অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/26/2019
গভর্রন কুওম ো চর

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

আবহোওয়োর কোরমে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকমের জর্য তবেয োর্ সহোয়িোর
ঘ োষেো ঘের্

20 মাম্বচনর ফেডাম্বরল বডম্বেস্টার বডক্লাম্বরের্ (Federal Disaster Declaration) 12 টি ফ াগে

কাউবির কৃষকম্বের েরুবর ঋম্বের ের্ে আম্বিের্ করার সুম্ব াগ কম্বর ফেয়
2018 সাম্বল করা ফ াষোর ফেষ সময়সীমা বর্কটির্তী

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ গত গ্রীমে তীব্র বৃষ্টি ও আর্দ্ন আবহাওয়ার কারমে ক্ষষ্টতগ্রস্ত কৃ ষকমের ষ্টবেযমার্
সহায়তা দেওয়ার দ াষো দের্। গত সপ্তামহ দেডামরল সরকার দেমের 12 টি কাউষ্টিমক প্রাকৃ ষ্টতক
েুম্নাগপ্রবে এলাকা ষ্টহমসমব দ াষো কমর। এই স্বীকৃ ষ্টতর েমল ক্ষষ্টতগ্রস্ত এলাকার কৃ ষকগে ইউর্াইমেড দেেস
ষ্টডপােনমমি অ্ব এষ্টগ্রকালচারাল োমন সাষ্টভনস এমজষ্টি (United States Department of Agriculture
Farm Service Agency) দেমক জরুষ্টর ঋে সহ সহায়তা পাওয়ার দ্াগয ষ্টবমবষ্টচত হমত পারমব।
"দ্মহতু চরম আবহাওয়া র্তু র্ কমর স্বাভাষ্টবক হময় োাঁষ্টিময়মে, আমামের অ্বশ্যই আমামের কৃ ষকমের রক্ষা
করমত হমব ্ারা ক্ষষ্টতগ্রস্ত েসল ও জষ্টম ষ্টর্ময় এই আবহাওয়ার আসল ধকল সহয কমর চমলমে", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই কাউষ্টিগুমলামত গত বেমরর অ্ষ্টতষ্টরক্ত বৃষ্টিপামতর কারমে হওয়া ক্ষষ্টত সাষ্টরময় তু লমত
এই দ াষোগুষ্টল ষ্টর্ষ্টিত করমব দ্র্ কৃ ষকগে আবার ষ্টর্মজর পাময় োাঁিামর্ার জর্য এবং এই ষ্টবধ্বংসী ক্ষষ্টত
সাষ্টরময় তু লমত প্রময়াজর্ীয় জরুষ্টর অ্র্ুোর্ দপমত পামর।"
"দেেজুমি কষ্টমউষ্টর্টিগুমলা তীব্র বৃষ্টিপাতসহ আবহাওয়ার চরম অ্বস্থার দ্বারা প্রভাষ্টবত হময়মে", ফলম্বের্োি
গভর্ন র কোবি ফ াচু ল িম্বলর্। "12 টি কাউষ্টির প্রাকৃ ষ্টতক েুম্নাগপ্রবে এলাকা ষ্টহমসমব স্বীকৃ ষ্টত পাওয়া
আমামের কৃ ষকগেমক ক্ষষ্টত সাষ্টরময় আরও ভালভামব পুর্রায় উমে োাঁিামত এবং সােলয অ্বযাহত রাখমত
প্রময়াজর্ীয় সহায়তা প্রোর্ করমব।"
মাচন 2019 বডক্লাম্বরের্
2018 সামলর গ্রীমের চরম আবহাওয়ার প্রষ্টতষ্টিয়াস্বরূপ দেডামরল সরকার গত সপ্তামহ অ্যাষ্টলগযাষ্টর্, ব্রুম,
কযাোরগাস, শ্যাতমকায়া, কলাষ্টিয়া, ডামচস, পুের্াম, দরর্মসষ্টলয়ার, েু মবর্, সামোক, টিময়াগা ও
ওময়েমচোর কাউষ্টিমক দসমকন্ডাষ্টর ষ্টডমজোর কাউষ্টি (secondary disaster counties) ষ্টহমসমব দ াষো
কমর। ষ্টডমজোর ষ্টডক্লামরশ্মর্র (disaster declaration) ষ্টসদ্ধান্ত োমন সাষ্টভনস এমজষ্টি (Farm Service
Agency, FSA) এর কামে আসা খামামর উৎপাের্ ক্ষষ্টত সংিান্ত প্রষ্টতমবেমর্র ষ্টভষ্টিমত দর্য়া হময়মে।
দ্াগয কাউষ্টিগুমলার কৃ ষকগে জরুষ্টর ঋমের জর্য আমবের্ করার জর্য ষ্টডমজোর ষ্টডক্লামরশ্মর্র ষ্টের্ দেমক
আে মাস সময় পামবর্। FSA প্রষ্টতটি জরুষ্টর ঋমের আমবের্ খামামর হওয়া উৎপাের্ ক্ষষ্টতর পষ্টরমামের

পাশ্াপাষ্টশ্ ষ্টর্রাপিা এবং অ্পামরেমরর পষ্টরমশ্ামধর ক্ষমতার ষ্টভষ্টিমত মূলযায়র্ কমর োমক। স্থার্ীয় FSA
অ্ষ্টেসগুমলা ক্ষষ্টতগ্রস্ত কৃ ষকমের আরও তেয ষ্টেমত পারমব। অ্ষ্টেসগুমলার সামে দ্াগাম্ামগর তেয এখামর্
পাওয়া ্ামব।
2018 বডক্লাম্বরের্
এোিাও গভর্নর 2018 সামলর গ্রীমের স্বীকৃ ষ্টত স্বরূপ দ াষ্টষত দেডামরল ষ্টডমজোর ষ্টডক্লামরশ্র্ অ্র্ুসামর
ঋমের জর্য আমবেমর্র সময়সীমা আসন্ন 1 এষ্টপ্রল 2019 তাষ্টরমখ হওয়ার কো স্মরে কষ্টরময় দের্।
2018 সামলর আগমে অ্ষ্টতমাত্রার তীব্র বাতাস, ষ্টশ্লাবৃষ্টি, বজ্রপাত এবং েমর্নমডার কারমে হওয়া ক্ষয়ক্ষষ্টতর
কারমে কলাষ্টিয়া, ডামচস ষ্টগ্রর্, অ্মরঞ্জ, পুের্াম, দরর্মসষ্টলয়ার এবং আলোর কাউষ্টিমক েুম্নাগপ্রবে কাউষ্টি
ষ্টহমসমব দ াষো করা হময়ষ্টেল। এই কাউষ্টিগুমলার উৎপাের্কারীগে 1 এষ্টপ্রল 2019 তাষ্টরখ প্নন্ত তামের ক্ষষ্টত
সাষ্টরময় দতালার সাহা্য ষ্টহমসমব জরুষ্টর ঋমের জর্য আমবের্ করার সময় পামবর্। আরও তমেযর জর্য FSA
এর ওময়বসাইে দেখুর্ এখামর্।
এোিাও 2019 সামলর দেব্রুয়াষ্টরমত অ্মরঞ্জ কাউষ্টির কৃ ষকগেও দেডামরল সহায়তা পাওয়ার দ্াগযতা লাভ
কমরর্ ্খর্ 2018 সামলর 20 জুলাই দেমক 27 দসমেির প্নন্ত মে ্াওয়া হাষ্টরমকর্ দলামরি (Hurricane
Florence) এর সময় অ্ষ্টতষ্টরক্ত বৃষ্টি, আর্দ্ন ও ঝমিা বাতামসর েলশ্রুষ্টতমত কাউষ্টিটিমক েুম্নাগপ্রবে কাউষ্টি
ষ্টহমসমব স্বীকৃ ষ্টত দেয়া হয়। এই স্বীকৃ ষ্টতর অ্ধীমর্ জরুষ্টর ঋমের জর্য আমবের্ করার সময়সীমা 2019 সামলর 4
অ্মটাবর প্নন্ত। আরও তমেযর জর্য FSA এর ওময়বসাইে দেখুর্ এখামর্।
ফস্টট কবমের্ার বরচাডন এ. িল িম্বলর্, "একজর্ কৃ ষক ষ্টহমসমব চরম আবহাওয়া েসল এবং খামার
পষ্টরচালর্ার উপর দকমর্ ক্ষয়ক্ষষ্টত বময় আর্মত পামর তা আষ্টম দবশ্ ভামলাভামবই অ্বগত আষ্টে। আমরা এই
স্বীকৃ ষ্টতপ্রাপ্ত কাউষ্টিগুমলার কৃ ষকগেমক গত গ্রীমের ক্ষয়ক্ষষ্টত কাটিময় উো এবং এ বেমরর চলষ্টত দমৌসুমম
সহায়তার জর্য তামের আওতায় দপৌাঁমে দেয়া ষ্টরমসামসনর সুষ্টবধা কামজ লাগামর্ার উৎসাহ ষ্টেষ্টি।"
কৃবষ বিষয়ক াউস কবমটি (House Committee on Agriculture) এর একের্ সেসে
কংম্বেসমোর্ ের্ প্োবিক মোলবর্ িম্বলর্, "হাডসর্ ভযাষ্টলর ষ্টকেু কৃ ষক গত বের আমামের এলাকায়
আ াত হার্া তীব্র বৃষ্টিপামতর কারমে তামের প্রায় অ্মধনক েসল হাষ্টরময়মের্। এ ধরমর্র ক্ষষ্টত আমামের
পাষ্টরবাষ্টরক খামারগুমলামক মারাত্মকভামব ক্ষষ্টতগ্রস্ত করমত পামর দ্ কারমে এখামর্ দেডামরল ষ্টডক্লামরশ্র্
এতো গুরুত্বপূেন। আমামের স্থার্ীয় কৃ ষকগে এো দজমর্ স্বষ্টস্ত দপমত পামরর্ দ্ প্রময়াজমর্ তারা দেডামরল
সহায়তা পামবর্।"
কংম্বেসমোর্ বল ফেবির্ িম্বলর্, "ষ্টডমজোর ষ্টডক্লামরশ্র্ তামের জর্য সবরকম পােনকয হময় োাঁিামত পামর
ক্ষষ্টতকারক আবহাওয়ার কারমে ্ামের জীষ্টবকা ক্ষষ্টতগ্রস্ত হময়মে। কৃ ষকগে বের জুমি জীবর্ ধারমের জর্য
ভামলা েসমলর উপর ষ্টর্ভন র কমর এবং ্খর্ প্রবল বাতাস, বৃষ্টি অ্েবা চরম তাপমাত্রা তামের কমোর
পষ্টরশ্রমমর েসল ধ্বংস কমর দেয় তামের এো জার্া োকা উষ্টচত দ্ পুর্রুদ্ধামরর জর্য প্রময়াজর্ীয় সহায়তা ও
ষ্টরমসাসন তারা পামবর্।"
কংম্বেসমোর্ অোিবর্ বিবিবস িম্বলর্, "সাোর্ন টিয়ার (Southern Tier) এর কষ্টমউষ্টর্টিগুমলা গত গ্রীমে
দেষ্টর্ক 5 ইষ্টি প্নন্ত বৃষ্টিপামতর সম্মুখীর্ হময়মে ্া দসসব খামারগুমলামক মারাত্মকভামব ক্ষষ্টতগ্রস্ত কমরমে

দ্গুমলা ইমতামমধযই তামের পমেযর কম োমমর কারমে সংগ্রাম কমর চলষ্টেল। আষ্টম আর্ষ্টিত দ্ এই
ষ্টডক্লামরশ্র্ কৃ ষকমের কামে ষ্টরমসাসন দপৌাঁমে দেমব এবং তামের পুর্রুদ্ধামর সাহা্য করমব। প্রময়াজমর্র সময়
আমরা আমামের কষ্টমউষ্টর্টিগুমলার সহায়তায় প্রময়াজর্ীয় ষ্টরমসাসনগুমলা দপৌাঁমে ষ্টেষ্টি এটি ষ্টর্ষ্টিত করার
উমেমশ্য আষ্টম স্থার্ীয়, দেে এবং দেডামরল কমনকতন াগমের সামে কাজ করমত প্রষ্টতশ্রুষ্টতবদ্ধ।"
ফসম্বর্টর ফের্ ফমটেগার, ফসম্বর্ট কৃবষ কবমটির (Senate Agriculture Committee) সভাপ্বর্ত,
িম্বলর্, "জলবায়ু পষ্টরবতন মর্র কারমে আমরা দ্ চরম আবহাওয়ার সম্মুখীর্ হষ্টি তা আমামের কৃ ষকগমের
জীষ্টবকা এবং আমামের গ্রামীে অ্েনর্ীষ্টতর জর্য হুমষ্টকস্বরূপ। জলবায়ু পষ্টরবতন মর্র অ্ন্তষ্টর্নষ্টহত কারেগুমলা
দমাকামবলা করার সামে সামে গত গ্রীমের প্রবল বৃষ্টিপামতর কারমে হওয়া ক্ষয়ক্ষষ্টত পুর্রুদ্ধামর কৃ ষকমের
সহায়তার উমেমশ্য স্বীকৃ ত প্রাকৃ ষ্টতক েুম্নাগপ্রবে এলাকাগুমলায় োকা খামারগুমলার জর্য এই জরুষ্টর অ্র্ুোর্
অ্তযন্ত গুরুত্বপূেন।"
অোম্বসেবলওমোর্ ও অোম্বসেবল কৃবষ কবমটির (Assembly Committee on Agriculture)
সভাপ্বর্ত ফডার্া লুপ্ারম্বডা িম্বলর্, "চরম আবহাওয়ার প্রষ্টতষ্টিয়ার সামে সব কৃ ষক দবশ্ ভামলাভামবই
পষ্টরষ্টচত। গত গ্রীমের ভারী বৃষ্টিপাত এই কাউষ্টিগুমলামত েসল ধ্বংস কমর ষ্টেময়মে এবং দসখার্কার দোে
খামার বযবসাগুমলামত মারাত্মক আ াত দহমর্মে। খামার পুর্রুদ্ধামরর সময় এই স্বীকৃ ষ্টত তামের অ্তযন্ত
প্রময়াজর্ীয় ষ্টরমসাসনগুমলা দপমত সাহা্য করমব।"
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