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বনউ ইয়ম্বকনর কৃষকম্বদর সহায়তা করার জনে গবন নর হহাকম্বলর ওয়াবকনিং গ্রু গঠম্বনর 

আহফান  

  

এই বনম্বদনেনা কৃবষ কবভউবনটির সম্বে আম্বয়াজজত গ্রীষ্মকালীন হগালম্বিবফল আম্বলাচনার 

সভম্বয় সিংগৃহীত ভতাভতগুম্বলা হভাকাম্বফলা ও ফাস্তফায়ন করম্বফ  

  

ওয়াবকনিং গ্রুম্বর সদসেম্বদর ভম্বধে বনউ ইয়ম্বকনর কৃবষ খাম্বতর সাম্বথ সম্পবকনত হেি সিংস্থা 

ও হেিম্বহাল্ডাররা অন্তবভ নক্ত থাকম্বফ  

  

  

গবন নয হোকর আজ হঘোলণো করযরছন হম হেট ংস্থো এফং কৃষল কষভউষনটটয হেকরোল্ডোযরদয 

ষনরে গটিত একটট ষফরল ওেোষকনং গ্রু ষনউ ইেরকনয কৃলকরদয োেতো কযো এফং কৃষল 

অথ ননীষতরক ভৃদ্ধ কযরত োোময কযোয জনয রমোগী রে কোজ কযরফ। এই গ্রীরে, গবন নয 

হোকর এফং হরপরটরনন্ট গবন নয হেরগোরেো রং আইরযোন্ড, নথ ন কোষি, োেন বযোষর, এফং 

ষপঙ্গোয হরক এরোকোে কৃলক ও ষল্পখোরতয হেটরোল্ডোযরদয একটট বফষচত্রূণ ন গ্রুরয রঙ্গ 

হেরটয কৃষল ষল্প ম্পরকন তোরদয উরেরগয কথো হোনোয জনয করেকটট ধোযোফোষক হগোররটষফর 

আররোচনোয আরেোজন করযন। কৃলক ও ষল্পখোতরদয হেটরোল্ডোযরদয উরেগগুররোয প্রষত োো 

ষদরে গবন নরযয ষনরদননো অনুমোেী গটিত রত মোওেো এই স্ট্র্যোরটজজক ইন্টোযএরজজি টোস্ক হপো ন 

হররষনং অফেোকর টু এষগ্রকোরচোয ওেোষকনং গ্রু (Strategic Interagency Task Force 

Lessening Obstacles to Agriculture Working Group)-এয বোষত ও আফোেক ষররফ 

দোষেত্ব োরন কযরফন কৃষল ও ফোজোয ষফবোরগয (Department of Agriculture and Markets) 

কষভনোয ষযচোেন ফর।  

  

"কভ নচোযী ও ষনরেোগকতনো উবরেয চোষদোগুররো ূযণ কযরত এফং ষনউ ইেকন হেরট কৃষলখোরতয 

ভৃজদ্ধ ষনজিত কযরত োেতো কযোয জনয আভযো কৃষল কষভউষনটটয রঙ্গ োরত োত ধরয কোজ 

করয মোজি," ফম্বলম্বেন গবন নর হহাকল। "এই ওেোষকনং গ্রু ষনউ ইেরকনয কৃষল ষরল্পয ভধযকোয 

হফ ষকছু চযোররঞ্জ হভোকোরফরোে গুরুত্বূণ ন বূষভকো োরন কযরফ, এফং আভোয প্রোন কৃলকরদয 

চোষদোগুররো ূযণ কযো এফং আভোরদয হেরট কৃষলয অফস্থো ম্পরকন ুনযোে বোফনোয জনয 

কৃলকরদয রঙ্গ অফযোতবোরফ কোজ করয মোরফ।"  

  

"আরেট এরোকোয স্থোনীে ফোষন্দো এফং কংরগ্রর োজোয োজোয োষযফোষযক খোভোরযয োরফক 

প্রষতষনষধ ষররফ, আভোয জোনো আরছ হম কৃষলকোজ শুধুই একটট ফযফো নে, এটট একটট 



জীফনমোত্রোয দ্ধষত," ফম্বলম্বেন হলপম্বিম্বনন্ট গবন নর অোন্টবনও হেলগাম্বো। "আভোরদয 

খোভোযগুররো মখন ংগ্রোরভয ভুরখোভুখী ে, আভযো ফোই হই ংগ্রোরভয ম্মুখীন ই, আয 

হকোযরণ গবন নয ও আষভ ষনউ ইেরকনয উৎোদনকোযীরদয চোষদোগুররো অনুধোফন কযো এফং 

হগুররো ূযণ কযোয জনয অঙ্গীকোযোফদ্ধ যরেষছ। হেটজরু কৃলকরদয কোছ হথরক শুনরত 

োওেো উরেরগয ষফলেগুররো হভোকোরফরো কযো এফং তোরদয অফযোত োপরয ষনজিত কযোয জনয 

ভোধোন প্রদোন কযো আভোরদয গুরুদোষেত্ব।"  

  

চযোররঞ্জগুররো নোক্ত কযরত এফং হেরটয কৃলকরদয রঙ্গ ংরমোগ যক্ষোকোযী ংস্থোগুররো মোরত 

স্ধষ্টবোরফ হমোগোরমোগ করয, পরপ্রূ উোরে ইন্টোযঅযোক্ট করয, এফং বষফলযত উন্নেরনয ষদরক 

ভরনোরমোগী ওেোয ভোধযরভ হফোঝোস্বরূ তনগুররো কষভরে আরন হ ষফলেটট ষনজিত কযরত এই 

গ্রু কৃষল রণযয খোতগুররোয প্রষতষনষধরদয োরথ একরঙ্গ কোজ কযরফ। এই গ্রুরয চূোন্ত 

ুোষযগুররোরত অষধরফনগুররো হথরক োওেো ভতোভত, মোয ভরধয আভোরদয সু্করগুররোরত 

আরযো হফষ দুগ্ধণয ষনরে আো অন্তবুনক্ত যরেরছ, ষযফন এফং োটটনপোইে ড্রোইবোয খুুঁরজ 

োওেো ংক্রোন্ত চযোহরঞ্জভূ, এফং হেরটয জরফোেু ষযফতনন প্ররচষ্টোগুররোয োরথ ঙ্গষত যক্ষো 

করয নতুন ফোজোরযয অযোরে োওেোয প্ররেোজনীেতো, ইতযোষদ প্রষতপষরত রফ। ষনউ ইেরকন 

খোদয উৎোদন ম্প্রোযণ এফং এই কোরজ োেতোয োরথ ম্পষকনত গুরুত্বূণ ন ষফলেগুররোয 

প্রষত অষফররে ও ভেভরতো োোদোন কযোয জনয গবন নয এফং হেট ংস্থোগুররো কতৃনক হমফ 

প্রোষনক দরক্ষ গ্রণ কযো মোে হগুররোয উয হজোয হদওেো রফ।  

  

করথোকথন, এফং চোযটট হগোররটষফর অষধরফরনয ভোধযরভ োওেো ভতোভরতয উয ষবষি করয, 

এই টোস্ক হপো ন প্রোথষভক ম নোরে হমফ ষফলরেয প্রষত ভরনোরমোগ হদরফ তোয ভরধয করেকটট রি:  

  

 বরফহন - কৃষল ণযদ্রফয ষযফরনয োরথ ম্পষকনত চযোররঞ্জভূ হভোকোরফরো 

এফং একইোরথ ফোজোয ম নন্ত ণয ষনরে মোওেোয জনয ক, হতু ও অনযোনয 

অষত গুরুত্বূণ ন অফকোিোরভোগুররোরত ষফষনরেোরগয প্ররেোজনীেতো অনুধোফন কযো।  

 শ্রভ - আধুষনক খোভোযগুররো ষযচোরনোয জনয আফযক দক্ষতো ও কভীরদয ষনরে 

একটট বফষচত্রূণ ন ষল্প গর তুররত োেতো কযোয জনয যফতী প্রজরেয কৃলক 

ও কৃষলকভীরদয নোক্ত কযো এফং গর হতোরো।  

 বরম্বফে - োয ফযফস্থোনো, খোভোরযয ভরধয জক্ত উৎোদন, এফং ষফকল্প জ্বোরোষন 

উৎহয ষদরক উিযরণয হক্ষরত্র ভূরধনী ষফষনরেোরগয প্রষতফন্ধকতোভূ 

হভোকোরফরো ও অোযণ কযো, হমফ প্রষতফন্ধকতো ষকছু খোভোরযয জনয হেরটয 

জরফোেু রক্ষযগুররো ূযণ কযো এফং কোফ নন ষনযরক্ষ রে উিোয ক্ষভতো ীষভত 

করয ষদরেরছ।  

 কভীম্বদর জনে আফাসন - কভীরদযরক খোভোরযয কোছোকোষছ একটট ষনযোদ 

ফফোরয ষযরফ প্রদোন কযরত এফং হটকই ও বদষনক উৎোদন ষনজিত 

কযরত কভীরদয জনয আফোন ফজৃদ্ধ কযো।  

 িোম্বেেন - ম্পষিয কয প্রোন ম্পরকন অষধকতয স্ধষ্ট ষনরদননো প্রদোন 

এফং ষফদযভোন কয ংক্রোন্ত ত্রোণ কভ নূষচগুররোয অযোরে উন্নত কযো।  

 কৃবষজবভর সুরক্ষা - ষফদযভোন কভ নূষচগুররো ম নোররোচনো কযো এফং উৎোদনীর 

কৃষলজষভ মোরত অযোরেরমোগয অফস্থোে, উৎোদরন ষনরেোজজত থোরক, এফং ষনউ 



ইেকনফোীরদয জনয খোফোরযয হমোগোন হদওেো অফযোত যোরখ হ ষফলেটট ষনজিত 

কযরত হেট ষকবোরফ দরক্ষ গ্রণ কযরত োরয হ উোেগুররো নোক্ত কযো।  

 ক্রয়প্রজক্রয়া সম্প্রসারণ - স্থোনীে োপ্লোই হচইন গর তুররত এফং ষনউ ইেরকনয 

খোভোযগুররোয রঙ্গ আরযো বোররোবোরফ ংরমোগ স্থোন কযরত ষফষবন্ন হেট ংস্থো 

কতৃ নক স্থোনীে খোদয ণযগুররোয ক্রেপ্রজক্রেো ম্প্রোযণ কযো।  

  

গবন নরযয কোম নোররে একটট চূোন্ত প্রষতরফদন জভো হদওেো রফ এফং এই প্রষতরফদরন ওেোষকনং 

গ্রুরয ুোষয অনুমোেী, ষনউ ইেরকনয কৃলকরদয জনয ফযফো প্রষতষ্ঠোনগুররোরক ভূরধোযোে ষনরে 

আরত োোময কযোয জনয হেট ংস্থোগুররো গ্রণ কযরত োরয এভন দরক্ষগুররো নোক্ত 

কযো রফ।  

  

এই ওেোষকনং গ্রুরয দযহদয ভরধয করেকটট হেট ংস্থোয প্রষতষনষধ অন্তবুনক্ত থোকরফন, হমফ 

ংস্থোয ভরধয ষনউ ইেকন হেরটয কৃষল ও ফোজোয ষফবোগ; শ্রভ ষফবোগ (Department of Labor); 

ষযফন ষফবোগ (Department of Transportation); ষযরফ ংযক্ষণ ষফবোগ (Department of 

Environmental Conservation); স্বোস্থয ষফবোগ (Department of Health), ষেোটনরভন্ট অপ 

োফষরক োষবন (Department of Public Service), ষেোটনরভন্ট অফ টযোরেন এন্ড পোইনযোি 

(Department of Taxation and Finance); ষনউ ইেকন হেরটয জ্বোরোষন গরফলণো ও উন্নেন 

কতৃনক্ষ (New York State Energy Research and Development Authority); এম্পোেোয হেট 

হেরবররভন্ট (Empire State Development); এফং হেট ষরকোয অথষযটট (State Liquor 

Authority) অন্তবুনক্ত যরেরছ:  

  

 জজভ ষফটনোয, ষফটনোয ষংগোয অযচোেন অযোরটন, NY (Bittner Singer 

Orchards Appleton, NY)-এয ভোষরক এফং ষনউ ইেকন টটনকোরচোয হোোইটটয 

(New York Horticulture Society) অন্তফ নতীকোরীন ষযচোরক  

 কোভো েোউকুয, ষফগ জড্রভ পোভ ন (Big Dreams Farm)-এয ভোষরক  

 হেষবে ষপোয, ভযোরষবউ হেইষয (Mapleview Dairy)-এয ভোষরক এফং ষনউ 

ইেকন পোভ ন ফুযরযো (New York Farm Bureau)-এয হপ্রষরেন্ট  

 হজপষয এভ. হপটোয, স্করোরযো হপটোয ষগ্রজোষন্ত এন্ড ভযোকগপ, P.C. (Scolaro 

Fetter Grizanti & McGough, P.C.)  

 ুজোন জযোষপ, হস্দোেযোি পোভ ন (Snowdance Farm)-এয ভোষরক  

 ভষযন হটোষয ভো নোর, হটোষয পোভ ন (Torrey Farms)-এয -ভোষরক  

 োযো জড্ররর ষনকরর, জড্ররর পোভ ন (Dressel Farms)-এয ভোষরক  

 ব্রোেোন ষযব, ষযব পোভ ন (Reeves Farms)-এয অংীদোয এফং ষনউ ইেকন 

হবজজরটফর অযোরোষরেন (New York Vegetable Association)-এয 

হপ্রষরেন্ট  

 হটোষনেো বযোন স্লোইক, নথ নইে হেইষয হপ্রোষেউো ন অযোরোষরেন (Northeast 

Dairy Producers Association)-এয এজেষকউটটব ষেরযক্টয  

 অস্কোয ষবজকযোযো, হফকোয পোভ ন (Becker Farms)-এয অংীদোয  

 ষকভ ওেোগনোয, েোউটিজ বোইনইেোেন (Stoutridge Vineyard)-এয ভোষরক  

 হজপ উইষরেোভ, ষেরযক্টয অফ োফষরক ষরষ, ষনউ ইেকন পোভ ন ফুযরযো  



  

বনউ ইয়কন হেম্বির কৃবষ ও ফাজার বফবাম্বগর কবভেনার বরচােন এ. ফল ফম্বলন, "আভোরদয 

কৃলকরদয োেতো কযোয হক্ষরত্র করেক ফছয ধরয আভযো অরনক অগ্রগষত অজনন করযষছ, ষকন্তু 

আভোরদয োভরন আরযো হফষ কোজ ফোষক যরে হগরছ, ষফরল করয কভীদর উন্নেন, কৃষল ষক্ষো, 

এফং বষফলযরতয জন্ম একটট জক্তোরী, প্রোণফন্ত ষল্প ষনজিত কযোয হক্ষরত্র। আজ আভযো 

আভোরদয োভরন থোকো ষকছু চযোররজঞ্জং ভযো হভোকোরফরো কযো এফং ুস্ধষ্ট ভোধোন খুুঁরজ হফয 

কযোয ভোধযরভ, ষনউ ইেকন হেট মোরত কৃষল উৎোদরনয হক্ষরত্র হদরয হনতৃত্ব হদওেো অফযোত 

যোখরত োরয হ ষফলেটট ষনজিত কযোয জনয, আভোরদয ঙ্গী হেট ংস্থোগুররো এফং কৃষল খোরত 

আভোরদয অংীদোযরদয োরথ একরঙ্গ কোজ কযোয একটট ুরমোগ হরেষছ।"  

  

বনউ ইয়কন পাভ ন ফুেম্বরা-এর হপ্রবসম্বেন্ট হেববে বপোর ফম্বলন, "ষনউ ইেরকনয কৃলকযো হফ 

ষকছু ষনেন্ত্রণভূরক, শ্রভ ও ফোজোয ংক্রোন্ত চযোররহঞ্জয ম্মুখীন রে থোরক মো এই হেরট 

আভোরদয ফযফো হফর উিোয ক্ষভতোরক ীষভত করয হদে, হমফ চযোরররঞ্জয ভরধয 

অরনকগুররো ষনরে আভযো এই গ্রীরে গবন নয হোকর মখন আভোয ষযফোরযয হেইষয পোভ ন 

ষযদ নরন এরষছররন তখন তোয রঙ্গ কথো ফররষছ। আষভ SILO টোস্ক হপোর নয রঙ্গ হই 

আরোচোষযতো চোষররে মোওেোয প্রতযোো যোষখ। এটট োধোযণ ষফরফচনো হফোরধয োরথ ঙ্গষতূণ ন 

কভ নপ্ররচষ্টোগুররো নোক্ত কযোয এফং আভোরদয হেরটয খোদয ফযফস্থোরক োেতো কযোয একটট 

ুরমোগ।"  

  

বনউ ইয়কন হেি হবজজম্বিফল হগ্রায়াস ন অোম্বসাবসম্বয়েন (New York State Vegetable 

Growers Association)-এর হপ্রবসম্বেন্ট, ব্রায়ান বরবস ফম্বলন, "ষনউ ইেরকনয খোভোযগুররোয 

উয হথরক ষনেন্ত্রণভূরক হফোঝো কষভরে আনোয উোেভূ খুুঁরজ হফয কযরত এফং আভোরদয 

হেট যকোয হমবোরফ আভোরদয ভরতো কৃষল খোরতয ভোনুলরদয রঙ্গ ইন্টোযঅযোক্ট কযরছ তোয 

কোম নকোষযতো উন্নত কযোয জন্ম, আষভ কৃষল খোরত এফং কৃষল ও ফোজোয ষফবোরগ আভোয 

কভীরদয োরথ কোজ করয মোওেোয প্রতযোো যোষখ। ষনউ ইেরকন একটট জক্তোরী কৃষল ষল্প 

গর উিো আভোরদয নোগষযকরদয ফোয জনয ফ ভে এফং ফ ষযষস্থষতরত ুটষ্টকয, তোজো, 

স্থোনীেবোরফ উৎোষদত খোফোরযয অযোরে ষনজিত কযহত োোময কযরফ। োম্প্রষতক ভোভোযীয 

ষযরপ্রষক্ষরত, এটট আরগয হমরকোরনো ভরেয হচরে এখন অরনক হফষ গুরুত্বূণ ন।"'  

  

নথ নইে হেইবর হপ্রাবেউসাস ন অোম্বসাবসম্বয়েন-এর এজেবকউটিব বেম্বরক্টর, হিাবনয়া 

বোন স্লাইক ফম্বলন, "ষনউ ইেরকনয হেইষয পোভ নগুররোয কণ্ঠস্বয ষররফ বূষভকো োরন কযো 

ংস্থো ষররফ, নথ নইে হেইষয হপ্রোষেউো ন অযোরোষরেন SILO টোস্ক হপো ন ুনযোে একজত্রত 

ওেোয ষফলেটটরক কৃলক, প্রজক্রেোকোযক, ও ষযফনকোযীরদয জনয প্রষতফন্ধকতোভূ অোযণ 

কযো এফং ষনউ ইেরকনয কৃষল অথ ননীষতরক জক্তোরী কযরফ এভন ুরমোগভূ বতষয কযোয ররক্ষয 

গৃীত একটট গুরুত্বূণ ন দরক্ষ ষররফ ষফরফচনো কযরছ। কৃলকযো যোষয হেরটয হনতৃরত্বয 

রঙ্গ ষনরজরদয উরেগগুররোয কথো হেোয কযোয জনয হগোররটষফর আররোচনো ও ষররষনং 

হনগুররোরত অং ষনরেরছন এফং আভযো কৃতজ্ঞ হম তোরদয ভতোভতগুররো হোনো রি। 

আভোরদয োষযফোষযক খোভোযগুহরোরত শ্রভ ও ষযরফগত দোষেত্বূণ ন ফযফস্থোনো ীল ন অগ্রোষধকোয 

রোব করয থোরক। আগোভী প্রজেগুররোয জনয একটট উমুক্ততোম্পন্ন কৃষল ষল্প ফজোে যোখোয 



জনয কৃলকরদয ম্মুখীন ওেো এফ চযোররঞ্জ হভোকোরফরো কযরত রমোগী রে কোজ কযো 

আভোরদয জনয অতযন্ত গুরুত্বূণ ন। ষনউ ইেরকনয খোদয যফযো এটটয উয ষনবনযীর।"  

  

বফিনার বসিংগার অরচােনস-এর ভাবলক এফিং বনউ ইয়কন হেি হটিনকালচার হসাসাইটির 

অন্তফ নতীকালীন বরচালক, জজভ বফিনার ফম্বলন, "SILO কষভটট উৎোদন কৃষল খোরতয 

আভোরদয ভরতো ফযজক্তরদয জনয হেট যকোরযয অরনকগুররো ষেোটনরভরন্টয রঙ্গ ইন্টোযঅযোক্ট 

কযোয অননয ুরমোগ প্রদোন কযরছ। এয পরর, আভযো একরঙ্গ কোজ কযরত োযষছ মোরত ষনউ 

ইেরকনয ফ নোগষযকরক ুযষক্ষত যোখোয জনয ফোস্তফোেন কযোয প্ররেোজন ওেো ষনেভ ও 

ষফষধভোরো প্রণেরনয হক্ষরত্র কৃষল খোরতয ফোস্তফতো ও চযোররঞ্জগুররোও ষফরফচনোে হনওেো ে। আষভ 

এভন ংরোর অং হনওেোয প্রতযোো যোষখ মো কৃষল খোতরক ষনউ ইেরকন একটট অথ নননষতক 

চোষরকোজক্ত ষররফ এটটয বূষভকো অফযোত যোখোয ক্ষভতো প্রদোন কযরফ।"  

  

স্কলাম্বরা হপিার বগ্রজাবন্ত এন্ড ভোকগপ, P.C.-এর হপ্রবসম্বেন্ট এফিং বফজম্বনস এন্ড িোে 

প্রোকটিস এন্ড এবগ্রকালচারাল সাববনম্বসস গ্রুস (Business and Tax Practice and 

Agricultural Services Groups)-এর হচয়ারভোন, হজপবর এভ. হপিার ফম্বলন, "35 

ফছরযযও হফষ ভে ধরয ষনউ ইেকন হেটজহু খোভোয ও খোভোযী ষযফোযগুররোয রঙ্গ কোজ 

কযরত োযো একটট আনরন্দয ও ম্মোনজনক ফযোোয। কৃষল খোরতয ম্মুখীন ওেো ক্রভফধ নভোন 

চযোররঞ্জগুররোয ষযরপ্রষক্ষরত, এফ ভযো অনুধোফন কযো এফং হভোকোরফরো কযোয জনয হেট 

ংস্থোগুররোয ভধযকোয একটট কভন হপোযোভ ষররফ এই টোস্ক হপো ন প্রষতটষ্ঠত ওেোয ষফলেটটরক 

হেরটয এই ফ নফৃৎ ষল্পখোরত কভ নযত এফং হফো প্রদোনকোযী ফোই স্বোগত জোনোরফ।"  

  

কৃষল ষনউ ইেরকনয অথ ননীষতয অতযন্ত গুরুত্বূণ ন একটট খোত। এই হেরট 33,000 খোভোয যরেরছ 

হমগুররো ষফরেয ফরচরে হযো ষকছু খোদয ও োনীে উৎোদন কযরছ। ষনউ ইেরকনয আনুভোষনক 

20 তোং জষভ, অথফো প্রোে 7 ষভষরেন একয জোেগো রি কৃষলজষভ। ষনউ ইেকন হদরয ভরধয 

প্রধোন দুগ্ধণযগুররো, হমভন দই ও জক্রভ ষচজ, উৎোদরনয হক্ষরত্র প্রথভ অফস্থোরন, আরর ও 

ভযোর উৎোদরনয হক্ষরত্র ষেতীে অফস্থোরন, এফং আঙুয ও ফো ুঁধোকষ উৎোদরনয হক্ষরত্র তৃতীে 

অফস্থোরন যরেরছ।  

  

  

###  
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