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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা গ্রেপ-টু -স্কু ল পাইলট গ্রপ্রাোম্বমর (GRAPE-TO-SCHOOL PILOT PROGRAM)
কথা গ্র াষণা কম্বরম্বের্

দেটি স্কু লম্বক বর্উ ইয়কন গ্রেট জাত এিং েংসাপ্রাপ্ত (NYS Grown & Certified) কর্কর্ন গ্রেপ জুস
(আঙু ম্বরর রস) গ্রমর্ুম্বত গ্র াগ করম্বত হম্বি এিং বেক্ষামূলক কা ন কলাপ এিং স্বাদ পরীক্ষা করম্বত
হম্বি
কর্কর্ন আঙু র বেম্বের জর্ে র্তু র্ িাজারগুবলম্বক সম্প্রসাবরত করম্বত এিং র্তু র্ পম্বণের বিকােম্বক
উৎসাবহত করম্বত কর্কর্ন গ্রেপ সাবমট (Concord Grape Summit) এ উবিবিত লক্ষেগুবল পূরণ
কম্বর
গভর্ন ম্বরর ফামন -টু -স্কু ল (Farm-to-School) এিং গ্রর্া েু ম্বর্ন্ট গ্রগাজ হাংবর (No Student Goes
Hungry) উম্বদোম্বগর উপর বভবি কম্বর গঠিত

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ গ্রেপ-টু -স্কু ল পাইলট গ্ররাোমমর কথা গ্র াষণা কমরমের্, একটি
একদম র্তু র্ ফামন-টু -স্কু ল উমদযাগ যা অ্ংশেহণকারী স্কু ল ডিডিক্ট এবং গ্রবািনস অ্ফ
গ্রকায়াপামরটিভ এিু মকশর্াল সাডভন মসস (Boards of Cooperative Educational Services,
BOCES) গ্ররাোমমর োত্রোত্রীমদর ডর্উ ইয়কন -জাত কর্কিন গ্রেপ জুমসর সামথ পডরচয় করামব। এই
ডশক্ষাবষন গ্রশষ হওয়ার আমগ, 10টি ডিডিক্ট তামদর গ্রমর্ুমত ডর্উ ইয়কন গ্রেট জাত এবং শংসারাপ্ত
কর্কিন গ্ররপ জুস পডরমবশর্ করমব উপরন্তু, ডর্উ ইয়মকন র কৃ ডষর উন্নডত ডবধামর্ এবং স্কু ল
গ্রমর্ুগুডলমত স্থার্ীয় উৎপাডদত দ্রবযগুডলর বযবহার বাড়ামত অ্ংশেহণকারী স্কু ল ডিডিক্টগুডল
ডশক্ষামূলক কাযনকলাপ এবং স্বাদ পরীক্ষা রদার্ করমব।
"এমকবামর র্তু র্ ধরমণর এই রকল্প, সমে গ্রেমট শুধুমাত্র পুডিকর, স্থার্ীয় উৎপাডদত কর্কিন
আঙু রমক স্কু মলর বাচ্চামদর কামেই গ্রপ ৌঁমে গ্রদমব র্া, গ্রসইসামথ তামদর ডর্উ ইয়মকন র কৃ ডষজাত পমণযর
ডশল্প সম্পমকন আরও গ্রশখারও সুমযাগ কমর গ্রদমব", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই উমদযামগর মাধযমম,
স্থার্ীয় কৃ ষকরা যামত সবমথমক উন্নত মামর্র পণয রদার্ করার জর্য কাজ কমর চমলমের্ তামদর
সহায়তা কমর আমরা গ্রেমটর রডতটি রতযন্ত স্কু লগুডলমত পুডিকর গ্রমর্ু ডর্ময় আসার রডতশ্রুডত পূরণ
করা অ্বযাহত গ্ররমখডে।"
"কর্কিন আঙু র ডর্উ ইয়কন গ্রেমটর ববডচত্রযময় কৃ ডষজ ভূ ডচমত্রর একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ",
গ্রলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ গ্রহাচু ল িম্বলর্। "গত বের রথম কর্কিন গ্রেপ সাডমমট আডম যা উমেখ

কমরডেলাম, আমরা সমে গ্রেমটর আঙু র ডশল্পমক সহায়তা করার উপর দৃডি ডর্বদ্ধ কমরডে।
স্কু লগুডলর গ্রমর্ুমত কর্কিন আঙু র গ্রযাগ কমর এবং পণযটির উন্নয়র্ তু মল ধমর এই গ্রেপ-টু -স্কু ল
পাইলট গ্ররাোমটি আমামদর রমচিাগুডলমক অ্বযাহত গ্ররমখমে। এই উমদযাগগুডল বাজার সম্প্রসারমণ
সহায়তা করমব, র্তু র্ সুমযাগ সৃডি করমব, এবং ডর্উ ইয়মকন র কৃ ডষ ডভডিক অ্থনর্ীডতমক শডিশালী
কমর তু লমব।"
এর আমগ, ডর্উ ইয়কন বৃহস্পডতবামরর স্থার্ীয় মধযাহ্নমভাজ কমনসূডচর (NY Thursdays local lunch
program) অ্ংশ ডহসামব ফামন-টু -স্কু ল অ্ংশীদামররা হামবুমগন আরমার এডলমমন্টাডর স্কু মল (Armor
Elementary School) র্তু র্ পাইলট গ্ররাোমটি পালর্ করত। K-5 গ্রেমির োত্রোত্রীরা, ডর্উ ইয়কন
জুস গ্রকাম্পাডর্র (New York Juice Company) গ্রদওয়া ডর্উ ইয়কন গ্রেট জাত এবং শংসারাপ্ত
কর্কিন গ্রেপ জুস, গ্রেট ফু িস (Slate Foods) এর গ্রথমক ডর্উ ইয়কন গ্রেট জাত এবং শংসারাপ্ত
গ্রগামাংমসর হট িগ, মারমকায়াটন ফামনগুডলর (Marquart Farm) ডর্উ ইয়কন ডচপস, ডগডর্ডস ভযাডল
ডবর্ গ্রকাম্পাডর্র (Genesee Valley Bean Company) বযাডিট ডবর্ এবং উিমরর রতযন্ত খামামর
উৎপন্ন ডর্উ ইয়কন গ্রেট জাত এবং শংসারাপ্ত দুধ সহ 100 ভাগ স্থার্ীয়-উৎপাডদত খাবার গ্রখত।
পাইলট গ্ররাোমটিমত, ডর্উ ইয়কন গ্রেট কৃ ডষ ও বাজার দপ্তর (New York State Department of
Agriculture and Markets, NYSDAM), ডর্উ ইয়কন গ্রেমটর সহমযাগী ফামন-টু -ইর্ডেটিউশর্
উমদযামগর মাধযমম, আমমডরকার্ ফামনলযাি ট্রামের (American Farmland Trust, AFT)
সহমযাডগতায় কাজ করমে। কর্কিন গ্রেপ জুস পূণন কাপ উৎপাদর্ ও গ্রমাড়কজাত করমত,
ওময়িডফল্ড গ্রমি গ্রকায়াপামরটিভ (Westfield Maid Cooperative) এবং লং আইলযামির পার্ীয়
রস্তুতকারক, ডর্উ ইয়কন জুস গ্রকাম্পাডর্ একসামথ কাজ করমে।
গ্রয সমস্ত ডিডিক্ট গ্রেপ-টু -স্কু ল পাইলট গ্ররাোমম অ্ংশেহর্ করমে তারা হল:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

গ্রবকর্ গ্রসন্ট্রাল স্কু ল ডিডিক্ট (Beacon Central School District), গ্রবকর্ ডসটি, িামচস
কাউডন্ট
বামফমলা পাবডলক স্কু ল, বামফমলা ডসটি, এডর কাউডন্ট
হামবুগন গ্রসন্ট্রাল স্কু ল ডিডিক্ট (Hamburg Central School District,), হামবুগন টাউর্, এডর
কাউডন্ট
গ্রমইডর্ এিওময়ল গ্রসন্ট্রাল স্কু ল ডিডিক্ট (Maine Endwell Central School District),
ব্রুডম কাউডন্ট
অ্মর্ইিা-হারডকমমর-মযাডিসর্ BOCES, অ্মর্ইিা, হারডকমমর, এবং মযাডিসর্ কাউডন্ট
দযা ডরমর্মসন্স চাটনার স্কু ল (The Renaissance Charter School), কুইন্স
স্কমহডর গ্রসন্ট্রাল স্কু ল ডিডিক্ট (Schoharie Central School District) টাউর্ অ্ফ স্কমহডর,
স্কমহডর কাউডন্ট
ডসিডর্ গ্রসন্ট্রাল স্কু ল ডিডিক্ট (Sidney Central School District), ডসিডর্ টাউর্,
গ্রদলাওয়ার কাউডন্ট
গ্রহায়াটসমবামরা গ্রসন্ট্রাল স্কু ল ডিডিক্ট (Whitesboro Central School District), ডভমলজ
অ্ফ গ্রহায়াটসমবামরা, অ্ডর্ময়িা কাউডন্ট

•

উইিমসার গ্রসন্ট্রাল স্কু ল ডিডিক্ট (Windsor Central School District), উইিমসার টাউর্,
ব্র্যম কাউডন্ট

ডর্উ ইয়কন জুস গ্রকাম্পাডর্ এবং ওময়িডফল্ড গ্রমি, ডর্উ ইয়মকন র রথম ডর্উ ইয়কন গ্রেট জাত এবং
শংসারাপ্ত জুস রডিয়াকারী, সমে গ্রেমটর আরও 65টিরও গ্রবডশ স্কু ল ডিডিক্টগুডলমত কর্কিন গ্রেপ
জুস পূণন জুমসর কাপ সরবরাহ করমে। জুস িয় স্কু লগুডলমক তামদর খামদযর 30% স্থার্ীয় উৎস
গ্রথমক িয় করার লক্ষয পূরমণ সহায়তা করমব যামত তারা উচ্চতর স্কু ল লাঞ্চ ডরইমবাসনমমন্ট
হারগুডলর জর্য গ্রযাগযতা লাভ করমত পামর।
চার-আউমন্সর জুমসর কাপগুডল একটি র্তু র্ "গ্রোডয়ং গ্রেপ (Growing Grape)" গ্রেভার ডদময়
পূরণ করা হময়মে। রডতটি কামপর উপর রদডশনত ডর্উ ইয়কন গ্রেট জাত এবং শংসারাপ্তর
ডসলমমাহর, োহকমদর বুডিময় গ্রদয় গ্রয আঙু রগুডল ডর্উ ইয়মকন র কৃ ষকমদর দ্বারা উৎপাডদত, গ্রয
কৃ ষকরা খাদয সুরক্ষার উচ্চ মার্ পূরণ করমত এবং পডরমবশগত দাডয়ত্ব পালমর্ অ্ঙ্গীকারবদ্ধ।
কৃবষ কবমের্ার বরচার্ন এ. িল িম্বলম্বের্, "আমরা, ডর্উ ইয়মকন র গ্রেমটর কৃ ডষমত গভর্নর কুওমমার,
গ্রসইসামথ খাদয ও পার্ীয় ডশল্পগুডলর সমথনমর্র রশংসা কডর এবং আমামদর স্কু লগুডল আমামদর স্কু মলর
বাচ্চামদর জর্য তাজা, পুডিকর ডর্উ ইয়কন -জাত কর্কিন আঙু র ডর্ময় আসমে গ্রদমখ আমরা অ্তযন্ত
আর্ডিত। কর্কিন আঙু র উৎপাদমর্ ডর্উ ইয়কন গ্রদমশর মমধয ডদ্বতীয় এবং এই পাইলট গ্ররাোম,
আমামদর োত্রোত্রীমদর গ্রকাথা গ্রথমক তামদর খাবার আমস শুধু গ্রস সম্পমকন ই ডশডক্ষত কমর তু লমব র্া,
গ্রসইসামথ আমামদর উৎপাদর্কারী ও রস্তুতকারীমদর সামথ র্তু র্ উপমভািামদর সংমযাগ সাধর্ কমর
আমামদর কৃ ডষডভডিক ডশমল্প কর্কিন আঙু মরর গুরুত্ব তু মল ধরমতও সহায়তা করমব।"
গ্রসম্বর্টর গ্রজর্ গ্রমজগার, গ্রসম্বর্ট এবেকালচার কবমটির (Senate Agriculture Committee)
সভাপবত, িম্বলম্বের্, "ফামন-টু -স্কু ল রকমল্পর একজর্ আেহী রবিা ডহসামব, এই পাইলট গ্ররাোম
স্থার্ীয়ভামব-রস্তুত কর্কিন গ্রেপ জুসমক ডর্উ ইয়মকন র আমশপামশর স্কু লগুডলমত পডরমবডশত হমত গ্রদমখ
আডম গ্ররামাডঞ্চত। ডর্উ ইয়মকন র খামার ও কৃ ষকমদর সহায়তা করার সামথ সামথ োত্রোত্রীমদর
স্বাস্থযকর এবং সুস্বাদু পার্ীয় রদার্ কমর এই রকল্পটি দুভামব উপকার করমে।"
বিধার্সভা কৃবষ কবমটির (Assembly Agriculture Committee) সভাপবত গ্রর্ার্া লুপারম্বর্া
িম্বলম্বের্, "দযা গ্রেপ-টু -স্কু ল পাইলট গ্ররাোম হল আমামদর সফল ফামন-টু -স্কু ল রকমল্পর একটি
স্বাভাডবক সম্প্রসারণ। এই ব্রুম কাউডন্ট সহ সমে গ্রেমটর োত্রোত্রীরা, ডর্উ ইয়কন -জাত এবং
শংসারাপ্ত গ্রেপ জুস পার্ করমব গ্রজমর্ ভামলা লাগমে। একটি পুডিকর, স্থার্ীয়ভামব-রডিয়াকৃ ত
পার্ীয় পার্ করার সামথ সামথ তারা জার্মব গ্রয ডর্উ ইয়কন ডদ্বতীয় বৃহিম কর্কিন আঙু র
উৎপাদক। এটি আমামদর কর্কিন আঙু র ডশমল্পর জর্য র্তু র্ বাজার এবং র্তু র্ পণয গ্রখাৌঁজার
অ্ডবরাম রমচিার একটি অ্ংশ।"
আম্বমবরকার্ ফামন লোন্ড ট্রাে বর্উ ইয়কন গ্রেট গ্রর্পুটি বর্ম্বরক্টর এবরকা গুর্মোর্ িম্বলম্বের্, "ডর্উ
ইয়কন গ্রেট কৃ ডষ দপ্তমরর সামথ সহমযাডগতা করমত গ্রপমর এবং ডর্উ ইয়মকন র আঙু র উৎপাদকমদর
জর্য একটি বাজার উন্মুি কমর, আমামদর গ্রেমটর K-12 স্কু লগুডলমত কর্কিন গ্রেপ জুস ডর্ময়

আসার ডবপণর্ করমত গ্রপমর আমরা অ্তযন্ত আর্ডিত। স্কু মলর োত্রোত্রীমদর ডশক্ষা ডদমত সহায়তা
কমর এবং ডর্উ ইয়মকন উৎপন্ন আরও ডবডভন্ন খামদযর সামথ তামদর পডরচয় করামত সক্ষম কমর
গ্রতালা, স্থার্ীয় অ্থনর্ীডতমত খাদয গ্রথমক উপাডজনত িলার ডকভামব ডর্উ ইয়মকন র কৃ ষকমদর সহায়তা
কমর তার একটি রকৃ ি উদাহরণ।"
অোবর্ বরচ, হামিুগন স্কু লগুবলর িাদে ও পুবির বর্ম্বরক্টর, িম্বলম্বের্, "আমামদর োত্রোত্রীমদর আরও
একটি সুস্বাদু খাদয পডরমবশর্ করার জর্য আমরা অ্তযন্ত কৃ তজ্ঞ! বাচ্চারা গ্রকার্ খাবারটা পেি
কমর এবং গ্রকার্টি স্বাস্থযকর এবং বাচ্চার পুডির ডর্মদন ডশকাগুডল পূরণ কমর তার মমধয সামঞ্জসয রাখা
রায়শই কঠির্ হময় পমড়। ডর্উ ইয়কন গ্রেট কর্কিন গ্রেপ জুস ঠিক গ্রসটাই কমরমে! এবং গভর্নর
কুওমমার গ্রর্া েু মিন্ট গ্রগাজ হাংডর (গ্রকামর্া োত্রোত্রী ক্ষু ধাতন থাকমব র্া) রকমল্প গ্রয লক্ষয রাখা
হময়মে গ্রেপ-টু -স্কু ল ডশশুর পুডি কমনসূডচ সমে গ্রেট জুমড় গ্রসই লক্ষয পূরমণ সহায়তা করমে। এই
অ্সাধারণ ফামন-টু -স্কু ল গ্ররাোম গ্রথমক রমতযমক সুডবধা পামব, – োত্রোত্রী, ডশশু পুডি কমনসূডচ,
ডিডিডবউটরগণ এবং ডর্উ ইয়কন গ্রেমটর কৃ ষমকরা। গ্রেপ-টু -স্কু ল গ্রক বাস্তবাডয়ত করমত সহায়তা
কমরমে এমর্ সকলমক ধর্যবাদ!"
বর্উ ইয়কন জুস গ্রকাম্পাবর্র গ্রপ্রবসম্বর্ন্ট মাইক পুবন্টম্বলা িম্বলম্বের্, "ডর্উর্ ইয়কন গ্রেট কৃ ডষ ও
বাজার দপ্তর (NYSDAM), ওময়ি গ্রমি গ্রকায়াপামরটিভ (Westfield Maid Cooperative) এবং
আমমডরকার্ ফামনলযাি ট্রামের (American Farmland Trust) সামথ উৎপাদর্ এবং শংসারাপ্ত
গ্ররাোমম কাজ করমত গ্রপমর আমরা আর্ডিত। আমামদর লক্ষয হল স্বাস্থযকর উপাদার্ ডদময় বতডর
স্থার্ীয় পণয উৎপন্ন করা, যা রডতমযাডগতামূলক বাজামর অ্থননর্ডতকভামব সুডবধাজর্ক। উৎপাদর্ ও
শংসারাপ্ত গ্ররাোমম তামদর দায়বদ্ধতার জর্য এবং এই পাইলট গ্ররাোমটিমক সম্ভব কমর গ্রতালার জর্য
আডম আঙু র উৎপাদক, খাদয পডরমষবা ডিমরক্টর এবং আমামদর ডিডিডবউটর, ডসসমকা ফু িমক
(Sysco Foods) ধর্যবাদ জার্াই। ডর্উ ইয়কন জুস গ্রকাম্পাডর্ ডর্উ ইয়কন গ্রেমট এবং গ্রদমশর
ডবডভন্ন স্থামর্ উচ্চ-মামর্র উপাদার্, ডর্রাপদ গ্রমাড়ক, এবং স্থার্ীয়ভামব-রডিয়াকৃ ত জুস গ্রপ ৌঁমে
গ্রদওয়া অ্বযাহত রাখমব।"
ওম্বয়িবফল্ড গ্রমর্ গ্রকায়াপাম্বরটিভ গ্রসলস বলর্ এিং গ্রিার্ন সদসে অোবন্ড পুটর্াম িম্বলম্বের্,
"আমামদর ডর্উ ইয়কন গ্রেট জাত এবং শংসারাপ্ত কর্কিন গ্রেপ জুস পার্ীয় স্কু মলর মধযাহ্ন গ্রভাজর্
কমনসূডচমত ডর্ময় আসমত সহায়তা করার জর্য ওময়িডফল্ড গ্রমি গ্রকায়াপামরটিভ ডর্উ ইয়কন গ্রেমটর
সমথনমর্র জর্য আর্ডিত ও কৃ তজ্ঞ। গত বেমর ওময়িডফমল্ডর কর্কিন গ্রেপ সাডমমটর সময় রথম
গ্রযভামব আমলাচর্া করা হময়ডেল, ডর্উ ইয়কন গ্রেমটর স্কু মলর বাচ্চামদর খাদয ডর্রাপিার ডর্শ্চয়তা
রদার্ করমত, উন্নত মামর্র, ডর্উ ইয়কন গ্রেট জাত এবং শংসারাপ্ত খামামরর পণয সরবরাহ করমত,
এই পণযগুডল এবং অ্স্থার্ীয় উৎপাডদত ডবকল্পগুডলর মমধয মামর্র পাথনকয সম্পমকন তামদর ডশডক্ষত
কমর তু লমত, এবং গ্রেমটর সামডেক সমবনািম অ্থননর্ডতক স্বাথন উন্নীত করা ডর্উ ইয়কন গ্রেমটর
স্কু লগুডলর জর্য গুরুত্বপূণন। ডর্উ ইয়কন গ্রেমটর রমতযক K-12 োত্রোত্রীমক গ্রয ডর্য়ডমতভামব কর্কিন
গ্রেপ জুস পডরমবশর্ করা হমব এর সম্ভাবর্া সম্পমকন আমরা অ্তযন্ত আর্ডিত গ্রযমহতু এটি সরাসডর
গ্রলক এডর কর্কিন গ্রেপ উৎপাদর্ অ্ঞ্চল গ্রথমক আসমে। এই ফামন-টু -স্কু ল রকল্প আমামদর মহার্
গ্রেমটর এই অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন এবং বযডতিমী সুির কৃ ডষডভডিক অ্ঞ্চমলর সবসমময়র রামণাচ্ছলতা
রক্ষা করার গ্রক্ষমত্র সডতযই একটু আলাদা ধরমণর।"

গ্রেপ-টু -স্কু ল পাইলট গ্ররাোমটি, গ্রটে ডর্উ ইয়কন (Taste NY) এবং ডর্উ ইয়কন গ্রেট গ্রোর্ এবং
সাটিনফাময়ি (NYS Grown & Certified) এর মমতা, গ্রেমটর ফামন-টু -স্কু ল গ্ররাোম, গভর্নমরর গ্রর্া
চাইল্ড গ্রগাজ হাংডর উমদযামগর উপর ডভডি কমর বতডর, যা সমে ডর্উ ইয়কন গ্রেট জুমড় স্থার্ীয়
খাদয ও পার্ীয় িয়মক উৎসাডহত কমর।
গ্ররাোমটি ডর্উ ইয়মকন র কর্কিন আঙু র ডশমল্পর জর্য র্তু র্ বাজামরর সম্প্রসারণ কমর এবং সৃজর্শীল
র্তু র্ কর্কিন আঙু মরর পণযগুডল বতডর করার মাধযমম 2018 সামল গ্রেমটর কর্কিন গ্রেপ সাডমমট
উডেডখত লক্ষযগুডলও পূরণ কমর। সাডমটটির ফলস্বরূপ এই কৃ ডষ খামত খামার ও বযবসাডয়ক
রডতষ্ঠার্গুডলর সুমযাগ বৃডদ্ধ করমত এই র্তু র্ ডবপণর্ গ্রক শলগুডল সহ ডবডভন্ন সৃজর্শীল পদমক্ষপ
গ্র াষণা করা হময়মে। গ্ররাগমুি গাে লাগামর্া ডর্ডশ্চত করমত একটি আঙু রগাে শংসায়মর্র গ্ররাোম;
কর্কিনগুডলমক বযবহার কমর র্তু র্ ফু ি সাময়ন্স ডরসাচন ও র্তু র্ পমণযর ডবকাশমক সমথনর্ করা;
রপ্তার্ীর সুমযাগ এবং গ্রদমশর মমধয এবং আন্তজনাডতক বাডণমজযর রদশনর্ীগুডলমত আঙু র ডশমল্পর
উপডস্থডত বৃডদ্ধর উপর কমনশালার আময়াজর্; এবং গ্রটে ডর্উ ইয়কন অ্ডভবাদর্ গ্রকন্দ্র এবং বৃহির
ডর্উ ইয়কন গ্রেট গ্রফয়ামর কর্কিন আঙু র রদশনর্ সহ এই উমদযাগগুডলর অ্মর্কগুডলই সম্পূণন হময়মে।
সমে অ্ঞ্চল বরাবর রায় 30,000 একর আঙু মরর গ্রখত সহ, ডর্উ ইয়কন গ্রেট হল গ্রদমশর মমধয
ডদ্বতীয় বৃহিম কর্কিন আঙু র উৎপাদক। গ্রবডশরভাগটা, 18,000 একমররও গ্রবডশ, ডর্উ ইয়কন
গ্রেমট। ডবডভন্ন ধরমণর কর্কিন, আঙু মরর রস, গ্রজডল এবং মামনামলিস ও ওয়াইর্ সহ ডবডভন্ন
ভযালু-অ্যামিি পমণয বযবহৃত হয়।
আম্বমবরকার্ ফামন লোন্ড ট্রাে সম্পম্বকন
আমমডরকার্ ফামনলযাি ট্রাে হল একমাত্র জাতীয় সংস্থা যা কৃ ডষজডম, ওই জডমমত বযবহৃত কৃ ডষ
পদ্ধডত, এবং গ্রয কৃ ষক ও খামামরর মাডলক কাজটি কমরর্ তামদর উপর গ্রফাকাস কমর কৃ ডষর
উপর একটি সাডবনক পদমক্ষপ গ্রর্য়। AFT কৃ ডষ সংরক্ষণ আমিালমর্র সূচর্া কমরডেল এবং আমামদর
গ্রখত র্া থাকমল খাবার পামবর্ র্া (No Farms, No Food) বাতন ার মাধযমম জর্সমচতর্তা বৃডদ্ধ
করা অ্বযাহত গ্ররমখমে। 1980 সামল এটি স্থাডপত হওয়ার পর গ্রথমক, AFT 6.5 ডমডলয়র্ একমরর
গ্রবডশ কৃ ডষজডমমক স্থায়ীভামব সুরডক্ষত কমরমে, অ্ডতডরি লক্ষাডধক একমর পডরমবশ-বান্ধব কৃ ডষ
পদ্ধডত রময়াগ কমরমে, এবং সহস্রাডধক কৃ ষক ও খামার পডরবারমক সহায়তা কমরমে। সমে ডর্উ
ইয়মকন র রডতষ্ঠার্গুডলমত গ্রয খাদয সরবরাহ করা হয় স্থার্ীয় গ্রক্ষতগুডলমত গ্রসই খাদয উৎপাদমর্র
পডরমাণ র্াটডকয়ভামব বৃডদ্ধ করমত, ফামন টু ইর্ডেটিউশর্ ডর্উ ইয়কন গ্রেট (Farm to Institution
New York State, FINYS) হল আমমডরকার্ ফামনলযাি ট্রাে দ্বারা পডরচাডলত একটি
সহমযাডগতামূলক উমদযাগ।
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