
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
বি ভাইটাল ব্রুকবলর্ ইবর্বিম্বেটিম্বভর অংে বিিাম্বি গভর্নর কুওম্বমা বি মমািাইল মাম্বকন ট গ্র্োন্ট 

মপ্রাগ্র্াম্বমর বিতীে পর্নাম্বের কথা ম াষণা কম্বরম্বের্  
  
বিতীে পর্নােটি মিন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ ফুড আম্বেম্বি মমাট 1.825 বমবলের্ ডলার বিবর্ম্বোগ বর্ম্বে 

আিম্বি  
  

মপ্রাগ্র্ামটি পবরম্বষিা মিওো অবিিািীম্বির িংখ্ো বতর্গুণ কম্বর মিন্ট্রাল ব্রুকবলম্বর্ আরও মমািাইল 
মাম্বকন টগুবলম্বক অথন িরিরাি করম্বি  

  
  
গভর্নরেে ভাইটাল ব্রুকললর্ উর্যারগে (Vital Brooklyn initiative) অংশ লিসারে গত েছে আেম্ভ 
িওয়া ম াোইল  ারকন ট গ্র্যান্ট মরাগ্র্ার ে (Mobile Markets Grant Program) লিতীয় পর্নায়রক 
সিায়তা কেরত গভর্নে কুওর া আজ 500,000 ডলাে অর্ন সেেোরিে কর্া ম াষণা করেরছর্। 
মরাগ্র্া টি মসন্ট্রাল ব্রুকললর্ কল উলর্টিগুললরত অলিোসীর্ে খা্যদ্রেয ক্রয় কোে সুরর্াগ েৃলি কেরত 
এেং খা্য র্া পাওয়াে সম্ভাের্াে ্ী নস্থায়ী স সযা স ািার্ কেরত সরতজ শাকসলি এেং অর্যার্য 
খা্য সেেোিকােী ভ্রা য াণ কৃষকর্ে োজাে এেং ফুড পযালন্ট্রগুললরক অর্ন সেেোি কেরে।  
  
"স্থার্ীয় কল উলর্টিগুললে তাজা, স্থার্ীয় কৃলষজাত দ্রেয ক্রয় কোে ক্ষ তা লর্লিত কেরত এেং 
একটি স্বাস্থযকে জীের্র্াত্রাে জর্য ররয়াজর্ীয় সিায়তা র্ার্ কোরক লর্উ ইয়কন  অগ্র্ালিকাে 
ল্রয়রছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ভাইটাল ব্রুকললর্ উর্যারগে  ািযর , আ ো আ ার্ে খা্য 
েযেস্থায়, লেরশষ করে মসন্ট্রাল ব্রুকললরর্ে  রতা েলিত অিলগুললরত খার্যে চালি্া ও মর্াগারর্ে 
 রিয ভােসা য লেিার্ কেলছ। এখর্ও পর্নন্ত ভ্রা য াণ োজাে ক নসলূচে  ািযর  আ ো তাজা ফল 
এেং শাকসলিরত অযারেস লিগুণ করেলছ এেং এই র্তুর্ অর্ু্ারর্ে সুরর্ারগে  ািযর  অলিোসীর্ে 
 রিয আ ার্ে মপ ৌঁছাোে ক্ষ তা লতর্গুণ কোে জর্য আ ো কাজ কেলছ।"  
  
"সাশ্রয়ী োসস্থার্, স্বাস্থয মসো, এেং স্বাস্থযকে খা্যগুললরত অযারেরস লেলর্রয়ারগে বেষ য স ািার্ 
কেরত ভাইটাল ব্রুকললর্ উর্যাগ কাজ কেরছ", মলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ মিাচুল িম্বলর্। "সুষ  
পুলি এেং স্বাস্থযকে জীের্র্াত্রা গরে তুলরত ফল এেং শাকসলিে উপলভযতাে সম্প্রসােণ গুরুত্বপূণন। 
এই অর্ন সেেোি কল উলর্টিরত উন্নত খা্য েন্টর্ েযেস্থা লর্লিত করে, মসন্ট্রাল ব্রুকললরর্ আেও 
ভ্রা য াণ োজাে র্ার্ কেরে। অলিোসীর্ে সা লগ্র্ক জীের্র্াত্রাে  ার্ উন্নত কেরত তাো মর্ 
অর্ননর্লতক, সা ালজক, এেং স্বাস্থয সংক্রান্ত অলেচারেে সম্মুখীর্ ির্ তা ্েূীকেরণে জর্য আ ো 
কর াে পলেশ্র  করে চরললছ।"  
  



 

 

তাজা, স্বাস্থযকে খার্যে সেরর্রক মেলশ ররয়াজর্ র্াকা  ার্ুষর্ে কারছ মপ ৌঁছারর্াে একটি গুরুত্বপূণন 
উপায় িল ভ্রা য াণ ফুড অযারেস ইউলর্ট। পণূন-পলেসরেে  লু্ে ম্াকার্ ো র্তুর্ ফুড পযালন্ট্র 
বতলে ো পলেচালর্াে তুলর্ায় ভ্রা য াণ োজাে গ র্ মেলশ সিজ এেং ক  েযয়েহুল। মসগুলল 
লেলভন্ন অিলরক পলেরষো র্ার্ কেরত পারে এেং সীল ত গ র্শীলতা র্াকা  ার্ুষর্ে কারছ আেও 
ভারলাভারে মপ ৌঁছারত পারে। ম াোইল  ারকন টস গ্র্যান্ট মরাগ্র্ার ে লিতীয় পর্নারয়ে  ািযর , মেট আেও 
পাৌঁচটি োজাে সংর্কু্ত কোে এেং মসন্ট্রাল ব্রুকললরর্ পলেরষো ম্ওয়া অলিোসীর্ে সংখযা লতর্গুণ 
কোে আশা কেরছ।  
  
েতন  ারর্, ব্রুকললরর্ে 10টি কল উলর্টি লডলিরেে  রিয আটটিরত খার্য লর্োপত্তাে অভারেে িাে 
সেনালিক এেং খা্য সুেক্ষাে অভাে েলৃিে সেরর্রক মেলশ িাে মসন্ট্রাল ব্রুকললরর্। একটি লেরেষণ 
ম্লখরয়রছ মর্ ব্রুকললরর্ে লর্ম্ন আরয়ে অলিোসীো  লু্ে লজলর্স ক্ররয়ে জর্য উচ্চ আরয়ে 
অলিোসীর্ে মর্রক লতর্গুণ মেলশ ্রূে মর্রত পারে।  
  
লর্উ ইয়কন  মেট কৃলষ ও োজাে ্প্তে (New York State Department of Agriculture and 
Markets) েতন  ারর্ ম াোইল  ারকন ট গ্র্যান্ট মরাগ্র্ার ে রস্তারেে জর্য অর্ুরোি গ্র্িণ কেরছ। ভ্রা য াণ 
কৃষকর্ে োজাে চালর্াকােী ো ভ্রা য াণ জরুলে খা্য সেেোিকােী লিসারে ক নেত মর্াগয 
অ ুর্াফারভাগী রলতষ্ঠার্গুললরক www.grantsgateway.ny.gov এ লর্উ ইয়কন  গ্র্যান্টস মগটওরয়ে (New 
York State Grants Gateway)  ািযর  আরে্র্ কেরত উত্সালিত কো িরে।. মর্াগয রকল্পগুলল 
তাজা, স্থার্ীয় কৃলষজাত খা্য মসন্ট্রাল ব্রুকললরর্ েন্টরর্ে জর্য েির্ কো ভ্রা য াণ কৃষকর্ে োজাে 
ো ভ্রা য াণ জরুলে খা্য সেেোিকােীর্ে গ র্ ো সম্প্রসােণ কেরে। আম্বিিম্বর্র মেষ তাবরখ্ 
31মে জলুাই, 2019, িুিিার বিম্বকল 4মট।  
  
কৃবষ কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলম্বের্, "গভর্নরেে ভাইটাল ব্রুকললর্ উর্যাগটিে  ািযর , মসন্ট্রাল 
ব্রুকললরর্ে অলিোসীো র্ারত সাো েছে সিরজ সুলেিাজর্ক জায়গা মর্রক স্বাস্থযকে খাোে ক্রয় 
কেরত পারের্ তা লর্লিত করে আ ো মসন্ট্রাল ব্রুকললর্ কল উলর্টিে উপে একটি সার্নক রভাে 
মফলরত পােে।"  
  
বিম্বর্টর মরাোর্ পারম্বিাড িম্বলম্বের্, "আ ার্ে খা্যাভাস আ ার্ে কাজ, সু্কল, এেং সা লগ্র্ক 
ক নক্ষ তারক রভালেত করে আ ার্ে সমূ্পণন ল্র্টি মক র্ কাটরে তা লস্থে করে। স্বাস্থযকে খার্য 
আেও ভারলা অযারেস র্ার্ করে, আ ার্ে কল উলর্টি স্সযর্ে সুস্থ র্াকাে জর্য আ ো শুিু াত্র 
ররয়াজর্ীয় পুলি মপরতই সিায়তা কলে র্া, মসইসারর্ একটি রুটির্ অর্ুর্ায়ীতা ম্ে ব্র্লির্ 
জীের্াত্রা চালারতও সিায়তা কলে। আ ার্ে রলতরেশীর্ে আেও ভারলা মখরত এেং উন্নলতলাভ 
কেরত সিায়তা কোে জর্য ম াোইল  ারকন টস গ্র্যান্ট মরাগ্র্ার ে আেও এক পর্নারয়ে অর্ন সেেোি 
লর্লিত কোে জর্য আল  গভর্নে কুওর ারক ির্যো্ জার্াই।"  
  
বিম্বর্টর মজলর্র বমবর িম্বলর্, "সুস্থভারে মেৌঁরচ র্াকরত ররতযরকে স্বাস্থযকে খা্য ররয়াজর্। এই 
মরাগ্র্া টি লজপ মকাড এেং গ র্শীলতা লর্লেনরশরষ সকরলে জর্য তাজা এেং স্বাস্থযকে খার্যে 
উপলভযতা লর্লিত কেরত সিায়তা করে, এেং আ ার্ে কল উলর্টিে  রিয এটি সম্প্রসালেত িরত 
ম্রখ আল  গলেনত।"  

http://www.grantsgateway.ny.gov/#_blank


 

 

  
অোম্বিেবল িিিে এর্. বর্ক মপবর িম্বলম্বের্, "এটিে আেম্ভ মর্রক, ভাইটাল ব্রুকললর্ উর্যাগট্ 
ব্রুকললর্ লর্োসী পেেতী রজরেে, পুলিকে খা্য এেং একটি সুস্থ স্বাভালেক জীের্র্াত্রায় স ার্ 
অযারেস অজন র্ কোে ররয়াজর্ীয় সংস্থারর্ে লেষয়টি সুলর্লিত করেরছ। এই সাফরলযে মেলশেভাগ 
কৃলতত্ব উর্যাগটিে িাো সিায়তারাপ্ত ভ্রা য াণ খার্যে োজারেে উপে েতন ায়। আ াে 
লর্েনাচর্রকরেে তেরফ, আল  গভর্নেরক ির্যো্ জার্াই এেং সকরলে জর্য একটি স্বাস্থযকে 
জীের্র্াত্রা গ র্কােী এই কল উলর্টি োজােগুললরক ্ী নস্থায়ী করে তুলরত তাে এই ্ায়েিতারক 
কুলর্নশ জার্াই।"  
  
এম্বিেবল িিিে মাবরর্া মডবভলা িম্বলর্, "আ ার্ে কল উলর্টি জরুে খা্য সেুক্ষাে অভাে এখর্ও 
একটি গুরুতে স সযা। ব্রুকললরর্ে আেও মেলশ সংখযক অভােী  ার্ুষর্ে স্বাস্থযকে খা্য র্ার্ 
কেরত ম াোইল  ারকন টস গ্র্যান্ট মরাগ্র্া রক আেও অর্ন সেেোি করে উজ্জীলেত কোে জর্য এেং 
ভাইটাল ব্রুকললর্ উর্যারগ তাে স স্ত ররচিাে জর্য আল  গভর্নে কুওর ারক সািুো্ জার্াই।"  
  
অোম্বিেবল িিিে লোবিি ওোকার িম্বলম্বের্, "ভাইটাল ব্রুকললর্ উর্যারগে ম াোইল  ারকন টস 
গ্র্যান্টস এে লিতীয় পর্নায় আেম্ভ কোে জর্য আল  গভর্নেরক সািুো্ জার্াই। আ ার্ে 
রলতরেশীর্ে উন্নত  ারর্ে, পুলিকে খা্য র্ার্ কেরত অক্লান্ত পলেশ্র  করে চলা স্থার্ীয় রলতষ্ঠার্ 
মর্রক আল  আেও মেলশ সংখযক অংশগ্র্িণ এেং পেুস্কােরাপক ম্খাে আশা কেে। 55ত  
অযারস ব্লী লডলিরে স্বাস্থযকে খার্যে লেকরল্পে উপলভযতা এেং অযারেসরর্াগযতা েিনর্কােী তার্ে 
ররচিা সম্প্রসালেত কেরত এই অর্ন সেেোি সঠিক ল্রক আেও একিাপ অগ্র্সে িওয়া।"  
  
অোম্বিেবল িিিো ডাের্া বি. বরচাডন ির্ িম্বলম্বের্, "ররতযক লর্উ ইয়কন োসীে একটি স্বাস্থযকে, 
সুষ  খার্য ররেশালিকাে রাপয এেং ্ী নস্থায়ী খা্য বেষ য ্েূীকেরণে জর্য ব্রুকললরর্ে সকল 
অলিোসীর্ে জীের্র্াত্রা উন্নত কেরত গভর্নরেে লর্েলস ররচিারক আল  ির্যো্ জার্ারত চাই। 
ভাইটাল ব্রুকললর্ উর্যাগ আ ার্ে সেনালিক অর্গ্র্সে অলিোসীর্ে মসো করেরছ এেং কৃলষরক্ষত্র 
মর্রক আ ার্ে মটলেরল সরতজ খা্য লর্রয় আসরত সিায়তাকােী অলিোসী এেং স্থার্ীয় সংস্থাগুলল 
উভরয়ে কারছই ভ্রা য াণ ফুড অযারেস ইউলর্রটে জর্য অর্ন সেেোি একটি সুসংো্।"  
  
অোম্বিেবল িিিে বিম্বমর্ রাইট িম্বলর্, "আ ার্ে লকছু অিরল ্ী নস্থায়ী স্বারস্থযে বেষর যে স ািারর্ 
ভাইটাল ব্রুকললর্ উর্যাগ অভূতপূেনভারে কার্নকে। উর্যাগটিে ম াোইল  ারকন ট গ্র্যান্ট মরাগ্র্া  এই 
েছরে আেও উন্নত িরে র্ারত মেড-োই (Bed-Stuy) মত র্াকা কু্ষিাে লেরুরি রচাোলভর্ারর্ে 
(The Campaign Against Hunger)  রতা অংশগ্র্িণকােী সংস্থা, আ ার্ে আেও অলিোসীর্ে 
তাজা, স্বাস্থযকে খার্য অযারেস র্ার্ কেরে। গভর্নে কুওর া, আপর্াে মর্তৃত্ব এেং ব্রুকললরর্ে 
রলত আপর্াে অঙ্গীকােেিতাে জর্য, আপর্ারক ির্যো্।"  
  
অোম্বিমব্লী িিিে মজইম্বম আর. উইবলোমি িম্বলম্বের্, "একটি সুষ , স্বাস্থযকে খাোে ররতযক লর্উ 
ইয়কন োসীে রাপয এেং একটি লজপ মকাড ো অিল কখর্ই একজরর্ে তাজা খার্য অযারেস 
লর্র ন্ লশত কেরত পারে র্া। ভাইটাল ব্রুকললর্ উর্যারগে ম াোইল  ারকন ট গ্র্যান্ট মরাগ্র্ার ে আেও 



 

 

এক পর্নারয়ে অর্ন সেেোরিে জর্য এেং আ ার্ে মোরোরক সেস রয়ে মর্রক আেও শলক্তশালী ও 
স্বাস্থযকে োর্ারত তাে লর্েন্তে সিায়তাে জর্য আল  গভর্নেরক সািেুা্ জার্াই।"  
  
2018 সারলে আগে  ারস, ম াোইল  ারকন টস গ্র্যান্ট মরাগ্র্ার ে রর্  পর্নারয়ে  ািযর  পাৌঁচটি 
সংস্থারক সলম্মললতভারে রায় 500,000 ডলাে অর্ন সািার্য কো িরয়লছল। এই সংস্থাগুলল মসন্ট্রাল 
ব্রুকললর্ অিলগুললরক পলেরষো র্ার্ কেরত একটি আরগ মর্রক র্াকা ভ্রা য াণ োজাে ক নসলূচরক 
সম্প্রসালেত করেরছ ো একটি র্তুর্ ভ্রা য াণ োজাে ক নসূলচ োস্তোলয়ত করেরছ। রর্  পর্নারয়ে 
সকল ভ্রা য াণ োজােগুলল জলুাই র্াগা্ কাজ শুরু কেরে। রাপক এেং তার্ে আওতাভুক্ত 
অিলগুললে  রিয র্াকরে:  
  

• বিটি িাম্বভন স্ট (City Harvest), মর্ কল উলর্গুললরক পলেরষো ম্রে তাো িল মফাটন  
গ্র্ীলর্, রসরপে মলফাটন স গারডন র্স, ক্রাউর্ িাইটস, ব্রাউর্সলভলল, সাইররস লিলস, ইি 
লর্উ ইয়কন  এেং ফ্ল্যাটেশু।  

• মিড স্টাই কু্ষিার বিরুম্বে প্রচারাবভর্ার্ (Bed-Stuy Campaign Against Hunger), 
মেড-োই মত মর্ কল উলর্গুললরক পলেরষো ম্রে তাো িল েশুউইক, রসরপে 
মলফাটন স গারডন র্স, ক্রাউর্ িাইটস, ওসার্ লিল, ব্রাউর্সলভলল, সাইররস লিলস, ইি 
লর্উ ইয়কন , ইি ফ্ল্যাটেুশ এেং কযার্ালসন  

• কাউবিল ফর এর্ভােরর্ম্বমন্ট আইএর্বি.(Council on the Environment Inc.), 
মেড-োই, েুশউইক, ব্রাউর্সলভলল, সাইররস লিলস, ইি লর্উ ইয়কন , ইি ফ্ল্যাটেুরশে 
কল উলর্টিগুললরক পলেরষো র্ার্ করে।  

• ইউর্াইম্বটড কবমউবর্টি মিন্টারি, আইএর্বি.(United Community Centers, Inc.), 
ইি লর্উ ইয়কন , কযার্ালসন, ইি ফ্ল্যাটেুশ এেং ব্রাউর্সলভললে কল উলর্টিগুললরক 
পলেরষো র্ার্ করে।  

• ফুড িোঙ্ক ফর বর্উ ইেকন  বিটি (Food Bank for New York City), মেড-োই, 
েুশউইক, ব্রাউর্সলভলল, সাইররস লিলস, ফ্ল্যাটেুশ, ইি ফ্ল্যাটেুশ এেং কযার্ালসনে 
কল উলর্টিগুললরক পলেরষো র্ার্ করে।  

  
গভর্নরেে ভাইটাল ব্রুকললর্ উর্যাগ িল একটি র্তুর্ পূণনাঙ্গ উর্যাগ র্া স্বাস্থযকে খা্য সি উন্নলত 
লেিারর্ে আটটি স লিত লেষরয়ে উপে ্লৃি লর্েি করে। ভাইটাল ব্রুকললর্ লর্ম্নলললখত মসন্ট্রাল 
ব্রুকললর্ অিলগুললরত পলেরষো র্ার্ করে: মেডরফাডন  োইরভসান্ট; ব্রাউর্সলভলল; েুশউইক; 
কযার্ালসন, ক্রাউর্ িাইটস; সাইররস লিলস/ওসার্ লিল; ইি ফ্ল্যাতেুশ; ইি লর্উ ইয়কন ; রসরপে িাইটস; 
এেং রসরপে মলফাটন স গারডন র্স।  
  
ভাইটাল ব্রুকললরর্ে আেম্ভ িওয়াে পে মর্রক, লর্উ ইয়কন  মেট 1.825 ল ললয়র্ ডলাে লেলর্রয়াগ 
করেরছ এেং মসন্ট্রাল লর্উ ইয়রকন  পুলিকে খার্য অযারেস েৃলি কেরত ভ্রা য াণ োজাে ক নসূলচ, 
রেীর্র্ে জর্য খা্য সেুক্ষাে অভাে পেীক্ষা, র্ুোর্ে িাো পলেচাললত কৃষকর্ে োজাে, 
কল উলর্টি গারডন র্স, এেং একটি ফুড লডলিলেউশর্ িাে সাইটিং োলড সি র্তুর্ ক নসলূচ এেং 
উর্যাগ শুরু করেরছ।  
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