
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সঙ্কটকালীর্ খাদ্ে প্রদ্ার্কারীম্বদ্র বর্উ ইয়ম্বকন র পবরিারগুবলর কাম্বে বর্উ 
ইয়ম্বকন র কৃবি পণ্ে সরিরাহ অিোহত রাখার ঘ ািণ্া কম্বরম্বের্  

  
র্াবরে NY এর জর্ে বর্ম্বিবদ্ত ঘমাট তহবিল এখর্ 35 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  
আজ পর্নন্ত, 16 বমবলয়র্ পাউম্বেরও ঘিবে দ্গু্ধ, উৎপাদ্র্, মাাংস এিাং আম্বরা বর্উ ইয়কন  কৃিকম্বদ্র 

কাে ঘেম্বক ঘকর্া হম্বয়ম্বে এিাং রাজে জমু্ব়ে 823,883 পবরিারম্বক প্রদ্ার্ করা হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে র্াররশ রর্উ ইয়কন  ঘরাগ্রামমর (Nourish 
New York program) জর্য অ্রিররক্ত 10 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিার উৎসগন করা হমে, ো এই 
ঘরাগ্রামম ঘমাট অ্র্নায়মর্র পররমাণ 35 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিামর রর্ময় আসমে। এই অ্র্নায়র্ রর্উ 
ইয়মকন র জরুরী খাদ্য সরেরাহকারীমদ্র রর্উ ইয়মকন র কৃষক এেং দ্গু্ধ রস্তুিকারকমদ্র কাে ঘর্মক 
উদ্বতৃ্ত পণয ক্রয় করা অ্েযাহি রাখমি এেং েেমরর ঘশমষ রর্উ ইয়মকন র দ্সু্থ পররোরগুরির কামে 
সরেরাহ করমি পারমে, এমর্ রক েুটির ঘমৌসুমমও, ো পররোরগুরির জর্য একটি চ্যামিরজং সময় 
হমি পামর। রর্উ ইয়মকন র দ্গু্ধ চ্াষীরা মিূ োজার হারামর্ার কারমণ এেং ঘে উমেখমোগয চ্ারহদ্া 
রর্উ ইয়মকন র খাদ্য েযাংকগুরি COVID-19 মহামারীর ফমি ঘদ্খরেি, িার কারমণ ঘে আরর্নক 
সমসযার সম্মুখীণ হরেমির্ রর্উ ইয়মকন র দ্গু্ধ চ্াষীরা িার ররিরক্রয়ায় এররি 2020 সামি গভর্নর 
রর্ম র্াররশ রর্উ ইয়কন  কমনসূচ্ীর কর্া ঘ াষণা কমরর্ কমনসচূ্ী শুরু হওয়ার পর ঘর্মক 16 
রমরিয়র্ পাউমেরও ঘেরশ দ্গু্ধজাি পণয, িাজা ফি এেং শাকসেরজ, মাংস এেং আমরা অ্মর্ক 
রকেু ঘকর্া হময়মে এেং 8,23,883টি পররোরমক সরেরাহ করা হময়মে।  
  
"আমামদ্র সোর জর্য, োর মমযয আমে আমামদ্র কৃরষ সম্প্রদ্ায় এেং িারা ঘে সে 
পররোরগুরিমক খাওয়ায়, এই মহামারী অ্িযন্ত কঠির্ সময়। র্াররশ রর্উ ইয়কন  ঘরাগ্রাম সফিভামে 
আমামদ্র পররোর, আমামদ্র খাদ্য েযাংক এেং আমামদ্র কৃষকমদ্র মমযয ঘে েযেযার্ রেি, িা দ্রূ 
কমরমে।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "িেুও, আমামদ্র সমামজ খুে স্পষ্ট চ্ারহদ্া আমে। র্াররশ রর্উ 
ইয়কন  কমনসূচ্ী রসাররি কমর এেং আমামদ্র আঞ্চরিক খাদ্য েযাংক এেং স্থার্ীয় খাদ্য 
সরেরাহকারীমদ্র আমরা 10 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিার রদ্ার্ কমর আমরা রর্উ ইয়কন োসীমদ্র িামদ্র 
রময়াজর্ীয় খাদ্য ঘপমি সাহােয করা অ্েযাহি রাখমি পারর এেং িার সামর্ েুটির ঘমৌসুমম আমামদ্র 
কৃষকমদ্র অ্র্ননর্রিক সরুেযা রর্রিি করমি সাহােয করমি পারর, ো পররোরগুরির জর্য একটি 
চ্যামিরজং সময় হমি পামর।"  



 

 

  
এই ঘরাগ্রামমর রদ্বিীয় রাউমের জর্য িহরেি রদ্ার্ করা হমে ঘফডামরি কমরার্াভাইরাস এইড, 
রররিফ অ্যাে ইমকার্রমক রসরকউররটি অ্যাক্ট (Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security Act) ঘর্মক। এটি খাদ্য েযাংক এেং জরুরী খাদ্য সরেরাহকারীমদ্র কামে 31 রডমসম্বর 
2020 পেনন্ত েরযনি রেদ্যমার্ চু্রক্তর মাযযমম খাদ্য েযাংক এেং জরুরী খাদ্য সরেরাহকারীমদ্র কামে 
পুর্েনন্টর্ করা হমে। জরুরী খাদ্য সরেরাহকারীরা িামদ্র জর্য েরাদ্দকৃি অ্র্ন খরচ্ করমি পামরর্ 
এইভামে:  
  

•  টর্া/দ্ামর্র মাযযমম খাদ্য-ড্রাইভ স্থাপর্ করা (রর্মদ্ন রশকা এখামর্উপিব্ধ);  
• পরর্র, দ্ই, দ্যু, টক রক্রম এেং মাখমর্র মি পমণযর জর্য মুরদ্র ঘদ্াকামর্ রররডম করা 

োয় এমর্ ঘডয়ারর ভাউচ্ার রেিরণ, এেং/অ্র্ো;  
• িামদ্র খাদ্য কমনসচূ্ীর জর্য সরাসরর রর্উ ইয়কন  দ্গু্ধ/খাদ্য রস্তুিকারকমদ্র কাে ঘর্মক পণয 

ক্রয় করা।  
  
ঘেম্বটর কৃবি কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলর্, "আরম আমামদ্র গভর্নরমক যর্যোদ্ জার্াই র্াররশ 
রর্উ ইয়কন  কমনসচূ্ীর রসামরর জর্য, ো সফিভামে আমামদ্র কৃষক এেং আমামদ্র পররোমরর মমযয 
সংমোগ স্থাপর্ করমে। আরম এই ঘরাগ্রামমর েযারি এেং ঘে সম্পকন গুরি গম়ে উমেমে িা রর্ময় 
গরেনি। র্াররশ রর্উ ইয়কন  পররোরগুরিমক িাজা এেং পুরষ্টকর স্থার্ীয় খাদ্য এেং আমামদ্র কৃরষ 
উৎপাদ্ক এেং ররক্রয়াকারকমদ্র জর্য একটি রময়াজর্ীয় োজার রদ্ার্ কমরমে। এই মহামারীর 
ঘমাকামেিায় একটি রাজয রহমসমে আমরা অ্মর্ক অ্গ্রগরি কমররে; োই ঘহাক, অ্র্ননর্রিক চ্যামিজ 
অ্মর্মকর জর্য অ্েযাহি রময়মে। আরম এই অ্র্নেহ কমনসূচ্ীর পরেিী পেনায় এেং আমামদ্র কৃরষ 
সম্প্রদ্ায় এেং আমামদ্র ররিমেশীমদ্র উপর এর দ্ী নস্থায়ী রভামের জর্য আশা কমর আরে।"  
  
রাজে স্বাস্থ্ে দ্প্তম্বরর (State Department of Health) কবমের্ার ডঃ হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, 
"রেমশষ কমর মহামারীর সময়, জর্স্বামস্থযর জর্য এটা অ্পররহােন ঘে মার্ুমষর জর্য পেনাি পররমামণ 
পুরষ্টকর খাোর ঘের্ উপিভয র্ামক। গভর্নমরর পুরষ্ট উমদ্যাগ এই সমময় রেমশষভামে সহায়ক, কারণ 
এটি এক সামর্ দ্টুি সমসযার সমাযার্ কমর, কু্ষযািন রর্উ ইয়কন োসীমদ্র পুরষ্ট সহায়িা রদ্ার্ কমর 
এেং অ্সুরেযায় র্াকা কৃষকমদ্র অ্র্ননর্রিক সহায়িা রদ্ার্ কমর।"  
  
শুরু ঘর্মক 25 রমরিয়র্ মারকন র্ ডিামরর র্াররশ রর্উ ইয়কন  উমদ্যাগ 3,438টি খাদ্য রেিরণমক 
সমর্নর্ কমরমে, ঘেমর্ দ্যু, দ্ই, রচ্জ, পরর্র, এেং মাংস, সামুরিক খাদ্য, রডম এেং আমরা অ্মর্ক 
ঘডয়ারর পণয রর্উ ইয়মকন র 8,23,883টি পররোরমক রদ্ার্ কমর। খাদ্য েযাংমকর ক্রময়র মাযযমম, 
4,140টি খামার রভারেি হময়মে, কৃষকমদ্র উদ্বতৃ্ত দ্যু রর্ষ্পরত্ত করা ঘর্মক অ্েযাহরি রদ্ময়মে এেং 
উৎপাদ্কমদ্র িামদ্র পণয রেরক্র করার জর্য একটি স্থার্ সরেরাহ কমরমে। 25 রমরিয়র্ মারকন র্ 
ডিামরর এই রেরর্ময়াগ অ্মক্টােমরর ঘশমষ েযয় করা হমে।  
                           
COVID-19 মহামারীর ফমি রর্উ ইয়মকন র খাদ্য েযাংকগুমিামি র্াটকীয়ভামে চ্ারহদ্া েৃরি ঘপময়মে, 
রকেু রকেু অ্ঞ্চমি 200 শিাংশ পেনন্ত, ঘেমহিু েহু রর্উ ইয়কন োসী ঘটরেমি খাোর রাখার জর্য 

https://agriculture.ny.gov/charitable-food-drive-through-events-guidance


 

 

সংগ্রাম করমে। একই সমময়, রর্উ ইয়মকন র কৃষক এেং উৎপাদ্করা িামদ্র রর্জস্ব অ্ভূিপূেন, চ্রম 
আরর্নক সমসযার সম্মুখীর্ হময়মে। অ্মর্মক সু্কি এেং ঘরসু্টমরন্ট েন্ধ হময় োওয়ার ফমি িামদ্র 
োজামরর 50 শিাংশ পেনন্ত সামরয়কভামে হাররময়মের্।  
  
র্াররশ রর্উ ইয়কন  উমদ্যামগর ঘর্িৃমে আমের্:  
  

• ঘস্টট রক্রয়ারণািী ও অ্েকাোমমার (State Operations and Infrastructure) পররচ্ািক, 
ঘকরি কারমংস  

• ররচ্াডন  েি, কৃরষ করমশর্ার  
• ঘরাসার্া ঘরাসামডা, ঘসমক্রটারর অ্ে ঘস্টট  
• কররম কামারা, অ্রফস অ্ভ ঘফইর্-ঘেসড করমউরর্টি ঘডমভিপমমন্ট সারভন মসমসর রর্েনাহী 

পররচ্ািক  
• ফ্র্যার্ েযামরট, র্র্-ররফমটর পররচ্ািক  
• মাইক ঘহইর্, অ্রফস অ্ভ ঘটম্পরারর অ্যাে রডজযারেরিটি অ্যারসস্টযামের করমশর্ার  

  
###  
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