
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বর্উ ইয়ম্বকন র খামারগুম্বলাম্বক জলিায়ু পবরির্ন ম্বর্র প্রভাি মমাকাম্বিলার জর্ে 4 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলাম্বরর অর্নায়র্ সহায়র্ার ম াষণা কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  

  
এই পরুস্কার 80টি খামারম্বক র্াম্বের পবরম্বিেগর্ প্রভাি পেবিহ্ন হ্রাস করম্বর্ সাহায্ে করম্বি এিং 

িরম আিহাওয়াগর্ অিস্থার জর্ে প্রস্তুর্ হম্বর্ সহায়র্া করম্বি  
  

বর্িনাবির্ প্রকল্পগুবল গ্রীর্হাউস গোস হ্রাস করম্বি প্রবর্ িের আর্ুমাবর্ক 90,000 মমবিক টর্ CO2  
  

গভর্নর কুওম্বমার মেম্বের মর্রৃ্স্থার্ীয় জলিায়ুর এম্বজন্ডাম্বক এিং ক্লাইম্বমট বলডারবেপ অোন্ড 
কবমউবর্টি মপ্রাম্বটকের্ অোক্টম্বক সাহায্ে করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ক্লাইমমট ঘরসিসিমেন্ট ফাসমনিং গ্রান্ট কমনিসূির 
(Climate Resilient Farming Grant Program) মাধ্যমম রাজয জমু়ে 80টি খামারমক তামের 
পসরমেমের পেসিহ্ন হ্রাি করমত এেিং জিোেু পসরেতন মর্র ফমি িরম আেহাওোর  টর্ার জর্য 
প্রস্তুত হমত 4 সমসিের্ মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হমে। সর্েনাসিত প্রকল্পগুসি প্রসত েের আর্ুমাসর্ক 
90,000 ঘমসিক টর্ CO2 অ্পিারণকমর সগ্রর্হাউি গযাি হ্রাি করমে ো রাস্তা ঘেমক প্রাে 
20,000 গাস়ে িসরমে ঘর্ওোর ফি ঘেমে। 2015 িামি গভর্নর দ্বারা িািু করা, ক্লাইমমট 
ঘরসিসিমেন্ট ফাসমনিং কমনিিূী রামজযর জিোে ুঘর্তৃত্ব এেিং কসমউসর্টি িরুক্ষা আইমর্র (Climate 
Leadership and Community Protection Act) অ্ধ্ীমর্ গ্রীর্হাউি গযাি সর্গনমর্ কমামর্ার িক্ষয 
পূরমণর জর্য রামের কৃসষ খাতমক িমেনর্ কমর। আজ অ্েসধ্ পাাঁি েফার অ্েনােমর্র মাধ্যমম, সর্উ 
ইেকন  রাজয জমু়ে খামারগুসিমক িহােতা করার জর্য রাজয 12 সমসিের্ মাসকন র্ ডিার প্রোর্ 
কমরমে।  
  
"জিোেু পসরেতন মর্র কারমণ িৃষ্ট িরম আেহাওো র্তুর্ স্বাভাসেক হমে উঠমে, এেিং এর ফিাফি 
সর্উ ইেমকন র কৃষক এেিং িমগ্র কৃসষ সেমল্পর জর্য ধ্বিংিাত্মক হমত পামর", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "কৃষকমের এই র্তুর্ স্বাভাসেক জীের্োত্রার িামে খাপ খাইমে ঘর্ওোর জর্য এেিং 
জীের্ধ্ারমণর জর্য িিংস্থার্ প্রমোজর্, এেিং ক্লাইমমট ঘরসিসিমেন্ট ফাসমনিং ঘপ্রাগ্রাম ঘিই ধ্াাঁধ্ার একটি 
গুরুত্বপূণন অ্িংে। এই তহসেি আমামের কৃষকমের তামের জসমর েত্ন অ্েযাহত রাখমত, তামের কােনর্ 
পেসিহ্ন হ্রাি এেিং িরম আেহাওোর ক্ষসত ঘেমক ফিি এেিং গোসে পশুমক রক্ষা করমত িাহােয 
করমে,এেিং একই িামে আমামের জিোেূ পসরেতন মর্র িামে ি়োই করার জর্য ঘেমের িে ঘিমে 
েসিোিী কমনিিূীমক অ্গ্রির করমে।"  



 

 

  
5 েফাে োর্প্রাপ্ত প্রকল্পগুসি সগ্রর্হাউি গযাি সর্িঃিরণ হ্রাি করমত, মৃসিকার অ্েস্থা উন্নের্ করমত 
এেিং জ্বািাসর্ িঞ্চমে িহােতা করার জর্য ঘিরা েযেস্থাপর্া িিন ার প্রসত মমর্াসর্মেে কমর, ঘিন্ট্রাি 
সর্উইেকন , সফঙ্গার ঘিকি, ঘমাহক ভযাসি, হাডির্ ভযাসি, িাউোর্ন টাোর, র্েন কাসন্ট্র এেিং পসিম 
সর্উইেকন  অ্ঞ্চমি। ফিি ও প্রাসণিম্পমের উপর খরার িমেকামির এেিং অ্সত েৃসষ্ট ও ের্যার প্রভাে 
হ্রাি করমত প্রকল্পগুমিা ঘিমির ক্ষমতা েৃসি কমর এেিং পাসর্ েযেস্থাপর্ার উপর ঘজার ঘেে।  
 
কাউসন্টর মসৃিকা এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিাগুসিমক এই প্রকল্পগুমিার মমধ্য একটি সেভামগর জর্য 
কৃষকমের পমক্ষ অ্র্ুোর্ প্রোর্ করা হে: কৃসষ েজন য িিংরক্ষণাগামরর আোের্ এেিং সমমের্ হ্রামির 
জর্য কযাপিার, খামামরর পাসর্র েযেস্থাপর্া এেিং মৃসিকার মার্ উন্নের্ েযেস্থা।  
  
সর্ম্নসিসখত কাউসন্ট মসৃিকা এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিা জিোে ুিম্পসকন ত প্রকল্প োস্তোেমর্র জর্য 
খামারগুসিমক িহােতা করার জর্য অ্র্ুোর্ প্রোর্ করা হে:  
  
কোবপটাল বরবজয়র্ - মমাট অর্ুোর্, 259,126 মাবকন র্ ডলার  

• ঘরর্মিিার কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক েটুি খামারমক িাহােয করার জর্য 
117,626 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• ওোসেিংটর্ কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক পাাঁিটি খামারমক িাহােয করার জর্য 
141,500 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

  
মসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  - মমাট অর্ুোর্\, 1,589,608 মাবকন র্ ডলার  

• কাইেুগা কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক িারটি খামারমক িাহােয করার জর্য 
1,095,738 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• ঘকাটন িযান্ড কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক িারটি খামারমক িাহােয করার জর্য 
331,345 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• মযাসডির্ কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক একটি খামারমক িাহােয করার জর্য 
122,289 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• ওর্ন্ডাগা কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক একটি খামারমক িাহােয করার জর্য 
40,236 মাসকন ন্ডিার প্রোর্ করা হে।  

  
বিঙ্গার মলক - মমাট অর্ুোর্, 1,022,571 মাবকন র্ ডলার  

• ঘজমর্সি কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক 10টি খামারমক িাহােয করার জর্য 
500,821 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• ওন্টাসরও কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক একটি খামারমক িাহােয করার জর্য 
20,168 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• ঘিমর্কা কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক একটি খামারমক িাহােয করার জর্য 
90,280 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  



 

 

• ওমেইর্ কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক 12টি খামারমক িাহােয করার জর্য 
173,107 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• ওোইওসমিং কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক েটুি খামারমক িাহােয করার জর্য 
113,095 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• ইমেটি কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক 11টি খামারমক িাহােয করার জর্য 
125,100 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

  
হাডসর্ ভোবল - মমাট অর্ুোর্, 300,000 মাবকন র্ ডলার  

• অ্মরঞ্জ কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক একটি খামারমক িাহােয করার জর্য 
300,000 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

  
মমাহক ভোবল - মমাট অর্ুোর্, 287,528 মাবকন র্ ডলার  

• ফুিটর্ কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক িাতটি খামারমক িাহােয করার জর্য 
45,720 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• মন্টমগামাসর কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক একটি খামারমক িাহােয করার জর্য 
41,220 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• ওটমিমগা কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক েটুি খামারমক িাহােয করার জর্য 
87,347 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• ঘকাহাসর কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক েটুি খামারমক িাহােয করার জর্য 
113,241 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

  
র্র্ন কাবন্ট্র - মমাট অর্ুোর্, 134,626 মাবকন র্ ডলার  

• এমিক্স কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক েটুি খামারমক িাহােয করার জর্য 
59,130 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• ঘজফারির্ কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক সতর্টি খামারমক িাহােয করার জর্য 
75,496 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

  
সাউোর্ন টায়ার - মমাট অর্ুোর্, 322,715 মাবকন র্ ডলার  

• ঘির্ামঙ্গা কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক সতর্টি খামারমক িাহােয করার জর্য 
175,715 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

• শুইিার কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক সতর্টি খামারমক িাহােয করার জর্য 
147,000 মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

  
ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়কন  - মমাট অর্ুোর্, 83,826 মাবকন র্ ডলার  

• এসর কাউসন্ট মাটি এেিং পাসর্ িিংরক্ষণ ঘজিামক েটুি খামারমক িাহােয করার জর্য 83,826 
মাসকন র্ ডিার প্রোর্ করা হে।  

  



 

 

প্রকল্পএর সেেরমণর একটি পূণন তাসিকা পাওো ঘেমত পামর এখামর্।  
  
মস্টম্বটর কৃবষ কবমের্ার বরিাডন  এ. িল িম্বলর্, "সর্উ ইেমকন র কৃষকরা আমামের জিােে রক্ষা 
করমত এেিং মাটির স্বাস্থযমক িহােতা প্রোর্ করার জর্য অ্মর্ক ঘিষ্টা কমরর্। গভর্নর কুওমমামক 
ধ্র্যোে, সর্উ ইেকন  আমামের কৃষকমের জাতীেভামে তামের পসরমেেগত তত্ত্বােধ্ার্ েজাে 
রাখমত,জার জর্য তারা পসরসিত, এেিং জিোে ুপসরেতন র্ সেরুমি ি়োইমে ঘর্তৃত্ব ঘেওো অ্েযাহত 
রাখমত িাহােয করমত। আসম গসেনত ঘে কৃসষ এখর্ আমিািয সেষে, এেিং একটি গুরুত্বপূণন ভূসমকা 
পাির্ করমে েখর্ আমরা গ্রীর্হাউি গযাি সর্গনমর্ কমামত এেিং আমামের ভসেষযৎ প্রজমের জর্য 
সেশুি পাসর্ এেিং স্বাস্থযকর মাটি সর্সিত করমত এক িামে কাজ করসে।"  
  
রাম্বজের পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (State Department of Environmental Conservation) 
কবমের্ার, মিবসল মসম্বগাস িম্বলর্, "সর্উ ইেকন  ঘেট একজর্ জাতীে ঘর্তা সহমিমে আমামের 
িুর্াম মজেতু কমর িমিমে জিোেু পসরেতন মর্র সেরুমি ি়োই করার উদ্ভাের্ী উপাে খুাঁমজ এেিং 
আমামের পসরমেে এেিং জর্স্বাস্থয রক্ষার জর্য িমেনািম অ্র্ুেীির্ প্রিার করার জর্য। গভর্নর 
কূওমমার ক্লাইমমট ঘরসিসিমেন্ট ফাসমনিং গ্রান্ট ঘপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম, সর্উ ইেকন  িারা রাজয জমু়ে কৃষকমের 
িাহােয করমে, েখর্ আমরা আিন্ন প্রজমের জর্য এক িামে কাজ করসে সর্উ ইেমকন র পাসর্, মাটি 
এেিং োতামির গুণগত মার্ রক্ষার জর্য।"  
  
NYS বসম্বর্ট এবগ্রকালিার মিয়ার বমম্বেল বহর্বি িম্বলম্বের্, "কৃসষ জিোেু িিংকমটর প্রেম িাসরমত 
আমে, এেিং এর সেরূপ প্রভাে কমামত আমামের সর্উ ইেমকন র কৃসষ িম্প্রোেমক িমাধ্ামর্র একটি 
ে়ে অ্িংে হমত হমে। আমামের কৃষকরা আমামের পাসর্ পসরষ্কার রাখমত এেিং আমামের মাটি িসু্থ 
রাখার জর্য প্রসতসের্ কমঠার পসরশ্রম কমরর্, এেিং এই গুরুত্বপূণন কাজ অ্েযাহত রাখার জর্য 
আমামের অ্েেযই তামের িরঞ্জাম িরেরাহ করমত হমে। ক্লাইমমট ঘরসিসিমেন্ট ফাসমনিং গ্রান্ট কমনিিূীর 
মাধ্যমম এই অ্েনাের্মক ধ্র্যোে, আমরা ঘেসে কৃষকরা তামের পসরমেেগত তত্ত্বােধ্ামর্র প্রমিষ্টামক 
েসিোিী করমত এেিং িরম আেহাওোর জর্য তামের প্রস্তুসত উন্নত করমত তামের প্রমোজর্ীে 
িহােতা ঘপমত পামরর্।"  
  
কৃবষ বিষয়ক কবমটির (Committee on Agriculture) সভাপবর্ সংসে সেসো মডার্া লুপারম্বডা 
িম্বলর্, "কৃষকরা জিোে ুপসরেতন মর্র প্রেম িাসরমত আমের্। ঘেমর্, তারা ক্ষসতকর সর্গনমর্ হ্রাি 
কমর তামের সর্মজর পসরমেেগত পেসিহ্ন কমামত একটি গুরুত্বপূণন ভূসমকা পাির্ করমত প্রস্তুত এেিং 
ইেকু। এই গুরুত্বপূণন সেসর্মোগ খােয উৎপােমর্র উপর িরম আেহাওোর প্রভাে কমামত িাহােয 
করমে এেিং তার িামে আমামের খামার অ্েনর্ীসত ঘে মাটি, পাসর্ এেিং োেুরর উপর সর্ভন রেীি, 
তা িুরসক্ষত করমে।"  
  
বর্উইয়কন  খামার িুেম্বরা (New York Farm Bureau)-এর সভাপবর্ মডবভড বিোর িম্বলর্, "সর্উ 
ইেকন  জমু়ে খামারগুমিা জিোেু পসরেতন মর্র প্রভাে কমামত এেিং তামের ঘটকিইতার অ্র্ুেীির্ উন্নত 
করার জর্য পেমক্ষপ গ্রহণ করমে। এই রামজযর সেসর্মোগ এই প্রমিষ্টাে একজর্ ঘর্তা সহমিমে সর্উ 
ইেমকন র কৃসষমক আরও প্রসতসিত করমে। সর্উ ইেকন  ফামন েুযমরা (New York Farm Bureau) 

https://agriculture.ny.gov/land-and-water/climate-resilient-farming-round-5-project-descriptions


 

 

ক্লাইমমট ঘরসিসিমেন্ট ফাসমনিং কমনিূিী এেিং তার আমামের প্রাকৃসতক িম্পমের েসিোিী তত্ত্বােধ্ােক 
হওোর িক্ষয পূরমণর জর্য কৃষকমের িামে কাজ করার অ্েযাহত প্রমিষ্টামক িমেনর্ কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  মৃবিকা এিং পাবর্ সংরক্ষণ কবমটির (New York State Soil and Water Conservation 
Committee) ভাইস মিয়ারমোর্ মডল স্টাইর্ িম্বলম্বের্, "আজ জিোেু পসরেতন মর্র সেরুমি আমরা 
ঘে পেমক্ষপ গ্রহণ করসে তামত কৃসষর ভসেষযৎ েযাপকভামে প্রভাসেত হমে। আমামের কৃষকরা, 
তামের মাটি এেিং পাসর্ ঘজিার িামে অ্িংেীোসরমত্ব কাজ করমে েী নসের্ আমগ ঘেমক তামের 
পসরমেেগত পেসিহ্ন হ্রাি করমত এেিং িরম আেহাওো  টর্া ঘেমক িুরসক্ষত োকমত, এেিং গত 
কমেক েের ধ্মর, ক্লাইমমট ঘরসিসিমেন্ট গ্রান্ট তামের প্রমিষ্টা প্রিাসরত করমত িাহােয কমরমে। এই 
ঘপ্রাগ্রামমর পরেতী েফা তামের এই িাফমিযর উপর গম়ে ওমঠমে, রাজয জমু়ে ডজর্ ডজর্ খামামর 
ঘপ াঁমে েখর্ তারা গ্রীর্হাউি গযাি এেিং ঘিমকামেোর কােনর্ কমামর্ার িমেনািম েযেস্থাপর্ার পিসত 
োস্তোের্ করমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  মস্টম্বটর মেম্বের-মর্রৃ্স্থার্ীয় জলিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার জাতীর-ঘর্তৃস্থার্ীে জিোেু এমজন্ডা জাসতর িেমিমে আক্রমণাত্মক জিোেু এেিং 
পসরেন্ন এর্াসজন র উমেযাগ, ো COVID-19 মহামাসর ঘেমক আমরাগয িাভ করার পাোপাসে 
িুসের্যস্তভামে এেিং িঠিকভামে পসরেন্ন এর্াসজন মত পসরেতন মর্র আহ্বার্ জার্াে ো কমনিিংস্থার্ িসৃষ্ট 
কমর এেিং একটি িেুজ অ্েনর্ীসতর িাির্ অ্েযাহত রাখমে। জিোেু ঘর্তৃত্ব ও িম্প্রোে িুরক্ষা 
আইমর্র মাধ্যমম আইমর্ অ্ন্তভুন ি, সর্উ ইেকন  2040 িামির মমধ্য েরূ্য-সর্গনমর্ সেেযুৎ খামত তার 
োধ্যতামূিক িক্ষয অ্জন মর্র পমে, 2030 িামির মমধ্য 70 েতািংে পুর্র্নেীকরণমোগয েসি 
উৎপাের্িহ এেিং অ্েনর্ীসতমত সেসৃ্তত কােনর্ সর্রমপক্ষতা অ্জন মর্র পমে। এটি সক্লর্ এর্াসজন  খামত সর্উ 
ইেমকন র অ্ভূতপূেন উন্নের্িহ ঘেট জমু়ে 91টি েৃহৎ পসরিমরর র্োের্মোগয প্রকমল্প 4 সেসিের্ 
মাসকন র্ ডিামরর সেসর্মোমগর উপর গম়ে তুিমে, সর্উ ইেমকন র সক্লর্ এর্াসজন  খামত িৃষ্ট 150,000 এর 
ঘেসে কমনিিংস্থার্, ো 2035 িামির মমধ্য অ্ফমোর োেু ঘেমক প্রাে 9,000 ঘমগাওোট উৎপােমর্র 
প্রসতশ্রুসত এেিং েণ্টর্মোগয ঘি র খামত 2011 িাি ঘেমক েতকরা 1,800 েতািংে প্রেৃসির সভসির 
উপর প্রসতসিত। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, সর্উ ইেকন  এই অ্গ্রগসতর উপর সভসি কমর গম়ে তুিমে 
এেিং 2050 িামির মমধ্য 1990 িামির তুির্াে গ্রীর্হাউি গযামির সর্গনমর্ 85 েতািংে হ্রাি করমে 
এেিং সর্সিত করমে ঘে পসরেন্ন এর্াসজন মত সেসর্মোমগর িুসেধ্ার 40 েতািংে িুসেধ্ােসঞ্চত 
কসমউসর্টিগুসিমক িুসেধ্া প্রোর্ করার িক্ষয পূরণ করমে এেিং 2025 িামির মমধ্য এর্াসজন র খরি 
185 সিসিের্ সিটিে োমনাি ইউসর্ট (BTU) অ্েসধ্ কমামর্ার িমক্ষযর সেমক এসগমে োমে।  
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