
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
মুর্াফা উপম্ব াগীতা িাড়াম্বত অঙ্গরাজ্ে জ্মু্বড় র্তুর্ প্রায় 30 টি খামারম্বক অর্ন প্রদাম্বর্র ঘ াষণা 

বদম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা  
  
বর্উইয়ম্বকন র কৃবষ বেম্বের স্থাবয়ম্বে সহায়তা প্রদাম্বর্র মাধ্েম্বম অর্নায়র্ র্তুর্ কৃষকম্বদর বিকাে 

এিং সম্প্রসারণম্বক উৎসাবহত কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ র্তুর্ এবং প্রাথমমক পর্নাম়ের কৃষকমের সহা়েতা প্রোর্কারী র্তুর্ 
কৃষকমের অ্র্ুোর্ তহমবমের মাধ্যমম মর্উই়েকন  জমুে র্তুর্ প্রা়ে 30 টি খামারমক অ্থন প্রোমর্র 
ঘ াষণা মেম়েমের্। 2014 সামে শুরু হও়োর পর ঘথমক র্তুর্ কৃষকমের অ্র্েুার্ তহমবে এখর্ 
পর্নন্ত অ্ঙ্গরাজয জমুে 114 টি খামারমক 4.2 মমমে়ের্ ডোর প্রোর্ কমরমে।  
  
"উন্মকু্ত স্থার্ সংরক্ষণ এবং টাটকা, স্বাস্থযকর পণয উৎপােমর্র মাধ্যমম আমামের অ্থনর্ীমত এবং 
জীবর্ মামর্র জর্য খামার অ্তীব গুরুত্বপূণন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মবশ্ব মামর্র খাবার, 
পার্ী়ে এবং মবমেষ দ্রবযামে প্রস্তুত কমর মর্উই়েমকন র কৃষকরা তামের ভূমম সম্পমকন ত মহার্ োম়েত্ব 
পােমর্র জর্য জাতী়েভামব স্বীকৃত। এসব অ্র্ুোর্ র্তুর্ কৃষকমেরমক আমামের অ্ঙ্গরামজযর েী নস্থা়েী 
কৃমষ ঐমতহযমক আরও এমগম়ে মর্মত সহা়েতা করমব।"  
  
"আমামের অ্ঙ্গরাজয এবং মবশ্ব জমুে রান্না মরর ঘটমবমে স্থার্ী়ে পণয সরবরামহর মাধ্যমম আমামের 
কৃমষ অ্থনর্ীমত মর্উই়েমকন র পমরচম়ের একটি গুরুত্বপণূন অ্ংে", ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল 
িম্বলর্। "আমরা জামর্ েী নমম়োমে সাফেয মর্মিত করমত শুরুকামে বযবসা প্রমতষ্ঠার্মক সহা়েতা 
প্রোর্ একটি চমৎকার উপা়ে। এই র্তুর্ অ্র্ুোর্ কমনসূমচর মাধ্যমম মর্উই়েকন  জমুে কমন সৃজর্ 
এবং কৃমষর ভমবষযমতর েমক্ষয মবমর্ম়োগ করা হমব।"  
  
অ্ঞ্চে মভমিমত র্তুর্ কৃষকমের অ্র্ুোর্ তহমবে প্রাপ্তরা হে:  
  
কোবপোল বরবজ্য়র্  

• োইবর্ হােন স ফামন (Tiny Hearts Farm), কেমি়ো কাউমি - $28,567: ফুে উৎপাের্ 
এোকা বৃমির জর্য ঘক্ষমতর সরঞ্জাম এবং সরবরাহ ক্র়ে।  

• ঘেবভে অোন্ড ঘকবল ঘলন্ড্রাম (David & Kelly Lendrum), অ্যােবামর্ - $21,300: খে 
উৎপাের্ সম্প্রসারমণ সরঞ্জাম ক্র়ে।  



 

 

• িাম্বের্বকল ভোবল ফামনস (Battenkill Valley Farms), ও়োমেংটর্ কাউমি - $20,525: 
েসয উৎপাা্মর্র জর্য সরঞ্জাম ক্র়ে।  

• কমর্ হোন্ডস ফামন, বলবমম্বেে লায়াবিবলটি ঘকাম্পাবর্ িা এলএলবস (Common Hands 
Farm, LLC.), কেমি়ো কাউমি - $16,288: েসয উৎপাের্ বৃমির জর্য ঘক্ষমতর সরঞ্জাম 
ক্র়ে।  

• অর্ দে ফামন (On the Farm), কেমি়ো কাউমি - $15,750: খে ততমরর সক্ষমতা 
সম্প্রসারমণ একটি ঘগাো র মর্মনাণ।  

  
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন   

• এবলস অোকসন ফামন, এলএলবস (Elly's Acres Farm, LLC.), অ্র্র্োগা কাউমি- 
$50,000: ঘভোর খামার পমরচাের্ার জর্য সরঞ্জাম ক্র়ে।  

• সার্সউইক ফামন (Sunswick Farm), কাইউগা কাউমি - $50,000: মধ্ু উৎপাের্ বৃমির 
জর্য একটি কাঠামমা মর্মনাণ।  

• কাইউগা বভউ ফামন (Cayuga View Farm), কাইউগা কাউমি - $25,500: খে 
উৎপােমর্র মার্ ও পমরমাণ বৃমির জর্য একটি ঘগাো র মর্মনাণ।  

• ঘেয়ােন  রুেস ফামন, এলএলবস (Shared Roots Farm, LLC.), কটন েযান্ড কাউমি - 
$20,778: ঘকাল্ড ঘটামরজ এবং সবমজ খামামরর কার্নক্রম সম্প্রসারমণ সরঞ্জাম ক্র়ে।  

  
বফঙ্গার ঘলকস (Finger Lakes)  

• ফ্লাওয়ারওম্বয়ল, এলএলবস (Flowerwell, LLC.), মর্মরা কাউমি - $50,000: উৎপাের্ 
সম্প্রসারমণ একটি র্তুর্ প্রমক্র়োকরণ ভবর্ মর্মনাণ।  

• ফায়ার বিক ফামনস (Fire Creek Farms), মেমভংমটার্ কাউমি - $50,000: খে 
উৎপাের্ সম্প্রসারমণ একটি ভবর্ মর্মনাণ ও সরঞ্জাম ক্র়ে।  

• ঘপ্রস্টর্'স ফামন, অ্মেনন্স কাউমি - $50,000: উৎপাের্ এোকা সম্প্রসারমণর জর্য ঘক্ষমতর 
সরঞ্জাম, গাে এবং সরবরাহ ক্র়ে।  

• বিকলোন্ড ফামনস (Strickland Farms), ওম়ের্ কাউমি - $50,000: সরঞ্জাম সুরক্ষা এবং 
আমপে সংরক্ষণ করার জর্য একটি ঘগাো র মর্মনাণ।  

• রবির্সর্ ফোবমবল ফামনস, এলএলবস (Robinson Family Farms, LLC.), ওম়ের্ কাউমি - 
$49,990: একটি র্াসনামর খামার স্থাপর্ এবং কার্নক্রম সম্প্রসারমণ মূে-র্ুক্ত কাণ্ড, হামত়োর 
এবং সরঞ্জাম ক্র়ে।  

• ঘিাবর্ ফামনস, এলএলবস (Bonnie Castle Farms, LLC.), ওম়ের্ কাউমি - $36,267: 
ফে উৎপােমর্র অ্বস্থা উন্ন়েমর্ ঘক্ষমতর সরঞ্জাম ক্র়ে।  

• উইবলয়াম অোন্ড এবমবল বির্ (William & Emily Smith), ওম়ের্ কাউমি - $33,810: 
আরও েক্ষতার সামথ পশু রাখা এবং সার বযবস্থাপর্ার জর্য একটি পশুসম্পমের চাো- র 
মর্মনাণ।  



 

 

• ভোবল বভউ ঘেভর্স (Valley View Devons), মেমভংমটার্ কাউমি - $28,651: খে 
সংরক্ষণ এবং পশুমের আহারোমর্র মার্ উন্ন়েমর্ সরঞ্জাম ক্র়ে এবং বহর্মর্াগয সংরক্ষণ 
বযবস্থা অ্ন্তভুন ক্তকরণ।  

  
লং আইলোন্ড (Long Island)  

• ঘস্টইর্ বসফুেস, এলএলবস (Stein Seafoods, LLC.), সামফাক কাউমি - $38,710: 
মির্ুক খামামরর উৎপাের্ এবং কার্নক্রমমর েক্ষতা বৃমি করমত সরঞ্জাম ক্র়ে।  

  
বমে-হােসর্ ভোবল (Mid-Hudson Valley)  

• ঘরাজ্ বহল ফামন, 1798 (Rose Hill Farm, 1798), ডামচস কাউমি - $21,912: আমপে 
সুরা উৎপােমর্র জর্য মবেযমার্ ফমের তবমচমের জর্য আমপে গাে ঘরাপণ এবং জাফমর 
বযবস্থা স্থাপর্।  

• ঘেইপ হম্বলা ফামন (Grape Hollow Farm), ডামচস কাউমি - $21,356: উৎপাের্ ক্ষমতা 
বৃমির জর্য মির্হাউস এবং ফে বাগামর্র অ্বকাঠামমা সম্প্রসারণ।  

• লং বসজ্র্ ফামন (Long Season Farm), উেটার কাউমি - $17,136: উৎপাের্ বৃমি 
এবং কৃমষ ঋতু সম্প্রসারমণর জর্য সরঞ্জাম ক্র়ে।  

  
ঘমাহক ভোবল (Mohawk Valley)  

• লবভর্ মামা ফামন (Lovin' Mama Farm), মিমগামমমর কাউমি - $22,560: উৎপাের্ 
বৃমি এবং কৃমষ ঋতু সম্প্রসারমণর জর্য মির্হাউজ, সরঞ্জাম এবং সরবরাহ ক্র়ে।  

• উইবন্ড বহল ঘগাে ঘেইবর (Windy Hill Goat Dairy), ওটমসমগা কাউমি - $21,355: উচ্চ-
মামর্র গবামে পশুর খাবার উৎপােমর্র জর্য সরঞ্জাম ক্র়ে।  

• মাইম্বকল বি'স হাবর্ ঘকাম্পাবর্, (Michael B's Honey Co.), ওমর্ইো কাউমি - $19,230: 
মধ্ু প্রমক্র়োকরমণ সহা়েতার জর্য সরঞ্জাম ক্র়ে।  

  
র্র্ন কাবন্ট্র (North Country)  

• র্র্ন কাবন্ট্র বিমাবর, এলএলবস (North Country Creamery, LLC.), এমসক্স কাউমি - 
$50,000: মূেয-সংমর্ামজত পণয উৎপাের্ করমত প্রমক্র়োকরণ সরঞ্জাম ক্র়ে।  

  
সাউদার্ন টিয়ার  

• কুম্বপালা বরজ্ ফামন, এলএলবস (Cupola Ridge Farms, LLC.), তাম়োগা কাউমি - 
$49,150: পশুসম্পে এবং খে সংরক্ষমণর জর্য একটি চাো- র ততমর ও সরঞ্জাম ক্র়ে।  

• ঘিবর ব্রুক ফামন, এলএলবস (Berry Brook Farm, LLC.), ঘেোও়োর কাউমি - $16,500: 
উৎপাের্ সম্প্রসারমণর জর্য একটি মির্হাউজ মর্মনাণ ও ঘকাল্ড ঘটামরজ সুমবধ্া বৃমি।  

  



 

 

পবিম বর্উ ইয়কন   

• মোকম্বকালাম অচন ােন স, এলএলবস (McCollum Orchards, LLC.), মর়্োগারা কাউমি - 
$29,411: উৎপাের্ সম্প্রসারমণ একটি মির্হাউজ ততমর, একটি ও়োে/পযাক ঘটের্ 
সংস্কার, এবং সরঞ্জাম ও সরবরাহ ক্র়ে।  

• মায়ার'স ঘহামোউর্, এলএলবস (Meyer's Homegrown, LLC.), ইমর কাউমি - 
$27,802: উৎপাের্ সম্প্রসারমণ সরঞ্জাম ক্র়ে।  

  
এম্পায়ার ঘস্টে ঘেম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বেন্ট, প্রধ্ার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া এিং কবমের্ার হাওয়ােন  ঘ মবি িম্বলর্, "র্তুর্ কৃষকমের কমন পমরচাের্ার সুমর্াগ 
প্রোর্ ও তামেরমক উৎসাহ প্রোমর্ মর্উই়েমকন র ঘকৌেেগত সহা়েতা আমামের অ্ঙ্গরাজয জমুে কৃমষ 
অ্থনর্ীমতর ভমবষযমতর েমক্ষয একটি মবমর্ম়োগ।"  
  
অঙ্গরাম্বজ্ের কৃবষ ও িাজ্ার (State Agriculture and Markets) কবমের্ার বরচােন  এ. িল িম্বলর্, 
"আমামের র্তুর্ ও শুরুর কৃষকমের সহা়েতা করাটা মর্উই়েকন  অ্ঙ্গরামজযর ভমবষযৎ কৃমষ উন্ন়েমর্র 
জর্য গুরুত্বপূণন। এসব অ্র্েুার্ এই খামারগুমেমক কমনকাণ্ড পমরচাের্া এবং বাজামর আরও ভােভামব 
প্রমতমর্ামগতা করমত সহা়েতা করমব।"  
  
"মর্উই়েমকন র কৃষকমের এক তৃতী়োংে 65 বের এবং অ্মধ্ক ব়েসী", কৃবষ কবমটির (Committee 
on Agriculture) সভাপবত বসম্বর্ের ঘজ্র্ ঘমেজ্গার িম্বলর্। "আমামের জর্য মবমর্ম়োমগর মাধ্যমম 
পরবতী প্রজমন্মর কৃষকমের সাফমেযর জর্য ভমবষযমতর কৃমষ ও আমামের িামীণ কমমউমর্টির 
ভমবষযৎমক সহা়েতা করাটা গুরুত্বপূণন। এই পমরমমত আমথনক সহা়েতা সারা বের ধ্মর ঘটকসই স্বল্প 
কষনমণর মাধ্যমম টাটকা তজব কৃমষ পণয সরবরাহকারী েং মসজর্ ফামমনর (Long Season Farm) 
সযাম ও ইমরর্, বা খামার করমত এবং পমরবামরর মবকাে  টামত মর্উই়েকন  অ্ঙ্গরামজযর উিমর এমস 
তজব পমণযর ঘক্ষমে স্থার্ী়ে ঘভাক্তামের ও ঘরেঁমতারাগুমোর তবমচেম়ে পেমের জর্য ক্রমবধ্নমার্ বাজার 
সৃমিকারী ঘবমর ব্রুমকর (Berry Brook) পযামিক ও অ্যাোমর্ামরর মত র্তুর্ কৃষকমের অ্বস্থা 
োরুর্ভামব বেমে মেমত পামর।"  
  
কৃবষ কবমটির সভাপবত, অোম্বসেবল সদসে ঘোর্া লুপাম্বদন া িম্বলর্, "মর্উই়েকন  র্তুর্ কৃষকমের 
মূেযমক স্বীকৃমত প্রোর্ কমর এবং তামের বযবসার মবকামে সহা়েতা প্রোমর্র কমনসূমচমক অ্িামধ্কার 
প্রোর্ কমরমে। র্তুর্ কৃষকমের অ্র্ুোর্ তহমবে র্তুর্ প্রজমন্মর জর্য কৃমষভূমম এবং চেমত বেমরর 
বামজমট সবনামধ্ক সহা়েতা প্রাপ্ত আঞ্চমেক ঘর্মভমগটর কমনসূমচর (Regional Navigator programs) 
মত অ্র্যার্য উমেযাগমক পমরপূরণ কমর। র্তুর্ কৃষকমের জর্য সহা়েতা তামের জর্য এই মমমন 
মর্ি়েতা প্রোর্ কমর ঘর্, মর্উই়েমকন র কৃমষ উিরামধ্কার েমক্তোেী থাকমব।"  
  
মর্উই়েকন  অ্ঙ্গরামজযর কৃমষ ও বাজার মবভামগর পরামেনক্রমম এম্পা়োর ঘটট ঘডমভেপমমি 
(Empire State Development) র্তুর্ কৃষকমের অ্র্ুোর্ তহমবে পমরচাের্া কমর থামক। সংমিি 
প্রকল্প মকভামব কৃমষ উৎপাের্মক সম্প্রসামরত বা তবমচেয প্রোর্ কমর ঘসটা প্রেেনর্সহ সুমর্মেনি 
মার্েমণ্ডর উপর মভমি কমর আমবের্পমে সাফেযাঙ্ক বা ঘস্কার প্রোর্ করা হ়ে। উপর্ুক্ত প্রকমল্পর 



 

 

জর্য 50 েতাংে পর্নন্ত খরচ সহা়েতা প্রোর্ এবং বামক 50 েতাংে খরচ িহীতা কতৃন ক বহমর্র 
জর্য এই তহমবে ঘথমক 50,000 ডোর পর্নন্ত অ্র্ুোর্ প্রোর্ করা হ়ে।  
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