
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/18/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল পবরষ্কার পাবর্ রক্ষা করম্বে এিং জলিায় ুপবরিেনম্বর্র বিরুম্বে লড়াইম্বয় 

বর্উ ইয়ম্বকনর চাষীম্বের সমি নর্ করার জর্ে 13 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে হ াষণা 

করম্বলর্  

  

50টি কৃবষ প্রকম্বের জর্ে ে বিল প্রোর্ করা  ম্বি যাম্বে পুম্বরা হেম্বির চাষীরা 

অগ্রাবিকারপ্রাপ্ত জলােম্বয় পাবর্র মার্ উন্নে করম্বে পাম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেটজকুে পথরষ্কার পাথর্র মার্ 

রক্ষা ক্রকে এবং থর্উ ইয়কক্নর চাষীকেরকক্ জলবায় ুপথরবেনকর্র প্রভাব প্রশমর্ ক্রকে োকের 

ক্াজ অবযা ে রাখার হক্ষকে সা ােয ক্রকে 13 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হবথশ প্রোর্ ক্রা  কব। 

ে থবলটট কৃ্থষজ পাথর্র মার্ সংরক্ষণ প্রক্ল্পসমূ কক্ সমি নর্ ক্রকব, ো 50টট খামারকক্ লাভবার্ 

ক্রকব, অগ্রাথিক্ারপ্রাপ্ত জলাশকয় পাথর্র মার্ উন্নে ক্রকব এবং পথরকবকশর সুরক্ষা 

ক্রকব। প্রক্ল্পগুথল অি নাথয়ে  কয়কে হেকটর কৃ্থষজ র্র্পকয়ন্ট উৎকস উপশম ও থর্য়ন্ত্রণ 

ক্ম নসূথচ (Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control program) দ্বারা।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হেট জলবায়ু পথরবেনকর্র থবরুকে লোইকয় হেশকক্ হর্েৃত্ব থেকে, এবং এই 13 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার  কলা সক্কলর জর্য সবুজের থর্উ ইয়ক্ন গঠকর্ উচ্চাক্াঙ্ক্ষী প্রকচষ্টার 

অংশ থ কসকব সব নকশষ সা সী থবথর্কয়াগ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমার প্রশাসর্ পুকরা 

হেকটর স্থার্ীয় সম্প্রোয়গুথলকক্ সা ােয ক্রকে প্রথেশ্রুথেবে োকে োরা ভথবষযকের জর্য 

োকের জলাশয় ও পথরকবশ সংরক্ষণ ক্রার জর্য অথিক্ প্রস্তুে িাক্কে পাকর। এই প্রক্ল্পগুথল 

থর্উ ইয়কক্নর ওয়াটারওকয় এবং চাকষর জথমকক্ রক্ষা ক্রকব, খামারগুথলকে হটক্সই, মূলয-সাশ্রয়ী 

পথরকবশগে বযবস্থাপর্া প্রক্ল্প উৎসাথ ে ক্রার মািযকম।"  

  

প্রক্ল্পগুথল প্রেত্ত  কয়কে 24টট ক্াউথন্ট মাটট ও পাথর্ সংরক্ষণ হজলাকক্ (County Soil and Water 

Conservation Districts), োরা খামাকরর পকক্ষ ো ওয়াটারওকয়কে পথরকপাষক্ পোি ন ও অর্যার্য 

সম্ভাবয েষূণক্ারী পোকি নর প্রকবশ হঠক্াকে খামাকরর পথরকবশগে পথরক্ল্পর্া এবং হসরা 

বযবস্থাপর্া অর্ুশীলর্ (best management practice, BMP) বযবস্থা বাস্তবায়র্ সমি নর্ ক্রকব। 

BMP হে রকয়কে অকর্ক্ িরকর্র বযবস্থা, োর মকিয আকে ঝণ নার িার থেকয় বর্জ বাফার, ঢাক্র্া 

ফসল, সার জমা রাখার মািযকম পথরকপাষক্ পোি ন বযবস্থাপর্া এবং অর্যার্য সংরক্ষণ বযবস্থা।  

  

কৃ্থষজ র্র্পকয়ন্ট উৎকস উপশম ও থর্য়ন্ত্রণ ক্ম নসূথচর রাউন্ড 28-র অর্ুোর্সমূ  প্রেত্ত  কয়কে:  



• কোবপিাল বরজজয়র্:  এক্টট খামাকরর সাকি 344,100 মাথক্নর্ ডলার  

• হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন: 14টট খামাকরর সাকি ক্াজ ক্রকে 3,171,731 মাথক্নর্ ডলার  

• বিঙ্গার হলকস: আটটট খামাকরর সাকি ক্াজ ক্রকে 3,769,447 মাথক্নর্ ডলার  

• হমা ক ভোবল: থের্টট খামাকরর সাকি ক্াজ ক্রকে 1,447,718 মাথক্নর্ ডলার  

• র্ি ন কাবন্ট্র: 14টট খামাকরর সাকি ক্াজ ক্রকে 2,040,152 মাথক্নর্ ডলার  

• সাউোর্ ন টিয়ার: পাাঁচটট খামাকরর সাকি ক্াজ ক্রকে 1,554,356 মাথক্নর্ ডলার  

• পজিম বর্উ ইয়কন: পাাঁচটট খামাকরর সাকি ক্াজ ক্রকে 803,172 মাথক্নর্ ডলার  

  

অি ন প্রাপ্ত প্রক্কল্পর এক্টট সমূ্পণ ন োথলক্ার জর্য, অর্ুগ্র  ক্কর কৃ্থষ ও বাজার থবভাকগর 

(Department of Agriculture and Markets) ওকয়বসাইট থভজজট ক্রুর্।  

  

গে 28 বের িকর, থর্উ ইয়ক্ন হেট 600টট পৃিক্ জলাশকয়র প্রক্ল্পকক্ স ায়ো প্রোর্ ক্করকে, 

োর মকিয রকয়কে পথরকবকশর উপক্ার ক্কর এবং কৃ্থষকক্ষকের ক্াে নক্াথরো বৃজে ক্কর এমর্ 

কৃ্থষকক্ষেগুথলকক্ পুটষ্টর সরবরা  এবং শকসযর পুটষ্টর চাথ োর মকিয সামঞ্জসয রাখকে 

সজিয়ভাকব স ায়ো ক্রার জর্য 1,350টট পথরকপাষক্ পোি ন বযবস্থাপর্া এবং সার সংরক্ষণ 

প্রক্ল্প। 800 এক্করর হবথশ থরপাথরয়ার্ বাফার তেথর ক্রা  কয়কে পথরকপাষক্ পোি ন ও পথল 

থফল্টার ক্রকে, ভূপৃকের পাথর্ রক্ষা ক্রকে, ঝণ নার পাে থস্থথেশীল ক্রকে, জলজ জীব উন্নে 

ক্রকে এবং হ্রাস ক্রার জর্য।  

  

পাশাপাথশ, 140,000 এক্করর হবথশ ঢাক্র্া ফসল হবার্া  কয়কে ভূথমক্ষয়, মাটটর স্বাস্থয উন্নয়র্ 

এবং মাটটকে তজব পোি ন বৃজে ক্রার জর্য, ো ফসল বে  ওয়ার সময়ক্ার চাথ ো অর্ুোয়ী পাথর্ 

িকর রাকখ। ক্ভার িপ এোোও ক্াব নর্ ক্মায়, ফকল থর্উ ইয়কক্নর খামাথরকের জলবায়ু 

পথরবেনকর্র সাকি লোইকয় সা ােয ক্কর। হপ্রাগ্রাকমর রাউন্ড 28-র মািযকম, আর্ুমাথর্ক্ 5,600 

এক্র ঢাক্র্া ফসল বাস্তবাথয়ে  কব। থরপাথরয়ার্ বাফার  ল আকরক্টট অর্ুশীলর্ ো পাথর্র মার্ 

সুথবিার পাশাপাথশ ক্াব নর্ হ্রাস ক্কর। রাউন্ড 28 এর মািযকম 28 এক্করর হবথশ  াব নাথসয়াস ও 

বর্জ বাফার বাস্তবাথয়ে  কব।  

  

হেি কৃবষ কবমের্ার বরচাডন এ. িল িম্বলর্, "চাষীরা ভূথমর োরুর্ েত্ন হর্য়, এবং হেটজকুে 

ক্াউথন্টর ভূথম ও পাথর্ সংরক্ষণ হজলাগুথলর সাকি ক্াজ ক্কর, োরা এমর্ উপাকয় চাষ ক্রকে 

প্রথেশ্রুথেকবাি োকে োকের পথরকবশগে পেথচহ্ন হ্রাস ক্রা োয় এবং আমাকের প্রাকৃ্থেক্ 

সংস্থার্কক্ সংরক্ষণ ক্রা োয়। এমর্ ক্ম নসূথচ থর্উ ইয়ক্ন হেটকক্ মাথক্নর্ েুক্তরাকে জলবায়ু 

পথরবেনকর্র থবরুকে লোইকয় হর্েৃত্ব থেকে এবং সক্কলর জর্য এক্টট স্বাস্থযক্র, সমৃে পথরকবশ 

থর্জিে ক্রকে সা ােয ক্কর।"  

  

বডপািনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনেম্বর্র (Department of Environmental 

Conservation, DEC) কবমের্ার িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "এর্ভায়রর্কমন্টাল হপ্রাকটক্শর্ 

ে থবকল গভর্ নর হ াক্কলর হরক্ডন থবথর্কয়াগ দ্বারা হেট পথরষ্কার পাথর্ সংরক্ষকণর জর্য 

র্জজরথব ীর্ থবথর্কয়াগ ক্রকে। র্েুর্ এই অর্ুোর্গুথল চাষীকের োকের প্রথেথেকর্র ক্াকজ সমি নর্ 

ক্রকব এবং এগুথল এক্টট মুখয উো রণ হে ক্ীভাকব এই ে থবল থর্উ ইয়ক্ন হেকট এমর্ 

পথরকবশগেভাকব সটঠক্ বযবস্থাপর্া পথরক্ল্পর্া থর্জিে ক্রকে পাকর ো আমাকের প্রাকৃ্থেক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fsoil-and-water%2Fround-28-project-descriptions-agricultural-non-point-source-abatement-and-control&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca627d4f8a835425df99308dab123b2ba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017064188725055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QpmOSefKJN6lp2XYbKTNPAX7jcuxoPEO%2Fm70q8qtWG4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fsoil-and-water%2Fround-28-project-descriptions-agricultural-non-point-source-abatement-and-control&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca627d4f8a835425df99308dab123b2ba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017064188725055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QpmOSefKJN6lp2XYbKTNPAX7jcuxoPEO%2Fm70q8qtWG4%3D&reserved=0


সংস্থার্কক্ রক্ষা ক্রকব। DEC আমাকের সক্ল হেট অংশীোরকের সাকি এমর্ প্রক্কল্প এক্কে 

ক্াজ ক্রকে হপকর গথব নে োকে আমরা আমাকের জলবায় ুপেকক্ষকপর লক্ষয অজনর্ ক্রকে পাথর, 

ভথবষযৎ প্রজকের জর্য আকরা পথরেন্ন, আকরা হটক্সই পথরকবশ পাওয়ার জর্য।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি মাটি ও পাবর্ সংরক্ষণ কবমটির (Soil and Water Conservation 

Committee) হচয়ারমোর্ হডল হেইর্ িম্বলর্, "আজকক্ হ াথষে অি ন থর্উ ইয়ক্নজকুে খামার 

এবং ভূথম ও পাথর্ সংরক্ষণ হজলাগুথলকক্ আগামী বহু বেকরর জর্য পাথর্র মার্ রক্ষা ক্রকে 

এবং ভূথমর স্বাস্থয উন্নে ক্রকে সা ােয ক্রকব। আমরা আর্জিে হে কৃ্থষজ র্র্পকয়ন্ট ক্ম নসূথচ 

থর্উ ইয়কক্নর কৃ্থষকে এমর্ োরুর্ প্রভাব রাখা এবং খামারগুথলকক্ জলবায় ুপথরবেনকর্র প্রভাকবর 

সাকি লোই ক্রকে এবং থর্কজকের ভূথমর স্টুয়াডন িাক্কে সা ােয ক্রা অবযা ে হরকখকে।"  

  

হেম্বির বসম্বর্ির বমম্বেল ব জি িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর চাষীরা আমাকের প্রাকৃ্থেক্ সংস্থাকর্র 

শীষ ন স্টুয়াডন, এবং হেক েু জলবায়ু সঙ্কট েীব্রের  কে, োই আমাকের পথরষ্কার পাথর্র সংস্থার্ 

রক্ষা ক্রকে এবং আমাকের খােয উৎপাের্ক্ারী ভূথম রক্ষা ক্রকে চাষীকের োকের প্রকয়াজর্ীয় 

সরাসথর আথি নক্ সমি নর্ প্রোর্ ক্রা আকগ ক্খকর্াই একো গুরুত্বপূণ ন থেকলা র্া। থর্উ ইয়কক্নর 

জলবায় ুহর্েৃত্ব এবং কৃ্থষজভাকব হটক্সই  ওয়া এক্ইসাকি চকল, এবং কৃ্থষজ র্র্পকয়ন্ট উৎকস 

উপশম ও থর্য়ন্ত্রণ ক্ম নসূথচর জর্য বেকরর পর বের আমরা হেই ে থবল থর্জিে ক্থর ো এই 

অংশীোথরত্ব হক্ মজবুে ক্রকে সা ােয ক্কর।"  

  

অোম্বসেবল সেসে হডার্া লুপাম্বডনা িম্বলর্, "কৃ্থষজ র্র্পকয়ন্ট উৎকস উপশম ও থর্য়ন্ত্রণ 

ক্ম নসূথচটট চাষীকের জলবায়ু পথরবেনকর্র প্রভাব সমািাকর্ সা ােয ক্রকে এক্টট অথে গুরুত্বপূণ ন 

ভূথমক্া পালর্ ক্কর। ক্ম নসূথচটট পাথর্র েষূক্ প্রথেকরািকক্ সমি নর্ ক্কর খামাকরর পথরকবশগে 

পথরক্ল্পর্ার হসরা অর্ুশীলর্ বযব ার ক্কর, ো প্রথেটট স্বেন্ত্র খামাকরর জর্য থবকশষভাকব তেথর 

ক্রা  য়। আথম এইসব প্রশমর্ প্রকচষ্টায় হেই পথরশ্রম ক্রা  য় োর প্রশংসা ক্রথে এবং ভূথম ও 

পাথর্ সংরক্ষণ হজলাগুথলকক্, এবং এইসব ে থবল পাওয়ার জর্য হেই চাষীরা আকবের্ ক্করকে 

োকেরকক্ থবকশষ ক্কর ির্যবাে জার্াজে।"  

  

থর্উ ইয়কক্নর থডপাটনকমন্ট অফ এথগ্রক্ালচার অযান্ড মাকক্নটস, থর্উ ইয়ক্ন হেট মাটট ও পাথর্ 

সংরক্ষণ ক্থমটটর সকে সমন্বয় ক্কর এথগ্রক্ালচারাল র্র্পকয়ন্ট হসাস ন অযাকবটকমন্ট অযান্ড 

ক্করাল হপ্রাগ্রাম পথরচালর্া ক্কর। এই ক্ম নসূথচটট এথগ্রক্ালচারাল এর্ভায়রর্কমন্টাল 

মযাকর্জকমন্ট (Agricultural Environmental Management, AEM) পথরক্াঠাকমার এক্টট অংশ 

থ কসকব ক্াজ ক্কর, ো কৃ্ষক্কের পথরকবশগে েত্ত্বাবিাকর্র উচ্চের মাো এবং অথিক্ েক্ষ, ও 

সাশ্রয়ী কৃ্থষক্াকজর পেথে অজনর্ ক্রার হক্ষকে স ায়ো ক্রার জর্য এক্ বযাপক্ ও থবস্েৃে 

প্রয়াস।  

  

এথগ্রক্ালচারাল র্র্পকয়ন্ট হসাস ন অযাকবটকমন্ট অযান্ড ক্করাল হপ্রাগ্রাম পাথর্র গুণগে মার্ 

সুরক্ষা প্রোকর্র জর্য হেকটর ঐথে াথসক্ প্রকচষ্টার উপর থভথত্ত ক্কর গকে উকঠকে, োর মকিয 

রকয়কে হেকটর অভূেপূব ন 3.5 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর প্রথেশ্রুথে োকে সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসী 

থবশুে পাথর্ হপকে পাকর এবং জলবায় ুপথরবেনকর্র সাকি লোই ক্রার জর্য আগ্রাসী পেকক্ষপ।  
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