
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/9/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র পশুপাবির িামারগুম্বলাম্বে পাবর্র মার্ রক্ষাকারী প্রকম্বের সমর্নম্বর্ 

প্রায় 9 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার প্রদার্ করার ঘ াষণা ঘদর্  
  

কর্ম্বসম্বেম্বেড এবর্ম্বমল বিবডিং অপাম্বরের্ (Concentrated Animal Feeding Operation, CAFO) 
ওয়াস্ট ঘস্টাম্বরজ এন্ড ট্রান্সিার বসম্বস্টম ঘপ্রাগ্রাম্বমর (Waste Storage and Transfer System 

Program) জর্ে অর্র্ায়র্ ঘস্টম্বের জলপর্গুম্বলাম্বক সরুক্ষা দার্কারী প্রকেগুম্বলার িরচ পবুষম্বয় 
বর্ম্বে িামারগুম্বলাম্বক সাহায্ে করম্বি  

  
এই পরুস্কার গভর্নম্বরর ঐবেহাবসক বির্ ওয়াোর ইর্ফ্রাস্ট্রাকচার অোক্টম্বক (Clean Water 

Infrastructure Act) সমর্নর্ কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে সমগ্র ঘেমে 24 টি খামামর পানর্র মার্ 
রক্ষাকারী প্রকল্পগুম া বাস্তবায়মর্র জর্য প্রায় 9 নমন য়র্ মানকন র্ ড ার প্রদার্ করা হমব। এই 
অ্র্নায়র্ কর্মসমেমেড এনর্মম  নিনডিং অ্পামরশর্ ওয়াে ঘোমরজ এন্ড ট্রান্সিার নসমেম ঘপ্রাগ্রামমর 
তৃতীয় রাউমন্ডর মাধ্যমম করা হয়। অ্র্নায়র্কৃত প্রকল্পগুম া পশুপানখর খামারগুম ামক ভূগভন স্থ পানর্ 
ও নর্কেবতী জ পর্গুম ামক রক্ষার জর্য জজব সামরর মমতা পুনি উপাদার্গুম া আমরা ভাম াভামব 
বযবস্থাপর্া ও সিংরক্ষণ করার সুমোগ কমর ঘদমব। এই ঘপ্রাগ্রামটি গভর্নমরর 2.5 নবন য়র্ মানকন র্ 
ড ার মূম যর 2017 সাম র নির্ ওয়াোর ইর্ফ্রাস্ট্রাকচার অ্যামের অ্িংশ, ঘেটি ঘেেবযাপী খাবার 
পানর্, বজন য-পানর্ ঘশাধ্র্ কাঠামমা এবিং অ্র্যার্য পানর্র মার্ রক্ষাকারী কমনকামের জর্য অ্র্নসিংস্থার্ 
নবনর্ময়াগ কমর।  
  
"নর্উ ইয়মকন র খামারগুম া ঘেেজমুে আঞ্চন ক অ্র্নর্ীনতর অ্নবমেদয অ্িংশ এবিং পনরমবশ সিংরক্ষমণ 
গুরুত্বপূণন ভূনমকা পা র্ কমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্র্নগুন  ঘেেজমুে খামারগুম ামক 
ভূনমর পনরচেনার জর্য এবিং আমামদর জ পর্গুম ার সুরক্ষার জর্য র্তুর্ ও উন্নত ঘকৌশ গুন  
বাস্তবায়মর্র খরচ পুনষময় নর্মত সাহােয করমব।"  
  
"সব নর্উ ইয়কন বাসীর জর্য আমামদর জ পর্ দষূণমুক্ত ও নর্রাপদ করার কাজটি সুনর্নিত করা 
অ্তযন্ত জরুনর", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "ঘেে জমুে খামার সিংনিি প্রকল্পগুন মত 
এই নবনর্ময়াগ পানর্র গুণগত মার্ বৃনি এবিং সুরক্ষার জর্য সিংরক্ষমণর প্রয়াসমক সহায়তা করমব। 
আমরা এ নবষয়টি নর্নিত করমত চাই ঘে, দষূণ প্রনতমরাধ্ করার জর্য এবিং অ্নধ্বাসীমদর স্বাস্থয ও 
নর্রাপত্তা সুনর্নিত করার জর্য দরকানর অ্র্নসিংস্থার্ ঘের্ কৃষকমদর কামে র্ামক।"  
  



ঘেেজমুে 19 টি কাউনির CAFO-অ্র্ুমমানদত খামারগুম ামত চনিশটি বজন য সিংরক্ষণাগার এবিং 
স্থার্ান্তর বযবস্থা স্থাপর্ করা হমব, ঘেখামর্ নর্মনাণ, সাইমের প্রস্তুনত এবিং উত্তম বযবস্থাপর্া পিনতর 
খরচ পুনষময় ঘর্ওয়ার সহায়ক অ্র্ুদার্ র্াকমব। অ্র্নায়মর্র 8.9 নমন য়র্ মানকন র্ ড ার প্রদার্ করা 
হয় কাউনির মাটি ও পানর্ সিংরক্ষণ নডনস্ট্রেগুম ামত (County Soil and Water Conservation 
Districts) ঘেগুম া ঘেেবযাপী ঘোগয কৃষকমদর পমক্ষ প্রময়াগ করা হময়মে।  
  
ঘস্টম্বের কৃবষ কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলর্, "এই অ্র্নগুন  পুনি বযবস্থাপর্া ও পানর্ রক্ষার ঘক্ষমে 
একটি দারুণ পিনতমত সহায়তা কমর। আমরা কৃতজ্ঞ ঘে আমামদর কৃষকগণ আমামদর প্রাকৃনতক 
সম্পদগুম া রক্ষা করমের্ এবিং এগুম ার পনরচেনা করমের্ এবিং গভর্নর আমামদর জ পর্গুম ার 
উন্নয়র্কারী এই পকল্পগুম ামত কৃষকমদর সাহােযামর্ন অ্র্ন প্রদার্ কমরর্।"  
  
বডপােন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্মম্বর্োল কর্জারম্বভেম্বর্র (Department of Environmental 
Conservation, DEC) কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "আজ ঘ ানষত এই পুরস্কার আমামদর 
জ পর্গুম া রক্ষাকারী এবিং আমামদর খামারগুম ার নস্থনতশী তা নর্নিতকারী সিংরক্ষণ প্রকল্পগুম া 
বাস্তবায়মর্ নর্উ ইয়মকন র কৃষকমদর সাহােয করমব। নর্উ ইয়মকন র মূ ধ্ারার জর্মগাষ্ঠীর জর্য খামার 
নশল্প গুরুত্বপূণন এবিং এই পানর্র মার্ রক্ষাকারী প্রকল্পগুম া কৃষকমদরমক জর্স্বাস্থয ও পনরমবমশর 
সুরক্ষার পাশাপানশ দানয়ত্বশী তার সামর্ কাজ পনরচা র্ায় প্রময়াজর্ীয় আনর্নক সহায়তা প্রদার্ কমর।"  
  
এই অ্র্ুদার্গুন  চাষীমদর এর্ভায়রর্মমিা  কর্জারমভশর্ নডপােন মমমির (DEC) এর শতন াবন  
পূরমণ সাহােয করমব এবিং আপমেমের জ াশয়গুম ামত  র্  র্ ক্ষনতকর জশবা  (Harmful algal 
blooms, HABs) জন্মামর্া হ্রাস করমত ঘেমের প্রমচিামক সমর্নর্ করমব। এই ঘপ্রাগ্রামমর োোর শুরু 
ঘর্মক, জজব সার সিংরক্ষণাগার নর্মনাণ, সাইমের প্রস্তুনত এবিং সিংনিি উত্তম বযবস্থাপর্া পিনতমত 
সাহােযামর্ন 89 টি খামামর প্রায় 32 নমন য়র্ মানকন র্ ড ার প্রদার্ করা হময়মে।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেমে 500টির ঘবনশ CAFO খামার রময়মে, এর ঘবনশরভাগই 300 বা তার ঘবনশ 
গরুসহ ঘডইনর। গরু, মুরনগ এবিং অ্শ্ব খামামরর মমতা পশুপানখর কােনক্রমগুন ও CAFO এর 
অ্ন্তভুন ক্ত হমত পামর।  
  
বর্উ ইয়কন  মৃবিকা এিিং পাবর্ সিংরক্ষণ কবমটির (New York State Soil and Water Conservation 
Committee) সভাপবে ঘডল স্টাইর্ িম্বলম্বের্। "নর্উ ইয়কন  ঘেে বজন য সিংরক্ষণাগার এবিং সিংনিি 
জজব সার স্থার্ান্তর বযবস্থা স্থাপমর্র জর্য 24 টি খামামর 8.9 নমন য়র্ মানকন র্ ড ার প্রদার্ করা 
হময়মে। মাটি ও পানর্ সিংরক্ষণ নডনস্ট্রেগুম ার মাধ্যমম প্রদত্ত এই অ্র্ন খামারগুম ামক CAFO এর 
নবনধ্-নর্মষধ্ পূরমণ সাহােয করমব এবিং নর্উ ইয়মকন র খামারগুম া ঘে আমামদর ভনবষযৎ প্রজমন্মর 
জর্য আমামদর গুরুত্বপূণন পানর্ সম্পদ রক্ষা করমে তার আমরকটি দিৃান্ত।"  
  
ঘসম্বর্ম্বের কৃবষ কবমটির (Senate Agriculture Committee) সভাপবে ঘজর্ ঘমেজগার িম্বলর্, 
"পনরষ্কার পানর্ ও স্বাস্থযকর মাটি একটি উন্ননতশী  কৃনষ খামতর জর্য অ্পনরহােন এবিং কৃষকমদর 
কােনক্রম শুধু্ প্রাকৃনতক সম্পদগুম ামক রক্ষা র্য়, ভূনমর পুনিগুণও পুর্রুিার কমর তা নর্নিত করায় 
আমরা কৃষকমদরমক সাধ্ুবাদ জার্াই। ঘেমের নির্ ওয়াোর ইর্ফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাে এর মাধ্যমম 

https://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/cafo-waste-storage-and-transfer-sys-r3-awards.pdf
https://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/cafo-waste-storage-and-transfer-sys-r3-awards.pdf


কর্মসমেমেড এনর্মম  নিনডিং অ্পামরশর্ (CAFO) ওয়াে ঘোমরজ এন্ড ট্রান্সিার নসমেম 
ঘপ্রাগ্রামমর জর্য প্রদত্ত অ্র্ন নর্উ ইয়মকন র পশুপানখর কৃষকমদরমক আমামদর পানর্ সম্পমদর উন্নয়র্ 
করমব ও সুরক্ষা ঘদমব এমর্ নর্রাপত্তা বযবস্থা নবনর্মনাণ ও রক্ষায় সাহােয করার জর্য একটি 
গুরুত্বপূণন নবনর্ময়াগ।"  
  
বিধার্সভা কৃবষ কবমটির (Assembly Agriculture Committee) সভাপবে ঘডার্া লুপারম্বডা িম্বলর্, 
"এই অ্র্ুদার্গুম া আমামদর জ পর্গুম ামক রক্ষায় সাহােয করমব এমর্ উত্তম পিনতগুম া বাস্তবায়মর্ 
খামারগুম ামক ঘপ্রষণা ঘদমব। আপমেমের হ্রস, পুকুর ও র্দীমত ক্ষনতকর জশবা  জন্ম সিংক্রান্ত ঘে 
উমেগ তা নবমবচর্ায়, এই নবনর্ময়াগগুন  আমামদর সবমচময় মূ যবার্ প্রাকৃনতক সম্পদগুম া রক্ষার 
প্রমচিায় ঘবশ গুরুত্বপূণন।"  
  
2017 সাম র পনরেন্ন পানর্ পনরকাঠামমা আইর্ নর্উ ইয়কন  ঘেমের অ্নত গুরুত্বপূণন পানর্ 
পনরকাঠামমামত ঘরকডন  2.5 নবন য়র্ মানকন র্ ড ার নবনর্ময়াগ কমরমে। গভর্নর কুওমমা গত পাাঁচ 
বের ধ্মর নির্ ওয়াোর প্রকল্পগুম ার সাহােযামর্ন অ্র্নায়র্ নেগুণ কমর অ্নতনরক্ত 2.5 নবন য়র্ মানকন র্ 
ড ামরর প্রনতশ্রুনত ঘদর্। খাবার পানর্র পনরকাঠামমা, বজন য পানর্র পনরকাঠামমা, এবিং পানর্র উৎস 
রক্ষায় এই ঐনতহানসক নবনর্ময়াগ কনমউনর্টির স্বাস্থয ও ভাম া র্াকা উন্নত করমব, ঘেমের সবনানধ্ক 
গুরুত্বপূণন পানর্র সিংস্থার্মক নর্রাপদ রাখমব এবিং কমনসিংস্থার্ সৃনি করমব। প্রকমল্পর তহনব  নরনজওর্া  
ও জ নবভানজকা পেনাময়র সমাধ্ার্মক অ্গ্রানধ্কার নদমব এবিং একীভবর্ পানর্ ও পানর্পমর্র ঘসবা 
ভাগাভানগ করার জর্য ইর্মসর্টিভ প্রদার্ করমব।  
  
2018 সাম , গভর্নর কুওমমা DECঘক নর্মদনশ ঘদর্ নর্উ ইয়মকন  ক্ষনতকর জশবাম র নবকাশ (HABs) 
আগ্রাসীভামব ঘমাকামব া করার জর্য তার 65 নমন য়র্ মানকন র্ ড ার মূম যর চার নডভা উমদযাগমক 
বাস্তবায়র্ করমত। HAB ঘ মকর নবমর্াদর্মূ ক বযবহার, ো আপমেে পেনেমর্র জর্য গুরুত্বপূণন, 
হুমনকর মুমখ ঘিম  এবিং একই সামর্ খাবার পানর্র উৎসমকও। DEC জশবা  বৃনির সম্ভাবয 12 টি 
জ াশয়মক অ্গ্রানধ্কার জ াশয় নহমসমব নচনিত কমর, ঘেগুন  খাবার পানর্র জরুনর উৎস এবিং অ্নত 
গুরুত্বপূণন পেনেমর্র চান কাশনক্ত। চারটি নরনজওর্া  সানমে এবিং জাতীয়, ঘেমের ও স্থার্ীয় নবমশষজ্ঞ 
ও এমদর এমজনন্স অ্িংশীদারমদর মতামত গ্রহমণর পর, DEC এইসব জ াশময়র ইমকাম ানজর জর্য 
সুনর্নদনি পদমক্ষমপর পনরকল্পর্া কমরমে। এই পনরকল্পর্াগুন র বাস্তবায়র্ ঘর্মক প্রাপ্ত নশক্ষা DEC ঘক 
পুমরা ঘেমের আক্রান্ত জ াশয়গুন মক সাহােয করার জর্য সমাধ্ার্ সর্াক্ত করমত সাহােয করমে। এই 
জজব সার সিংরক্ষণ ও স্থার্ান্তর বযবস্থাগুম া কৃষকমদরমক সম্ভাবয জ াশয়গুম ামত HABs  োমত পামর 
এমর্ পুনি উপাদার্গুম ামক আরও ভাম াভামব বযবস্থাপর্া ও সিংরক্ষণ করার সুমোগ ঘদয়।  
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