
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/5/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র 15,000 একম্বরর বিবে কৃবি জবম সংরক্ষম্বের জর্ে 31.5 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলার অর্ুদার্ ব ািো কম্বরর্  

  
কৃবিজবম সুরক্ষা িাস্তিায়র্ অর্ুদাম্বর্র কমনসূবি বেট জমু্বে 30টি প্রকম্বের মাধ্েম্বম জবম সংরক্ষে 

করম্বি  
  

গুরুত্বপেূন আবথনক সহায়তা কৃবিজবম উৎপাদর্েীল রাখম্বি, বিবিত্র্েকরম্বে সহায়তা করম্বি এিং 
অপাম্বরের্গুবলর দী ন-বময়াদী কার্নকাবরতা বর্বিত করম্বি  

  
বর্উ ইয়কন  বেট 2018 সাল বথম্বক কৃবিজবম সুরক্ষার জর্ে 117 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বিবে 

উপলভে কম্বরম্বে  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে কৃষষজষম সুরক্ষা বাস্তবায়র্ অ্র্ুদার্ কমনসূষি 
(Farmland Protection Implementation Grants program) এর মাধ্যমম ষর্উ ইয়মকন র কৃষষ 
ষিল্পমক িষিিালী করার জর্য 31.5 ষমষলয়র্ মাষকন র্ ডলামররও ঘবষি অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হমে। 
মূলযবার্ কৃষষজষম উৎপাদর্িীল রাখমে সহায়ো করমে, ববষিত্র্যকরমণ সহায়ো করমে এবং ষর্উ 
ইয়মকন র কৃষষকাজ পষরিালর্ার দী নমময়াদী কােনকাষরো ষর্ষিে করমে এই প্রকল্পগুষল ষর্উ ইয়মকন র 
22টি দগু্ধ খামার ও আটটি অ্-দগু্ধ খামামর ঘমাট 15,600 একর রক্ষা করমব। 2018 সাল ঘেমক, 
ষর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেটবযাপী কৃষষজষম সুরক্ষার জর্য 117 ষমষলয়র্ মাষকন র্ ডলামরর ঘবষি উপলভয 
কমরমে।  
  
"জলবায়ু পষরবেন র্ ও COVID-19 মহামাষর ষর্উ ইয়কন  ঘেট জমুে কৃষকমদর জর্য অ্ভূেপূবন 
িযামলঞ্জ সৃষি করমে এবং উৎপাদমর্র জর্য োমদর কৃষষজষম সংরক্ষণ আমামদর অ্েননর্ষেক পুর্রূদ্ধামর 
সাহােয করমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই কৃষষজষম সুরক্ষা অ্র্ুদার্গুষল কৃষকমদর জষম 
সংরক্ষণ, বাজামরর সুমোগ সম্প্রসারমণর জর্য োমদর কােনক্রম ববষিত্র্যময় করা এবং ষর্উ ইয়মকন র 
বেষর ষবষভন্ন প্রকার খামদযর উৎপাদর্ ও ষবষক্র অ্বযাহে রাখমব। কৃষষকাজ দী নষদর্ ধ্মর ঘেমটর 
অ্েনর্ীষের একটি গুরুত্বপূণন অ্ংি এবং এই কমনসূষি ষর্উ ইয়মকন র পরবেী প্রজমের কৃষকমদর জর্য 
15,000 একর জষম সংরক্ষণ করমব।"  
  
বডইবর ট্রার্বজের্স কৃবিজবম সুরক্ষা উম্বদোগ (Dairy Transitions Farmland Protection Initiative)  



 

 

20.9 ষমষলয়র্ মাষকন র্ ডলামররও ঘবষি FPIG ঘডইষর ট্রার্ষজির্স কৃষষজষম সুরক্ষা উমদযামগর মাধ্যমম 
ষর্উ ইয়মকন র 22টি দগু্ধ খামামর সংরক্ষণ সহজকরণ প্রকল্পমক সহায়ো করমব। দগু্ধ িাষীরা দী ন 
সময় ধ্মর দমুধ্র কম দামমর ফমল অ্সুষবধ্ার সম্মুখীর্ হমে োকমের্, ো অ্-খামার উন্নয়মর্ ফলপ্রসূ 
কৃষষ জষমমক অ্-খামার জষমমে রুপান্তরণ হওয়ার ঝুুঁ ষক বৃষদ্ধ কমর।  
  
এই কমনসূষির মাধ্যমম, কৃষষ জষমমে উন্নয়র্ অ্ষধ্কার (Purchase of Development Rights, 
PDR) ক্রয় ঘেমক আয় কৃষকমদর োমদর কােনক্রম ববষিত্র্যময় করার সুমোগ প্রদার্ করমব অ্েবা 
আমরা সাশ্রয়ী মূমলয োমদর খামারমক পরবেী প্রজমের কামে স্থার্ান্তর করার সুমোগ প্রদার্ করমব, 
অ্র্যষদমক জষম টি ষিরকামলর জর্য কৃষষ উমেমিয বযবহার করা হমব। র্ীমি অ্র্ুদার্ ঘদওয়া 
প্রকল্পগুমলা 11,300 একর কৃষষজষম রক্ষা করমব।  
  
কোবপটাল বরবজওর্  

• এবিকালিারাল েুয়াডন বেপ অোম্বসাবসম্বয়ের্ (The Agricultural Stewardship 
Association) - ঘরর্মসলার কাউষির হুষসক ও ষপটসটাউমর্ অ্বষস্থে ঘিফামরর 
গ্রাসলযান্ড দগু্ধ খামার (Grassland Dairy), ওয়াষিংটর্ কাউষির ষহমরাণ িহমর 
অ্বষস্থে ষলন্ডমগ্রর্ ফামন (Lindgren Farm), ওয়াষিংটর্ কাউষির ঘহায়াইট ষক্রক 
িহমর অ্বষস্থে ঘরা-একাসন ফামন (Ro-Acres Farm) ও ওয়াষিংটর্ কাউষির 
হাটন মফাডন  িহমর অ্বষস্থে সুইষজ ষভউ ফামন (Swezey View Farm) রক্ষা করমে 
1,438,623 মাষকন র্ ডলার।  

• কলবেয়া ভূবম সংরক্ষে (Columbia Land Conservancy) - কলষিয়া কাউষির 
ঘকাপামক িহমর অ্বষস্থে উচ্চ ষর্ম্ন খামার রক্ষার জর্য 1,197,732 মাষকন র্ ডলার।  

• সারাম্বতাগা পবরকের্া (Saratoga PLAN) - সারামোগা কাউষির র্েনোিারলযান্ড 
িহমর অ্বষস্থে বাবনার রাদাসন ঘডইষর ফামন II রক্ষার জর্য 870,826 মাষকন র্ ডলার।  

বসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন   
• দে সাউদার্ন মোবডসর্ বহবরম্বটজ ট্রাে (The Southern Madison Heritage Trust) 

- মযাষডসর্ কাউষির ব্রুকষফল্ড িহমর অ্বষস্থে রষক টপ একর রক্ষার জর্য 
825,628 মাষকন র্ ডলার।  

বিঙ্গার বলকস  
• বজম্বর্বসস লোন্ড ট্রাে (The Genesee Land Trust) - অ্িাষরও ও ওময়র্ কাউষির 

উইষলয়ামসর্ িহমর অ্বষস্থে ষফল্ড ক্রাফট ফামন ও মর্মরা কাউষির হুইটলযান্ড িহমর 
অ্বষস্থে বামলাষর্ক ফামন রক্ষার জর্য 2,389,616 মাষকন র্ ডলার।  

• বজম্বর্বস ভোবল কর্জারম্বভবি (The Genesee Valley Conservancy) - 
ষলষভংমোর্ কাউষির ইয়কন  িহমর ও ওয়াইওষমং কাউষির কষভংটর্ িহমর অ্বষস্থে 
আমনসর্ ফামনস, ওয়াইওষমং কাউষির ঘপষর িহমর অ্বষস্থে এমারষলং ফামন #1, 
ওয়াইওষমং কাউষির ঘপষর িহমর অ্বষস্থে এমারষলং ফামন #2, পবূন ঘবোষর্ িহমর ও 
ষলষভংমোর্ কাউষির কযামলমডাষর্য়া ও ইয়কন  িহমর অ্বষস্থে হাইর্মডল ফামন, 
ষলষভংমোর্ কাউষির ঘগ্রাভলযান্ড িহমর অ্বষস্থে স্পাটন া ফামন, ষলষভংমোর্ কাউষির 



 

 

কযামলমডাষর্য়া িহমর অ্বষস্থে ঘেইর্ ফযাষমষল ফামনস #1 এবং ষলষভংমোর্ কাউষির 
ইয়কন  িহমর অ্বষস্থে ঘেইর্ ফযাষমষল ফামনস #2 রক্ষার জর্য 10,376,935 মাষকন র্ 
ডলার।  

• ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন  লোন্ড কর্জারম্বভবি (The Western New York Land 
Conservancy) - ঘজমর্ষস কাউষির আমলকজান্ডার িহমর অ্বষস্থে ষিডার ফামন 
রক্ষার জর্য 453,021 মাষকন র্ ডলার।  

মম্বহাক ভোবল  
• বমাহক হাডসর্ লোন্ড কর্জারম্বভবি (The Mohawk Hudson Land Conservancy) 

- মিমগামাষর কাউষির ঘের্ ও রুট িহমর অ্বষস্থে ঘের্ভু ফামনস রক্ষার জর্য 
932,389 মাষকন র্ ডলার।  

•  বকাহাবর লোন্ড ট্রাে (The Schoharie Land Trust) - ঘিাহাষর কাউষির 
ঘজফারসর্ িহমর অ্বষস্থে ডযার্মফােন ফামন রক্ষার জর্য 247,086 মাষকন র্ ডলার। 
এটি প্রেম বামরর মে FPIG অ্র্ুদার্ ও ঘকাহাষর কাউষিমে অ্র্ুদার্ প্রাপ্ত প্রেম 
FPIG প্রকল্প।  

• টাগ বহল টুেমম্বরা লোন্ড ট্রাে (The Tug Hill Tomorrow Land Trust)- ওর্াইডা 
কাউষির ষডয়ারষফল্ড িহমর অ্বষস্থে র্েন ঘগজ ও ঘরড লাইর্ ফামন (North Gage 
and Red Line Farms) রক্ষার জর্য 622,230 মাষকন র্ ডলার।  

র্থন কাবন্ট্র  
• টুগ বহল টুেমম্বরা লোন্ড ট্রাে (The Tug Hill Tomorrow Land Trust) - লুইস 

কাউষির ঘডর্মাকন  িহমর অ্বষস্থে ফ্ল্যাট রক ফামন ও লুইস কাউষির েুষরর্ িহমর 
অ্বষস্থে জযাসমডল ফামন রক্ষার জর্য 1,625,406 মাষকন র্ ডলার।  

ঘডইষর ট্রার্ষজির্স ফামনলযান্ড ঘপ্রামটকির্ উমদযগ (Dairy Transitions Farmland Protection 
Initiative) এর জর্য প্রায় 5 ষমষলয়র্ মাষকন র্ ডলার এখমর্া উপলভয। ঐ েহষবল প্রষেশ্রুষেবদ্ধ র্া 
হওয়া পেনন্ত একটি ঘরাষলং ষভষিমে অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হমব। ষডপাটন মমি ঘেট জমুে োর 
অ্ংিীদারমদর অ্বষিি েহষবমলর জর্য আমবদর্ করমে উৎসাষহে কমর।  
  
এটা কমনসূষির ষিেীয় রাউন্ড। রাউন্ড 1-এ 15,102 একর খামামরর জষম রক্ষা করমে 2019 সামল 
32টি দগু্ধ খামারমক 30.7 ষমষলয়র্ মাষকন র্ ডলামররও ঘবষি অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হময়ষেল।  
  
রূপান্তম্বর খামার কার্নক্রম  
10.8 ষমষলয়র্ মাষকন র্ ডলামররও ঘবষি ট্রার্ষজির্ ফামনলযান্ড ঘপ্রামটকির্ ইষর্ষিময়টিভ (Transition 
Farmland Protection Initiative) এর FPIG ফামন অ্পামরির্মসর মাধ্যমম দগু্ধ খামের বাইমর ষর্উ 
ইয়মকন র আটটি ফামমন সংরক্ষণ স্বেলো প্রকল্পগুষলমক সহায়ো করমব। দগু্ধ খামামরর সামে, এইসব 
খামামরর কােনক্রম আজ কৃষষ ষিমল্পর সামমর্ অ্মর্ক িযামলমঞ্জর মধ্য ষদময় ঝুুঁ ষকর সম্মুখীর্, োর মমধ্য 
রময়মে বাষণজয ষববাদ, ঘভািামদর পেন্দ পষরবেন র্ ও জলবায়ু পষরবেন র্, হুমষকর পষরমাণ বােমে 
ঘে মূলযবার্ কৃষষ জষম অ্-কৃষষকামজ রূপান্তষরে হমে পামর।  
  

https://agriculture.ny.gov/land-and-water/rfa-0219-farmland-protection-implementation-grants-round-17-dairy-transitions
https://agriculture.ny.gov/land-and-water/rfa-0219-farmland-protection-implementation-grants-round-17-dairy-transitions


 

 

প্রষেটি অ্র্ুদার্ সংরক্ষমণর সহজো প্রকমল্পর ফলাফল ষহমসমব স্থায়ীভামব সুরষক্ষে ঘটকসই কৃষষজষম 
স্থায়ীভামব কৃষষকামজ বযবহার অ্বযাহে োকমব। র্ীমি অ্র্ুদার্ ঘদওয়া প্রকল্পগুমলা 4,300 একর 
কৃষষজষম রক্ষা করমব।  
  
কোবপটাল বরবজওর্  

• এবিকালিারাল েুয়াডন বেপ অোম্বসাবসম্বয়ের্ (The Agricultural Stewardship 
Association) - ঘরর্মসলার কাউষির ষপটসটাউর্ ও িযাষেমকাক িহমর অ্বষস্থে 
ঘহইষফল্ডস ফামন (Hayfields Farm) রক্ষার জর্য 1,374,555 মাষকন র্ ডলার।  

• কলবেয়া লোন্ড কর্জারম্বভবি (The Columbia Land Conservancy) - কলষিয়া 
কাউষির আর্ক্রাম িহমর অ্বষস্থে ঘটষকং ঘকয়ার ফামন রক্ষার জর্য 340,250 
মাষকন র্ ডলার।  

বসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন   
• বর্উ ইয়কন  এবিকালিারাল লোন্ড ট্রাে (The New York Agricultural Land Trust) 

- কাইয়ুগা কাউষির ইরা িহমর অ্বষস্থে কাইল ফামনস রক্ষার জর্য 1,426,478 
মাষকন র্ ডলার ।  

বিঙ্গার বলকস  
•  বিঙ্গার বলকস লোন্ড ট্রাে (The Finger Lakes Land Trust) - ওর্দাগা কাউষির 

স্পযামফাডন  িহমর অ্বষস্থে জযাকসর্ ও বার্নস ফামন রক্ষার জর্য 1,846,064 মাষকন র্ 
ডলার।  

• বজম্বর্বস লোন্ড ট্রাে (The Genesee Land Trust) - ওময়র্ কাউষির মযামসডর্ 
িহমর অ্বষস্থে পযাকাডন  কযাটাল ফামন, অ্িাষরও কাউষির কার্ান্দাইগুয়া ও ফাষমনংটর্ 
িহমর অ্বষস্থে গারলক ফামন ও মর্মরা কাউষির পরমা িহমর অ্বষস্থে ষডমময়ার 
ফামন রক্ষার জর্য 3,868,838 মাষকন র্ ডলার।  

• বজম্বর্বস ভোবল কর্জারম্বভবি (The Genesee Valley Conservancy) - ওয়াইওষমং 
কাউষির অ্মরঞ্জষভল ও ওময়টারসষফল্ড িহমর অ্বষস্থে মামকন ায়াটন  রাদাসন ফামন রক্ষার 
জর্য 2,000,000 মাষকন র্ ডলার।  

ট্রার্ষজির্ ফামনলযান্ড ঘপ্রামটকির্ ইষর্ষিময়টিভ (Transition Farmland Protection Initiative)-এ 
খামার কােনক্রমমর জর্য প্রায় 3 ষমষলয়র্ মাষকন র্ ডলার এখমর্া উপলভয। ঐ েহষবল প্রষেশ্রুষেবদ্ধ 
র্া হওা পেনন্ত একটি য়মরাষলং ষভষিমে অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হমব। ষডপাটন মমি ঘেট জমুে োর 
অ্ংিীদারমদর অ্বষিি েহষবমলর জর্য আমবদর্ করমে উৎসাষহে কমর।  
  
বেম্বটর কৃবি কবমের্ার বরিাডন  এ. িল িম্বলর্, "আজমক ঘ াষষে অ্র্ুদার্গুষল আমামদর োরা কঠির্ 
অ্েননর্ষেক, জলবায়ু ও COVID-19 সম্পষকন ে িযামলঞ্জগুষলর ঘমাকামবলা করমে এমর্ কৃষক ও 
উৎপাদকমদর জর্য একটি ষবরাট সুমোগ। কৃষষজষম সুরক্ষা বাস্তবায়র্ অ্র্ুদার্ কমনসূষি (Farmland 
Protection Implementation Grants program) এর জর্য ধ্র্যবাদ, আমরা শুধ্ু আমামদর মূলযবার্ 
কৃষষজষম সংরক্ষণ করষে র্া, একই সামে কৃষকমদর োমদর কােনক্রম পষরবেন র্ বা ববষিত্র্য আর্ার 
জর্য এবং োমদর জীবর্োত্র্া রক্ষা করমে প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্ সরবরাহ করষে।  

https://agriculture.ny.gov/land-and-water/rfa-0224-farmland-protection-implementation-grants-round-17b-farm-operations
https://agriculture.ny.gov/land-and-water/rfa-0224-farmland-protection-implementation-grants-round-17b-farm-operations


 

 

  
বসম্বর্ট এবিকালিার (Senate Agriculture) এর বিয়ারমোর্ বমম্বেল বহর্বি িম্বলর্, "ষর্উ ইয়মকন  
কৃষষজষম আমামদর সবমিময় গুরুত্বপূণন সম্পদ ষকন্তু এটি প্রিণ্ড উন্নয়মর্র িামপর সম্মুখীর্ হমে, োর 
ফমল আমামদর খামারগুমলা ভামলার জর্য হাষরময় োওয়ার গুরুের ঝুুঁ ষকমে রময়মে। এই অ্পূরণীয় 
জষম সংরক্ষণ ষর্ষিে কমর ঘে কৃষকরা আমামদর উপর ষর্ভন র কমর োকা খাদয উৎপাদর্ িাষলময় 
ঘেমে পামর এবং খামারগুষল সফলভামব এক প্রজে ঘেমক পরবেী প্রজমে িমল োমব। কম ার 
পষরশ্রমী ষর্উ ইয়মকন র কৃষকমদর হামে কৃষষজষম সুরক্ষা বাস্তবায়র্ অ্র্ুদার্ কমনসূষি (Farmland 
Protection Implementation Grants Program) হল আমামদর খামার অ্েনর্ীষে ঘজারদার করমে 
এবং কৃষষজষম ঘেখামর্ রময়মে োর ঠিক ঘসখামর্ রাখার জর্য ষর্উ ইয়মকন র ঘকৌিলটির একটি মূল 
ষবষর্ময়াগ।"  
  
কৃবি বিিয়ক কবমটির সভাপবত পবরিদ সদসো বডার্া লুপারম্বডা িম্বলর্, "কৃষকমদর পরবেী 
প্রজমের জর্য উৎপাদর্িীল কৃষষজষম সংরক্ষণ আমামদর ঘেমটর খাদয সরবরাহ বযবস্থা সুরষক্ষে 
করার একটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ। কৃষষজষম সরুক্ষা খামারগুমলামে র্েুর্ কৃষকমদর ববষিত্র্য ও আকষনণ 
করমে সহায়ো কমর, উভয়ই ভষবষযমে একটি িষিিালী ও ঘটকসই ষিল্প বজায় রাখার জর্য 
প্রময়াজর্ীয়। একবার কৃষষজষম উন্নয়মর্র জর্য হাষরময় ঘগমল, ঘসই জষম খাদয উৎপাদর্ ঘেমক 
ষিরেমর িমল োয়, োই এই অ্র্ুদার্ এে গুরুত্বপূণন। ষর্উ ইয়কন বাসীমদর র্েুর্ আগ্রহ ঘেখামর্ 
োমদর খাবার ঘেমক আমস ো ষর্উ ইয়মকন র কৃষষর অ্েনর্ীষেমে অ্বযাহে ষবষর্ময়ামগর প্রময়াজর্ীয়োর 
উপর র্জর প্রদার্ কমর।"  
  
আম্বমবরকার্ িামনলোন্ড ট্রাে বর্উ ইয়কন  (American Farmland Trust New York) এর আঞ্চবলক 
পবরিালক এবরকা গুডমোর্ িম্বলর্, "েখর্ জলবায় ুপষরবেন র্ ও উন্নয়মর্র িামপর কারমণ ষিরস্থায়ী 
িযামলমঞ্জর সম্মুখীর্ হমে এই মহামারীর বের কৃষকমদর অ্েযন্ত কঠির্ পষরষস্থষের সামে মাষর্ময় ষর্মে 
বাধ্য কমরমে। ষর্উ ইয়মকন র 30টি খামার পষরবারমক কৃষষজষম সুরক্ষা েহষবল প্রদামর্র জর্য আমরা 
গভর্নর কুওমমা এবং কৃষষ ও বাজার ষবভামগর প্রিংসা করষে োর ফমল োরা িাষাবাদ িাষলময় 
ঘেমে, োমদর বযবসায় ববষিত্র্য আর্মে বা োমদর কৃষষজষমমক র্েুর্ প্রজমের ষদমক রূপান্তষরে 
করমে সক্ষম কমর। এই েহষবল শুধ্ুমাত্র্ িামষর জর্য 16,000 একর জষম ষিরকামলর জর্য উপলভয 
রাখমব র্া, ষবমিষ কমর ষর্উ ইয়মকন র দগু্ধ কৃষকমদর জর্য োরা দী ন সময় ধ্মর দমুধ্র কম দাম 
ষর্ময় জাষলয়াষেমে রময়মে ো ঘেটজমুে সম্প্রদাময়র জর্গমণর মমধ্য ঘটকসই কৃষষজষম হারাবার হুমষক 
বাষেময় েুমলমে। কৃষকরা ষস্থষেিীল এবং এই েহষবলগুষল োমদর অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় সহায়ো ও 
আিা প্রদার্ করমব। আমরা এখর্ ও ভষবষযমে স্থায়ীভামব কৃষকমদরমক োমদর জষম রক্ষার জর্য 
েহষবল সরবরাহ করার জর্য গভর্নর, ষডপাটন মমি ও আইর্সভার সামে কাজ িাষলময় োওয়ার 
প্রেযািায় রময়ষে।  
  
কৃষষজষম সুরক্ষা বাস্তবায়র্ অ্র্ুদার্ কমনসষূি (Farmland Protection Implementation Grants 
Program) কাউষি, ঘপৌরসভা, মাটি ও পাষর্ সংরক্ষণ ষডষিক্টস ও ভূষম ট্রাে ঘক আষেনক 
সহায়ো প্রদার্ কমর োমে োরা স্থার্ীয় কৃষষ ও কৃষষজষম সুরক্ষা পষরকল্পর্ার সামে সামঞ্জসযপূণন 
কৃষষজষম সুরক্ষা পষরকল্পর্াসমূহ বাস্তবায়র্ করমে পামর। সবমিময়  র্  র্ অ্েনায়র্ করা কােনক্রম 

https://agriculture.ny.gov/land-and-water/farmland-protection-implementation-grants-program
https://agriculture.ny.gov/land-and-water/farmland-protection-implementation-grants-program


 

 

হমে স্বেন্ত্র খামারসমূমহ উন্নয়র্ অ্ষধ্কার ক্রয়। োইমহাক, এই কমনসূষি অ্র্যার্য বাস্তবায়র্ কােনক্রম 
সক্ষম করার জর্য েহষবল প্রদার্ করমে পামর, ঘেমর্ কৃষষমক প্রভাষবে স্থার্ীয় আইর্গুষলমে 
সংমিাধ্র্, ষবকল্প িুষি ও দার্ করা কৃষষ সংরক্ষণ স্বেলোর ঘলর্মদর্ বযয়মক আওোভুি কমর।  
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