
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/8/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে পশু আশ্রয় উন্নয়র্ প্রকম্বের জর্ে 5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 

িরাে করা হম্বয়ম্বে  
  

কম্প্োবর্য়র্ অোবর্ম্বমল কোবপটাল ফাম্বের 3য় পিন বর্উ ইয়কন  রাজে জমু্ব়ে স্থার্ীয় পশু 
আশ্রয়ম্বকম্বে জরুবর বর্মনাণকাজ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রকম্বে সহায়তা প্রদার্ অিোহত ঘরম্বেম্বে।  

  
2017 সাল পরিতী সমম্বয় কমনসূবিম্ব র জর্ে ঘমাট 15 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বর্ম্বিবদত।  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়মকন র পশু আশ্রয়মকমে জরুনর আপমেমের জর্য অ্নিনরক্ত 
5 নমনিয়র্ েিার বরামের ঘ াষণা কমরর্। এটি নর্উ ইয়কন  ঘেট কম্প্যানর্য়র্ অ্যানর্মমি কযানপটাি 
ফামের জর্য িৃিীয় দফা অ্র্নায়র্ যা পশুমেবা ও স্বামযযর উন্ননি  টামি উপযুক্ত েংগঠর্গুমিামক 
িামদর েুমযাগ-েুনবধার বড় ধরমর্র উন্ননি  টামর্ার েুমযাগ কমর ঘদমব। 2017 োি পরবিী 
েমময় কমনেনূির জর্য ঘমাট 15 নমনিয়র্ মানকন র্ েিার নর্মবদর্ করা হময়মে।  
  
"গি দইু বের ধমর, এই কমনেূনি নর্উ ইয়মকন র ঘপাষা প্রাণীরা ঘযর্ প্রময়াজর্ীয় যত্ন পায় িা 
নর্নিি করার জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্র্নায়র্ পশু আশ্রয়মকেগুমিামক েরবরাহ কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ঘপাষা প্রাণীমদর ঘেহময় আশ্রয় খুুঁমজ ঘপমি েহায়িা করার জর্য এই আশ্রয়মকে, 
নর্ময়াগকিন া এবং ঘস্বচ্ছামেবকমদর ঘয েংযার্ ও েরঞ্জামমর প্রময়াজর্ িা নবসৃ্তি করার িমযয িিমার্ 
প্রয়ামের োমর্ যুক্ত হয় আজমকর অ্বযাহি অ্র্নায়র্।"  
  
কম্প্যানর্য়র্ অ্যানর্মমি কযানপটাি ফাে হমচ্ছ নর্উ ইয়মকন র আশ্রয়মকেগুমিামি অ্নি জরুনর উন্নয়র্ 
প্রকমে েহায়িা করার িমযয ঘদমের প্রর্ম অ্ঙ্গরাজয-অ্র্নানয়ি কমনেূনি। এই কমনেূনি িািুর পর 
ঘর্মক রাজযজমুড় 24টি প্রকে পুরসৃ্কি হময়মে এবং প্রকেগুমিার কাজ িিমে।  
  
কম্প্যানর্য়র্ অ্যানর্মমি কযানপটাি ফাে নর্উ ইয়কন  রাজয কৃনষ ও নবপণর্ নবভাগ দ্বারা পনরিানিি 
যা মূিধর্ প্রকমের োমর্ েম্প্নকন ি খরমির ভারোময বজায় রাখার জর্য প্রনিমযানগিামূিক 
েমপনরমাণ অ্র্ুদার্ প্রদার্ কমর যার ফমি যার্ীয় আশ্রয়মকমে আনশ্রি পশু-প্রাণীরা আরও ভামিা 
যত্ন এবং উন্নিির পনরমবে িাভ কমর। উপযুক্ত অ্-িাভজর্ক ও ঘপৌর পশু আশ্রয়মকে, মার্নবক 
েনমনি এবং প্রাণীর প্রনি নর্ষু্ঠরিা প্রনিমরামধর জর্য েনমনির জর্য অ্র্নায়র্ উপিব্ধ। আশ্রয়প্রাপ্ত 
কুকুর ও নবড়াি রাখা, নিনকৎো প্রদার্ ও যত্ন করার জর্য প্রময়াজর্ীয় েরঞ্জাম ও ভবর্ নর্মনাণ, 
েংস্কার, পুর্বনাের্ বা ক্রয় করার জর্য অ্র্ুদার্ বযবহার করা যামব।  



 

 

  
ঘেম্বটর কৃবষ কবমের্ার বরিাডন  এ. িল িম্বলর্, "এই কমনেূনি নর্ময় বযাপক এবং নর্রন্তর আেহ 
িযয করা নগময়মে এবং আমামদর রাজযজমুড় নবনভন্ন েম্প্রদায়মক ঘেবা প্রদার্ কমর এমর্ 
আশ্রয়মকমের উন্ননিোধমর্র িমযয অ্র্নায়মর্ েহায়িা করার ঘযমে আমরা বযাপক প্রময়াজর্ িযয 
কমরনে। র্িুর্  মরর জর্য অ্মপযারি ঘপাষা প্রাণীমদর আশ্রয় প্রদার্ করা ঘকেগুমিার উন্ননি োধর্ 
করা ঘযর্ আমামদর পময েম্ভব হয়, ঘেই িযযমক োমমর্ ঘরমখ এই অ্র্নায়র্ অ্বযাহি রাখামি 
আমরা আর্নিি এবং গনবনি।"  
  
নর্উ ইয়কন  রাজয প্রাণী েরুযা ঘফোমরেমর্র নহমেব অ্র্ুযায়ী প্রনি বের 150,000-এরও ঘবনে 
প্রাণী এেব ঘকেগুমিামি আর্া হয় এবং এমদর অ্মর্কগুমিামকই নর্উ ইয়মকন র নবনভন্ন পনরবার দত্তক 
ঘর্য়।  
  
বসম্বর্টর মবর্কা আর. মার্টন ম্বর্জ িম্বলর্, "আমামদর রাজযজমুড় আশ্রয়মকেগুমিার ঘেবার মার্ বৃনির 
িমযয এই অ্িযাবেযক অ্র্নায়মর্র ঘযাগামর্র জর্য আনম গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমামক োধুবাদ 
জার্াই। এেব যার্ীয় আশ্রয়মকেগুমিার জর্য অ্র্নায়র্ আমামদর েম্প্রদাময় যারা েবমিময় ঝুুঁ নকপূণন 
অ্বযায় রময়মে িামদর রযা করমি আমামদর োহাযয কমর এবং নর্বনামকর হময় আমামদর আওয়াজ 
ঘিািা েম্ভব কমর। পশু কিযামণর জর্য অ্র্নায়মর্র নবষময় নর্রিেভামব ঘোচ্চার হওয়ার মাধযমম 
আমরা শুধু আমামদর পশু-প্রাণীমদরই রযা করনে র্া বরং একটি স্বাযযেম্মি েম্প্রদায়ও গমড় 
িুিনে। নেমর্ট গৃহপানিি পশু কিযার্ কনমটির (Senate Domestic Animal Welfare 
Committee) ঘিয়ার নহমেমব, যারা নর্মজমদর জর্য ঘোচ্চার হমি পামর র্া িামদর অ্নধকার ও 
েুরযা িুমি ধরা এবং েমুন্নি রাখা এবং নর্উ ইয়কন  রাজযজমুড় পশু-প্রাণীমদর নর্রাপত্তা নর্নিি 
করমি আনম প্রনিশ্রুনিবি; আমামদর পশু আশ্রয় বযবযা েংস্কামরর ঘযমে এটি একটি েঠিক 
পদমযপ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে ঘডম্বিারাহ বিক িম্বলর্, "র্িুর্  মরর জর্য অ্মপযারি আগামী নদমর্র ঘপাষা 
প্রাণীমদর ঘেবাপ্রদামর্ উৎকষন বজায় রাখার ঘযমে নর্উ ইয়মকন র পশু আশ্রয়মকেগুমিামক 
েহায়িাদামর্র বযাপামর কম্প্যানর্য়র্ অ্যানর্মমি কযানপটাি ফাে অ্িীব গুরুত্বপূণন ভূনমকা পাির্ 
কমরমে। আমামদর পশু আশ্রয়মকেগুমিা েহির প্রাণীমদর অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় ঘেবা প্রদার্ কমর এবং 
অ্র্নায়র্ অ্বযাহি র্াকমি িানহদােস্ত প্রনিটি পশুমক যর্াযর্ ঘেবা এবং আশ্রয় প্রদার্ করা িামদর 
পময েম্ভব হমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  রাজে প্রাণী সুরক্ষা ঘফডাম্বরেম্বর্র (New York State Animal Protection Federation) 
বর্িনাহী পবরিালক বলবি ঘপাে িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন জমুড় আশ্রয়মকে এবং িামদর কাযনক্রম বৃনির 
ঘযমে একটি গুরুত্বপূণন হানিয়ার হময় উমঠমে কম্প্যানর্য়র্ অ্যানর্মমি কযানপটাি ফাে। ইমিামমধযই 
রামজযর নবনভন্ন প্রামন্ত আমরা এর েুফি ঘদমখনে এবং েীঘ্রই আমরা ঘেই কামজরই একটি জরুনর 
অ্ংে নহমেমব এই অ্র্নায়মর্র ফেি র্িুর্ আশ্রয়মকমের উমদ্বাধর্ হমি ঘদখব। নিরঠিকার্ার অ্মপযায় 
র্াকাকামি েহির প্রাণীরা ঘযর্ একটি ভামিা জায়গায় র্াকমি পামর িা নর্নিি করা নর্উ ইয়কন  
জমুড় আশ্রয় েহণ কমনেনূিগুমিার একটি গুরুত্বপূণন অ্ংে। ফাে এবং ঘযেব কুকুর ও নবড়াি রযামর্ন 



 

 

ফােটি েহায়িা কমর িামদর নর্রবনচ্ছন্ন েমর্নর্ প্রদামর্র জর্য গভর্নর কুউমমা, অ্যামেম্বনিউওমযার্ 
ঘেমবারাহ নিক, ঘেট নেমর্টর মনর্কা মাটিন মর্জ এবং নফি বময়ি এবং কৃনষ ও নবপণর্ নবভাগমক 
ঘফোমরের্ ধর্যবাদ জার্ায়।"  
  
দইু নমনিয়মর্র কম জর্েংখযার ঘকার্ও একক ঘপৌরেভায় কমনরি উপযকু্ত েংগঠর্গুমিা 50,000 
ঘর্মক 200,000 মানকন র্ েিামরর অ্র্ুদামর্র জর্য আমবদর্ করমি পারমব। অ্র্ুদার্ প্রস্তানবি প্রকে 
বযময়র 50 েিাংে অ্নিক্রম করমি পারমব র্া এবং আমবদর্কারীমদর ঘমাট অ্র্ুদামর্র 50 েিাংে 
ঘমিামি হমব।  
  
দইু বা িার অ্নধক ঘপৌরেভায় কমনরি অ্র্বা দইু নমনিয়মর্র ঘবনে জর্েংখযার ঘকার্ও ঘপৌরেভায় 
কমনরি উপযুক্ত েংগঠর্গুমিা 100,000 ঘর্মক 500,000 মানকন র্ েিামরর অ্র্ুদামর্র জর্য আমবদর্ 
করমি পারমব। এই অ্র্ুদার্গুমিার ঘযমে পুরসৃ্কি অ্র্নায়র্ প্রস্তানবি প্রকে বযময়র 75 েিাংে 
অ্নিক্রম করমি পারমব র্া এবং আমবদর্কারীমদর অ্র্ুদামর্র 25 েিাংে ঘমিামি হমব।  
  
েকি আমবদর্কারীমক 20 জার্ুয়ানর, 2020 নবকাি 4টার মমধয োন্ট ঘগটওময়র মাধযমম আমবদর্ 
করমি হমব। নর্বনািমর্র ঘযাগযিা এবং আমবদর্ প্রনক্রয়ার নবষময় আরও নবস্তানরি ির্য 
www.agriculture.ny.gov/RFPS এ িিনি অ্র্নায়মর্র েুমযাগ পৃষ্ঠায় পাওয়া যামব।  
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