
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 18/7/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেম্বের খামাম্বরর ভবিষ্েৎ বর্ম্বয় কিা িলম্বে হেেিোপী শ্রিণ 

সফম্বরর সূচর্া করম্বলর্  

    

লং আইলোম্বের হেকম্ব াল্ডারম্বের সাম্বি হগালম্বেবিল বিঠক হেেিোপী শ্রিণ সফম্বরর 

সূচর্া করম্বলা  

    

হসের্গুবল বর্উ ইয়ম্বকনর খামাবর এিং খামাম্বরর ভবিষ্েৎ বর্ম্বয় কিা িলম্বে কৃবষ্বেম্বের 

সাম্বি যুক্ত  ম্বি  

   

প্রিম হসের্গুবল অর্ুষ্ঠিে  ম্বি সাম্বফাক ও ব্রুম কাউবিম্বে  

   

    

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্ন হেকের খামাকরর ভথিষ্যকের িযাপাকর এক্টে 

হেেিযাপী শ্রিণ সফকরর (listening tour) সূচর্া ক্রকলর্। শ্রিণ সফকরর থসথরজটে হেেকক্ 

সরাসথর খামাথরকের হিকক্ জলিায়,ু ক্মীিাথ র্ী, এিং অি ননর্থেক্ ক্াটিকর্যর িযাপাকর োকের 

অগ্রাথিক্ার সম্পকক্ন শুর্কে থেকি এিং এটে কৃ্থষ্, পুটি, এিং পথরকিশ খাকে অথে গুরুত্বপূণ ন 

ে থিল ও পথলথস পথরিেনকর্র জর্য হেকের হফডাকরল অগ্রাথিক্ারকক্ অিগে ক্রকে সা ায্য 

ক্রকি। গভর্ নর হ াক্ল সাকফাক্ ক্াউথির ব্রুকর্া ফাম ন (Bruno Farm) পথরেশ নর্ ক্কর শ্রিণ 

সফকরর সূচর্া ক্করর্ এিং হসখাকর্ খামাথরকের হিকক্ োকের সাফলয ও উকেকগর িযাপাকর 

হশার্ার জর্য লং আইলযান্ড ফাম ন ব্রুয়াথর (Long Island Farm Brewery)/ওয়াোর ড্রংক্ার 

ফযাথমথল ফাকম নর (Water Drinker Family Farm) হেক্ক াল্ডারকের সাকি এক্টে হগালকেথিল 

হসশর্ আকয়াজর্ ক্করর্। গভর্ নর এিং হলফকেকর্ি গভর্ নর আগামী মাসগুথলকে কৃ্থষ্ ক্থমশর্ার 

থরচাডন এ. িকলর আকয়াড্জে শ্রিণ হসশর্গুথলর (Listening Sessions) সাকি য্ুগপৎভাকি 

হেেজকুে সফর অিযা ে রাখকির্, হয্খাকর্ এক্াথিক্ হসশর্ থর্ি নাথরে ক্রা  কয়কে য্াকে থর্ড্িে 

ক্রা য্ায় হয্ হেেিযাপী খামার সম্প্রোকয়র য্াকে থর্কজকের মে প্রক্াকশর এক্টে সুকয্াগ িাক্কি। 

  

"থর্উ ইয়কক্নর কৃ্থষ্ থশল্প আমাকের অি নর্ীথের, আমাকের সম্প্রোয়সমূক র, এিং আমাকের 

জীির্য্াপকর্র পন্থার জর্য অেযািশযক্ীয়, এিং আমরা থর্ড্িে ক্রকে চাই হয্ই ম ামারী হিকক্ 

পুর্রুদ্ধাকরর সময় য্াকে আমরা খামাকরর উপর থিকশষ্ গুরুত্ব থেকে পাথর," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "আমাকের খামারগুথল সি নো আমাকের পাকশ আকে, এিং আমাকেরকক্ োকের পাকশ 

িাক্কে  কি, এিং এই শ্রিণ সফরগুথল আমাকেরকক্ কৃ্থষ্ সম্প্রোকয়র সমসযা ও সুকয্াগ থর্কয় 

ক্াজ ক্রকে সা ায্য ক্রকি। থর্উ ইয়কক্নর খামাথরকের এিং সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসীর প্রথে আমার 



িােনা  কলা: আথম আপর্াকের ক্িা হশার্ার জর্য, আপর্াকের সমি নর্ ক্রার জর্য এিং 

আপর্াকের ক্াকে গুরুত্বপূণ ন এমর্ থিষ্কয় পেকেপ হর্ওয়ার জর্যই এখাকর্ আথে।"  

  

"আমাকের কৃ্থষ্থশকল্পর জর্য এক্টে সম্ভিপর ও হেক্সই ভথিষ্যৎ থর্ড্িে ক্রার জর্য থর্উ 

ইয়কক্নর আমাকের খামাথরকের সাকি ক্াজ ক্রা অথে গুরুত্বপূণ ন," হলফম্বের্োি গভর্ নর 

অোিবর্ও হেলগাম্বো িম্বলর্। "য্খর্ আথম ক্ংকগ্রকস থেলাম, আমার সিকিকক্ িে 

অগ্রাথিক্ারগুথলর এক্টে থেকলা আমাকের হেকের খামাথরকের সাকি ক্াজ ক্রা এিং ে থিল ও 

পথলথস উভয় িযাপাকর হফডাকরল সরক্াকরর সমি নর্ হপকে ক্াজ ক্রা। শ্রিণ সফল খামাথরকের 

হিকক্ োকের অজনর্ ও উকেকগর িযাপাকর সরাসথর হশার্ার জর্য এিং কৃ্থষ্ থশল্পকক্ উন্নে ক্রকে 

সা ায্য ক্রার জর্য আমরা ক্ী পেকেপ থর্কে পাথর ো আকলাচর্া ক্রার জর্য এক্টে োরুণ 

উপায়।"  

    

হেেিযাপী শ্রিণ সফর হেকের ক্ম নক্েনাকের এিং কৃ্থষ্থশকল্পর হর্েৃিৃন্দকক্ র্াগথরক্কের সাকি 

য্ুক্ত  কয় থর্উ ইয়ক্ন হেকের 2023 খামার থিকলর (2023 Farm Bill) গুরুত্ব এিং ক্ীভাকি এটে 

থর্উ ইয়কক্নর খামারসমূ কক্ থিক্থশে ও হেক্সই  কে সা ায্য ক্রকি হস সম্পকক্ন োকের ক্িা 

শুর্কে এক্টে সুকয্াগ প্রোর্ ক্কর। থর্উ ইয়ক্ন হেে কৃ্থষ্ ও িাজার থডপােনকমি (New York 

State Department of Agriculture and Markets, AGM) এিং সমক্ে হেে একজড্িগুথলর 

সাকি হয্ৌিভাকি আকয়াড্জে সফরটে আজকক্ শুরু  য় সাকফাক্ ক্াউথির থরভারক কডর সাকফাক্ 

ক্াউথি ক্থমউথর্টে ক্কলকজ (Suffolk County Community College)। ক্থমশকর্র িকলর সাকি 

হয্াগ হেয় থর্উ ইয়ক্নকেকের স্বাস্থ্য থডপােনকমকির (New York State Department of Health, 

DOH)থর্ি না ী হডপুটে ক্থমশর্ার ডাাঃ ইউড্জর্ হ সথলর্ এিং থর্উ ইয়ক্ন ফাম ন িুযকরার (New York 

Farm Bureau) প্রথেথর্থিগণ।  

    

থেেীয় হসশর্টে থর্ি নাথরে  কয়কে ব্রুম ক্াউথির থিং যামেকর্, হসামিার, 25 জলুাই, েুপুর 

1:00োয়, ক্কর্ নল হক্াঅপাকরটেভ এক্সকের্শর্ ব্রুম ক্াউথিকে (Cornell Cooperative Extension 

Broome County)। ক্থমশর্ার িকলর সাকি হেকের অংশীোরগণ, অযাকসম্বথল কৃ্থষ্ ক্থমটের 

(Assembly Agriculture Committee) প্রিার্ হডার্া লুপাকডনা, এিং থর্উ ইয়ক্ন ফাম ন িুযকরার 

প্রথেথর্থিগণ। অংশগ্র ণক্ারীরা থিং যামের্ হসশকর্র জর্য RSVP ক্রকে পারকির্ 

FarmBill@agriculture.ny.gov এ ইকমইল ক্কর।   

    

হেেজকুে অর্ুটিে অর্যার্য হসশর্গুথল আগামী সপ্তা গুথলকে হ াথষ্ে  কি। থলথখে মোমে 

জমা হেওয়া য্াকি FarmBill@agriculture.ny.gov।  

    

হেম্বের কৃবষ্ কবমের্ার বরচােন এ. িল িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেকে আমাকের কৃ্থষ্ সম্প্রোকয়র 

সক্ল খাকে খামার থিলটের এক্টে েুেনান্ত প্রভাি রকয়কে, এিং আমরা আমাকের অংশীোর ও 

হেক্ক াল্ডারকের ক্াকে শুর্কে চাই হয্ োকের জর্য ক্ী জরুথর। য্খর্ আমরা অযালিাথর্কে 

আসন্ন খামার থিল হসশর্ চলাক্ালীর্ সমকয় আমাকের খামাথরকের পকে ক্িা িলার জর্য প্রস্তুথে 

থর্ড্ি, েখর্ আমরা আমাকের ক্াকে প্রেত্ত মোমে গুরুত্ব স ক্াকর গ্র ণ ক্রকিা এিং আমাকের 

পথলথসর অগ্রাথিক্ারকক্ অিগে ক্রকে ো িযি ার ক্রকিা। আথম সক্লকক্ উৎসাথ ে ক্রথে 

আজকক্র হ াথষ্ে হসশর্গুথলর এক্টেকে আমাকের সাকি হয্াগ থের্ িা গ্রীকের িাথক্ অংশ ও 
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ফল হমৌসুকম আমরা য্খর্ আমাকের ম ার্ হেেিযাপী আপর্াকের ক্িা শুর্কে সফর ক্রকিা, 

েখর্ আমাকের সাকি হয্াগ থের্।"  

    

হেম্বের বসম্বর্ের বমম্বেল ব ঞ্চি িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর খামাথরকের এমর্ সক্ল ক্কের হেথিকল 

এক্টে আসর্ প্রকয়াজর্ হয্খাকর্ িে থশল্প-সংজ্ঞাথয়ে ক্রার থিষ্য়সমূ  থর্কয় আকলাচর্া ক্রা  য়, 

সাথি নক্ কৃ্থষ্খাকে য্ার িযাপক্ সুেরূপ্রসারী প্রভাি িাক্কি। এই শ্রিণ সফরগুথল আমাকের কৃ্থষ্ 

সম্প্রোকয়র জর্য 2023 হফডাকরল খামার থিলটে তেথরর অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন প্রড্িয়ায় মে 

প্রক্াকশর এক্টে গুরুত্বপূণ ন সুকয্াগ প্রোর্ ক্কর, য্াকে থিলটে েুদ্র-হিকক্-মাঝাথর আক্াকরর থর্উ 

ইয়ক্ন খামাথরকের জর্য ক্াজ ক্কর, থিকশষ্ ক্কর হয্ক েু এটে এমর্ এক্টে জােীয় লযান্ডকেপ 

হয্খাকর্ প্রায়শই িে কৃ্থষ্ খামারকক্ অগ্রাথিক্ার প্রোর্ ক্রা  য়। আথম িযাপক্ িযাথপ্তর 

হেক্ক াল্ডারকের ক্াে হিকক্ এ িযাপাকর শুর্কে চাই য্াকের সােয থর্উ ইয়ক্ন হেকের 

অগ্রাথিক্াকরর প্রথেফলর্ক্ারী এক্টে হফডাকরল খামার থিকলর জর্য আমাকের লোইকক্ 

হজারোর ক্রকি।"  

    

অোম্বসেবল সেসে হোর্া লুপাম্বেনা িম্বলর্, "শ্রিণ সফরগুথল আমাকের জর্য োরুণ এক্টে 

সুকয্াগ য্াকে ক্কর আমরা হেে ও হফডাকরল কৃ্থষ্ পথলথস োরা সিকিকক্ হিথশ প্রভাথিে 

হেক্ক াল্ডারকের ক্িা সরাসথর শুর্কে পাথর। সংগৃ ীে মোমে থর্উ ইয়ক্নকক্ আমাকের খামার 

থিকলর অগ্রাথিক্ার এমর্ভাকি তেথর ক্রকে থেকি য্াকে চলমার্ ে থিল ও পথলথস সমসযাগুথলর 

সমািার্  য়। আথম চাই য্াকে এখাকর্ িযাপক্ভাকি মার্ুষ্ হয্াগোর্ ক্কর য্াকে ক্কর আমরা 

অকর্ক্ েৃটিভথি শুর্কে পাথর।"  

    

বর্উ ইয়কন ফাম ন িুেম্বরার হপ্রবসম্বেি হেবভে বফোর িম্বলর্, "খামার থিলটে অকর্ক্গুথল 

অেযািশযক্ীয় ক্ম নসূথচর জর্য অথে গুরুত্বপূণ ন ে থিল প্রোর্ ক্কর য্ার উপর খামাথররা 

থর্ভনরশীল, য্ার মকিয রকয়কে ঝুুঁ থক্ িযিস্থ্াপর্া সমি নর্, সংরেণ স ায়ো, এিং প্রকয়াজর্ীয় 

গকিষ্ণা। আমরা খামাথরকের উৎসাথ ে ক্রথে থর্উ ইয়ক্ন হেে কৃ্থষ্ এিং িাজার থডপােনকমিকক্ 

আমাকের তিথচত্র্যময় কৃ্থষ্ সম্প্রোকয়র প্রকয়াজর্কক্ অগ্রাথিক্ার প্রোর্ ক্রার ক্াকজ সা ায্য 

ক্রকে শ্রিণ হসশকর্ হয্াগ োর্ ক্রার জর্য। থর্উ ইয়ক্ন ফাম ন িুযকরা ক্থমশর্ার থরচাডন িল এিং 

োর েলকক্ শ্রিণ সফর আকয়াজর্ ক্রার জর্য ির্যিাে জার্াকি য্াকে আমাকের খামাথররা 

খামার থিকলর হক্ার্ অংশকক্ মূলয হেয় ো খামাথররা থর্কজর মুকখ িলকে পাকর।"  

   

এই সফকর সংগৃ ীে মোমে খামাকরর ভথিষ্যকে থর্উ ইয়ক্ন হেকের পথলথস একজন্ডা এিং এক্ই 

সাকি 2023 খামার থিল র্িায়র্ আকলাচর্ার সময় অথে গুরুত্বপূণ ন ে থিল ও পথলথস পথরিেনকর্র 

িযাপাকর হেকের অগ্রাথিক্ার তেথর ক্রকে িযি ার ক্রা  কি।  

খামার থিলটে এক্টে সি নজর্ীর্, িহু িেকরর আইর্ য্া কৃ্থষ্ ও খােয ক্ম নসূথচর এক্টে িযাথপ্তর 

েত্ত্বািিার্ ক্কর। সি নকশষ্ খামার থিল, 2018 কৃ্থষ্ অযাকের (Agricultural Act of 2018) হময়াে 

2023 সাকলর শুরুর থেকক্ হশষ্  কয় য্াকি।  

    

খামার থিলটে োরা প্রিার্ প্রিার্ হয্সি খাে প্রভাথিে  কি এিং হয্ িযাপাকর শ্রিণ সফকর 

আকলাচর্া ক্রা  কি োর মকিয রকয়কে কৃ্থষ্ গকিষ্ণা, প্রাণীর হরাগ, সংরেণ এিং জলিায় ু



থস্থ্থেস্থ্াপক্ো, সাইিার থর্রাপত্তা, খােয থর্রাপত্তা, হ ম্প, আিমণাত্মক্ প্রজাথে, স্থ্ার্ীয় খােয 

িযিস্থ্া, থিথশি ফসল ব্লক্ অর্ুোর্ (Specialty Crop Block Grants), এিং িাথণকজযর প্রচার।  

    

কৃ্থষ্ থর্উ ইয়ক্ন হেকের অি নর্ীথের এক্টে প্রিার্ চালক্ এিং থর্উ ইয়ক্ন হেকের ভূথম  র্কত্বর 

মাত্র্ এক্ চেুি নাংশ, িা 7 থমথলয়র্ এক্র খামাথর জথম থ কসকি থর্কিথেে আকে। প্রায় 33,000 

পাথরিাথরক্ খামার থিকের হসরা খািারগুথলর মকিয থক্েু উৎপাের্ ক্কর এিং এর 

সম্প্রোয়সমূ কক্ সমি নর্ ক্কর এমর্ 30টে থভন্ন পকণযর হেকত্র্ হেে শীষ্ ন 10 োথলক্ায় রকয়কে। 

থর্উ ইয়ক্ন মাথক্নর্ য্ুক্তরাকের ক্কেজ পথর্র, সাওয়ার ড্িম, এিং েইকয়র সি নিৃ ৎ উৎপােক্; 

হেে মযাপল থসরাপ, আকপল, এিং িা ুঁিাক্থপকে থেেীয় অিস্থ্াকর্; আঙুকর েৃেীয় অিস্থ্াকর্; এিং 

ফুলচাকষ্ চেুি ন স্থ্াকর্ আকে। এোোও এটে সিুজ মেরশুুঁটে, হোয়াশ, এিং েুগ্ধ উৎপােকর্ পঞ্চম 

স্থ্াকর্ রকয়কে, য্া হেকের কৃ্থষ্ খাকের সি নিৃ ৎ অংশ। প্রায় 3,500 েুগ্ধ খামাথররা থর্উ ইয়ক্ন হেকে 

িাথষ্ নক্ 15.5 থিথলয়র্ পাউন্ড েুি উৎপাের্ ক্কর।  
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