
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা 2019 সাম্বল কম্বলজ এিং কোম্পাস-অংেীদার খাদে প্োবিগুবলম্বে (FOOD 
PANTRIES) প্র্নায়ক্রম্বম 300,000 এরও বিবে দেনর্ার্থীর োবলকা ব াষণা কম্বরম্বের্  

  
গভর্নম্বরর বর্া সু্টম্বেন্ট বগাজ হাংবর (No Student Goes Hungry) উম্বদোম্বগর জর্ে প্রবেটি SUNY 

কোম্পাম্বস সাম্বর্থ অংেীদারীম্বে খাদে প্োবিগুবলর প্রম্বয়াজর্  
  
গভর্নর কুওম্বমা: "বর্উ ইয়কন  অলস ভাম্বি র্থাকম্বি র্া বর্ম্বহেু বেক্ষার্থীম্বদর কু্ষধা আমাম্বদর েরুণম্বদর 

একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ ভবিষেে হােোডা করার হুমবক বদয়।"  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে SUNY-এর 64৪টি কমেমজ সামে খাদ্য প্যান্ট্রি 
আমে বা অ্ংশীদ্ারী হম়েমে োমে 2019-এ 316,000 জমর্রও ঘবন্ট্রশ প্ন্ট্ররদ্শনর্ কমরমে। 2017-ঘে, 
গভর্নমরর ঘর্া সু্টমেন্ট ঘগাজ হাংন্ট্রর উমদ্যাগ বাধ্যোমূেক কমর ঘে সমস্ত রাজয চান্ট্রেে SUNY এবং 
কন্ট্রমউন্ট্রর্টি কমেজগুন্ট্রে ন্ট্রশক্ষােীমদ্র খাদ্য ন্ট্রর্রাপ্ত্তাহীর্ো ঘমাকামবো়ে োমদ্র কযাম্পামসর সামে বা 
এমে একটি খাদ্য প্যান্ট্রি স্থাপ্র্ করমব, মান্ট্রকন র্ েুক্তরামের কমেজ কযাম্পাসগুন্ট্রেমে ো একটি ন্ট্রবরাট 
সমসযা।  
  
"ন্ট্রশক্ষােীমদ্র কু্ষধ্া আমামদ্র েরুণমদ্র একটি সসু্থ ও সমৃদ্ধ ভন্ট্রবষযে হােোডা করার হুমন্ট্রক 
ঘদ্ও়োর ঘক্ষমে ন্ট্রর্উ ই়েকন  অ্েস হম়ে োকমব র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সামঞ্জসযপ্ূণন, প্নু্ট্রিকর 
খাবামরর উপ্েভযো সরবরাহ উচ্চ ন্ট্রশক্ষা অ্জন র্কারী অ্মর্ক উচ্চ-অ্র্ুপ্রান্ট্রণে ন্ট্রশক্ষােীমদ্র একটি বড 
প্রন্ট্রেবন্ধকামক সন্ট্ররম়ে ঘদ়্ে। উমদ্যাগটি ন্ট্রর্ন্ট্রিে করমে সহা়েো কমর ঘে উর্ধ্নমখুী সামান্ট্রজক 
গন্ট্রেশীেো ন্ট্রর্উ ই়েমকন র কমেজ ন্ট্রেন্ট্রি অ্জন র্কারী প্রমেযক বযন্ট্রক্তর জর্য একটি বাস্তবসম্মে এবং 
ববকন্ট্রিক প্ন্থা।"  
  
SUNY-র চ্োম্বেলর বক্রবস্টর্া এম.জর্সর্ িম্বলম্বের্, "খাদ্য ন্ট্রর্রাপ্ত্তাহীর্ো অ্মর্ক ন্ট্রশক্ষােীর 
ঘেণীমে সফে হও়োর সম্ভাবর্া হ্রাস কমর, এবং কম়েকজর্ ঘক প্ুমরাপ্ুন্ট্রর সু্কে োডমে বাধ্য কমর। 
মূে রাজয এবং স্থার্ী়ে সংস্থাগুন্ট্রের সামে অ্ংশীদ্ান্ট্ররত্ব বেন্ট্রর কমর আমরা ন্ট্রশক্ষােীমদ্র স্বাস্থযকর 
খাবামরর সামে সংেুক্ত করন্ট্রে, আরও ঘবন্ট্রশ েরুণমক ভন্ট্রেন করা, স্নােক করা এবং সফে জীবর্ ও 
কযান্ট্রর়োমরর প্মে। এই ন্ট্রবষ়েটিমক েুমে ধ্রার জর্য আন্ট্রম গভর্নর কুউমমামক ধ্র্যবাদ্ জার্ামে চাই। 
আন্ট্রম SUNY-র ফুে ইর্ন্ট্রসকুযন্ট্ররটি টাস্কমফামসনর (Food Insecurity Task Force) কামজর প্রশংসা 
কন্ট্রর ো, ঘবােন  অ্ফ ট্রান্ট্রস্টমজর (Board of Trustees) ঘর্েৃমত্ব, এই খাদ্য প্যান্ট্রিগুন্ট্রে দ্রুে প্রন্ট্রেষ্ঠার 



 

 

ঘক্ষমে সহা়েক ভূন্ট্রমকা প্াের্ কমরমে, এবং ন্ট্রশক্ষােীমদ্র কু্ষধ্া ন্ট্রর্রসর্কারী অ্ন্ট্রেন্ট্ররক্ত হস্তমক্ষপ্গুন্ট্রে 
সর্াক্তকরণ অ্বযাহে ঘরমখমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  বস্টট অবিস অি বটম্পরাবর এন্ড বেজোবিবলটি এবসম্বস্টে (Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA) কবমের্ার মাইক বহইর্ িম্বলর্, "কমেজ ন্ট্রশক্ষােীরা উচ্চন্ট্রশক্ষার প্মে 
প্রচুর বাাঁধ্ার মুমখামুন্ট্রখ হমে -এর মমধ্য খাদ্য ন্ট্রর্রাপ্ত্তাহীর্ো একটি হও়ো উন্ট্রচে র়্ে। েবু কু্ষধ্া 
এই েরুণমদ্র মমধ্য অ্মর্মকর কামে একটি সবন-সাধ্ারণ-বাস্তব, প্রা়েশই সনু্ট্রবধ্াবন্ট্রিে এবং একটি 
ন্ট্রেন্ট্রি অ্জন মর্র ঘচিা করমে এমর্ ঘোমকমদ্র কামে। গভর্নর কুউমমার ঘর্েৃমত্ব SUNY সকে োেমদ্র 
কেঙ্কমুক্ত প্নু্ট্রির উপ্েভযো ন্ট্রর্ন্ট্রিে করমে দ্দু্ন ান্ত প্দ্মক্ষপ্ ন্ট্রর্ম়েমে, ো এর 64টি কযাম্পামসর সামে 
সমৃ্পক্ত প্যান্ট্রিমে গে বের েক্ষ েক্ষ দ্শনর্ােীর দ্বারা প্রমান্ট্রণে হম়েমে। ঘেমন্ট্রর্, আমরা খাদ্য-
ন্ট্রর্রাপ্ত্তাহীর্ ন্ট্রশক্ষােীমদ্র জর্য প্ন্ট্ররপ্ূরক প্ুন্ট্রি সহা়েো কমনসূন্ট্রচর (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP) মমো উপ্েভয ন্ট্রবকিগুন্ট্রে সম্পমকন  সমচের্ো অ্বযাহে রাখমে 
SUNY-র সামে অ্ংশীদ্ান্ট্ররমত্বর জর্য গন্ট্রবনে, োমে োমদ্র ঘকউই খাদ্য ও উচ্চ ন্ট্রশক্ষার মমধ্য ঘবমে 
ন্ট্রর্মে চাপ্ র্া অ্র্ুভব কমর।"  
  
হাংগার সলুেেে বর্উ ইয়ম্বকন র (Hunger Solutions New York) বর্িনাহী প্বরচ্ালক বলন্ডা িপ্ 
িম্বলম্বের্, "SUNY-র কযাম্পাস জমুড ন্ট্রশক্ষােীমদ্র কু্ষধ্ার সমাধ্ামর্ অ্ংশীদ্ার হম়ে আমরা গন্ট্রবনে। 
আমামদ্র সংস্থা দ্বারা প্ন্ট্ররচান্ট্রেে, প্ুন্ট্রি প্রসার ও ন্ট্রশক্ষা কােনক্রম (Nutrition Outreach and 
Education Program, NOEP), কমেমজর কম়েক হাজার ন্ট্রশক্ষােীমক োমদ্র SNAP ঘোগযো সম্পমকন  
ন্ট্রশন্ট্রক্ষে কমর েুেমে সাহােয কমরমে এবং অ্মর্ক ন্ট্রশক্ষােীমক সাহােয কমরমে োমদ্র খাদ্য সুন্ট্রবধ্া 
ঘপ্মে। সমে আরও 300,000 দ্শনর্ গে বের কযাম্পামস খাদ্য প্যান্ট্রিগুন্ট্রেমে, ন্ট্রশক্ষােীমদ্র খাদ্য 
ন্ট্রর্রাপ্ত্তাহীর্ো ন্ট্রর্উ ই়েকন  জমুড প্রচন্ট্রেে এবং অ্ন্ট্রবচে রম়েমে। কযাম্পামসর বাইমর ও ঘভেমর এই 
সফে হস্তমক্ষপ্গুন্ট্রেমক সমেনর্ করার জর্য এবং SUNY-র ফুে ইর্ন্ট্রসকুযন্ট্ররটি টাস্কমফামসনর প্রন্ট্রেমবদ্মর্ 
বন্ট্রণনে কমেজ োেমদ্র কু্ষধ্ার আরও সমাধ্ার্ অ্জন মর্ আমরা গভর্নর কুউমমা এবং SUNY-র সামে 
কাজ করমে প্রন্ট্রেশ্রুন্ট্রেবদ্ধ।"  
  
খাদ্য প্যান্ট্রি বযবহামরর প্ন্ট্ররমামপ্র জর্য েত্ত্ব সংিমহর প্রন্ট্রক্র়ো়ে SUNY ন্ট্রসমস্টম প্রশাসর্ এবং 
কযাম্পামসর কমীরা স্বীকৃন্ট্রে ন্ট্রদ্ম়েন্ট্রেমের্ ঘে প্রা়েশই খাদ্য প্যান্ট্রিগুন্ট্রে বযবহামরর সামে একটি সমসযা 
েুক্ত হ়ে। ঘস কারমণ, ন্ট্রশক্ষােীরা সাধ্ারণে খাদ্য সহা়েো িহমণর জর্য সাইর্ ইর্ বা েেয সরবরাহ 
করার জর্য সাধ্ারণে প্রেযান্ট্রশে বা প্রম়োজর্ ঘবাধ্ কমরর্ র্া। েমব, ন্ট্রকেু কযাম্পাস আমে ো 
ধ্ারাবান্ট্রহকভামব চান্ট্রহদ্া প্রূমণর জর্য প্েনাপ্ত প্ন্ট্ররমাণ খাদ্য প্াও়ো ন্ট্রর্ন্ট্রিে করার জর্য খুব ঘমৌন্ট্রেক 
েেয র্ন্ট্রেবদ্ধ কমর। প্মুরা প্যান্ট্রি প্ন্ট্ররদ্শনমর্র অ্র্মুার্ খাদ্য প্যান্ট্রি ন্ট্রসমস্টম-বযাপ্ী ঘহেকাউমন্টর উপ্র 
ন্ট্রভন্ট্রত্ত কমর করা, প্ুমরা 2019-এ ঘদ্ও়ো ন্ট্রদ্র্গুন্ট্রেমে ঘর্ও়ো হ়ে। এই ঘহেকাউন্টগুন্ট্রের মাধ্যমম, 
SUNY ন্ট্রসমস্টম প্রশাসমর্র ফুে ইর্ন্ট্রসকুযন্ট্ররটি টাস্ক ঘফাসন এটি আন্ট্রবষ্কার কমরমে:  
  

• স্বেন্ত্র খাদ্য প্যান্ট্রিগুন্ট্রেমে বা রাজয প্ন্ট্ররচান্ট্রেে কযাম্পাসগুন্ট্রেমে অ্ংশীদ্ান্ট্ররত্ব কমর প্রন্ট্রেন্ট্রদ্র্ 
25-50টি প্ন্ট্ররদ্শনর্ করা হম়েন্ট্রেে।  



 

 

• কন্ট্রমউন্ট্রর্টি কমেজগুন্ট্রের সামে অ্ংশীদ্ান্ট্ররেুক্ত বা বযন্ট্রক্তগে খাদ্য প্যান্ট্রিগুন্ট্রেমে প্রন্ট্রেন্ট্রদ্র্ 25-
60টি প্ন্ট্ররদ্শনর্ করা হম়েন্ট্রেে।  

  
এই বযান্ট্রপ্ত ও ন্ট্রহসাব বযবহার কমর ন্ট্রশক্ষাবমষনর ধ্ীর মাসগুন্ট্রের জর্য, ঘে ন্ট্রদ্র্গুন্ট্রেমে খাদ্য প্যান্ট্রিগুন্ট্রে 
বন্ধ ন্ট্রেে, এবং অ্র্যার্য কারণগুন্ট্রে, SUNY ন্ট্রসমস্টম প্রশাসমর্র ফুে ইর্ন্ট্রসকুযন্ট্ররটি টাস্ক ঘফাসন 
অ্র্ুমার্ কমর ঘে:  
  

• প্ৃেক খাদ্য প্যান্ট্রিগুন্ট্রে বা রাজয প্ন্ট্ররচান্ট্রেে কযাম্পাসগুন্ট্রের সামে অ্ংশীদ্ান্ট্রর কমর গমড বেমর 
4,700টিরও ঘবন্ট্রশ প্ন্ট্ররদ্শনর্ করা হম়েন্ট্রেে।  

• সবনমমাট, SUNY-র রাজয-প্ন্ট্ররচান্ট্রেে কমেজগুন্ট্রের সামে অ্ংশীদ্ান্ট্ররমত্ব খাদ্য প্যান্ট্রিগুন্ট্রে 2019 
সামে 145,000 এরও ঘবন্ট্রশ প্ন্ট্ররদ্শনর্ ঘপ্ম়েমে।  

• কন্ট্রমউন্ট্রর্টি কমেজগুন্ট্রেমে বা অ্ংশীদ্ান্ট্ররমত্বর সামে প্েৃক খাদ্য প্যান্ট্রিগুন্ট্রে বেমর গমড 
5,700টি ঘবন্ট্রশ প্ন্ট্ররদ্শনর্ ঘপ্ম়েমে।  

• ঘমাট, SUNY-র কন্ট্রমউন্ট্রর্টি কমেজগুন্ট্রেমে বা অ্ংশীদ্ান্ট্রর ন্ট্রহসামব খাদ্য প্যান্ট্রিগুন্ট্রে 2019 
সামে প্রা়ে 171,000টি প্ন্ট্ররদ্শনর্ ঘপ্ম়েমে।  

  
অঞ্চল অর্ুসাম্বর কোম্পাস/কোম্পাস-অংেীদাবরর্ুক্ত খাদে প্োবিগুবলম্বে দেনম্বর্র বিিরণ  
  

• র্র্থন কাবি: 31,000টিরও ঘবন্ট্রশ দ্শনর্  
• বসিাল বর্উ ইয়কন : প্রা়ে 35,000টি দ্শনর্  
• বিঙ্গার বলকস: প্রা়ে 22,000টি দ্শনর্  
• ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়কন  41,000টিরও ঘবন্ট্রশ দ্শনর্  
• সাউদার্ন টায়ার: 30,000টিরও ঘবন্ট্রশ দ্শনর্  
• কোবপ্টাল বরবজয়র্: 32,000টির ও ঘবন্ট্রশ দ্শনর্  
• বমে-হােসর্ঃ 43,500টিরও ঘবন্ট্রশ দ্শনর্  
• বর্উ ইয়কন  েহরঃ 15,000টিরও ঘবন্ট্রশ দ্শনর্  
• লং আইলোন্ড: 30,000টিরও ঘবন্ট্রশ দ্শনর্  
• বমাহক ভোবল: প্রা়ে 36,000টি দ্শনর্  

  
গভর্নর কুউমমার এই আমদ্মশর প্রন্ট্রেন্ট্রক্র়ো়ে 2017 সামের র্মভম্বমর ফুে ইর্ন্ট্রসকুযন্ট্ররটি টাস্ক ঘফাসন 
গঠর্ করা হম়েন্ট্রেে ঘে প্রন্ট্রে SUNY কযাম্পামস বা োর সহমোন্ট্রগো়ে ঝামমোমুক্ত খাবার প্যান্ট্রিগুন্ট্রে 
প্রন্ট্রেন্ট্রষ্ঠে হমব। ন্ট্রর্উ ই়েকন  ঘস্টট অ্ন্ট্রফস অ্ফ ঘটমম্পারান্ট্রর অ্যান্ড ন্ট্রেমসন্ট্রবন্ট্রেটি অ্যান্ট্রসস্টযান্স, হাোর 
সন্ট্রেউশর্ ন্ট্রর্উ ই়েকন  এবং অ্র্যার্য স্থার্ী়ে সহমোগীমদ্র ন্ট্রর্ম়ে কাজ কমর, টাস্ক ঘফাসন এক বেমরর 
কম সমম়ে গভর্নমরর প্রম়োজর্ প্ূরণ কমরমে। SUNY, ODTA এবং হাোর সন্ট্রেউশর্ SNAP সুন্ট্রবধ্া 
প্াও়ো ন্ট্রর্ম়ে কযাম্পামস সমচের্ো বাডামেও চুন্ট্রক্তবদ্ধ হ়ে। 2018-2019 ন্ট্রশক্ষাবমষনর সম়ে, োমদ্র 
েক্ষয ন্ট্রবর্ামূমেয ন্ট্রশক্ষা এবং প্রচার, ন্ট্রপ্র-ন্ট্রিন্ট্রর্ং, এবং ন্ট্রশক্ষােীমদ্র জর্য SNAP অ্যান্ট্রিমকশর্ সহা়েো 
প্রদ্ার্ কমর।  



 

 

  
গে বসমন্ত, ঘবােন  অ্ব ট্রান্ট্রস্টজ দ্বারা প্রম়োজর্ী়ে ন্ট্রহসামব, টাস্ক ঘফাসন ন্ট্রশক্ষােীমদ্র কু্ষধ্া এবং 
ন্ট্রশক্ষােীমদ্র আরামদ্া়েক স্তমরর খাদ্য প্যান্ট্রিগুন্ট্রে এবং অ্র্যার্য সম্পন্ট্রকন ে সংস্থাগুন্ট্রেমে উপ্েমভযর 
সুমোগটি আরও ভােভামব ঘবাঝার জর্য একটি ন্ট্রসমস্টম-বযাপ্ী জন্ট্ররপ্ চান্ট্রেম়েন্ট্রেে। 2019-এর মাচন  
ঘেমক ঘম এর মমধ্য, SUNY ন্ট্রসমস্টম প্রশাসর্ রাে প্ন্ট্ররচান্ট্রেে সু্কেগুন্ট্রের 6,618 ন্ট্রশক্ষােী এবং 
কন্ট্রমউন্ট্রর্টি কমেজগুন্ট্রের 4,527 ন্ট্রশক্ষােীর উপ্মর জন্ট্ররপ্ কমরমে। অ্র্ুসন্ধার্গুন্ট্রের ন্ট্রর্ন্ট্রবড মূেযা়ের্ 
করার প্মর, টাস্ক ঘফাসন, গভর্নমরর কােনােম়ের সামে অ্ংশীদ্ার হম়ে, 2020-এর জর্য 
কযাম্পাসগুন্ট্রেমে ন্ট্রর্ম্নন্ট্রেন্ট্রখে সুপ্ান্ট্ররশ জান্ট্রর কমরন্ট্রেে:  
  

• ন্ট্রমে ঘসা়োইপ্ ঘোমর্শর্ ঘপ্রািাম স্থাপ্মর্র জর্য সহা়েক প্ন্ট্ররমষবাগুন্ট্রের সামে কাজ শুরু করা  
• কযাম্পাসগুন্ট্রেমে SNAP এবং ঘেশাে সান্ট্রিমমন্টাে ন্ট্রর্উন্ট্রট্রশর্ ঘপ্রািাম ফর উইমমর্, ইর্ফযান্টস 

এযান্ড ন্ট্রচেমের্ (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and 
Children, WIC) ন্ট্রপ্র-ন্ট্রিন্ট্রর্ং এবং অ্যান্ট্রিমকশর্ সহা়েো প্ন্ট্ররমষবাগুন্ট্রে প্রসারণ করা  

• কমেজ ন্ট্রশক্ষােীমদ্র জর্য SNAP ন্ট্রবন্ট্রধ্ অ্র্ুসামর কযাম্পাস সমন্ব়েকারীমদ্র প্রন্ট্রশক্ষণ ঘদ়্ো  
• স্বি আম়ের ন্ট্রশক্ষােীমদ্র জর্য ও়োকন -স্টান্ট্রে স্লটগুন্ট্রেমক প্রাধ্ার্য ঘদ়্ো  
• খাদ্য ন্ট্রর্রাপ্ত্তাহীর্োর েক্ষণ ন্ট্রচন্ট্রিে করমে কযাম্পামসর স্বাস্থয অ্ন্ট্রফসগুন্ট্রেমক প্রন্ট্রশক্ষণ ঘদ়্ো  
• কযাম্পাস খাদ্য সহা়েো সরবরাহকারীমদ্র সর্াক্ত করার জর্য ন্ট্রমেন্ট্রি়ে, অ্র্োইর্ মার্ন্ট্রচে 

বেন্ট্রর করা  
• প্রচার উন্নে করমে কযাম্পাস ঘোগামোমগর মূেযা়ের্ করা  
• োন্ট্রেকাভুন্ট্রক্ত/ঘরন্ট্রজমেশর্ র্ন্ট্রেপ্মের র্বা়ের্ করা এমর্ ঘেটা অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য ো খাদ্য, 

আবাসর্, বা মার্ন্ট্রসক স্বাস্থয সম্পন্ট্রকন ে সমসযার জর্য হস্তমক্ষপ্/সহা়েোর প্রম়োজর্ হমে প্ামর 
এমর্ ন্ট্রশক্ষােীমদ্র জর্য প্রােন্ট্রমক সেকন ো সিার করমব  
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