
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/23/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র কৃবি জবম সুরক্ষায় 52.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার ঘ ািণা কম্বরম্বের্  
  

মূলেিার্ এিং ঝুুঁ বকপণূন কৃবিজবম রক্ষায় ঘেট সিনদা তহবিম্বলর সম্বিনাচ্চ স্তর উৎসগন কম্বরম্বে  
  

বর্উ ইয়ম্বকন র 10টি অঞ্চম্বলর প্রবতটি সংরক্ষণ ইজম্বমন্ট প্রকম্বের জর্ে 5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
িরাে করা হম্বি  

  
কৃবি, ইকুইর্ এিং ওয়াইর্ খাম্বত ঘ াগেতার সুম্ব াগ প্রসাবরত  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  জমুে কৃষকমের মূল্যবোর্ এবং 
ঝুুঁ নকপূণন কৃনষজনম রক্ষোয় সোহোেয করোর জর্য কৃনষজনম সুরক্ষো বোস্তবোয়র্ অর্ুেোর্ (Farmland 
Protection Implementation Grant, FPIG) ঘরোগ্রোমমর মোধ্যমম ঘরকর্ন  পনরমোণ 52.5 নমনল্য়র্ 
মোনকন র্ র্ল্োর পোওয়ো েোমব। এই ঘরোগ্রোমমর 25 বেমরর ইনিহোমস এটি সমবনোচ্চ মোত্রোর 
িহনবল্।। উপরন্তু, রথমবোমরর মি, এই কমনসনূি ঘেমের 10টি অথননর্নিক উন্নয়র্ অঞ্চমল্র 
রনিটিমি িহনবল্ নবিরণ করমব, ঘেখোমর্ রনিটি অঞ্চমল্ 5 নমনল্য়র্ মোনকন র্ র্ল্োর বরোদ্দ করো 
হমব।  
  
"নর্উ ইয়মকন র কৃনষজনম রক্ষো আমোমের কৃনষ নিমের জর্য অিযন্ত গুরুত্বপূণন, আমোমের কৃষকরো 
আমোমের কনমউনর্টির জর্য স্বোস্থ্যকর খোেয উৎপোের্ িোনল্ময় ঘেমি এবং িোমের কোেনক্রমম নবনর্ময়োগ 
করমি সোহোেয কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঐনিহোনসক স্তমরর িহনবল্ রস্তোব করো হমে এবং 
এই গুরুত্বপূণন কমনসূনির জর্য ঘেোগযিো সম্প্রসোরমণর ফমল্ আমরো আমোমের কৃষকমের মূল্যবোর্ কৃনষ 
জনম সংরক্ষণ, নর্উ ইয়কন  িোমষর ভনবষযৎ রোণিনি রক্ষোর জর্য আমরো সুমেোগ রেোর্ করনে।"  
  
ঘপৌরসভো, কোউনি, মোটি এবং পোনর্ সংরক্ষণ ঘজল্ো, এবং ভূনম ট্রোে বযনিগি সংরক্ষণ সহজ 
রকমের খরি কমোমি সোহোেয করোর জর্য 2 নমনল্য়র্ মোনকন র্ র্ল্োর পেনন্ত অর্ুেোমর্র জর্য আমবের্ 
করমি পোরমবর্ েো কোেনকর কৃনষ জনমমক অ-কৃনষ বযবহোমর রূপোন্তনরি হওয়ো ঘথমক রক্ষো কমর।  
  
রথমবোমরর মি, এই ঘরোগ্রোমমর ঘেোগযিোর মোর্েণ্ডগুনল্ কৃনষ অঞ্চল্, ইকুইর্ এবং ওয়োইর্ ঘসক্টরগুনল্ 
অন্তভুন ি করমি সমন্বয় করো হময়মে েো নর্উ ইয়মকন র ববনিত্রযময় কৃনষ নিেমক িুমল্ ধ্মর। উপরন্তু, 
অর্যোর্য নর্নবেভোমব সোমঞ্জসযপূণন ঘেমের ল্ক্ষয খোেয নর্রোপত্তো, জল্বোয় ুনস্থ্নিিীল্িো, এবং পোনর্র 
উৎমসর সুরক্ষো সহ নকেু রকমের জর্য একোনধ্ক উমদ্দিয অর্ুমমোের্ করোর জর্য ঘেোগযিোর মোর্েমণ্ড 



 

 

একনত্রি করো হময়মে। এই কমনসূনির জর্য আমরকটি রথম, এখর্ অংিগ্রহণকোরী ভূনম মোনল্কমের 
জর্য একটি রমণোের্ো রেোর্ পোওয়ো েোয় েোমের রকে নবমিষভোমব জল্বোয়ু নস্থ্নিিীল্িো বো পোনর্র 
উৎমসর সুরক্ষো অন্তভুন ি কমর। মোটির গুণোগুণ মূল্যোয়র্ ও এখর্ একটি ঘেোগয রকে খরি।  
  
আমবেমর্র ঘকোমর্ো সময়সীমো ঘর্ই এবং ঘেোগয রকমে উপল্ভয িহনবল্ পুরসৃ্কি র্ো হওয়ো পেনন্ত 
একটি ঘরোনল্ং নভনত্তমি আমবের্ গ্রহণ করো হমব।  
  
এবিকালচার এিং মাম্বকন ম্বটর কবমের্ার বরচাডন  িল িম্বলর্, "নর্উ ইয়মকন র কৃনষজনম সুরক্ষো কমনসূনি 
বেমরর পর বের ধ্মর হোজোর হোজোর একর মূল্যবোর্ কৃনষজনম সংরক্ষণ এবং কৃনষমি নিরকোমল্র 
জর্য সংরক্ষমণর জর্য অিযন্ত গুরুত্বপূণন। আনম গনবনি ঘে নর্পোেন মমি এই সব সোফমল্যর উপর গমে 
িুল্মি এবং ঘরোগ্রোমমর ল্মক্ষয ঘপৌুঁেোমর্োর জর্য ঘে অনভর্ব পদ্ধনি গ্রহণ কমরমে, েোর মমধ্য রময়মে 
আমোমের কৃষকমের িোমের কোেনক্রম ববনিত্রযময় করমি, পরবিী রজমের মোনল্কোর্োয় রূপোন্তর, এবং 
এখর্, ঘেোগযিোর মোর্েণ্ড রসোনরি করো েোমি আমরো খোমোর এই ঘরোগ্রোমমর জর্য ঘেোগয হয়। এটি 
আজমক ঘে ঘরকর্ন  পনরমোণ িহনবল্ রস্তোব করো হময়মে, িো আমোমের নর্উ ইয়কন  ঘেমের 100,000 
একর কৃনষজনমমক স্থ্োয়ীভোমব রক্ষো করোর পরবিী মোইল্ফল্মকর নেমক নর্ময় েোমব।"  
  
বসম্বর্ট এবিকালচার (Senate Agriculture) এর ঘচয়ারমোর্ বমম্বেল বহর্বচ িম্বলর্, "নর্উ ইয়মকন র 
কৃনষজনম আমোমের খোেয অথনর্ীনির নভনত্ত নহমসমব কোজ কমর, এবং েনে আমরো নর্উ ইয়মকন র জর্য 
একটি িনিিোল্ী কৃনষ ভনবষযৎ নর্নিি করমি িোই, িোহমল্ উন্নয়মর্র িোপ ঘথমক ঝুুঁ নকপূণন জনম 
সংরক্ষমণর জর্য আমোমের সবনকেু করমি হমব। কৃনষজনম সুরক্ষো বোস্তবোয়র্ অর্ুেোর্ ঘরোগ্রোমমর 
মোধ্যমম এই ঘরকর্ন  িহনবল্ আমোমের ঘেে এবং সবনত্র কৃষক পনরবোমরর জর্য একটি অনবশ্বোসয 
মোইল্ফল্ক। আমরো নর্উ ইয়মকন  আমোমের কৃনষ ঐনিহয নর্ময় গনবনি এবং এই গুরুত্বপূণন নবনর্ময়োগ 
আমরো কৃষকমের এই কমনসনূির জর্য ঘেোগযিো অজন র্ করমি এবং িোমের বযবসোয় পুর্রোয় নবনর্ময়োগ 
করমি সোহোেয করোর অঙ্গীকোর রেিনর্ কমর েখর্ িোরো আমোমের রোকৃনিক েিৃযমক স্থ্োয়ীভোমব রক্ষো 
কমর এবং ভনবষযৎ রজমের জর্য।"  
  
কৃবি বিিয়ক কবমটির সভাপবত অোম্বসেবল সদসে ঘডার্া লুপারম্বডা িম্বলর্, "কৃনষজনম সরুক্ষো 
বোস্তবোয়র্ অর্ুেোর্ ঘরোগ্রোম হমল্ো নর্উ ইয়মকন র একটি সোফমল্যর গে। পরবিী রজমের কৃষকমের 
জর্য উৎপোের্িীল্ কৃনষজনম সংরক্ষণ খোমোর ববনিত্রয এবং র্িুর্ কৃষকমের আকষনণ করমি সোহোেয 
কমরমে, উভয় একটি ঘেকসই খোেয অথনর্ীনির জর্য অপনরহোেন। আনম নবমিষভোমব আর্নিি ঘে এই 
কমনসূনি কৃনষবর্, ইকুইর্ এবং ওয়োইর্ খোিমক অন্তভুন ি করোর জর্য সম্প্রসোনরি হমে, এই গুরুত্বপূণন 
নিমের সোফমল্যর রনি ঘেমের অঙ্গীকোর নর্নিি কমর। আনম এেোেোও উৎসোনহি ঘে অর্যোর্য 
গুরুত্বপূণন ঘেোগযিোর মোর্েণ্ড ঘেমর্ খোেয নর্রোপত্তো, জল্বোয়ু নস্থ্নিিীল্িো এবং মোটির স্বোস্থ্য, সব 
গুরুত্বপূণন নবষয় েুি করো হময়মে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ফামন িুেম্বরা (New York Farm Bureau) ঘপ্রবসম্বডন্ট ঘডবভড বফোর িম্বলর্, "পরবিী 
রজমের জর্য কৃনষজনম সংরক্ষণ রমিযক কৃষমকর ল্ক্ষয। আজমকর ঘ োষণো খোমোমরর এই গুরুত্বপূণন 



 

 

কমনসূনিমি অংিগ্রহমণর সুমেোগ রসোনরি করমব, অথননর্নিক সহোয়িো রেোর্ করমব এবং রধ্োর্ 
কৃনষজনম উৎপোের্িীল্ থোকমব িো নর্নিি করমি সোহোেয করমব।"  
  
2011 সোমল্ গভর্নর পে গ্রহণ করোর পর ঘথমক ঘেমে 143টি কৃনষজনম রক্ষো রকমে ঘেেজমুে 
113.5 নমনল্য়র্ মোনকন র্ র্ল্োমররও ঘবনি নবনর্ময়োগ কমরমে। এই িহনবমল্র সুমেোগ একটি 
অর্ুমোর্মেোগয েইু বেমরর সোইমকমল্ কৃনষজনম সুরক্ষোর জর্য আনথনক এবং রেনুিগি সহোয়িো রেোমর্র 
রনিশ্রুনি অবযোহি রোমখ এবং সফল্ FPIG ঘর্ইনর ট্রোর্নজির্স ফোমন ঘরোমেকির্ ইনর্নিময়টিভ এবং 
FPIG ট্রোর্নজির্ ফোমন অপোমরিমর্র সোম্প্রনিক সংমেোজমর্র উপর গমে ওমে।  
  
রোউন্ড 18 FPIG স্থ্োর্ীয়ভোমব ঘর্িৃত্বোধ্ীর্ কৃনষজনম সুরক্ষো রমিষ্টোয় আনথনক সহোয়িো রেোমর্র জর্য 
নর্উ ইয়কন  ঘেমের অঙ্গীকোর অবযোহি ঘরমখমে। কৃনষজনম সুরক্ষো বোস্তবোয়র্ অর্ুেোর্ কমনসূনি 
(Farmland Protection Implementation Grants Program) কোউনি, ঘপৌরসভো, মোটি ও পোনর্ 
সংরক্ষণ নর্নিক্টস ও ভূনম ট্রোে ঘক আনথনক সহোয়িো রেোর্ কমর েোমি িোরো স্থ্োর্ীয় কৃনষ ও 
কৃনষজনম সুরক্ষো পনরকের্োর সোমথ সোমঞ্জসযপূণন কৃনষজনম সুরক্ষো পনরকের্োসমূহ বোস্তবোয়র্ করমি 
পোমর। সবনোনধ্ক ক্রমোগি অথনোয়মর্ িহনবমল্র কোেনক্রম হমল্ো স্বিন্ত্র খোমোরগুনল্র কৃনষ সংরক্ষণ 
সহোয়িো ঘকর্ো। েোইমহোক, এই কমনসূনি অর্যোর্য বোস্তবোয়র্ কোেনক্রম সক্ষম করোর জর্য িহনবল্ রেোর্ 
করমি পোমর, ঘেমর্ কৃনষমক রভোনবি স্থ্োর্ীয় আইর্গুনল্মি সংমিোধ্র্, নবকে িুনি ও েোর্ করো কৃনষ 
সংরক্ষণ স্বেল্িোর ঘল্র্মের্ বযয়মক আওিোভুি কমর।  
 
সব কৃনষজনম রক্ষো রকমের রস্তোব নর্উ ইয়কন  ঘেে গ্রোি ঘগেওময়র (New York State Grants 
Gateway) ইমল্কট্রনর্ক মোধ্যমম জমো নেমি হমব। অর্ুেোমর্র ঘগেওময় সংক্রোন্ত আমরো িথয এখোমর্ 
পোওয়ো েোমব।  
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