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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বর্উ ইয়কন রাম্বযের খাদ্ে বর্রাপত্তাহীর্তায় ভভাগা এিং রাম্বযের কৃষকম্বদ্র সাহায্ে করার যর্ে
গভর্ন র কুওম্বমা 1.5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার 'বিবডং বর্য়ইয়কন ভেট' ভক প্রদ্ার্ করার ভ াষণা
কম্বরম্বের্

রাম্বের চলমার্ র্াবরে বর্উ ইয়কন উম্বদ্োম্বগর অংে বহম্বসম্বি, এই অর্ন ায়র্ গুণমার্ সহ স্থার্ীয়
খাম্বদ্ের সম্বে বর্উ ইয়কনিাসীম্বদ্র সংয্ুক্ত করম্বত সাহায্ে করম্বি
এই অর্ন ায়র্ খাদ্ে সরিরাহ সচল রাখম্বত যটিল পবরিহর্ এিং লবযবেক সহায়তা প্রদ্ার্ কম্বর
DEC-র 'ভসিা বদ্িস' অর্ুষ্ঠাম্বর্ উত্তর-পূিন NY এর আঞ্চবলক খাদ্ে িোংম্বকর েবি এখাম্বর্

গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমো আজ 10টি আঞ্চলিক খোদ্য বযোাংমকর নর্টওযোমকন র জর্য 'লিল াং লর্উ ইযকন
নেট' (Feeding New York State) এর উমেমযয 1.5 লমলিযর্ মোলকন র্ িোমরর তহলবি ন োষণো
কমরমের্। এই অর্নোযর্, রোমজযর পলরমবয সুরক্ষো তহলবমির (Environmental Protection Fund)
মোধ্যমম উপিব্ধ করো হমযমে, COVID-19 লবশ্ববযোপী মহোমোরীর অর্ননর্লতক ও জর্স্বোমযযর প্রভোমবর
কোরমণ খোদ্য বযোাংক নসবোগুলির বলধ্নত চোলহদ্োর প্রলতলিযোয, এবাং খোদ্য র্ষ্ট হওযো প্রলতমরোধ্ করমত
রোমজযর চিমোর্ প্রমচষ্টোমকও এটি সমর্নর্ কমর।
"আপলর্ যলদ্ ইলতহোমস লিমর তোকোর্, কখর্ও কখর্ও মোর্ুষমক জোলগময তু িমত একটি সমকোমটর
প্রমযোজর্ হয," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সাংকট খোদ্য লর্রোপত্তোহীর্তোমক প্রকট কমর তু মিমে এটি এমর্ একটি লবষয যোর সোমর্ অমর্ক আমমলরকোর্ দ্ুভনোগযবযতঃ পলরলচত, এবাং আমরো শুধ্ু
মমর্োমযোগ লদ্লি তোই র্য, বরাং আমরো বযবযো লর্লি যোমত লর্উ ইযকন বোসীরো ক্ষু ধ্োতন র্ো র্োমকর্
এবাং তোজো, স্বোযযকর খোবোর পোর্।"
আজ ন োলষত অর্নোযর্ লিল াং লর্উ ইযকন নেটমক প্রলিযোজোত করো নযল্ফ-লযলতযীি দ্ুমধ্র পলরমোণ
বোডোমত সক্ষম করমব এবাং আঞ্চলিক খোদ্য বযোাংকগুমিোমত আর্ুমোলর্ক 900,000 গযোির্ লবতরণ
করমব; এবাং প্রোয 6.7 লমলিযর্ পোউন্ড মোর্সম্পন্ন, লর্উইযমকন উৎপোলদ্ত পণয আঞ্চলিক খোদ্য বযোাংমক
পোঠোমব।

COVID-19 লর্উ ইযমকন র খোদ্য দ্োর্ এবাং লবতরণ বযবযোর উপর মোরোত্মক প্রভোব নিিমে। লিল াং
লর্উ ইযকন নেমটর 10টি আঞ্চলিক খোদ্য বযোাংমকর নর্টওযোকন খোমদ্যর চোলহদ্ো 40 নর্মক 200 যতোাংয
বৃলি পোওযোর অলভজ্ঞতো করমে। গ্রোহক চোলহদ্ো বৃলি েোডোও, খোদ্য বযোাংকগুলি খোদ্য নকর্োর নক্ষমে
উমেখমযোগয বযোকিমগর নমোকোমবিো করমে যো সোধ্োরণত অর্ুদ্োমর্র সম্পূরক। একই সোমর্, লর্উ
ইযমকন র কৃ ষক এবাং দ্ুগ্ধ প্রলিযোকোরকরো ন যোলর এবাং উৎপোলদ্ত লজলর্ষপমের লবলি করোর বোজোর
হোলরমযমে, যোর িমি খোদ্য এবাং দ্ুধ্ অপচয হমযমে। এই অর্নোযর্ খোদ্য বযোাংক এবাং কৃ ষকমদ্র
প্রমযোজর্ীয অলতলরক্ত িলজলেক এবাং পলরবহর্ সহোযতো প্রদ্োর্ করমব যোমত অভোবগ্রস্ত বযলক্তমদ্র খোদ্য
লবতরণ করো যোয।
এই ন োষণোটি নম মোমস গভর্নর কুওমমোর কতৃন ক ন োলষত 25 লমলিযর্ মোলকন র্ িোমরর র্োলরয লর্উ
ইযকন উমদ্যোগমক সমর্নর্ কমর, যো লর্উ ইযকন বোসীমদ্র, যোমদ্র সবমচময নবলয প্রমযোজর্, তোমদ্র জর্য
উদ্বৃত্ত কৃ লষপণযমক টোমগনট কমর, রোমজযর খোদ্য বযোাংমকর নর্টওযোমকন র মোধ্যমম। নেট ল পোটনমমন্ট অি
এলগ্রকোিচোর অযোন্ড মোমকন টস (State Department of Agriculture and Markets) দ্রুত উদ্বৃত্ত কৃ লষ
পণয লর্উ ইযমকন র খোদ্য বযোাংমকর নর্টওযোমকন র মোধ্যমম যোমদ্র সবমচময নবলয প্রমযোজর্ তোমদ্র কোমে
নপ ৌঁমে লদ্মত কোজ করমে।
বডপাটনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্যাম্বভনেম্বর্র (Department of Environmental
Conservation) কবমের্ার, ভিবসল ভসম্বগাস িম্বলর্, "আমোমদ্র সোর্ী লর্উ ইযকন বোসীমদ্র সোহোযয করো
এত নবলয গুরুত্বপূণন বো এত প্রমযোজর্ীয আমগ কখমর্ো লেি র্ো, কোরণ সোরো রোজয জুমড
পলরবোরগুমিো িমবধ্নমোর্ খোদ্য লর্রোপত্তোহীর্তোর সম্মুখীর্ হমি, যো COVID-19 এর তরঙ্গ প্রভোমবর
কোরমণ আমরো খোরোপ হময পমডমে। লর্উ ইযকন নেট আবোর লিল াং লর্উ ইযকন নেট, খোদ্য বযোাংক
নর্টওযোকন , এবাং কৃ ষক, যোরো গুণগত মোর্ সম্পন্ন, যোর্ীযভোমব প্রস্তুত কৃ লষজোত পণয এবাং অর্যোর্য
পণয উৎপোদ্র্ করমত সক্ষম যো যলক্তযোিী পলরবোর এবাং সম্প্রদ্োয গমড তু িমত সোহোযয করমব,
তোমদ্র সোমর্ অাংযীদ্োলরত্ব করমত নপমর গলবনত।"
অেরাম্বযের কৃবষ কবমের্ার বরচাডন এ. িল িম্বলর্, "মোে কমযক মোমসর মমধ্য, গভর্নমরর র্োলরয
NY নপ্রোগ্রোম িক্ষ িক্ষ পোউমন্ডর উদ্বৃত্ত দ্ুধ্ এবাং কৃ লষজোত পণয আমোমদ্র খোমোর নর্মক নসই সব
সম্প্রদ্োযগুলির উমেমযয পুর্লর্নমদ্ন লযত কমরমে জোএর নসগুলির প্রমযোজর্ সব নচময নবলয। DEC-র এই
অলতলরক্ত তহলবি র্োলরয NY নপ্রোগ্রোমমক এবাং আমোমদ্র খোদ্য বযোাংকগুমিোর গুরুত্বপূণন কোজমক সমর্নর্
করমব এই স্বোযযকর, পুলষ্টকর খোদ্য প্রলিযোকরণ এবাং পলরবহর্ করোর ক্ষমতো বোলডময এবাং খোদ্য
সরবরোহ যৃঙ্খমির মধ্য লদ্ময নসগুলি অগ্রসর মোধ্যমম।"
বিবডং বর্উ ইয়কন ভেট এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর ডোর্ ইগার্ িম্বলর্, "লর্উ ইযমকন আমোমদ্র 10টি
খোদ্য বযোাংক DEC আমোমদ্র নয সুমযোগ লদ্মি তোর জর্য কৃ তজ্ঞ। লর্উ ইযকন বোসী যোরো তোমদ্র আয
হোলরমযমে তোমদ্র ক্ষু ধ্োর ভয করো উলচত র্য, লবমযষ কমর এমর্ এক সমময যখর্ আমোমদ্র
উৎপোদ্র্যীি কৃ ষকমদ্র কোমে পুলষ্টকর কৃ লষজোত পণয এবাং দ্ুগ্ধজোত পণয উপিভয আমে। এই তহলবি
েোডো, এই খোমদ্যর নবযীরভোগই অপচয হময নযত, যো পলরমবমযর উপর প্রভোব নিিত। আমরো

এখর্ লর্উ ইযমকন র কৃ ষকমদ্র জর্য গ্রোহক হমত সক্ষম, এবাং আমোমদ্র প্রলতমবযীমদ্র, যোমদ্র চোলহদ্ো
আমে, তোমদ্র সমবনোচ্চ মোমর্র খোদ্য সরবরোহ করমত সক্ষম।"
লিল াং লর্উ ইযকন নেট প্রলত বের 5,000টিরও নবলয িু পযোলি, সুযপ লকমচর্, আশ্রযমকন্দ্র এবাং
অর্যোর্য কমনসূচীর মোধ্যমম িক্ষ িক্ষ মোর্ুষমদ্র খোওযোমত সহোযতো কমর। খোদ্য বযোাংমকর প্রলতলর্লধ্ত্ব
করমত এবাং লযক্ষোর প্রমচষ্টোয তোমদ্র সহোযতো করমত এবাং তহলবি সাংগ্রমহর প্রমচষ্টোয সোহোযয করোর
জর্য 2004 সোমি এটি গঠিত হয। লিল াং লর্উ ইযকন নেট এই আঞ্চলিক খোদ্য বযোাংকগুমিোর
লমযর্মক সমর্নর্ কমর: প্রলতটি সম্প্রদ্োমযর প্রলতটি মোর্ুমষর যোমত ভোমিো, স্বোযযকর খোমদ্যর অযোমেস
র্োমক তো লর্লিত কমর; খোদ্য লর্রোপত্তোহীর্তো সম্পমকন সমচতর্তো বৃলি কমর; এবাং দ্োর্ এবাং
নস্বিোমসবকমদ্র সোহোযয উৎসোলহত কমর।
লর্উ ইযকন রোজয দ্ী নকোি যোবত ক্ষু ধ্োর লবরুমি িডোইমযর প্রলত প্রলতশ্রুলতবি এবাং গভর্নর কুওমমো
সোম্প্রলতক বেরগুলিমত যুগোন্তকোরী উমদ্যোগ এবাং কমনসূচী চোিু কমরমের্, যোর মমধ্য আমে কোউলিি
অর্ হোাংগোর এযোন্ড িু পলিলস (Council on Hunger and Food Policy), ভোইটোি ব্রুকলির্
(Vital Brooklyn) এবাং নর্ো েু ম ন্ট নগোজ হোাংলর ইলর্লযমযটিভ (No Student Goes Hungry
initiative), যো ক্ষু ধ্োর সোমর্ িডোই করমত, স্বোযযকর, যোর্ীযভোমব প্রোপ্ত খোবোমরর উপিভযতো উন্নত
করমত এবাং লর্উ ইযমকন িলিত খোবোর এবাং পোর্ীযগুলি বলঞ্চত সম্প্রদ্োযগুলির কোমে নপ ৌঁমে লদ্মত
সোহোযয করমব। গভর্নর কুওমমো আমগ এই বেমর 4.3 লমলিযর্ মোলকন র্ িোমরর নবলয অর্ুদ্োর্
ন োষণো কমরলেমির্, আজমকর অর্ুদ্োমর্র ন োষণো তোর উপর আমরো গমড নতোমি রোজয জুমড
প্রকল্পগুলির জর্য যো ক্ষু ধ্ো নরোধ্ করমত সোহোযয করমব এবাং খোদ্য বমজন যর লর্ষ্পলত্ত হ্রোস করমত
সহোযতো করমব খোদ্য দ্োর্ এবাং পুণরোয বযবহোরমযোগয করোর মোধ্যমম। অর্ুদ্োর্গুলিও গভর্নমরর
স্বোক্ষলরত 2019 িু ন োমর্যর্ অযোন্ড িু স্ক্র্যোপস লরসোইললাং িযমযর (2019 Food Donations
and Food Scraps Recycling law) সোিমিযর লভলত্তমত গঠিত, যোর জর্য প্রর্মম অভোবগ্রযমদ্র
নভোজয খোদ্য দ্োর্ করোর জর্য সমস্ত মমর্োর্ীত িু স্ক্র্যোপ নজর্োমরটর বোধ্য কমর, এবাং লদ্বতীযত,
যলদ্ নকোর্ও কোযনকর পুর্বনযবহোরমযোগয নিলসলিটি 25 মোইমির মমধ্য অবলযত র্োমক তোহমি খোদ্য
স্ক্র্যোপগুলি পুর্বনযবহোর করো।
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