অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/27/2018

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বর্উ ইয়কন স্টেট জুম্ব়ে পাবর্র গুণগত মার্ রক্ষা করার খাম্বত গভর্ন র কুওম্বমা 16.8 বমবলয়র্
ডলাম্বরর স্ট াষণা কম্বরম্বের্
54টি কৃবষ কাম্বজ পাবর্র গুণগত মার্ সংরক্ষণ প্রকল্প (Agricultural Water Quality
Conservation Projects) -এর জর্ে 27টি কাউবি মৃবিকা এিং পাবর্ সংরক্ষণ (সম্বয়ল অোন্ড
ওয়াটার কর্জাম্বভনের্) কাউবিম্বত অর্ুদার্ প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে।
2018-2019 সাম্বলর এবিবকউটিভ িাম্বজম্বট স্টেট জুম্ব়ে খামাম্বরর উপম্বর প্রকল্পগুবলম্বত সহায়তা,

পবরচ্ছন্ন পাবর্র উম্বদোম্বগর অর্ুদাম্বর্র খস়ো করা হম্বয়বেল

গভর্নর অ্যার্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, ঘেট জুম়ে 54টি কৃ ষষ কামজ পাষর্র গুণগত মার্
সংরক্ষণ প্রকমের জর্য 16.8 ষমষিয়র্ ডিার মঞ্জুর করা হময়মে। এই অ্র্ুদার্, ো 131টি খামামরর সুষিধামথন
করা হমে, তা ষর্উ ইয়মকন র পাষর্পথগুষির দূষণ ঘেকামত প্রকেগুষির দ্বারা কৃ ষকমদর সাহােয করমত কাজ
করমি।
“কৃ ষষ ষর্উ ইয়মকন র অ্র্যতম অ্থননর্ষতক চাষিকাশষির মমধয একটি, এিং ঘেট জুম়ে কৃ ষকমদর সহমোষগতা
করার কাজ আমরা চাষিময় োি ঘেমহতু তারা গুণমার্সম্পন্ন পণয ঘপ ৌঁমে ঘদওয়ার জর্য কাজ কমরর্ এিং সামথ
সামথ আমামদর সষিত প্রাকৃ ষতক সম্পদ সংরক্ষণও কমরর্”, গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “জিিায়ু পষরিতন মর্র
ষিরুমে ি়োই ঘেমর্ অ্িযাহত আমে, পাশাপাষশ ঘদশমক কৃ ষষ সংক্রান্ত সমিনাৎকৃ ষ্ট রীষতমত ঘদশমক পথ ঘদখামর্ার
জর্য ষর্উ ইয়কন অ্ঙ্গীকারিে, ঘসই রীষত ো পষরশ্রমী কৃ ষকমদর সহায়তা কমর এিং পষরমিশ রক্ষা কমর।”
“সমস্ত ষর্উ ইয়কন িাসীমদর জর্য আমামদর পাষর্পথ দূষণমুি ও ষর্রাপদ করার কাজটি সুষর্ষিত করা অ্তযন্ত
জরুষর”, স্টলফম্বটর্োি গভর্ন র কোবি স্টহাচু ল িম্বলম্বের্। “ঘেট জুম়ে খামামরর উপমর প্রকেগুষিমত এই
ষিষর্ময়াগ পাষর্র গুণগত মার্ িৃষে এিং সুরক্ষার জর্য সংরক্ষমণর প্রয়াসমক সহায়তা করমি। আমরা এ ষিষয়টি
ষর্ষিত করমত চাই ঘে, দূষণ প্রষতমরাধ করার জর্য এিং অ্ষধিাসীমদর স্বাস্থ্য ও ষর্রাপত্তা সুষর্ষিত করার জর্য
দরকাষর অ্থনসংস্থ্ার্ ঘের্ কৃ ষকমদর কামে থামক।”
ঘেমটর এষিকািচারাি র্র্পময়ন্ট ঘসাসন অ্যামিটমমন্ট অ্যান্ড কমরাি ঘপ্রািামমর (Agricultural Nonpoint
Source Abatement and Control Program) মাধযমম মঞ্জুরীকৃ ত অ্মথনর জর্য কৃ ষকমদর পমক্ষ দুই
ডজমর্রও ঘিষশ কাউষন্ট মৃষত্তকা এিং পার্ি সংরক্ষণ ষডষিক্টগুষি (County Soil and Water

Conservation Districts) আমিদর্ কমরষেি। ঘেসি প্রকেগুষি পষরমিশগত পষরকের্ায় সহমোষগতা কমর
অ্থিা সমিনাৎকৃ ষ্ট িযিস্থ্াপর্া রীষত পেষতর রূপায়র্ কমর ঘসইগুষিমক অ্থনপ্রদামর্র কাজ এই কমনসূষচটি কমর
থামক, ঘেমর্ কৃ ষষসার সিময়র মাধযমম পুষষ্ট সংক্রান্ত িযিস্থ্াপর্া, পাষর্রখাত িরাির গােপািা-সমৃে অ্িি,
মাটির ক্ষয়মরাধী ফসি (কভার ক্রপ) এিং অ্র্যার্য মৃষত্তকা সংরক্ষণজষর্ত পদমক্ষপ।
এষিকািচারাি র্র্পময়ন্ট ঘসাসন অ্যামিটমমন্ট অ্যান্ড কমরাি ঘপ্রািাম (কৃ ষষ কামজ দূষমণর অ্ষর্ষদন ষ্ট স্থ্ামর্র উৎস
হ্রাস এিং ষর্য়ন্ত্রণ কমনসূষচ) - এর জর্য অ্র্ুদামর্র 24 দফার অ্থন মঞ্জুর করা হময়মে:
•
•
•
•
•
•
•
•

র্থন কাষর: 11টি প্রকমের জর্য 4,057,532 ডিার
ঘসরাি ষর্উ ইয়কন : 11টি প্রকমের জর্য 3,406,650 ডিার
ষফঙ্গার ঘিকস: 13টি প্রকমের জর্য 3,013,527 ডিার
ওময়োর্ন ষর্উ ইয়কন : েয়টি প্রকমের জর্য 2,738,209 ডিার
ঘমাহক ভযাষি: সাতটি প্রকমের জর্য 1,421,801 ডিার
কযাষপটাি ষরষজয়র্: দুইটি প্রকমের জর্য 893,800 ডিার
িং আইিযান্ড: দুইটি প্রকমের জর্য 663,786 ডিার
সাউদার্ন টিয়ার: দুটি প্রকমের জর্য 634,175 ডিার

অ্র্ুদার্প্রাপ্ত প্রকেগুষির সম্পূণন তাষিকার জর্য অ্র্ুিহ কমর এখামর্ ঘদখুর্
https://www.agriculture.ny.gov/Press Releases/agnps_r24_project_2018.pdf।
স্টেম্বটর কৃবষ কবমের্ার (State Agriculture Commissioner) বরচাডন এ. িল িম্বলর্, “আমামদর
কৃ ষকমদর প্রষত তার অ্িযাহত সহায়তার জর্য এিং ষর্উ ইয়কন ঘেমটর প্রাকৃ ষতক সম্পদ ঘে আমামদর প্রধার্
সম্পদগুষির মমধয অ্র্যতম ঘসই উপিষির ঘক্ষমে তার ঘর্তৃ মের জর্য আমরা গভর্নরমক ধর্যিাদ জার্াই। এই
অ্র্ুদার্প্রাষপ্তমত আমামদর কাউষন্ট মৃষত্তকা এিং পাষর্ সংরক্ষণ (সময়ি অ্যান্ড ওয়াটার কর্জামভন শর্)
ষডষিক্টগুষিমক এিং খামার কষমউষর্টিমত আমামদর সঙ্গীমদর আষম অ্ষভর্ন্দর্ জার্াই, এই অ্র্ুদার্ ো ষর্উ
ইয়মকন র পাষর্পথ, কৃ ষষ-িাষণজয এিং কষমউষর্টিগুষির স্বাস্থ্য সুষর্ষিত করমত সুষচষন্তত পষরকের্া ও কমোর
পষরশ্রমমক পুরস্কৃ ত কমর।”
বডপাটনম্বমি অফ এর্ভায়রর্ম্বমিাল কর্সাম্বভনর্ের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC) কবমের্ার স্টিবসল স্টসম্বগাস িম্বলম্বের্, “পষরষ্কার পাষর্ আমামদর কষমউষর্টির
স্বাস্থ্য এিং ষর্রাপত্তার জর্য এিং একই সামথ ষর্উ ইয়মকন র অ্থননর্ষতক সমৃষের জর্য অ্তযন্ত গুরুেপূণ।
ন গভন র্র
কুওমমার ঘর্তৃ মের দ্বারা এিং কাউষন্ট মৃষত্তকা এিং পাষর্ সংরক্ষণ (সময়ি অ্যান্ড ওয়াটার কর্জামভন শর্)
ষডষিক্টগুষির ঘজারামিা সমথনমর্র দ্বারা, এই অ্র্ুদার্গুষি ষর্উ ইয়মকন র কৃ ষষ সংক্রান্ত কষমউষর্টিগুষিমক ঘেট
জুম়ে আমামদর পাষর্ সম্পদ সুরষক্ষত রাখমত এিং কৃ ষষকাজ চাষিময় ঘেমত সাহােয করমি।”
বর্উ ইয়কন মৃবিকা এিং পাবর্ সংরক্ষণ (সম্বয়ল অোন্ড ওয়াটার কর্জাম্বভনের্) কবমটির স্টচয়ারমোর্
স্টডল োইর্ িম্বলম্বের্। “গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃ মের মাধযমম ষকভামি ষর্উ ইয়কন ঘেট তামদর খামামরর
পষরমিমশর উন্নষত করমত খামারগুষিমক সাহােয করমে তার সমিনাত্তম উদাহরণ হমিা র্র্পময়ন্ট ঘসাসন (কৃ ষষ
কামজ দূষমণর অ্ষর্ষদন ষ্ট স্থ্ামর্র উৎস) অ্র্ুদার্ কমনসূষচ। এই দফায় 16 ষমষিয়র্ ডিামররও ঘিষশ অ্র্ুদামর্র
দ্বারা, তামদর খামারগুষিমত সমিনাৎকৃ ষ্ট িযিস্থ্াপর্া রীষতর রূপায়মর্ সহায়তা করমত 130টিরও ঘিষশ খামার

দাম-ভাগ কমর ঘর্ওয়া অ্র্ুদার্ পামি। এই রীষতগুষি িযয়িহুি এিং পরিতী প্রজন্মগুষির জর্য আমামদর পাষর্,
জষম এিং িাতাস সুরষক্ষত রাখমত এই রীষতগুষির রূপায়র্ খুি কম খামারই, এই দাম-ভাগ কমর ঘর্ওয়া
সহায়তা ো়ো করমত পারত।”
বর্উ ইয়কন ফামন িুেম্বরা (New York Farm Bureau) স্টপ্রবসম্বডি স্টডবভড বফোর িম্বলম্বের্, “ষর্উ
ইয়মকন র কৃ ষমকরা পষরমিশ সংক্রান্ত ভারসামযতা িজায় রাখার ঘক্ষমে সিাইমক পথ ঘদখামের্ এিং ঘে প্রাকৃ ষতক
সম্পমদর উপমর তামদর খামার ও পষরিার প্রষতষদর্ ষর্ভন র কমর তামক সুরষক্ষত রাখমত তারা অ্ঙ্গীকারিে।
আজ গভর্নর ঘে র্তু র্ প্রকমের জর্য অ্র্ুদার্ ঘ াষণা কমরমের্ তা এই িমক্ষয সহমোষগতা করমি। পাষর্পথ
সুরষক্ষত রাখমত এিং মাটির স্বামস্থ্যর উন্নষত টামর্ার জর্য তামদর খামামর সমিনাৎকৃ ষ্ট িযিস্থ্াপর্া রীষত রূপায়র্
করমত আরও অ্মর্ক ঘিষশ কৃ ষক এখর্ সক্ষম হমির্।”
স্টসম্বর্টর পোটি বরবচ, স্টসম্বর্ট এবিকালচার কবমটির (Senate Agriculture Committee) প্রধার্,
িম্বলম্বের্, “ষর্উ ইয়মকন র পষরশ্রমী কৃ ষমকরা তামদর জষম এিং পষরমিমশর জর্য একজর্ ভামিা তত্ত্বািধায়ক হময়
ওো ো়ো আর ষকেু ই চার্ র্া। এই ষিষর্ময়াগ তামদর এইসি প্রয়াসমক শষিশািী করমত ঘদমি, েখর্ একই সামথ
ঘক্ষমতর -তাজা খািার ো ঘেট জুম়ে খািার ঘটষিমি তারা ঘপ ৌঁমে ঘদর্ তার গুণগত মার্ও উন্নত করমি। এই
সহায়তা আগামী িেরগুষিমত ষকভামি ষর্উ ইয়মকন র কৃ ষষর উন্নষত টায়, আষম তা ঘদখার অ্মপক্ষায় রইিাম।”
স্টসম্বর্টর িমাস ওমারা, স্টসম্বর্ট এর্ভায়রর্ম্বমিাল কর্জাম্বভনের্ কবমটির (Senate
Environmental Conservation Committee) প্রধার্, িম্বলম্বের্, “কৃ ষকমদর প্রষতমোগী মমর্াভািাপন্ন
কমর তু িমত এিং একই সমময় জমি মাটি ধুময় োওয়া ও মাটির ক্ষয় হময় োওয়া ো ক্ষষতকারক পাষর্জ উষিদ শযাওিা প্রচু র পষরমামণ ঘফাটার কারণ তা হ্রাস করার মাধযমম দী ন সময়িযাপী আমামদর প্রাকৃ ষতক সম্পদ
সুরষক্ষত রাখমত এইগুষি ষিচক্ষণ ঘেট জষর্ত ষিষর্ময়াগ। অ্তযািশযক অ্থননর্ষতক এিং পষরমিশগত গুণমার্
সুরষক্ষত রাখার িক্ষয পূরমণর জর্য স্থ্ার্ীয় কৃ ষক এিং স্থ্ার্ীয় সংরক্ষণ ষডষিক্টগুষির মমধয দী নস্থ্ায়ী ও সফি
অ্ংশীদাষরমে আমরা ষিষর্ময়াগ করষে।”
অোম্বসেবল সদসে বিল মোবগ, কবমটি অর্ এবিকালচাম্বরর প্রধার্, িম্বলম্বের্, “অ্র্ুদার্টি ঘের্ ঘেট
জুম়ে আমামদর খামার ও আমামদর কষমউষর্টি উভয়পমক্ষরই কামজ িামগ তা গুরুেপূণন। এটি পাষর্র গুণগত
মামর্র সুরক্ষামক ষর্ষিত করমি এিং একই সামথ পষরষ্কার, ষর্রাপদ পষরমিশ িজায় রাখমত সাহােয করমি
অ্পরপমক্ষ খামারগুষিমক তাজা, স্থ্ার্ীয় খািার উৎপাদমর্ সমথন কমর তু িমত সহায়তা করমি।”
অোম্বসেবল সদসে বেভ ইংগলব্রাইট, কবমটি অর্ এর্ভায়রর্ম্বমিাল কর্জাম্বভনেম্বর্র প্রধার্,
িম্বলম্বের্, “খামামর সমিনাত্তম িযিস্থ্াপর্া রীষতর ষিষময় ষসোন্ত িহমণর সমময় পাষর্র গুণগত মার্ ষর্ময় ভাির্াষচন্তা করাও অ্তযন্ত গুরুেপূণন এিং কৃ ষমকরা ঘে ঠিক ঘসটাই করমত পারমির্ তা সুষর্ষিত করমত এই অ্র্ুদার্
সাহােয করমি। এইভামি জষমর তত্ত্বািধার্ করার মাধযমম, আগামী প্রজমন্মর জর্য প্রাকৃ ষতক সম্পদ ঘের্ সুরষক্ষত
থামক তা আমরা ষর্ষিত করমত পারি। এই গুরুেপূণন অ্র্ুদামর্র দাষয়ে িহমণর জর্য গভর্নরমক আষম সাধুিাদ
জার্াই।”
ষর্উ ইয়মকন র কৃ ষষ এিং িাজার ষিভাগ (New York Department of Agriculture and Markets) তার
জষম এিং পাষর্ শাখা (Land and Water Division) - এর মাধযমম এষিকািচারাি র্র্পময়ন্ট ঘসাসন
অ্যামিটমমন্ট অ্যান্ড কমরাি ঘপ্রািাম (কৃ ষষজ দূষমণর অ্ষর্ষদন ষ্ট স্থ্ামর্র উৎস হ্রাস এিং ষর্য়ন্ত্রণ কমনসূষচ) - এর

কােন পষরচাির্া কমর, ো ঘক্ষত জষমর সুরক্ষা, ঘক্ষত জষমর সংরক্ষণ এিং সষক্রয় পষরমিশ সংক্রান্ত তত্ত্বািধামর্র
মাধযমম ষর্উ ইয়মকন র জষম এিং পাষর্ সম্পদমক সুরষক্ষত কাজ কমর। ষর্উ ইয়কন ঘেট সময়ি অ্যান্ড ওয়াটার
কর্জামভন শর্ (মৃষত্তকা ও পাষর্ সংরক্ষণ) কষমটির সামথ সমন্বয় সাধমর্র দ্বারা এই কমনসূষচটি ষিভাগ
(ষডপাটনমমন্ট) পষরচাির্া কমর।
300 ষমষিয়র্ ডিামরর ঐষতহাষসক ষর্উ ইয়কন ঘেট এর্ভায়রর্মমন্টাি ঘপ্রামটকশর্ ফান্ড িা ইষপএফ
(Environmental Protection Fund, EPF) - এর মাধযমম 2017-18 সামির ঘেট িামজমট এষিকািচারাি
র্র্পময়ন্ট ঘসাসন অ্যামিটমমন্ট অ্যান্ড কমরাি ঘপ্রািাম (কৃ ষষজ দূষমণর অ্ষর্ষদন ষ্ট স্থ্ামর্র উৎস হ্রাস এিং ষর্য়ন্ত্রণ
কমনসূষচ) -টি অ্র্ুদার্প্রাপ্ত হয়। 1993 সাি ঘথমক, ষর্উ ইয়কন রাজয এই কমনসূষচমত আর্ুমাষর্ক 193 ষমষিয়র্
ডিার ষিমশষভামি িরাদ্দ কমরমে। এই কমনসূষচটি এষিকািচারাি এর্ভায়রর্মমন্টাি মযামর্ডমমন্ট িা এইএম
(Agricultural Environmental Management, AEM) পষরকাোমমার একটি অ্ংশ ষহমসমি কাজ কমর, ো
কৃ ষকমদর পষরমিশগত তত্ত্বািধামর্র উচ্চতর মাো এিং অ্ষধক দক্ষ, ও মূিয-সাশ্রয়ী কৃ ষষকামজর পেষত অ্জনর্
করার ঘক্ষমে সহায়তা করমত এক িযাপক ও ষিস্তৃ ত প্রয়াস।
কাউষন্ট মৃষত্তকা এিং পাষর্ সংরক্ষণ ষডষিক্টগুষি (সময়ি অ্যান্ড ওয়াটার কর্জামভন শর্ ষডষিক্স), আিহী
কৃ ষকমদর ষিজ্ঞার্ষভষত্তক এিং মূিয-সাশ্রয়ী ষসোন্ত িহমণর জর্য পষরকের্া ও রূপায়মর্র ষিষভন্ন পেনাময়র
মাধযমম সহমোষগতা করমত এষিকািচারাি এর্ভায়রর্মমন্টাি মযামর্জমমন্ট (AEM) পষরকাোমমা িযিহার কমর।
োর ফিশ্রুষত ষহসামি, কৃ ষমকরা ঘেমটর প্রাকৃ ষতক সম্পদমক সংরষক্ষত রাখার পাশাপাষশ কৃ ষমকরা িযিসাষয়ক
িক্ষয পূরণ করমত পামরর্।
এষিকািচারাি র্র্পময়ন্ট ঘসাসন অ্যামিটমমন্ট অ্যান্ড কমরাি ঘপ্রািাম (কৃ ষষজ দূষমণর অ্ষর্ষদন ষ্ট স্থ্ামর্র উৎস হ্রাস
এিং ষর্য়ন্ত্রণ কমনসূষচ) -টি 2017 এর পষরষ্কার পাষর্র পষরকাোমমা আইর্ (ষির্ ওয়াটার ইর্ফ্রািাকচার অ্যাক্ট)
- এর অ্ধীমর্ 2.5 ষিষিয়র্ ডিার োর মমধয ষর্উ ইয়কন ঘেমটর পশুপাির্ খামামরর উপমর পাষর্র গুণগত মার্
রূপায়মর্র জর্য 50 ষমষিয়র্ ডিারও অ্ন্তগনত ঘসসমির মাধযমম ঘেট জুম়ে ঐষতহাষসক পাষর্র গুণগত মামর্র
সুরক্ষা প্রদামর্র জর্য গভর্নমরর প্রমচষ্টার উপর ষভষত্ত কমরও গঠিত হময়মে।
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