অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/16/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর দুগ্ধ খামাম্বর কৃবিজবম রক্ষা অর্ুদার্ িািদ 18.6 বমবলয়র্ মাবকনর্
ডলাম্বররও বিবে প্রদার্ করার কথা ব ািণা কম্বরর্

25টি দুগ্ধ খামাম্বর অর্ুদার্ প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে কঞ্জাম্বভনের্ ইজম্বমন্ট প্রম্বজম্বের জর্ে বর্উ ইয়কন বেট
জুম্বে
পরির্তী প্রজম্বের কাম্বে খামার িহুমুখী করম্বর্ত িা রূপান্তরণ করম্বর্ত পারম্বির্, এটি বর্বির্ত কম্বর বে
জবম কৃবিকাম্বজর জর্ে িেিহৃর্ত হম্বর্ত থাম্বক
গর্ত িেম্বর 30.7 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বররও বিবে প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে দুগ্ধ খামারগুবলম্বক
30 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর কমন সূবির বির্তীয় পিন শুরু কম্বরর্ গভর্ন র
গত সপ্তাহে, নিউ ইয়হকে র 25টি দুগ্ধ খামাহরর জিয সংরক্ষণ সেজীকরণ প্রকহের সমর্েহি 18.6
নমনিয়ি মানকে ি ডিার প্রদাহির ঘ াষণা কহরহেি গভিের অ্যান্ড্রু এম. কুওহমা। দুগ্ধ চাষীরা দী েস্থায়ী
কম দুহের দাহমর ফহি অ্সুনিোর সম্মুখীি েহত র্াকহেি, যা অ্খামার উন্নয়হি ফিপ্রসু কৃ নষ
জনমহকঅ্-খামার জনমহত রুপান্তরণ েওয়ার ঝুুঁ নক িৃনি কহর। ফামেিযান্ড ঘপ্রাহেকশি ইমনিহমহেশি
গ্রাে ঘপ্রাগ্রাহমর মােযহম, দুগ্ধজাত পণয সংক্রান্ত খামারগুনি তাহদর নক্রয়াকিাপ িহুমূখী করহত পাহর
অ্র্িা তাহদর খামারগুনিহক পহরর প্রজহে রুপান্তনরত করহত পাহর আহরা সাশ্রয়ী মূহিয, এিং তার
সাহর্ নিনিত করহত পাহর ঘয জনমগুনি নচরকাহির জিয কৃ ষীকাহজর জিয যাহত িযিহৃত েয়।
2018 সাি ঘর্হক নিউ ইয়কে ঘেে 30.7 নমনিয়ি মানকে ি ডিাহরর ঘিনশ ঘিনশ দুগ্ধ খামারগুনিহক
নদহয়হে, যা 15,102 একর জনম রক্ষা কহরহে।
"কৃ নষ আমাহদর আপহেে অ্র্েিীনতর একটি গুরুত্বপূণে উপাদাি এিং আমাহদর খামার সি নিউ
ইয়কে িাসীহদর জিয জীিহির মাি উন্নত কহর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "তারা আমাহদর কনমউনিটির
জিয তাজা এিং পুনিকর খাদয এিং পািীয় প্রদাি কহর এিং নিউ ইয়হকে র সি ঘচহয় দশেিীয় নকেু
িযান্ডহেহপর এখাহি পাওয়া যায়। এই ঘপ্রাগ্রাম নিনিত করহত সাোযয করহি ঘয আমাহদর খামারগুনি
ভনিষযৎ প্রজহের জিয তাহদর সফি অ্পাহরশি অ্িযােত রাহখ।"
"নিউ ইয়হকে র কৃ নষ নশহের ক্রমাগত প্রিৃনি নিনিত করার জিয আমাহদর খামারভূ নম রক্ষা করা
অ্তীি গুরুত্বপূণে", বলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবথ বহািু ল িম্বলর্। "নিউ ইয়কে ঘদহশ দুে, দই, এিং
পনিহরর িৃেত্তম উৎপাদক, নিউ ইয়কে এিং তার িাইহর যা ঘক্রতাহদর পনরহষিা প্রদাি কহর।

কৃ নষজনম রক্ষার এই অ্র্োয়হির কারহণ আমরা কৃ নষর সুরক্ষা ও সমর্েি করা, সুহযাগ-সুনিো
সম্প্রসারণ, এিং নশহের সাফহিযর উপর নভনত্ত কহর গহ়ে ঘতািার জিয আমাহদর প্রহচিা অ্িযােত
ঘরহখনে।"
একটি চািু ঘডয়ানর ফাহমের কৃ নষ স্থিনভনত্ত অ্-খামার জাতীয় িযিোর ঘর্হক রক্ষা করা নিউ ইয়হকে র
কৃ নষনশহের দী েহময়ানদ সম্ভািযতা ও স্থানয়ত্বকরহণর জিয অ্পনরোযে। নিউ ইয়হকে র দুগ্ধ নশে রাহজযর
কৃ নষ নশহের সিেিৃেৎ খাত এিং তার অ্র্েিীনতর একটি গুরুত্বপূণে উপাদাি, যা নিউ ইয়কে রাহজযর
প্রায় এক-অ্েে খামারজাত উৎপাদহির, কৃ নষ সোয়তা পনরহষিার এিং মাি-যুক্ত পহণযর ঘক্ষহে
অ্িদাি রাহখ। নিউ ইয়কে ঘেহে প্রায় 4,000 দুগ্ধজাত পহণযর খামার আহে, 620,000 এর ঘিনশ
গরু সে, যা 14.9 নিনিয়ি পাউন্ড দুে উৎপাদি কহর। দুে উৎপাদহি নিউ ইয়হকে র স্থাি চতু র্ে
এিং অ্িযািয দুগ্ধজাত পণয উৎপাদহি ঘদহশর প্রর্ম স্থাহি রহয়হে, ঘযমি দই ও পনির।
পুরেৃ ত প্রকেগুনি প্রোি মাটি নিহয় গঠিত 10,253 একর ঘেকসই কৃ নষ জনম রক্ষা করহি:
কোবপটাল বরবজয়র্
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

এনগ্রকািচারাি েু য়াডেনশপ অ্যাহসানসহয়শি (Agricultural Stewardship Association) 413,670 মানকে ি ডিার, িতু ি প্রজহের খামাহরর 260 একর সুরনক্ষত রাখহত।
এনগ্রকািচারাি েু য়াডেনশপ অ্যাহসানসহয়শি - 859,075 মানকে ি ডিার - 648 একর িাচে
ফযানমনি ফামে রক্ষা করহত।
এনগ্রকািচারাি েু য়াডেনশপ অ্যাহসানসহয়শি - 200,142 মানকে ি ডিার - 71 একর ওয়াগ্নার
ফামে রক্ষা করহত।
এনগ্রকািচারাি েু য়াডেনশপ অ্যাহসানসহয়শি - 517,737 মানকে ি ডিার অ্যাডামস একর
খামাহরর 357 একর জনম রক্ষা করহত।
এনগ্রকািচারাি েু য়াডেনশপ অ্যাহসানসহয়শি - 369,261 মানকে ি ডিার, চযানিি ফযানমনি
ফাহমের 309 একর জনম রক্ষা করহত।
এনগ্রকািচারাি েু য়াডেনশপ অ্যাহসানসহয়শি - 821,841 মানকে ি ডিার, ওোর নক্রক ফাহমের
439 একর জনম ঘর্হক রক্ষা করহত।
সারাহোগা িযাি (Saratoga PLAN) - 823,706 মানকে ি ডিার, ড্রাম ফাহমের 172 একর
জনম রক্ষা করহত।
সারাহোগা িযাি - 1,010,164 মানকে ি ডিার োনিোি ফযানমনি ফাহমের 175 একর জায়গা
রক্ষা করহত।
এনগ্রকািচারাি েু য়াডেনশপ অ্যাহসানসহয়শি - 324,968 মানকে ি ডিার নিডিহোম ফাহমের
165 একর জনম রক্ষা করহত।
এনগ্রকািচারাি েু য়াডেনশপ অ্যাহসানসহয়শি - 572,921 মানকে ি ডিার, নেকনর নেিস
ঘডয়ানরর 332 একর জনম রক্ষা করহত।
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•
•
•
•
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ট্রাে - 500,194 মানকে ি ডিার, CBG ফামেহসর 200
ট্রাে - 339,281 মানকে ি ডিার\, ঘফহো ফামেহসর 164
ট্রাে - 1,993,723 মানকে ি ডিার, পাসনচওরিযান্ড ফাহমের
ট্রাে - 637,219 মানকে ি ডিার, ঘফহো ফাহমের 299

বফঙ্গার বলকস
•
•
•
•

ঘজহিনস িযান্ড ট্রাে - 1,124,759 মানকে ি ডিার, ঘকাহয়হিহিে ফাহমের 567 একর জনম
রক্ষা করহত।
নফঙ্গার ঘিকস িযান্ড ট্রাে - 967,522 মানকে ি ডিার, নিনচয়ািহসি ফাহমের 414 একর
জনম রক্ষা করহত।
ঘজহিনস ভযানি কঞ্জাহভে নি - 1,999,750 মানকে ি ডিার, োইহগ্রাভ ফাহমের 1,055 একর
জনম রক্ষা করহত।
ঘজহিনস ভযানি কঞ্জাহভে নি - 2 মানকে ি ডিার, -1,384 একর ঘরাি-এি-নভউ ফামে।

হাডসর্ ভোবল
•

নসনিক োডসি িযান্ড ট্রাে - 790,000 মানকে ি ডিারএকর ঘশাল্ডফে ফাহমের 96 একর
জনম রক্ষা করহত।

বমাহক ভোবল
•
•

েু নজ নেি েু মহরা িযান্ড ট্রাে - 417,690 মানকে ি ডিার, ঘগ্রাহয়িসি ফাহমের 236 একর
রক্ষা করহত।
ঘমাোক োডসি িযান্ড কিজারহভনি - 960,971 মানকে ি ডিার, নক্রক একসে ফাহমের 823
একর জনম রক্ষা করহত।

র্থন কাবন্ট্র
•
•
•

োগ নেি েু মহরািযান্ড ট্রাে - 880,678 মানকে ি ডিার, োেনি ফাহমের 721 একর জনম
রক্ষা করহত।
োগ নেি েু মহরা িযান্ড ট্রাে - 468,878 মানকে ি ডিার, ির্োপে অ্যান্ড সাি ট্রাে ফাহমের
323 একর জনম রক্ষা করহত ।
োগ নেি েু মহরা িযান্ড ট্রাে - 301,184 মানকে ি ডিার, ঘিহমর্ ফাহমের 156 একর জনম
রক্ষা করহত।

•

অ্যানডরন্ডযাক িযান্ড ট্রাে - 116,200 মানকে ি ডিার, ঘমার্
যাি ফাহমের 91 একর জনম রক্ষা
করহত ।

এই ঘপ্রাগ্রাহমর 1ম রাউহন্ডর সাফহিযর পর নিউইয়কে ঘেে কৃ নষজনম রক্ষা িাস্তিায়ি মঞ্জুনর ঘপ্রাগ্রাহমর
নিতীয় দফা চািু করহে নিহশষ কহর দুগ্ধজাত পহণযর জিয। ভূ নম ট্রাে, ঘপৌরসভা, কাউনে এিং
মৃনত্তকা ও পানি সংরক্ষণ ঘজিার মহতা ঘযাগয সংস্থার কাে ঘর্হক 2 নমনিয়ি মানকে ি ডিার পযেন্ত
কৃ নষজনম রক্ষা অ্িুদাি প্রদাি করার জিয রাজয একটি ূণোয়মাি নভনত্তহত আহিদি গ্রেণ করহি ।
আহিদহির ঘকাি সময়সীমা ঘিই।
সংরক্ষণ সেজীকরণ প্রকহে ঘযাগয দুগ্ধজাত পহণযর খামারগুনিহক পুরেৃ ত করা েহি:
•
•
•

একটি অ্িযােত দুগ্ধজাত পহণযর খামাহরর পরিতী মানিকািায় েস্তান্তর, নকন্তু যার
অ্পাহরশি িৃেত্তর আনর্েক নস্থনতস্থাপকতা নিনিত করার জিয পনরিতে ি করা েহয়হে;
অ্িযােত দুগ্ধজাত পণয, নকন্তু সামনগ্রক খামার অ্পাহরশি িহুমূখী করা; িা
একটি অ্-দুগ্ধজাত পহণর খামার অ্পাহরশি রূপান্তর করা

সি কৃ নষজনম রক্ষা প্রকহের প্রস্তাি নিউ ইয়কে ঘেে গ্রাে ঘগেওহয়র (New York State Grants
Gateway) মারফত বিদুযনতি মােযহম জমা নদহত েহি। গ্রােস ঘগেওহয় সংক্রান্ত আহরা তহর্যর
জিয, অ্িুগ্রে কহর https://grantsgateway.ny.gov ঘদখুি। অ্নতনরক্ত তর্য এিং আহিদহির
অ্িুহরাে (Request for Applications, RFA) নিভাহগর ওহয়িসাইহে পাওয়া যাহি
https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html।
অঙ্গরাম্বজের কৃবি কবমের্ার বরিাডন এ. িল িম্বলর্, "ঘডইনর নিউ ইয়কে রাহজযর কৃ নষ অ্র্েিীনতর
িৃেত্তম খাত এিং আমাহদর দুগ্ধজাত কৃ ষকরা সাম্প্রনতক িেরগুহিাহত কম দুহের দাম এিং িানণজয
অ্নিিয়তার সাহর্ নকেু কঠিি চযাহিহঞ্জর মুহখামুনখ েহয়হে। এই তেনিিগুনি কৃ ষকহদর মাহকে েহিহসর
পনরিতে হির সাহর্ মানিহয় নিহত সাোযয কহর এিং িযিসায় টিহক র্াকহত ঘদয়, ভূ নম এিং আমাহদর
কৃ ষকহদর জীিহির পর্ সংরক্ষণ করার সাহর্ সাহর্। আনম এই কারহণও আিনিত ঘয ঘপ্রাগ্রামটি
সফি েহয়হে এিং এই নডপােেহমে দুগ্ধ সম্প্রদাহয়র প্রনত সা়ো নদহত পাহর 30 নমনিয়ি মানকে ি
ডিাহরর নিতীয় দফার সংরক্ষণ সেজীকরহণর অ্িুদাহির সাোহযয।"
বর্উইয়কন খামার িুেম্বরা (New York Farm Bureau)-এর সভাপবর্ত বডবভড বফোর িম্বলর্,
"কৃ নষজনম সংরক্ষণ পরিতী প্রজহের কৃ ষকহদর জিয খামাহরর সম্পনত্ত সংরক্ষণ করর ঘক্ষহে গুরুত্বপূণে
অ্স্ত্র েহত পাহর। িতে মাি খামার অ্র্েিীনতহত, আন্তজে ানতক িানণজযর সমসযা এিং কম দুহের দাম
সে, কৃ নষকাহযের মহেয র্াকার ক্ষমতা পনরিারহদর প্রদাি করহত এিং মাি-সংহযানজত উৎপাদি িা
শহষযর বিনচেযতা আমাহদর নশহের জিয গুরুত্বপূণ।
ে "
আম্বমবরকার্ ফামন লোন্ড ট্রাম্বের (American Farmland Trust) বর্উ ইয়কন পবলবস মোম্বর্জার
সামান্থা বলবভ িম্বলর্, "দুগ্ধজাত পহণযর খামাহর এসি নিনিহয়াগ আসহে এক গুরুত্বপূণে সমহয়। এই

প্রকেগুনি শুেু নিউ ইয়হকে র খামাহরর জিয ভনিষযত মজিুতই করহি িা, তারা এও নিনিত করহি
ঘয এই অ্পূরণীয় কৃ নষজনম চাহষর জিয এিং ক্রমিেেমাি খাহদযর জিয ভনিষযৎ প্রজহের কাহে
স্থায়ীভাহি উপিব্ধ র্াকহি। এই জরুনর প্রহয়াজহির জিাি ঘদওয়ার জিয গভিের কুওহমা এিং রাজয
আইিসভাহক েিযিাদ জািাই। আমরা কৃ নষ ও িাজার নিভাগ, ভূ নম ট্রাে এিং অ্িযািয
অ্ংশীদারহদর সাহর্ কাজ করার জিয উেুখ যাহত প্রকেগুনি দ্রুত সম্পন্ন েয় যাহত গুরুত্বপূণে
তেনিিগুনি অ্ংশগ্রেণকারী খামাহরর পনরিারহদর কাহে ঘপৌুঁেয় যাহদর তা জরুরীভাহি প্রহয়াজি।"
বসম্বর্ট এবিকালিার কবমটি (Senate Agriculture Committee)-এর সভাপবর্ত বসম্বর্টর বজর্
বমজগার িম্বলর্, "োডসি উপতযকার মহতা এিাকায় একটি শক্তহপাক্ত কৃ নষজনম সংরক্ষণ কাযেক্রম
নিহশষভাহি গুরুত্বপূণে, ঘযখাহি উন্নয়হির চাপ জনমর মূিয িযাপকভাহি িৃনি কহরহে, যা এটিহক
অ্হিক কৃ ষহকর সামহর্ের িাইহর নিহয় ঘগহে। কৃ নষভূ নম সংরক্ষণ অ্িুদাি কাযেক্রম নিউ ইয়হকে র
দুগ্ধজাত খামাহরর অ্িযােত কাযেকরতা সমর্েি করার জিয গুরুত্বপূণে, বিনচে্ এিং সাশ্রয়ী মূহিযর
উত্তরহণ সোয়তা কহর, প্রজহের পর প্রজে েহর কৃ ষকহদর োহত কৃ নষজনম রাখহত সাোযয কহর।"
অোম্বসেবল এবিকালিার কবমটি (Assembly Agriculture Committee)-এর সভাপবর্ত অোম্বসেবল
বমোর বডার্া লুপারম্বডা িম্বলর্, অোম্বসেবল এবিকালিার কবমটির (Assembly Agriculture
Committee) সভাপবর্ত অোম্বসেবল বমোর বডার্া লুপারম্বডা িম্বলর্, "কৃ নষজনম সংরক্ষণ নিউ
ইয়হকে র ঘকৌশহির একটি অ্পনরোযে অ্ংশ কৃ নষ স্থানয়হত্বর সুরাো করার জিয। এই অ্িুদাি 10,000
একহরর ঘিনশ প্রোি দুগ্ধজাত পহিযর কৃ নষজনম রক্ষা করহি, যা খামারগুনিহক িতু ি কৃ ষকহদর
িহুমূখী েহত এিং িতু ি কৃ ষকহদর আকৃ ি করহত ঘদহি। আমাহদর দুদেশাগ্রস্থ দুগ্ধজাত পহিযর
খামাগুনিহক আমরা ঘয সোয়তা প্রদাি করহত পানর তাই েি আিহির সংিাদ তারা ঘয
অ্সুনিোগুনি ঘভাগ করহে ঘসই কর্া মার্ায় ঘরহখ।"
ঘডইনরর জিয খামারভূ নম সংরক্ষণ ঘপ্রাগ্রাম (Farmland Protection Program) নিউ ইয়কে রাহজযর
অ্িযােত জনম সংরক্ষণ প্রহচিার উপর নভনত্ত কহর গহ়ে উহেহে। 2018 সাহি, নিউ ইয়কে ঘেে জুহ়ে
13,000 একর কৃ নষ জনম সংরক্ষহণর জিয 19টি কাউনের 40টি খামাহর ঘরকডে পনরমাণ 35
নমনিয়ি মানকে ি ডিার প্রদাি করা েহয়নেি ফামেিযান্ড ঘপ্রাহেকশি ইমনিহমহেশি গ্রাে (Farmland
Protection Implementation Grant) কমেসূচীর মােযহম।
এো়োও, নডপােেহমে কৃ নষ উৎপাদহির জিয খামারভূ নমর সংরক্ষণহক সোয়তা প্রদাহির জিয দুইটি
অ্িুদাি সুনিোর মােযহম 5.5 নমনিয়ি মানকে ি ডিার প্রদাহির কর্া ঘ াষণা কহরহে। একটি অ্পশি
এনগ্রহমে প্রহজক্ট (Option Agreement Project) গ্রেণ করা এিং পনরচািিা করা সম্পনকে ত িযয়
িেহির জিয তেনিিটি আহিদিকারীহদর সাোযয করহি, এিং দািকৃ ত কৃ নষ সংক্রান্ত সংরক্ষণ
সেজীকরহণর সাহর্ সম্পনকে ত ঘিিহদহির িযয়ও িেি করহি। 2011 সাহি গভিের পদ গ্রেণ করার
পর ঘর্হক রাহজয 117টি কৃ নষজনম রক্ষা প্রকহে রাজযিযাপী 83 নমনিয়ি মানকে ি ডিাহররও ঘিনশ
নিনিহয়াগ কহরহে রাজয।
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