 
99,980 মালকন র্ ডলার। এই প্রকমে মূলয েংমোজর্ প্রলক্রয়াকরণ, প্রেলুিগে েহায়ো প্রোর্ 
এব্ং পণয লব্েরণ কমর 21টি সু্কমল 25,000 জর্ লশক্ষার্ী উপকৃে হমব্।  

  
ঘমাহাক ভযালল  

• ঘকাঅপাম্বরটিভ এক্সম্বটর্ের্ অি ঘোহাবর অোে ওটম্বসম্বগা কাউবির কম্বর্নল: ঘহললর্ সু্কলে 
প্রমজমে স্থার্ীয় খাব্ামরর জর্য 100,000 মালকন র্ ডলার। ঘকাঅ্পামরটিভ এক্সমটর্শর্ অ্ব্ 
ঘশাহালর অ্যাে ওটমেমগা কাউলন্টর কমর্নল পাাঁচটি সু্কল লডলিমে 4,018 লশক্ষার্ীমক েহায়োয় 
একটি পাইলট ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রাম উন্নয়র্ এব্ং ব্াস্তব্ায়র্ করমে কযালপটাল ঘরলজওর্ 
BOCES এর েমঙ্গ েহমোলগো করমব্।  

• ওবর্ডা হারবকমার মোবডসর্ (Oneida-Herkimer-Madison, OHM) BOCES: OHM  
ফামন-টু-সু্কল এর জর্য 100,000 মালকন র্ ডলার: কযাপালেটি এব্ং সু্কল এর্মগজমমন্ট প্রকমের 
ব্ৃলি ো োমের োহােয করার জর্য লডলিমের োমর্ কাজ করমব্ এব্ং স্থার্ীয় খােয ঘরাপর্ 
পলরকের্া কােনকর করা এব্ং এই ক্রময়র েুলব্ধামর্ন অ্ব্কাঠামমা লব্কাশ করমে েহায়ো 
করমব্। এই প্রকমে 15টি লডলিমের 9,258 লশক্ষার্ী উপকৃে হমব্।  

  
কযালপটাল লরলজয়র্  

• কোবপটাল রুটস: কযালপটাল অ্েমলর ফামন-টু-সু্কল উমেযামগর জর্য 100,000 মালকন র্ ডলার: 
স্থার্ীয় উৎপােকমের েমঙ্গ অ্পেনাপ্ত ঘেব্া প্রাপ্ত সু্কমলর েংমোগ স্থাপর্। প্রমজেটি একটি 
লব্েযমার্ ফামন-টু-সু্কল প্রমজমে স্থার্ীয় সু্কমলর োমর্ োমের প্রলেলষ্ঠে স্থার্ীয় উৎপাের্ ব্ণ্টর্ 
ব্যব্স্থামক েংেুি করার জর্য তেলর হমব্। রুট জােীয় শাকেব্লজ প্রলক্রয়াজােকরমণর জর্য 
এটি ব্ালণলজযক লপলার ঘকর্ার ঘক্ষমিও অ্র্ন প্রোর্ করমব্।  

• সারাম্বটাগা কাউবির কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এক্সম্বটর্ের্: CCE োরামটাগা কাউলন্ট  
ফামন-টু-সু্কল প্রমজে ঘফজ 2 প্রমজমের জর্য 100,000 মালকন র্ ডলার। োরামটাগা লরংে 
ঘেন্ট্রাল সু্কল লডলিে, প্রজর্র্ ঘমৌেুমম েব্নালধক ক্রয় ক্ষমো পাওয়ার জর্য লপটলর্ লমমডাে 
কলমউলর্টি ফামন ঘর্মক ক্রয় করা NYS উৎপাের্ প্রলক্রয়াজাে এব্ং লহমালয়ে করমব্। প্রমজে 
2,000 লশক্ষার্ীমক েুলব্ধা লেমে োরামটাগা কাউলন্টমে চারটি সু্কল লডলিমের োমর্ কাজ 
করমব্।  

• ওয়াম্বরর্ কাউবির কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এক্সম্বটর্ের্: ফামন টু-সু্কল ট্রান্সমপামটন শর্ অ্ব্ 
ঘফ্রশ প্রলডউে প্রমজে এর জর্য 91,400 মালকন র্ ডলার। ব্েন মার্ ফামন-টু-সু্কল অ্র্ুোমর্র 
প্রমচিার লভলিমে একটি ঘরলফ্রজামরমটড ট্রাক অ্লধগ্রহমণর ফমল NYS ফামমনর োজা পণযগুলল 
েয়টি সু্কমলর 13,800 লশক্ষার্ী উপকৃে হমে পামর।  

• ওয়াবেংটর্ কাউবির কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এক্সম্বটর্ের্: ওয়ালশংটর্ কাউলন্ট ফামন-টু-সু্কল 
প্রমজমের জর্য 88,686 মালকন র্ ডলার পাাঁচটি সু্কল লডলিমের োমর্ কাজ করার জর্য একটি 



 

 

ফামন-টু-সু্কল েমন্বয়কারী ভা়ো করমব্। সু্কমলর খাব্ামর NYS ফামমনর পণয অ্যামক্সে ব্া়োমর্া 
এব্ং টুযর, স্বাে পরীক্ষা, ক্লামের পাঠ খামামরর মাধযমম ফামন-টু-সু্কল কােনক্রমম 3,275 
লশক্ষার্ীমক েুি করা হমব্।  

  
হাডের্ ভযালল  

• সুবলভার্ কাউবির কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এক্সম্বটর্ের্: োউোর্ন কযাটলস্কল ফামন-টু সু্কল 
প্রকমের জর্য 98,538 মালকন র্ ডলার। এই প্রকমের মাধযমম 10টি সু্কমল েমচের্ো ব্া়োমে 
এব্ং স্থার্ীয় খাব্ামরর চালহো পূরমণ কাজ করমব্ এব্ং 9,258 লশক্ষার্ী উপকৃে হমব্। 
লশক্ষার্ীরা স্থার্ীয় কৃষকমের কাে ঘর্মক লশক্ষা গ্রহণ করমব্ এব্ং োমের কামফটিলরয়ায় 
অ্লভজ্ঞোর স্বাে পরীক্ষার ঘেলমর্ার হমব্।  

  
লং আইলযাে  

• সাউর্হোম্পটর্ ইউবর্য়র্ বফ্র সু্কল বডবিে: ইে অ্যাে ফামন-টু-সু্কল প্রমজমের জর্য 
99,389 মালকন র্ ডলার ো লং আইলযামের োউর্ ফকন -এ লের্টি সু্কল লডলিমে েলিললে 
প্রমচিায় 2,000 লশক্ষার্ীর উপকামর লামগ। প্রকমের মমধয রময়মে 14 NYS উৎপােমকর োমর্ 
সু্কমল খাব্ামরর ঘপ্রাগ্রামগুললমে NYS খামার পণয ক্রয় এব্ং পলরমব্শমর্র জর্য সু্কমলর েক্ষমো 
ব্া়োমর্ার জর্য কাজ করা।  

  
সু্কল ও লশক্ষা প্রলেষ্ঠামর্ ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রাম েমর্নমর্র জর্য পেমব্ামরর মমো এমর্ েহলব্ল প্রোর্ 
করা হমলা। 2015 োমল গভর্নর লর্উ ইয়মকন র ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রাম চালু করার পর 356 সু্কল 
লডলিমে 43 প্রকমে 526,000 লশক্ষার্ী উপকৃে হময়মের্। এো়োও, কমনেলূচর রাউে 3 এব্ং 
রাউে 4-এ েরব্রাহ করা েহলব্মলর ফমল প্রায় 4.4 লমললয়র্ মালকন র্ ডলামরর খামার পণযগুললমে 
সু্কমলর ব্যয় হময়মে।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বটর কৃবষ কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলর্, "লর্উ ইয়কন  কৃলষর অ্র্যেম ঘেরা 
োফমলযর গে োর ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রাম । এই ঘপ্রাগ্রামমর েহায়োয় আমামের সু্কল লডলিেগুলল 
র্েুর্ ফল ও শাকেব্লজ এব্ং স্থার্ীয়ভামব্ উৎপালেে মাংে ও েগু্ধজাে দ্রব্য লর্উ ইয়মকন র কৃষকমের 
কাে ঘর্মক েুমল লর্ময় োমে, ো কময়ক হাজার লশক্ষার্ীমক খােয ও পার্ীয় েরব্রাহ করমে, ো 
ঘকব্ল ভামলা স্বাে র্য় ব্রং োমের জর্য ভামলা।"  
  
সাধারণ্ পবরম্বষিা কার্নালম্বয়র (Office of General Services) কবমের্ার ঘরাঅোর্ ঘডসটিম্বটা 
িম্বলর্, "অ্প্রলক্রয়াজাে ফল ও েব্লজ ক্রয় করার জর্য ইউর্াইমটড ঘেটে লডপাটন মমন্ট অ্ব্ 
অ্যালগ্রকালচার (United States Department of Agriculture, USDA) পাইলট ঘপ্রাগ্রামমর ঘেমটর 
প্রশােক লহমেমব্, আমরা এই গভর্নর কুওমমা এর চলমার্ প্রমচিা েম্প্রোরমণর জর্য েীব্র প্রমচিা 
করলে োমে ঘকামর্া লশক্ষার্ী কু্ষধােন র্া র্ামক। ঘলাকজর্ খােয উৎপাের্, লব্েরণ এব্ং লব্লক্র করমল 



 

 

লশক্ষার্ীরা োমের কামফটিলরয়ায় কীভামব্ খাব্ার আমে এব্ং স্বাস্থযকর খামেযর গুরুত্ব েম্পমকন  জার্মে 
পামর।"  
  
বরম্বজিস ঘিাম্বডন র চোম্বন্সলর ঘিটি এ. ঘরাজা িম্বলর্, "এটি জরুলর ঘে আমরা আমামের লশশুমের 
সু্কমল অ্ব্স্থার্কালীর্ েমময় পুলিকর খামেযর লব্কে প্রোর্ করলে োমে োরা ঘেলণকমক্ষ ভামলা 
মমর্ামোগ প্রোর্ করমে পামর। লর্উ ইয়মকন র ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রাম ভামলা খােযাভযাে ঘশখামর্ার েময় 
লডলিেগুললমে স্বাস্থযকর খামেযর অ্যামক্সে ব্ৃলি করমে এব্ং স্থার্ীয়ভামব্ উৎপালেে অ্মর্ক খাব্ার 
ব্যব্হার কমর ো আমামের ঘেটমক লেমে হয়, এটি একটি েলেযকামরর চমকপ্রে ঘপ্রাগ্রাম।"  
  
ঘস্টট বেক্ষা বিভাম্বগর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার েোর্র্ োম্বহা িম্বলর্, "আমরা জালর্ ঘে একজর্ লশক্ষার্ী 
েখর্ ঘকামর্া স্বাস্থযকর খাব্ামরর েলুব্ধা পায়, েখর্ োরা েফল লশক্ষার্ী হওয়ার জর্য ভামলা প্রস্তুে 
হয়, োই এটি ঘব্াধগময ঘে লডলিেগুলল লর্উ ইয়মকন র ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রামমর েুলব্ধা লর্মে ো 
লর্লিে কমর ঘে ঘেট জমু়ে লশক্ষার্ীরা েসু্থ, স্থার্ীয় উৎে ঘর্মক খাব্ামরর েুমোগ পামব্। ঘেট জমু়ে 
সু্কলগুললর জর্য এই ঘপ্রাগ্রামম অ্ংশগ্রহণ ব্া়োমর্ার জর্য কৃলষ ও ব্াজামর আমামের অ্ংশীোরমের েমঙ্গ 
NYSED অ্লব্রে েুি হমে র্াকমব্।"  
  
ঘসম্বর্ম্বটর কৃবষ কবমটির (Senate Agriculture Committee) সভাপবে ঘজর্ ঘমটজগার িম্বলর্, 
"আমামের পালরব্ালরক খামামর এব্ং একটি েমৃি কৃলষ অ্র্নর্ীলেমক েমর্নর্ করার েময় আমামের 
সু্কমলর ঘেমলমমময়মের কামে স্বাস্থযচচন া, স্থার্ীয়ভামব্ উৎপালেে খাব্ার েরব্রাহ করার জর্য লর্উ ইয়মকন  
একটি অ্োধারণ েুমোগ রময়মে এব্ং লেমর্ট এলগ্রকালচামরর েভাপলে এব্ং এডুমকশর্ কলমটির ঘমম্বার 
লহমেমব্ আলম আমামের ঘেমটর এই েঢৃ় অ্ঙ্গীকার ঘেমখ ঘরামালেে হময় ফামন-সু্কমলর উমেযাগমক 
েমর্নর্ কলর। েলুলভার্ কাউলন্টর প্রলেলর্লধ লহমেমব্ আলম জালর্ ঘে ঘেখার্কার সু্কলগুমলা কযাটলস্কল 
ফামন-টু-সু্কল প্রকমের জর্য পুরসৃ্কে েহলব্ল ঘর্মক ব্যাপকভামব্ লাভব্ার্ হমব্, ো কৃষকমের েংগ্রাম 
করমে োহােয করমব্ এব্ং আমামের লশশুমের জর্য স্বাস্থযগে ফলাফল উন্নে করমে েহায়ো করমব্ 
— ো একটি ডাব্ল উইর্।"  
  
বিধার্সভা কৃবষ কবমটির (Assembly Agriculture Committee) সভাপবে ঘডার্া লুপারম্বডা িম্বলর্, 
"আমামের লশক্ষার্ীমের টাটকা, স্থার্ীয় খাব্ার ঘপৌাঁমে ঘেওয়ার ঘক্ষমি ঘর্েৃত্ব প্রোমর্র জর্য  
ঘব্রামম-টিওগা BOCES এব্ং অ্র্যার্য অ্র্ুোর্প্রাপ্তমের অ্লভর্ন্দর্। আলম েরােলর ঘেমখলে কীভামব্ 
ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রাম লশক্ষার্ীমের স্থার্ীয় খাব্ার এব্ং োরা উৎপাের্কারী কৃষকমের েম্পমকন  
লশক্ষার্ীমের আগ্রহী কমর ঘোমল। এই লব্লর্ময়াগ ক্রমব্ধনমার্ এব্ং প্রোলরে অ্ব্যাহে রাখার জর্য এই 
ঘপ্রাগ্রামমর জর্য প্রময়াজর্ীয় ধারণক্ষমো গম়ে েুলমে োহােয করমব্।"  
  
ফম্বরস্টবভল ঘসন্ট্রাল সু্কল বডবিে এর সুপাবরর্ম্বটম্বেি ঘরম্বর্ গোম্বরট িম্বলর্, "ব্র্লভল ও পাইর্ 
ভযালল অ্েযন্ত ঘেৌভাগযব্ার্ ঘে, ফামন-টু-সু্কমলর উমেযাগমক ল মর আমামের গুরুত্বপূণন কাজ চাললময় 
ঘেমে পারমব্। এটি আমামের সু্কল, আমামের েম্প্রোয়, আমামের কৃষকমের এব্ং েব্মচময় 
গুরুত্বপূণনভামব্ আমামের লশক্ষার্ীমের কামে একটি গুরুত্বপুণন প্রলক্রয়া! ফামন-টু-সু্কল ফালেং আমামের 
সু্কমল ফামন োজা খাব্ার আর্া েংক্রান্ত আমামের ক্রয় ক্ষমো প্রোলরে করমে ঘেমব্। লব্মশষভামব্, 



 

 

এই ধরমর্র অ্র্নায়র্ আমামের সু্কমল স্থার্ীয়ভামব্ উৎপালেে গরু, হাাঁে, খালের মাংে লর্ময় আোর 
উপর আমলাকপাে করমব্। আমামের স্থার্ীয় কৃষকমের েমঙ্গ আমামের েম্পকন মক আরও গভীর করার 
অ্মপক্ষায় রময়লে। এই অ্র্নায়র্ আমামের লশক্ষার্ীরা েুস্থ, লব্শুি খাব্ার ঘখমে োহােয করমব্ এব্ং 
আমামের স্থার্ীয় অ্র্নর্ীলেমক উদ্দীলপে করমব্। ফামন-টু-সু্কল এ েব্ার জর্য একটি েুলব্ধা!"  
  
ির্বভল ঘপালবি চাষী সারাহ ঘলাম্বতা িম্বলর্, "ফামন-টু-সু্কল আমন্দালমর্র অ্ংশ হমে ঘপমর আলম 
গলব্নে। লশক্ষার্ীরা র্েুর্ খাব্ারগুলল ঘচিা করমে আরও আগ্রহী েখর্ োরা জার্মে পামর ঘে এটি 
ঘকার্া ঘর্মক এমেমে। এটি েলেযই লব্স্ময়কর ঘে আমামের সু্কল আমার মমো স্থার্ীয় কৃষকমের কাে 
ঘর্মক লকর্মে পেন্দ করমে। এটি আমামের স্থার্ীয় অ্র্নর্ীলেমক েমর্নর্ কমর।"  
  
ঘসি লম্বরন্স-লুইস ঘিাম্বচস ফুড সাবভন ম্বসর পবরচালক আরই ঘফ্রম্বগা িম্বলর্, "ঘেন্ট লমরন্স-লুইে 
BOCES এব্ং ঘেন্ট লমরন্স কাউলন্টর কমর্নল ঘকাঅ্পামরটিভ এক্সমটর্শমর্র মমধয শলিশালী 
অ্ংশীোলরমত্বর জর্য সু্কল ঘপ্রাগ্রামম আমামের ফামমনর োফমলযর কর্া ব্ললে। এই অ্র্ুোর্ েহলব্মলর 
জর্য আমরা ঘে েম্পকন  তেলর কমরলে, ো আমামের অ্েমলর েব্নি সু্কল কামফটিলরয়াগুললমে টাটকা, 
স্থার্ীয়ভামব্ ঘব্ম়ে ওঠার উপর একটি পলরমাপমোগয প্রভাব্ ঘফমলমে। আমরা লব্গ স্পুর্ লকমচমর্র 
মমো একটি শলিশালী পাটন র্ার র্াকায় ঘেৌভাগযব্ার্ মমর্ করলে, োরা আমামের ঘপ্রাগ্রাম ঘেট কমর 
তেলর পণয েরব্রাহ করার অ্র্ুমলে লেময় আমামের প্রোর্ কমর।"  
  
ঘফািাম্বর ফম্বলর (Fobare's Fruits) মাবলক বস্টভ ও ঘগইল ফাওিাও িম্বলর্, "ফামন-টু-সু্কল একটি 
আিেনজর্ক ঘপ্রাগ্রাম ো আমামের ব্যব্ো এব্ং জীলব্কার একটি ব়্ে অ্ংশ হময় োাঁল়েময়মে। আমরা 
এই ঘপ্রাগ্রামমর অ্ংশ হমে ঘপমর এব্ং স্থার্ীয়ভামব্ উৎপালেে উচ্চ মামর্র আমপল লেময় আমামের 
স্থার্ীয় লব্েযালয়গুমলা েরব্রাহ করমে েক্ষম হওয়ার েুমোমগর প্রশংো কলর। আমরা োমের কমঠার 
পলরেম ও লর্ষ্ঠা েহকামর ঘে এই কামজর মমো কমনেূলচ করমে লামগ, োর জর্য জল়েে েব্াইমক 
ধর্যব্াে জার্ালে।"  
  
কম্বর্নল ঘকাঅপাম্বরটিভ এক্সম্বটর্ের্ ঘসি লম্বরন্স কাউবির এবক্সবকউটিভ বডম্বরের পোবিক আম্বমস 
িম্বলর্, "এক্সমটর্শর্ ফামন টু সু্কল মভুমমমন্টর অ্ংশীোর হমে ঘপমর অ্লব্শ্বােযভামব্ গলব্নে । গে 
কময়ক ব্ের ধমর এক্সমটর্শর্ এর স্থার্ীয় খােয ঘপ্রাগ্রাম দ্বারা গৃহীে কাজ, হামভন ে লকমচর্ তেলরেহ, 
এই অ্র্র্য ঘপ্রাগ্রাম েম্ভব্ করমে োহােয কমরমে। আমার জার্া মমে, আমরা আমামের সু্কমলর 
ডাইলর্ং োলভন মে টাটকা কাটা ও প্রলক্রয়াজাে ফল ও েব্লজ েরব্রাহ করার ঘক্ষমি ঘেমটর একমাি 
ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রাম। এই ঘে েক্ষো তেলর হয় ো আমামের সু্কলগুললর জর্য স্থার্ীয় ভামব্ ঘকর্ার 
েুলব্ধা ঘর্ওয়ার জর্য অ্মর্ক ঘব্লশ ব্াস্তব্েিে কমর ঘোমল। আমামের প্রমেলেং পাটন র্ামরর, লব্গ 
স্পুর্ লকমচমর্র কাজ অ্মলূয।"  
  
গভর্নম্বরর ঘকাম্বর্া বেক্ষার্ী কু্ষধােন  র্াকম্বি র্া উম্বদ্োগ  
সু্কমল পলরমব্লশে খাব্ামর োজা স্থার্ীয় খামেযর পলরমাণ ব্লৃির জর্য এব্ং লর্উ ইয়মকন র চালষমের 
র্েুর্ ব্াজামরর োমর্ েুি করার জর্য ঘেমটর ঘে ঘচিা চলমে োর একটি প্রধার্ উপাোর্  



 

 

ফামন-টু-সু্কল ঘপ্রাগ্রাম। গভর্নমরর 2018 এর ঘেট অ্ব্ েয ঘেট (State of the State) ভাষমণ 
প্রর্ম উমেলখে ঘকামর্া লশক্ষার্ী কু্ষধােন  র্াকমব্ র্া উমেযামগর এটি একটি মুখয উপাোর্।  
  
USDA আর্প্রমেেড ফু্রট অ্যাে ঘভলজমটব্ল পাইলট প্রমজমের (Unprocessed Fruit and Vegetable 
Pilot Project) মাধযমম ফামন-টু-সু্কল কােনক্রমমর েম্প্রোরমণর অ্ংশীোর হময়মে লর্উ ইয়কন  ঘেট 
অ্লফে অ্ব্ ঘজর্ামরল োলভন মেে (New York State Office of General Services)। 2019-20 
সু্কল ব্ের চলাকালীর্ ঘেখামর্ 244 সু্কল পাইলমট অ্ংশ লর্ময় ব্ালষনক 52.6 লমললয়মর্রও ঘব্লশ 
মধযাহ্নমভাজ পলরমব্শর্ কমরমে।  
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