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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ও আইর্সভার নর্তৃ িৃন্দ 2020 সাম্বলর অর্ুম্বমাবিত িাম্বেট ন াষণা কম্বরম্বের্ যার
মম্বযে বর্উ ইয়কন কৃবষ বেম্বের ের্ে 33.2 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর স্থার্ীয় সহায়তা অন্তভন ু ক্ত
রম্বয়ম্বে

তহবিল গুরুত্বপূণন গম্বিষণা, কাবরগবর সহায়তা, প্রচার ও বেক্ষামূলক কমন সবূ চ পবরচালর্ার নক্ষম্বে
সহায়তা করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা, সিমর্মের িংখ্যাগসরষ্ঠ নর্তা অ্যান্ড্রু স্টু য়ােন-কাসির্ এবং অ্যামিম্বসি
স্পীকার কািন নেসস্ট আি 2020 আসথনক বছমরর প্রণীত বামিমে সর্উ ইয়মকন র কৃ সি সিমের উন্নয়মর্
33.2 সমসিয়র্ ডিার স্থার্ীয় িোয়তা তেসবি অ্ন্তভুন ক্ত করার কথা ন ািণা কমরমছর্। এই অ্থনায়র্
সবমিিাসয়ত নেকসর্কযাি িোয়তা, গমবিণা, কৃ সিি অ্থনর্ীসতর উন্নয়র্ ও প্রচার, কৃ সিমত প্রমবি,
সিক্ষা ও কমনিসক্ত সবিয়ক কমনিূসচিমূেমক পর্নাপ্ত ডিার প্রদার্ করমব।
"কৃ সি সর্উ ইয়কন নস্টমের অ্থনর্ীসতর একটি নর্তৃ ত্বদার্কারী িঞ্চািক এবং স্থার্ীয় অ্মর্ক কসমউসর্টির
ির্য এটি নবডরক", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্থনায়মর্র িক্ষয েমিা এই সিমের গুরুত্বপূণন
নক্ষত্রিমূেমক প্রমণাদর্া প্রদার্ করা এবং উৎপাদর্ বৃসি করার পািাপাসি নিই িকি কমনিূসচমক
িোয়তা প্রদার্ করা র্া ফামনিমূে ও নিগুমিা অ্র্াগত প্রিমের ির্য নর্ সবশ্বমামর্র পণয সবক্রয়
করমব নিগুমিামক টিসকময় রাখ্া।"
বসম্বর্ম্বটর সংখ্োগবরষ্ঠ নর্তা অোবন্ড্রয়া স্টু য়াটন-কাবেন্স িম্বলর্, "সর্উ ইয়কন 5 সবসিয়র্ মাসকন র্
ডিামরর কৃ সি সিমের নকন্দ্রভূ সম র্া আমামদর নস্টমের বাসিন্দামদর ির্য িক্ষ িক্ষ কমনিংস্থার্ িৃসি
কমর। সিমর্মের িংখ্যাগসরষ্ঠ িদিযগণ আমামদর অ্থনর্ীসতর প্রবৃসি ও উদ্ভাবর্ বিায় রাখ্ার ির্য
সর্উ ইয়কন নস্টেিুমে িাধারণ সবমবচর্ামূিক সবসর্ময়াগিমূমে িোয়তা করমত নপমর গসবনত। আসম
সিমর্মের কৃ সি কসমটির (Senate Agriculture Committee) প্রধার্ সিমর্ের নির্ নমেিারমক এই
গুরুত্বপূণন বযাপামর তার নর্তৃ মত্বর ির্য তামক ধর্যবাদ িার্াই। সিমর্মের িংখ্যাগসরষ্ঠ িদিযগণ
আমামদর স্থার্ীয় ও নস্টে িরকামরর অ্ংিীদারমদর িামথ সর্উ ইয়মকন র কৃ সি ও কৃ সি পর্নের্ সিেিমূমে
সবসর্ময়াগ করার মাধযমম অ্বযােতভামব কাি করমব।"
অোম্বসেবল বিকার কালন বহবস্ট িম্বলর্, "আমার বাসিনক নস্টেবযাপী িফমরর িময়, আসম িবনদাই
সর্উ ইয়মকন র কৃ সির গুর্গতমার্ ও ববসচত্রতািে এটির আমামদর কসমউসর্টির ও অ্থনর্ীসতর িামথ
অ্সবমেদযতার প্রসত িবনদাই মুগ্ধ েময়সছ। এই বছমরর বামিমে আমরা গমবিণা, সবপণর্ ও আমামদর
কৃ সি কসমউসর্টির ির্য কমনিূসচিমূমের িোয়তা প্রদামর্র অ্থনায়মর্ কময়ক সমসিয়র্ ডিার পুর্ঃিংস্থার্
কমরসছ। আমামদর কৃ সি সবভামগর প্রধার্ নডার্া িুপারমডা এর নর্তৃ মত্ব আমামদর অ্যামিম্বসির

িংখ্যাগসরষ্ঠ িদিযগণ প্রমচিা অ্বযােত রাখ্মবর্ র্ামত আমামদর কৃ িকগণ ও ফামমনর কমীগণ তামদর
প্রবৃসি ও িংগ্রামমর ির্য প্রময়াির্ীয় উপকরণিমূে নপমত পামরর্।"
"সর্উ ইয়কন আমামদর বসিি কৃ সি সিমে িোয়তা করার ও প্রবৃসি অ্িনমর্র ির্য অ্ঙ্গীকারাবি",
নলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি নহাচু ল িম্বলর্। "এই অ্থনায়র্ নিই িকি স্থার্ীয় কৃ িমকর ির্য
ধারাবাসেক িোয়তা ও িাফিয সর্সিত করমব র্ারা সর্উ ইয়মকন র পসরবারবগন ও সবশ্ববযাপী মার্ুমির
ির্য নিরা পণযিমূে প্রদার্ কমরর্। আমরা সবক্রয় বৃসির ির্য এবং িমগ্র নস্টমে আমামদর কৃ িকমদর
ির্য উপিভয উপকরণিমূে িম্প্রিারমণর ির্য কৃ সি সিমে সবসর্ময়াগ ও উন্নয়র্ োমত নপমর
গসবনত।"
2019 িামির িার্ুয়াসর মামি, গভর্নর কুওমমা সর্উ ইয়মকন র কৃ সি সিমের ির্য স্থার্ীয় িোয়তা
তেসবি সেমিমব ঐসতোসিক 29.5 সমসিয়র্ মাসকন র্ ডিার বরামের প্রস্তাব কমরর্ র্া গত বছমরর
সর্বনােী বামিমের নচময় 8 সমসিয়র্ মাসকন র্ ডিার নবসি। আইর্িভা 2019-20 অ্র্ুমমাসদত বামিমের
ির্য সবসভন্ন নক্ষমত্র অ্সতসরক্ত িোয়তা প্রদার্ কমর। অ্থনায়র্কৃ ত কমনিূ্ ূসচর স্ন্যাপিমের মমধয রময়মছ:
•

•

•

•

কমর্নি ইউসর্ভাসিনটি (Cornell University) এডু মকির্ অ্যান্ড আউেসরচ কমনিূসচিমূে
নর্মর্- ক্লািরুম কৃ সি (Agriculture in the Classroom), সফউচার ফামনারি অ্ভ
আমমসরকা (Future Farmers of America), কমর্নি ইউসর্ভাসিনটি ফামন নিবার নস্পিাসিস্ট
অ্যান্ড নপ্রা-নডইসর (Pro-Dairy) এর ির্য 4.088 সমসিয়র্ মাসকন র্ ডিার
সবসভন্ন নবসর, নমৌমাসছ, িিপাই, নপেঁয়াি, িবসি, োডন িাইডার, কর্কডন নগ্রপ অ্যান্ড েপি
এবং বাসিন এর সবসভন্ন সবভামগ কমর্নি ইউসর্ভাসিনটি গমবিণা ও উন্নয়র্ কমনিূসচিমূমের ির্য
1.555 সমসিয়র্ মাসকন র্ ডিার
কৃ সি উন্নয়র্ কমনিূসচিমূে নর্মর্- নেস্ট এর্ওয়াই (Taste NY), নগ্রা এর্ওয়াই (Grow
NY), এর্ওয়াইএি সিউয়ািন অ্যামিাসিময়ির্ (NYS Brewers Association), এর্ওয়াইএি
িাইডার অ্যামিাসিময়ির্ (NYS Cider Association), এর্ওয়াইএি সডসস্টিািন সগল্ড (NYS
Distillers Guild), এর্ওয়াই ওয়াইর্ অ্যান্ড নগ্রপ ফাউমন্ডির্ (NY Wine and Grape
Foundation), এর্ওয়াই সক্রিমার্ সি ফামনািন অ্যামিাসিময়ির্ (NY Christmas Tree
Farmers Association), এর্ওয়াইএি অ্যাপি অ্যামিাসিময়ির্ (NYS Apple Association),
এর্ওয়াইএি মযাপি নপ্রাসডউিরি (NYS Maple Producers) এবং আরও অ্মর্ক সকছু এর
ির্য 5.887 সমসিয়র্ মাসকন র্ ডিার
অ্যামেি ও সিক্ষা কমনিূসচিমূমের ির্য 10.9 সমসিয়র্ মাসকন র্ ডিার, নর্মর্- ফামন-েু -স্কু ি
(Farm-to-School) এর ির্য 750,000 মাসকন র্ ডিার, সর্উ ইয়কন নিন্টার ফর
এসগ্রকািচার নমসডসির্ অ্যান্ড নেিথ (New York Center for Agricultural Medicine and
Health) কতৃন ক পসরচাসিত িাক্টর অ্যান্ড নরািওভার (Tractor Rollover Program) এর
ির্য 250,000 মাসকন র্ ডিার এবং এসগ্রসবিমর্ি চাইল্ড নডমভিপমমন্ট (Agribusiness Child
Development) নিন্টারিমূে নর্গুমিা সর্উ ইয়কন নস্টেিুমে ফামন কমীমদর পসরবারবগনমক
প্রাথসমক বিিবকািীর্ সিক্ষা ও িামাসিক নিবািমূে প্রদার্ কমর তামদর ির্য 9.275 সমসিয়র্
মাসকন র্ ডিার

•

•

কমর্নি ইউসর্ভাসিনটি অ্যাসর্মমি নেিথ ডায়াগর্সস্টক নিন্টার (Cornell University Animal
Health Diagnostic Center) এর ির্য 7.655 সমসিয়র্ মাসকন র্ ডিার র্া প্রাসণমদর উন্নত
স্বামস্থযর ির্য িযাবমরেসরমত পরীক্ষাকরণ নিবািমূে প্রদার্ কমর
ফামন সভয়াসবসিটি ইন্সটিটিউে (Farm Viability Institute) এর ির্য 2.035 সমসিয়র্
মাসকন র্ ডিার নর্টি কৃ সি গমবিণামূিক প্রকেিমূমে অ্থনায়র্ কমর থামক

বসম্বর্ট এবিকালচার কবমটি এর সভাপবত বসম্বর্টর নের্ নমেগার িম্বলর্, "2020 িামির নস্টে
বামিে ববসচত্রময় নেসণর কমনিূসচমক িোয়তা প্রদার্ কমর র্া সর্উ ইয়মকন একটি িসক্তিািী, গুরুত্বপূণন
ও নেকিই কৃ সিসভসিক অ্থনর্ীসত সর্সিত করমত িোয়তা কমর। কৃ সিিসম িংরক্ষণ, ফামন-েু -স্কু ি বা
সর্উ ইয়মকন র উৎপাসদত পণযদ্রমবযর প্রচার িে কৃ সি সবিয়ক গমবিণার নর্ নক্ষমত্রই নোক এই িকি
সবসর্ময়াগ আমামদর কৃ সিসভসিক অ্থনর্ীসতর িাসবনক অ্বস্থা, আমামদর দী ন-নময়াদী খ্াদয সর্রাপিার
পসরমবমির ির্য গুরুত্বপূণন।"
অোম্বসেবল এবিকালচার কবমটি (Assembly Agriculture Committee) এর সভাপবত নডার্া
লুপারম্বডা িম্বলর্, "আমামদর মূি কৃ সি কমনিূসচিমূমে পর্নাপ্ত অ্থনায়র্ প্রদার্ করা নস্টে িরকামরর
একটি গুরুত্বপূণন দাসয়ত্ব র্া বামিে প্রসক্রয়ার মাধযমম বাস্তবাসয়ত েয়। উৎপাদর্কারীমদরমক বপর্
নথমক শুরু কমর িিয িংগ্রে নথমক সবপণর্ পর্নন্ত িোয়তা করার নক্ষমত্র গমবিণা, সিক্ষা, সবপণর্ ও
উন্নয়মর্ িোয়তা গুরুত্বপূণ।
ন িংসিি িকমির উৎিগনতা ও িেমর্াসগতার মাধযমম সর্উ ইয়কন নস্টে এ
এমর্ একটি িসক্তিািী কৃ সিসভসিক অ্থনর্ীসত পাওয়ায় আমরা নিৌভাগযবার্। এই সবভামগর ির্য প্রবৃসি
অ্ির্ন ও উন্নয়র্ করমত িোয়তা করার পন্থািমূে খ্ুেঁমি নবর করা অ্বিযই িমবনাচ্চ অ্গ্রাসধকামরর
তাসিকায় থাকমত েমব।"
স্থার্ীয় িোয়তা তেসবি নমৌসিক কৃ সি কমনিূসচিমূেমক িোয়তা কমর থামক। অ্র্ুমমাসদত 2019-20
বামিমের মমধয রময়মছ নেস্ট এর্ওয়াই এর মমতা সবপণর্ ও প্রচারমূিক কমনিূসচিমূমের িোয়তায়
অ্সতসরক্ত অ্থনায়র্িে সর্উ ইয়কন নস্টে নমিায় অ্সতসরক্ত 2.5 সমসিয়র্ মাসকন র্ ডিামরর মূিধর্
তেসবি। এছাোও এই বামিেটি পসরমবিগত িুরক্ষা তেসবমি (Environmental Protection Fund)
অ্সতসরক্ত 300 সমসিয়র্ মাসকন র্ ডিার প্রদার্ কমরমছ র্া মূি কৃ সিি পসরমবি কমনিূসচিমূেমক
িোয়তা কমর র্ার মমধয রময়মছ কৃ সি িসম িুরক্ষা (Farmland Protection) এর ির্য 18 সমসিয়র্
মাসকন র্ ডিার, এসগ্রকািচার র্র্-পময়ন্ট নিািন পিুির্ কমরাি নপ্রাগ্রাম (Agricultural Nonpoint
Source Pollution Control Program) এর ির্য 18 সমসিয়র্ মাসকন র্ ডিার, মাটি ও পাসর্
িংরক্ষণ সডসিক্টিমূে (Soil and Water Conservation Districts) এর ির্য 10.5 সমসিয়র্ মাসকন র্
ডিার এবং িিবায়ু িের্িীি ফামন কমনিূসচিমূে (Climate Resilient Farms Program) এর ির্য
4.5 সমসিয়র্ মাসকন র্ ডিার।
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