
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে কৃবষ জবম রক্ষা প্রকল্প শুরুর পর ঘেম্বক 75,000 একম্বররও 

ঘিেী কৃবষ জবমম্বক ঘেম্বভলপম্বমম্বের হাত ঘেম্বক রক্ষা করা হম্বেম্বে  
  

গভর্নর কুওম্বমা অবিম্বের িাবেত্ব ঘর্ওোর পর কৃবষ জবম রক্ষাে ঐবতহাবেক 83 বমবলের্ মাবকন র্ 
েলার অেনােম্বর্র জর্ে প্রবতজ্ঞািদ্ধ হম্বেম্বের্  

  
কর্জারম্বভের্ ইবজম্বমে ির কোর্ার্ম্বেইগুো িাম্বমনর োম্বে বমল ঘরম্বে ঘ াষণাটি ঘিওো হম্বেম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে ফামনল্যান্ড ঘরামেকশর্ ইমপ্লিমমর্মেশর্ গ্রান্ট 
(Farmland Protection Implementation Grant, FPIG) কমনসপূ্লির মাধ্যমম প্লর্উ ইয়কন  ঘেে 
মূল্যবার্ ও ঝুুঁ প্লকপূণন কৃপ্লষ জপ্লম রক্ষায় একটি গুরুত্বপূণন মাইল্ফল্মক ঘপ ুঁছামে ঘপমরমছ। জরু্ 2019 
এর মমধ্য কর্জারমভশর্ ইপ্লজমমন্ট রকমের মাধ্যমম FPIG রকে প্লর্উ ইয়মকন র রায় 300টি খামামরর 
75,000 একমররও ঘবপ্লশ কৃপ্লষ জপ্লম সংরক্ষণ করমে সহায়ো কমরমছ। গভর্নর কুওমমা অ্প্লফমসর 
দাপ্লয়ত্ব ঘর্ওয়ার পর, ঘেে শুধ্ুমাত্র FPIG রকেটি পুর্রুজ্জীপ্লবেই কমরর্প্লর্ বরং এর পাশাপাপ্লশ কৃপ্লষ 
জপ্লম রক্ষায় ঐপ্লেহাপ্লসক 83 প্লমপ্লল্য়র্ মাপ্লকন র্ ডল্ার অ্র্নায়মর্র জর্য রপ্লেজ্ঞাবদ্ধ হময়মছর্।  
  
"প্লর্উ ইয়মকন র কৃপ্লষপ্লশে আমামদর অ্র্নর্ীপ্লের একটি অ্প্লবমেদয অ্ংশ, োই আমামদর কৃপ্লষমোগয জপ্লম 
সংরক্ষণ ও এই মূল্যবার্ সম্পদমক অ্প্লেমাত্রায় উন্নয়মর্র হাে ঘর্মক রক্ষা করা অ্েযাবশযকীয়", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই বযাপক কৃপ্লষমোগয জপ্লমর সুরক্ষা রকমের পরু্রুজ্জীবমর্র মাধ্যমম আমরা 
75,000 একর কৃপ্লষ জপ্লমমক সুরপ্লক্ষে কমরপ্লছ এবং এটি প্লর্প্লিে কমরপ্লছ ঘে কৃষমকরা োমে োমদর 
ফসল্ ফল্ামর্ার জর্য রময়াজর্ীয় জপ্লম পায়।"  
  
"প্লর্উ ইয়মকন র কৃপ্লষ প্লশমের ক্রমাগে রবৃপ্লদ্ধ প্লর্প্লিে করার জর্য আমামদর খামারভূপ্লম রক্ষা করা 
অ্েীব গুরুত্বপূণন", ঘলিম্বের্োে গভর্নর কোবে ঘহাচুল িম্বলর্। "আমামদর কৃষমকরা প্লর্উ ইয়কন  এবং 
এর বাইমরর এল্াকার সকল্ ঘভাক্তার কামছ প্লবশ্বমামর্র পণয সরবরাহ কমর। এই প্লশমের ক্রমাগে 
উন্নয়মর্র জর্য আমরা কৃপ্লষর সুপ্লবধ্া বৃপ্লদ্ধ করমে ও অ্র্ুমমাদর্মক সুরপ্লক্ষে ও সহায়ো রদার্ করমে 
রপ্লেজ্ঞাবদ্ধ।"  
  
এই ঘ াষণাটি ব্রক এইকসন ফামন (Brock Acres Farm) প্লহমসমব আমস, এটি কযার্ার্মডইগুয়ার একটি 
ষষ্ঠ রজমের শসয ঘক্ষে োরা কর্জারমভশর্ ইপ্লজমমমন্টর 700 একর কৃপ্লষ জপ্লম সুরক্ষা উপল্মক্ষ 
উৎসব পাল্র্ করমছ। প্লফঙ্গার ঘল্কস ল্যান্ড ট্রাে (Finger Lakes Land Trust) দ্বারা পপ্লরিাপ্লল্ে 
90টি সহায়োর মমধ্য সবমিময় র্েুর্ প্লিরস্থায়ী সাহামেযর জর্য প্লর্উ ইয়কন  ঘেে প্লডপােন মমন্ট অ্ব 



এপ্লগ্রকাল্িার অ্যান্ড মামকন ে (Department of Agriculture and Markets) 1.86 প্লমপ্লল্য়র্ মাপ্লকন র্ 
ডল্ার পুরস্কার রদার্ কমরমছ। কৃপ্লষ জপ্লম সুরক্ষার এই অ্জন র্মক উদোপর্মক পাল্র্ করার জর্য 
প্লফঙ্গার ঘল্কস ল্যান্ড ট্রাে, ঘেে ও স্থার্ীয় অ্প্লফস ঘর্মক কৃপ্লষকামজর সহমোগী রপ্লেপ্লর্প্লধ্রা সকমল্ 
ব্রক এইকসন ফামমন ঘেে এপ্লগ্রকাল্িার কপ্লমশর্ার প্লরিাডন  এ. বমল্র সামর্ সবাই ঘোগদার্ কমরমছ।  
  
সম্প্রপ্লে ঘে কাজটি করা হময়মছ োর ফমল্ োউর্ অ্ব কযার্ার্মডইগুয়া (Town of 
Canandaigua)-এর সবনমমাে সুরপ্লক্ষে কৃপ্লষ জপ্লমর পপ্লরমাণ প্লগময় দাুঁড়ামব রায় 2,000 একমররও 
ঘবপ্লশ, এর সামর্ এটিও সুপ্লর্প্লিে করমব ঘে ভপ্লবষযমে এখামর্ ঘকামর্া উন্নয়র্মলূ্ক কাজ করা হমব 
র্া এবং শুধ্ুমাত্র কৃপ্লষকামজর জর্যই এই জপ্লম বযবহৃে হমব।  
  
এবিকালচার অোন্ড মাম্বকন ম্বের কবমের্ার বরচােন  িল িম্বলর্, "জপ্লম হমল্া আমামদর সবমিময় মূল্যবার্ 
সম্পদ এবং কৃপ্লষ সম্প্রদাময়র প্লভপ্লি। ঘেে কৃপ্লষ জপ্লম রক্ষা করার জর্য রপ্লেজ্ঞা কমরমছ এবং গভর্নর 
কুওমমা ঘকবল্মাত্র কৃপ্লষ জপ্লম সুরক্ষা রকে পরু্রুজ্জীপ্লবেই কমরর্প্লর্ বরং আমগ এটি প্লর্ময় ঘে কাজ 
করা হময়মছ োর ঘিময় অ্মর্ক ঘবপ্লশ রকেভামব কাজ করার রপ্লেশ্রুপ্লে প্লদময়মছর্। গভর্নমরর ঘর্েৃমত্ব, 
কৃপ্লষ জপ্লম সুরক্ষার জর্য প্লর্উ ইয়কন  োর ইপ্লেহামসর সবমিময় ঘবপ্লশ েহপ্লবল্ সরবরাহ কমরমছ। 
সমময়র পূমবনই কাজ ঘশষ করমে পারমল্ পুরস্কামরর বযবস্থা রময়মছ এবং জপ্লম রক্ষা কাজমক সহায়ো 
রদামর্র ল্মক্ষয ল্যান্ড ট্রাে ও প্লমউপ্লর্প্লসপযাপ্লল্টিসমদর জর্য প্লবপ্লভন্ন রকম অ্র্নায়মর্র বযবস্থা করা 
হময়মছ।"  
  
সংরক্ষণ রকমের মাধ্যমম ঘমাে 76,395 একর কৃপ্লষ জপ্লম রক্ষা করা হময়মছ। আরও ঘবশ কময়কটি 
রকে রময়মছ ঘেগুমল্া আগামী কময়ক মামসর মমধ্য োমদর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করমব। অ্প্লধ্কন্তু, 
2018 সামল্র প্লডমসম্বমর, প্লর্উ ইয়কন  ঘেেজমুড় 13,000 একর কৃপ্লষ জপ্লম সংরক্ষমণর জর্য 19টি 
কাউপ্লন্টর 40টি খামামর ঘরকডন  পপ্লরমাণ 35 প্লমপ্লল্য়র্ মাপ্লকন র্ ডল্ার রদার্ করা হময়প্লছল্। ঘেমের 
ফামনল্যান্ড ঘরামেকশর্ ইমপ্লিমমর্মেশর্ গ্রান্ট (Farmland Protection Implementation Grant) 
কমনসূপ্লির জর্য এই অ্র্ুদার্ একবামর ঘদওয়া অ্র্ুদামর্র ঘক্ষমত্র একটি ঐপ্লেহাপ্লসক মাইল্ফল্ক। কৃপ্লষ 
জপ্লম রক্ষার অ্র্ুদামর্র পরবেী পমবনর সুমোগ সপু্লবধ্াগুমল্া 2020 সামল্ ঘ াষণা করা হমব।  
  
বিঙ্গার ঘলকে লোন্ড ট্রাম্বের এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর অোনু্ড্র বজপ িম্বলর্, "আপ্লম ব্রকপ্লল্বযাংক 
পপ্লরবার ও স্থার্ীয় বাপ্লসন্দামদর িামষর রপ্লে োমদর উৎসগন এবং ভূপ্লম সংরক্ষমণ োমদর অ্প্লবিল্ 
সহায়োর জর্য অ্প্লভর্ন্দর্ জার্াই ো র্যস্ত দাপ্লয়মত্বর প্লভপ্লিমে জােীয় ঘর্েৃমত্বর প্লবিামর প্লর্উ ইয়কন মক 
অ্র্যার্য ঘেে ঘর্মক আল্াদা প্লহমসমব প্লবমবিয কমর ঘোমল্। আমামদর কৃপ্লষ প্লবষয়ক ল্যান্ডমস্কপ 
আমামদর অ্র্নর্ীপ্লে ও জীবর্ধ্ারমণ েমর্ষ্ট ভূপ্লমকা রামখ এবং আমরা এই সংরক্ষণ কােনক্রমমর অ্ংশ 
হমে ঘপমর গপ্লবনে। আমরা গভর্নর কুওমমা, কপ্লমশর্ার বল্ এবং আমামদর আইর্-রমণোগণ ও 
স্থার্ীয় ঘর্োমদর ঘেমের এই গুরুত্বপূণন মাইল্ফল্ক অ্জন মর্ সহায়ো করার জর্য ধ্র্যবাদ জার্াই।"  
  
ব্রক একরে িাম্বমনর মাবলক স্কে ব্রকবলিোাংক িম্বলর্, "আপ্লম এবং আমার ঘছমল্ ট্রাপ্লভস ের্াক্রমম 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ রজে োরা ব্রকপ্লল্বযাংমকর এই জপ্লম িাষাবাদ করপ্লছ। আমার বাবা এবং দাদা এটি 
ঘজমর্ খুব আর্প্লন্দে হমের্ ঘে আমরা এমর্ একটি পদমক্ষপ প্লর্ময়প্লছ ঘে কমপমক্ষ 701 একর জপ্লম 



প্লিরপ্লদমর্র জর্য িাষাবামদর জর্য সংরপ্লক্ষে হময়মছ এবং এই পদমক্ষপটি আমামদর মমর্ শাপ্লি এমর্ 
প্লদময়মছ।"  
  
আম্বমবরকার্ িামনলোন্ড ট্রাে বর্উ ইেকন  পবলবে মোম্বর্জার োমান্থা ঘলবভ িম্বলর্, "ঘেমের ঘর্ো, 
ল্যান্ড ট্রাে এবং কৃষক পপ্লরবার োরা প্লর্উ ইয়মকন র 75,000 একর কৃপ্লষ জপ্লমমক সুরপ্লক্ষে কমরমছ 
োমদর জর্য এটি একটি গুরুত্বপূণন মাইল্ফল্ক। কৃপ্লষ জপ্লম রক্ষার রকে আমামদর কৃপ্লষ অ্র্নর্ীপ্লেমক 
শপ্লক্তশাল্ী কমর, র্েুর্ রজমের কৃষক ঘপমে সাহােয কমর এবং জল্বায়ু পপ্লরবেন মর্র প্লবরুমদ্ধ ল্ড়াই 
করমে সহায়ো রদার্ কমর—িাষাবামদর জর্য সমবনাপপ্লর প্লিরপ্লদমর্র জর্য উবনর ভূপ্লমমক রক্ষা কমর। 
আগামী বছরগুমল্ামে এমর্ প্লকছু ল্ক্ষয অ্জন মর্র জর্য আমামদর অ্বশযই একমত্র কাজ করমে হমব!"  
  
বর্উ ইেকন  িামন িুেম্বরা (New York Farm Bureau)-এর ঘপ্রবেম্বেে ঘেবভে বিোর িম্বলর্, "কৃপ্লষ 
জপ্লম রক্ষা ভূপ্লম এবং ঘেমের জর্য একটি মূল্যবার্ প্লবপ্লর্ময়াগ। এটি কৃষক পপ্লরবারগুমল্ামক রজমের 
পর রজে কৃপ্লষকামজর পাশাপাপ্লশ বযবসামক রসাপ্লরে করার জর্য অ্র্ন প্লবপ্লর্ময়াগমক সুপ্লর্প্লিে কমর। 
প্লবমশষে ঘেই এল্াকাগুমল্ামে ঘডমভল্পমমমন্টর িাপ রময়মছ ঘসখামর্ এটি প্লবমশষভামব গুরুত্বপূণন। প্লর্উ 
ইয়কন  ফামন বুযমরা এই রকমের দী নপ্লদমর্র সমর্নক এবং আমরা প্লর্উ ইয়কন মক এই 75,000-একর 
জপ্লমর মাইল্ফল্ক অ্জন মর্র জর্য অ্প্লভর্ন্দর্ জার্াই।"  
  
কম্বর্নল ঘকা-অপাম্বরটিভ এিম্বের্ের্ (Cornell Cooperative Extension)-এর বেম্বরক্টর বিে 
ওোেবকাংে িম্বলর্, "প্লর্উ ইয়কন  ঘেমের িাষাবামদর ভপ্লবষযৎ প্লর্ময় কমল্জগুমল্া আশাবাদী কারণ 
সফল্ িাষাবাদ শুরু হয় িামষর মাধ্যমম উবনর জপ্লমমে ো আমামদর রিুর পপ্লরমামণ রময়মছ। কৃপ্লষ 
জপ্লমর সুরক্ষা রকে ভপ্লবষযে িাষীমদর জর্য একটি িমৎকার প্লবপ্লর্ময়াগ এবং কৃপ্লষমক্ষমত্র দাপ্লয়ত্ব প্লর্ময় 
এমর্ ঘে র্ উমদযামগর জর্য আপ্লম গভর্নর কুওমমা, কপ্লমশর্ার বল্ ও আমামদর ঘেমের আইর্-
রমর্োগমণর ঘর্োমদর ধ্র্যবাদ জার্াই।"  
  
লোন্ড ট্রাে অোবলম্বেন্স (Land Trust Alliance)-এর ঘপ্রবেম্বেে ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া অোনু্ড্র 
ঘিামোর্ িম্বলর্, "ভপ্লবষযৎ রজমের জর্য 75,000 একর কৃপ্লষ জপ্লম সংরক্ষমণ প্লর্উ ইয়কন জমুড় ল্যান্ড 
ট্রামের ভূপ্লমকার জর্য আমরা গপ্লবনে। আপ্লম আজমক প্লফঙ্গার ঘল্কস ল্যান্ড ট্রাে ও ব্রক একরস 
ফামমনর মাপ্লল্কমক অ্প্লভবাদর্ জার্ামর্ার পাশাপাপ্লশ গভর্নর কুওমমা ও এপ্লগ্রকাল্িার কপ্লমশর্ার বল্মক 
ধ্র্যবাদ জার্াই োমদর ঘে র্ উমদযাগ ও প্লবপ্লর্ময়ামগর জর্য ো আমমদর ভূপ্লম ও জীবর্ধ্ারণমক রক্ষা 
করমব।"  
  
বেম্বর্ে এবিকালচার কবমটি (Senate Agriculture Committee)-এর েভাপবত বেম্বর্ের ঘজর্ 
ঘমজগার িম্বলর্, "ঠিক এই মুহূমেন , আমামদর এক েৃেীয়াংশ কৃষমকর বয়স 65 বা োরও উপমর 
আর োই উিরাপ্লধ্কার সমসযা একো বড় িযামল্ঞ্জ োর মুমখামুপ্লখ এখর্ প্লর্উ ইয়কন । আমামদর 
অ্র্ননর্প্লেক, খাদয সরুক্ষা ও পপ্লরমবমশর সপু্লবধ্ার জর্য আমামদর দরকার এবং আমরা িাই ঘের্ 
আমামদর কৃপ্লষ জপ্লম ভপ্লবষযে রজমের জর্যও উৎপাদর্শীল্ র্াকুক। কৃপ্লষ জপ্লম সংরক্ষমণর অ্প্লগ্রম-
ভাবর্া প্লবষয়ক কমনসপূ্লি (Farmland Protection Program) ঘেটি সংরক্ষণ ও সহজীকরণ রকমের 
মাধ্যমম ইমোমমধ্য অ্মর্কোই অ্জন র্ কমরমছ ঘে কৃপ্লষ জপ্লম কৃষকমদর হামে র্াকুক এবং প্লর্উ ইউমকন র 
কৃপ্লষ ঘহাক শপ্লক্তশাল্ী ও োর একটি উজ্জ্বল্ ভপ্লবষযে র্াকুক।"  



  
অোম্বেেবল এবিকালচার কবমটি (Assembly Agriculture Committee)-এর েভাপবত অোম্বেেবল 
ঘমোর ঘোর্া লুপারম্বো িম্বলর্, "ঘেমহেু প্লর্উ ইয়কন  কৃপ্লষমক অ্র্ননর্প্লেক িাপ্লল্কা শপ্লক্ত ও উচ্চমার্ 
সম্পন্ন খামদযর উৎস প্লহমসমব স্থার্ কমর প্লর্ময়মছ, ঘসমহেু ভূপ্লম উন্নয়র্ সবনদা একটি প্লবরাজমার্ 
িযামল্ঞ্জ হময় দাপ্লড়ময়মছ। এই মাইল্ফল্ক ভপ্লবষযে রজমের জর্য আমরা কৃপ্লষ জপ্লম সংরক্ষমণর ঘে 
কর্া ভাবপ্লছ োর ইপ্লঙ্গে বহর্ কমর। কৃপ্লষ জপ্লম সংরক্ষণ কমনসপূ্লি কপ্লেপয় প্লবপ্লর্ময়ামগর মমধ্য একটি 
ো ঘেে আমামদর কৃপ্লষমে শপ্লক্তশাল্ী ঐপ্লেহয তেপ্লর করার জর্য প্লবমর্াময়াগ করমছ।"  
  
িামীণ েম্পি বিষেক আইর্ কবমের্ (Legislative Commission on Rural Resources)-এর 
েভাপবত বেম্বর্ের ঘরম্বচল ঘম িম্বলর্, "গ্রামীণ সম্পদ প্লবষয়ক আইর্ কপ্লমশমর্র সভাপপ্লে হওয়ায়, 
আপ্লম ফামনল্যান্ড ঘরামেকশর্ ইমপ্লিমমর্মেশর্ গ্রান্ট কমনসূপ্লির আওোয় 75,000 একমরর ঘবপ্লশ জপ্লম 
সংরক্ষমণর ঘ াষণা করমে ঘপমর আপ্লম অ্েযাি ঘরামাপ্লঞ্চে। আমামদর কৃপ্লষ জপ্লম আমামদর কৃষকমদর 
জীপ্লবকা, আমামদর বাপ্লসন্দামদর জর্য সম্পদ এবং রাকৃপ্লেক সম্পপ্লি ো আমামদর প্লর্প্লিে করমে হমব 
ঘে ভপ্লবষযে রজে এগুমল্া ঘভাগ করমে পারমব। ব্রক এইকসন ফামন, প্লফঙ্গার ঘল্কস ল্যান্ড ট্রাে এবং 
আমামদর অ্র্যার্য সকল্ অ্ংশীদারমক অ্প্লভর্ন্দর্ জার্াই োরা ভপ্লবষযমের জর্য কৃপ্লষ জপ্লম সংরক্ষণ ও 
উন্নয়মর্র এই পপ্লরকের্ায় আমামদরমক সহায়ো করমছ এবং গভর্নর কুওমমামক ধ্র্যবাদ জার্াই প্লেপ্লর্ 
এই গুরুত্বপূণন কমনসূপ্লিমে সাবনক্ষপ্লণক সমর্নর্ প্লদমের্।"  
  
"প্লফঙ্গার ঘল্কস অ্ঞ্চমল্ কৃপ্লষ হমল্া 1 র্ম্বর প্লশে এবং আমামদর এই স্থার্ীয় কপ্লমউপ্লর্টি ও ঘেমের 
মার্ুষমদর জর্য কমনসংস্থামর্র শীষনেম খাে। প্লকন্তু োরপরও আমরা ঘদখপ্লছ রপ্লেপ্লদর্ই প্লর্উ ইয়কন  
ঘেেজমুড় কৃপ্লষ জপ্লমমক োর কৃপ্লষজ উৎপাদর্ ঘর্মক প্লফপ্লরময় ঘর্ওয়া হমে। এখর্ এটি আমামদর 
কেন বয হময় দাপ্লড়ময়মছ ঘের্ এই অ্ঞ্চল্ ও ঘেমের মার্ুমষর অ্র্নর্ীপ্লেমক সিল্ রাখমে ও পপ্লরমবশ 
বাুঁিামে আমরা পাপ্লরবাপ্লরক খামারগুমল্ামক রক্ষা কপ্লর। কযার্ার্মডইগুয়া োউর্ সুপারভাইজার প্লহমসমব, 
আপ্লম এই োউমর্র কৃপ্লষ জপ্লম সংরক্ষমণর রমিষ্টা বাড়ামে কাজ কমরপ্লছ। অ্প্লভজ্ঞো ল্াভ কমরপ্লছ ঘে, 
কৃষকমদরমক সাহােয করার মমো বামজমে ঘের্ অ্মর্নর সংস্থার্ র্ামক এবং খামার প্লভপ্লিক পপ্লরবার 
ঘের্ োমদর খামারমক রক্ষা করমে পামর ও কৃপ্লষ পণয উৎপাদর্ উপমোগী কমর রাখমে পামর এবং 
আপ্লম খুবই খুপ্লশ ঘে ব্রকপ্লল্বযাংক পপ্লরবার োমদর ছয় পুরুমষর খামারটি সংরক্ষণ করমে পারমছ। 
আপ্লম ব্রকপ্লল্বযাংক পপ্লরবারমক অ্প্লভর্ন্দর্ জার্াই এবং কযার্ার্মডইগুয়া ঘল্ক ওয়াোরমশড 
(Canandaigua Lake watershed) ও প্লফঙ্গার ঘল্ক অ্ঞ্চমল্র সংরক্ষণ রমিষ্টার জর্য োমদরমক ও 
োমদর সহমোগীমদর রশংসা কপ্লর," বেম্বর্ের পাম্বমলা ঘহলবমাং িম্বলর্।  
  
অোম্বেেবলর োংেোল ু ঘর্তা ব্রাোর্ কি িম্বলর্, "আমামদর কম ার পপ্লরশ্রমী কৃষকমদর ফামনল্যান্ড 
ঘরামেকশর্ ইমপ্লিমমর্মেশর্ গ্রান্ট ঘররাগ্রাম কেৃন ক রদি গুরুত্বপূণন সুপ্লবধ্াগুপ্লল্ এখর্ আমগর ঘিময় আরও 
ঘবপ্লশ রময়াজর্ এবং এটি োমদর রাপয। প্লর্উ ইয়মকন র কৃষক সম্প্রদাময়র উপর প্লশে ও প্লর্য়ন্ত্রক িাপ 
বৃপ্লদ্ধ পাওয়ায় আমরা ঘেসব খাদয ও পণযদ্রমবযর উপর প্লর্ভন র কপ্লর ঘসগুমল্া রদামর্র জর্য ঘেসব 
র্ারী ও পুরুষ রজমের পর রজে কৃপ্লষ জপ্লমমে কাজ করমছ োমদরমক সহায়ো করার জর্য 
আমামদর ক্ষমোর মমধ্য রময়মছ এমর্ সবপ্লকছু করমে হমব। স্বাস্থযকর খামার, একটি স্পন্দর্শীল্ কৃপ্লষ 
সম্প্রদায় এবং কৃপ্লষভূপ্লম রক্ষায় অ্বযাহে প্লবপ্লর্ময়াগ প্লর্উ ইয়মকন র সামপ্লগ্রক অ্র্ননর্প্লেক স্বামস্থযর জর্য 
গুরুত্বপূণন।"  



  
োউর্ অি কোর্ার্ম্বেইগুোর িেিস্থাপক েগ বিঞ্চ িম্বলর্, "োউর্ অ্ব কযার্ার্মডইগুয়া আমামদর 
কৃপ্লষ ঐপ্লেমহযর জর্য গপ্লবনে এবং কৃপ্লষ-বান্ধব কপ্লমউপ্লর্টি প্লহমসমব কৃপ্লষর উন্নয়মর্র ঘক্ষমত্র অ্গ্রাপ্লধ্কার 
ঘদওয়ামক অ্বযাহে ঘরমখমছ। ব্রক এইকমসনর সরুক্ষা ভপ্লবষযৎ রজমের জর্য কযার্ার্মডইগুয়ার 
ঘক শল্গে কৃপ্লষ জপ্লমর সরুক্ষা এল্াকার কৃপ্লষ জপ্লম রক্ষায় একটি বড় পদমক্ষপ। োউমর্র 10,800-
একর পযামডল্ফডন  ব্রুক প্লগ্রর্ওময় (Padelford Brook Greenway)-ঘে আমামদর বপ্লধ্নে উন্নয়র্ 
অ্প্লধ্কারগুপ্লল্র সামর্ আমামদর কৃপ্লষর ক্রমবধ্নমার্ োপ্লল্কামে এই পামসনল্গুপ্লল্ ঘোগ করার অ্র্ন হমল্া 
োউর্ অ্ব কযার্ার্মডইগুয়ামে এখর্ ঘর্মক অ্বযাহে কৃপ্লষ পপ্লরিাল্র্ বজায় রাখার জর্য রজেসমূমহর 
জর্য এমক অ্পমরর সামর্ ল্ামগায়া রায় 2,000 একমররও ঘবপ্লশ কৃপ্লষ জপ্লম বজায় র্াকমব।"  
  
বিঙ্গার ঘলকে লোন্ড ট্রাে পবরবচবত  
এই প্লফঙ্গার ঘল্কস ল্যান্ড ট্রাে জপ্লমর মাপ্লল্ক এবং স্থার্ীয় কপ্লমউপ্লর্টির সামর্ এই অ্ঞ্চমল্র 22,500 
একমররও ঘবপ্লশ অ্র্ুন্নে ঘল্কমশার, এবমড়ামর্বমড়া গপ্লল্পর্, পাবনেয ও সমেল্ বর্ভূপ্লম এবং তর্সপ্লগনক 
রক্ষার জর্য কাজ করার পাশাপাপ্লশ 30টির ঘবপ্লশ রকৃপ্লে সংরক্ষণ ঘর্েওয়াকন  পপ্লরিাল্র্া কমর ঘেগুমল্া 
জর্গমণর জর্য উেকু্ত। ল্যান্ড ট্রােটি বযপ্লক্তগে মাপ্লল্কার্াধ্ীর্ র্াকা 138টি সম্পপ্লি প্লিরস্থায়ী 
সংরক্ষমণর বমন্দাবস্ত কমরমছ এবং এই অ্ঞ্চমল্র অ্র্র্য রাকৃপ্লেক সম্পদ সম্পমকন  প্লশক্ষা রদামর্র সময় 
গুরুত্বপূণন মাছ এবং বর্যরাণীর আবাস, পাপ্লর্র গুণগে মার্ এবং সপ্লক্রয় খামারগুপ্লল্ রক্ষা করার 
উপর মমর্ামোগ ঘদয়।  
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