
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/16/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা পাবর্র মার্ সংরক্ষণ প্রকম্বের সমর্নম্বর্ প্রায় 15 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর তহবিল 
ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
রাজ্ে জ্মু্ব়ে 147টি কৃবষ প্রকম্বের জ্র্ে অর্ন প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে যা কৃষকম্বদর অগ্রাবিকারযুক্ত 

ওয়াটারম্বেম্বডর পাবর্র মাম্বর্র চ্োম্বলম্বের ঘমাকাবিলা করার জ্র্ে সাহাযে কম্বর 
 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট জমু়ে কৃষষ কামজর পাষর্র গুণগত মার্ 
সংরক্ষণ প্রকমের জর্য প্রায় 15 ষমষিয়র্ মাষকন র্ ডিার মঞ্জুর করা হময়মে ো 147টি ফামনমক সুষিধা 
ঘেমি। এষিকািচারাি র্র্পময়ন্ট ঘসাসন অ্যামিটমমন্ট অ্যান্ড কমরাি ঘপ্রািামমর (Agricultural 
Nonpoint Source Abatement and Control program) মাধযমম এই তহষিি প্রোর্ করা হমে, ো 
অ্িাষধকার জিাশময় পাষর্র গুণগত মামর্র চযামিঞ্জ ঘমাকামিিা এিং পষরমিশ রক্ষা করা প্রকেমক 
সমর্নর্ কমর।  
  
"ষর্উ ইয়কন  আমামের প্রাকৃষতক সম্পে রক্ষাকারী প্রকে সমর্নর্ করমত প্রষতশ্রুষতিদ্ধ এিং ো 
আমামের উচ্চাষভিাষী পষরেন্ন শষি এিং জিিায়ু িক্ষযমক আরও এষগময় ষর্ময় ঘেমত সাহােয 
করমি," গভর্নর কুওমমা িমির্। "একই সামর্ কৃষষর ভষিষযৎ ষর্ষিত করার পাশাপাষশ ষর্উ ইয়মকন র 
কৃষকরা আমামের এই িক্ষয অ্জন মর্ সাহােয করার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। এই কমনসূচী আমামের 
কৃষকমের আমামের জিপর্ রক্ষার জর্য খরচ সামপক্ষ পদ্ধষত িযিহার করমত সাহােয কমর োমত 
তারা ষিমের ঘসরা ষকেু পণয উৎপাের্ চাষিময় ঘেমত পামর।"  
  
অ্র্নপ্রাপ্ত 147টি প্রকে ো 26টি পাষর্ সংরক্ষণ ঘজিায় পুরসৃ্কত করা হময়মে তা অ্র্-ফামন 
পষরমিশগত পষরকের্া এিং সমিনাত্তম িযিস্থাপর্ার অ্র্ুশীির্ ষসমেম িাস্তিায়র্ করমি ো পুষি এিং 
অ্র্যার্য সম্ভািয েষূণকারী পোর্ন জিপমর্ প্রমিশ করা প্রষতমরাধ করমি। BMP-র মমধয রময়মে, 
উষিেজাত িাফার সহ ষিষভন্ন ধরমর্র িযিস্থা, ঘেমর্, জিপ্রিাহ, কভার ক্রপ, সার সঞ্চময়র মাধযমম 
পুষি িযিস্থাপর্া, অ্র্যার্য সংরক্ষণ িযিস্থা।  
  
এষিকািচারাি র্র্পময়ন্ট ঘসাসন অ্যামিটমমন্ট অ্যান্ড কমরাি ঘপ্রািাম (কৃষষ কামজ েষূমণর অ্ষর্ষেনি 
স্থামর্র উৎস হ্রাস এিং ষর্য়ন্ত্রণ কমনসূষচ) - এর জর্য অ্র্ুোমর্র 26 েফার অ্র্ন মঞ্জুর করা 
হময়মে:  
  

• র্র্ন কাবি: 11টি খামামরর জর্য 1,633,847 মাষকন র্ ডিার  



 

 

• ঘসিাল বর্উ ইয়কন : 33টি খামামরর জর্য 1,976,058 মাষকন র্ ডিার  
• বিঙ্গার ঘলকস: 52টি খামামরর জর্য 4,016,319 মাষকন র্ ডিার  
• পবিম বর্উ ইয়কন : পাাঁচটি খামামরর জর্য 1,245,674 মাষকন র্ ডিার  
• কোবপটাল বরবজ্য়র্: ষতর্টি খামামরর জর্য 833,260 মাষকন র্ ডিার  
• ঘমাহক ভোবল: ষতর্টি খামামরর জর্য 1,102,361 মাষকন র্ ডিার  
• সাউদার্ন টিয়ার: 13টি খামামরর জর্য 3,811,188 মাষকন র্ ডিার  
• লং আইলোন্ড: 27টি খামামরর জর্য 341,625 মাষকন র্ ডিার  

  
পুরসৃ্কত প্রকমের একটি সমূ্পণন তাষিকার জর্য, কৃষষ ষিভামগর ওময়িসাইট পষরেশনর্ করুর্।  
  
গত 25 িের ধমর, ষর্উ ইয়কন  ঘেট 500টি পরৃ্ক ওয়াটারমশমডর প্রকেমক সহায়তা প্রোর্ কমরমে, 
োর মমধয রময়মে পষরমিমশর উপকার কমর এিং কৃষষমক্ষমের কােনকাষরতা িৃষদ্ধ কমর এমর্ 
কৃষষমক্ষেগুষিমক পুষির সরিরাহ এিং শমসযর পুষির চাষহোর মমধয সামঞ্জসয রাখমত সষক্রয়ভামি 
সহায়তা করার জর্য 1,300টি সার সংরক্ষণ প্রকে। পুষি ও পিি ষফল্টার করমত, ভূপৃমের জি 
সংরক্ষণ, র্েীর পারগুষিমক ষস্থষতশীি করা, জিজ আিাসভূষমর উন্নয়র্ এিং ির্যার প্রভাি হ্রাস 
করমত, 800 একমরর র্েী তীরিতী িাফার ততষর করা হময়মে।  
  
উপরন্তু, ভূষমক্ষয় প্রষতমরাধ করমত, মাটির স্বাস্থয উন্নত করমত এিং ফসি উৎপােমর্র সময়কামি 
শমসযর চাষহো অ্র্ুোয়ী আরও জি ধমর রাখমত মাটিমত তজি পোর্ন িৃষদ্ধ করার জর্য 50,000 
একমররও ঘিষশ জষমমত মাটি সংরক্ষণকারী গােপািা ঘরাপর্ করা হময়মে। কভার ক্রপ এো়োও 
কািনর্ পৃর্কীকরণ কমর, ো ষর্উ ইয়মকন র চাষীমের জিিায়ু পষরিতন মর্র সামর্ েুদ্ধ করমত সাহােয 
কমর। এই ঘপ্রািামমর 26 র্ং রাউমন্ডর মাধযমম প্রায় 38,000 একর কভার ফসি িাস্তিায়র্ করা 
হমি, ো এই কমনসূচীর মাধযমম িাস্তিাষয়ত আমামের ঘমাট কভার ফসমির প্রায় ষিগুণ।  
  
ঘেমটর কৃষষ কষমশর্ার ষরচাডন  এ. িি িমির্, "আষম গষিনত ঘে জিিায়ু পষরিতন র্ ঘমাকামিিায় 
রাষ্ট্র ঘে কাজ করমে, তামত কৃষষ ঘটষিমি রময়মে, োর মমধয রময়মে মাটির স্বাস্থয রক্ষা এিং পাষর্র 
মার্ সংরক্ষমণর জর্য কাজ করা। ক্লাইমমট অ্যাকশর্ কাউষিমির (Climate Action Council) অ্ংশ 
ষহমসমি এষিকািচার অ্যান্ড ফমরষি অ্যাডভাইজষর পযামর্মি (Agriculture and Forestry Advisory 
Panel) আমামের অ্ংশিহণ ঘর্মক শুরু কমর আমরা ঘেসি কমনসূচী পষরচাির্া কষর তা আমামের 
কৃষকমের তামের পষরমিশগত ফুটষপ্রন্ট কমামত এিং ভূষমমক উন্নত ঘরমখ ঘেমত সাহােয কমর, 
ষডপাটন মমন্ট রাষ্ট্রমক সিমচময় আিাসী পষরেন্ন জ্বািার্ী এমজন্ডা অ্জন মর্ সাহােয করমত এিং আমামের 
সিমচময় মিূযিার্ সম্পে রক্ষা করমত তার িমক্ষয প্রষতশ্রুষতিদ্ধ।"  
  
পষরমিশ সংরক্ষণ ষিভামগর (Department of Environmental Conservation) কষমশর্ার, ঘিষসি 
ঘসমগাস িমির্, "ষিশুদ্ধ পাষর্মত ষর্উ ইয়কন  ঘেমটর ঘরকডন  ষিষর্ময়াগ কৃষষ ষশমের মত গুরুত্বপূণন 
অ্র্ননর্ষতক চািকমের সমর্নর্ কমর োমে ঘেমহতু আমরা পাষর্র মার্ এিং মাটির স্বাস্থয উন্নয়মর্ 
একসামর্ কাজ করষে এিং জিিায়ু পষরিতন মর্ অ্িোর্কারী সমসযার ঘমাকামিিা করষে। এই তহষিি 
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পাষর্মক রক্ষা কমর এমর্ এমজষি এিং অ্ঞ্চি জমু়ে আমামের প্রমচিামক শষিশািী করমত সাহােয 
করমি এিং কৃষকমের আমরা ঘটকসই অ্পামরশর্ উন্নয়মর্ সহায়তা প্রোর্ করমি।"  
  
ষর্উ ইয়কন  মাটি এিং জি সংরক্ষণ (সময়ি অ্যান্ড ওয়াটার কর্জামভন শর্ ) কষমটির ঘচয়ারমযার্ 
ঘডি ঘের্ িমিমের্, "ষর্উ ইয়মকন র কৃষকরা আমামের প্রাকৃষতক সম্পে রক্ষায় প্রষতশ্রুষতিদ্ধ, ঘে 
মাটি ঘর্মক আমরা আমামের ফসি উৎপাের্ কষর তা ঘর্মক শুরু কমর কষমউষর্টি জিপর্ পেনন্ত। 
কৃষষ সম্প্রোয় কভার ফসি, গােপািা িাফার এিং পুষি িযিস্থাপর্া সহ ষিষভন্ন সমিনাত্তম িযিস্থাপর্া 
অ্র্ুশীির্ িাস্তিায়মর্র প্রমচিায় গিন ঘিাধ কমর, োর সিগুমিাই পাষর্র মার্ সংরক্ষমণ এক অ্ষিোসয 
প্রভাি ঘফমিমে। রামষ্ট্ররএষিকািচারাি র্র্পময়ন্ট ঘসাসন অ্যামিটমমন্ট অ্যান্ড কমরাি ঘপ্রািাম এই 
প্রমচিামক সমর্নর্ কমর এিং িৃহত্তর সংখযক কৃষকমক এই পেমক্ষপগুষি প্রময়াগ করার সুমোগ ঘেয় 
েখর্ আমরা পষরমিশ রক্ষায় কাজ করষে।"  
  
বসম্বর্ট এবগ্রকালচ্ার (Senate Agriculture) এর ঘচ্য়ারমোর্ বমম্বেল বহর্বচ্ িম্বলর্, "আমামের 
কৃষকমের ঘচময় পৃষর্িীর কাোকাষে ঘকউ ঘর্ই োরা স্বাস্থযকর, স্থার্ীয় খােয উৎপােমর্র জর্য 
আমামের মাটি এিং পাষর্ সম্পে রক্ষার জর্য অ্ষিোসয পষরশ্রম কমর। ষসমর্ট কৃষষ কষমটির 
ঘচয়ারমযার্ ষহমসমি, আষম ঘরামাষঞ্চত ঘে ষর্উ ইয়কন  রামজযর কৃষকরা এই গুরুত্বপূণন তহষিমি 
প্রমিশাষধকার পামি োমত তারা আমামের জষম এিং জিপর্ পষরষ্কার এিং ভষিষযৎ প্রজমের জর্য 
ষর্রাপে রাখার পাশাপাষশ আমামের সম্প্রোয়মক খাওয়ামর্ার গুরুত্বপূণন কাজ চাষিময় ঘেমত পামর।"  
  
অ্যামসম্বষি সেসয ঘডার্া িপুামেন া, কষমটি অ্র্ এষিকািচামরর সভাপষত, িমিমের্, "খামামর পাষর্র 
গুণগত মার্ সংরক্ষণ প্রমচিায় ষিষর্ময়াগ রামষ্ট্রর সামষিক জিিায়ু িক্ষযমাোয় ঘপ াঁোমর্ার জর্য 
গুরুত্বপূণন। উন্নত পাষর্ িযিস্থাপর্া এিং প্রশমর্ আমরা ঘটকসই কৃষষ অ্র্ুশীির্, স্বাস্থযকর মাটি ততষর 
এিং ষির্হাউস গযাস ষর্গনমর্ হ্রামসর ষভষত্ত। ষর্উ ইয়মকন র কৃষকরা জিিায়ু পষরিতন র্ ঘমাকামিিায় 
গুরুত্বপূণন অ্ংশীোর এিং এই সাম্প্রষতক েফায় অ্র্েুার্ আমামের পষরমিশ রক্ষায় তারা ঘে অ্িগষত 
কমরমে তা অ্িযাহত রাখমি।"  
  
ষর্উ ইয়কন  ঘেট মাটি ও পাষর্ সংরক্ষণ কষমটির (New York State Soil and Water 
Conservation Committee) সমে সমন্বয় ঘরমখ ষর্উ ইয়মকন র কৃষষ ও িাজার ষিভাগ (New York 
Department of Agriculture and Markets) এষিকািচারাি র্র্পময়ন্ট ঘসাসন অ্যামিটমমন্ট অ্যান্ড 
কমরাি ঘপ্রািামমর কর্া জার্ায়। এই কমনসূষচটি এষিকািচারাি এর্ভায়রর্মমন্টাি মযামর্জমমন্ট 
(Agricultural Environmental Management, AEM) পষরকাঠামমার একটি অ্ংশ ষহমসমি কাজ 
কমর, ো কৃষকমের পষরমিশগত তত্ত্বািধামর্র উচ্চতর মাো এিং অ্ষধক েক্ষ, ও সাশ্রয়ী কৃষষকামজর 
পদ্ধষত অ্জন র্ করার ঘক্ষমে সহায়তা করার জর্য এক িযাপক ও ষিসৃ্তত প্রয়াস।  
  
এষিকািচারাি র্র্পময়ন্ট ঘসাসন অ্যামিটমমন্ট অ্যান্ড কমরাি ঘপ্রািাম পাষর্র গুণগত মার্ সুরক্ষা 
প্রোমর্র জর্য গভর্নমরর ঐষতহাষসক প্রমচিার উপর ষভষত্ত কমর গম়ে উমঠমে, োর মমধয রময়মে 
রামষ্ট্রর অ্ভূতপিূন 3.5 ষিষিয়র্ মাষকন র্ ডিামরর প্রষতশ্রুষত োমত সকি ষর্উ ইয়কন িাসী ষিশুদ্ধ পাষর্ 



 

 

ঘপমত পামর। উপরন্তু, গভর্নর কুওমমার HABs ইষর্ষশময়টিভ রাজয জমু়ে তশিাি প্রসু্ফটমর্র 
ষিমকাময়ষি কমামত প্রকমের জর্য 187 ষমষিয়র্ মাষকন র্ ডিার প্রোর্ কমরমে।  
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