
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/27/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  রাজ্ে জ্মু্ব়ে খামারভূবম সংরক্ষণ প্রকম্বের জ্র্ে ররকর্ন  পবরমাণ 35 

বমবলয়র্ মাবকন র্ র্লার প্রদাম্বর্র র াষণা কম্বরর্  

 

ঐবিহাবসক এই িহবিল কৃবষম্বি সহায়িা প্রদার্ করম্বি, 19 টি কাউবির 40 টি খামাম্বর উনু্মক্ত স্থার্ 

সংরক্ষণ করম্বি  

  

অর্ুদার্ মলূেিার্ এিং ঝুুঁ বকপণূন খামারভূবম রক্ষা কম্বর, এখর্ এম্বি অগ্রক্রয়াবিকারম্বক অন্তভুন ক্ত করা 
হম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  রাজয জমু়ে 13,000 এর্র রৃ্নি জনম সংরক্ষমের জর্য 19 টি 

র্াউনির 40 টি খামামর ররর্র্ন  পনরমাে 35 নমনিয়র্ মানর্ন র্ র্িার প্রদামর্র র ািো রদর্। রামজযর খামারভূনম 

সংরক্ষে বাস্তবায়র্ অ্র্ুদার্ (Farmland Protection Implementation Grant, FPIG) র্মনসূনির জর্য এই 
অ্র্ুদার্ এর্ বামর রদওয়া অ্র্ুদামর্র রক্ষমে এর্টি ঐনিহানসর্ মাইিফির্।  

  

"নর্উ ইয়মর্ন র খামারগুমিা রাজযবযাপী র্নমউনর্টিগুমিার মূি অ্র্ননর্নির্ িানির্া শনি, এবং এই নবনর্ময়াগ 

ভনবিযৎ প্রজন্মমর্ সমর্নর্ এবং টিমর্ র্ার্মি সহায়িা প্রদার্ র্রমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই ররর্র্ন  
পনরমাে িহনবমির দ্বারা, যা নর্র্া 13,000 এর্র রৃ্নি জনম সংরক্ষে র্রমব, আমরা নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্নি নশমের 

ক্রমাগি বনৃি এবং উচ্চ গুেমামর্র পেয উৎপাদমর্ সহায়িা প্রদার্ র্রনি, রয মামর্র পেয রভািাগে এই 
এম্পায়ার রেট রর্মর্ প্রিযাশা র্মর।"  

  

"নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্নি নশমের ক্রমাগি প্রবনৃি নর্নিি র্রার জর্য আমামদর খামারভূনম রক্ষা র্রা অ্িীব 

গুরুত্বপূেন", রলম্বের্োি গভর্নর কোবি রহাচুল িম্বলর্। "রাজযবযাপী রৃ্ির্গে নর্উ ইয়র্ন  এবং এর বাইমর 

গ্রাহর্মদর র্ামি নবশ্বমামর্র পেয সরবরাহ র্রমির্। আমরা রৃ্নির সুরক্ষা ও সমর্নর্, সুমযাগ বৃনি এবং এই 
নশমের অ্বযাহি সাফিয নর্নিি র্রমি ররর্র্ন  পনরমাে িহনবি সরবরাহ র্রনি।"  

 

খামারভূনম সংরক্ষে বাস্তবায়র্ অ্র্ুদার্ (Farmland Protection Implementation Grant) র্মনসূনিটি, 

রটর্সই রৃ্নি জনমমর্ অ্-রৃ্নি র্ামজ বযবহামর রূপান্তর রর্মর্ রক্ষা র্রার নবমশি সংরক্ষে অ্নির্ামরর বযয়মর্ 

পুনিময় রর্য়ার জর্য, স্থার্ীয় সরর্ার, মাটি ও পানর্ সংরক্ষে রজিা ও ভূনম ট্রােমর্ অ্র্ুদার্ প্রদার্ র্মর।  

  

প্রর্মবামরর মমিা, প্রদার্রৃ্ি িহনবি অ্গ্রক্রয়ানির্ামর বযবহামরর জর্য অ্র্মুনি প্রদার্ র্রা হময়মি, যা নর্র্া 
রৃ্নি জনমমর্ সনক্রয় উৎপাদমর্ র্ার্মি উত্সানহি র্রমব এবং এটি অ্র্যার্য রৃ্ির্মদর নর্র্ট রৃ্নি মূমিয নবনক্র 

র্রা আবশযর্ীয় বমি নবমবনিি হমব।  

  



 

 

বর্উ ইয়কন  রেম্বের কৃবষ কবমের্ার (New York State Agriculture Commissioner) বরচার্ন  এ. 

িল িম্বলর্, "আনম গভর্নর কুওমমামর্ আমামদর রৃ্ির্গেমর্ রাজযবযাপী খামারভূনম সরক্ষে প্রর্মের জর্য 
ররর্র্ন  পনরমাে িহনবমির মািযমম সহায়িা প্রদামর্র জর্য ির্যবাদ জার্াই। আমরা এই র্মনসূনিগুনিমর্ আরও 

শনিশািী, আরও দক্ষ এবং আরও নর্ভন রমযাগয র্রার জর্য র্ম ার পনরশ্রম র্মরনি। এই অ্র্ুদার্গুমিা, ভনবিযৎ 

প্রজন্ম উপমভাগ র্রার জর্য, আমামদর খামামরর প্রারৃ্নির্ ভূ-দশৃযমর্ উন্মিু রাখার মািযমম আমামদর রৃ্নি 

নশেমর্ সহায়িা প্রদার্ র্রমব।"  

  

বর্উ ইয়কন  ফামন িুেম্বরা (New York Farm Bureau) রপ্রবসম্বর্ি রর্বভর্ বফোর িম্বলম্বের্, "নর্উ 

ইয়র্ন  ফামন বুযমরা রামজযর খামারভূনম সংরক্ষে বাস্তবায়র্ অ্র্ুদার্ র্মনসূনির অ্বযাহি সমর্নর্ প্রদার্মর্ প্রশংসা 
র্মর, যা নর্র্া নর্উ ইয়র্ন  এর রৃ্ির্মদর জর্য এর্টি গুরুত্বপূেন হানিয়ার। রৃ্নি উৎপাদমর্ রটর্সই খামারভূনম 

সংরক্ষমের জর্য এবং রৃ্নি নবনর্ময়াগমর্ উৎসানহি র্রার জর্যও এই র্মনসূনিটি অ্পনরহাযন। পরবিী প্রজমন্মর 

রৃ্ির্মদর জর্য রৃ্নিজনম সংরক্ষমের মািযমম নর্উ ইয়র্ন  রামজয রৃ্নির উজ্জ্বি ভনবিযি নর্নিি র্রমব।"  

  

র্মনসূনিটি রাজয বামজমটর নর্উ ইয়র্ন  রামজযর পনরমবশ সরুক্ষা িহনবমির (Environmental Protection 

Fund) মািযমম অ্র্নায়র্ র্রা হময়মি। 1996 সাি রর্মর্ খামারভূনম সংরক্ষে প্রর্মের জর্য 283 নমনিয়র্ 

মানর্ন র্ র্িামররও রবনশ প্রদার্ র্রা হময়মি এবং প্রায় 289 টি প্রর্ে নর্উ ইয়র্ন  রামজয 73,000 এর্মরর রবনশ 

খামারভূনম সংরক্ষে র্মরমি।  

  

এই অ্র্ুদামর্ অ্ন্তভুন ি রময়মিেঃ  
  

• রসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন : রমাট 3,343 এর্মরর সািটি প্রর্মের জর্য 7.7 নমনিয়র্ মানর্ন র্ র্িার  

• কোবপোল অঞ্চল: রমাট 3,492 এর্মরর পমর্রটি প্রর্মের জর্য 7.4 নমনিয়র্ মানর্ন র্ র্িার  

• বফঙ্গার রলকস: রমাট 4,089 এর্মরর আটটি প্রর্মের জর্য 10.1 নমনিয়র্ মানর্ন র্ র্িার  

• বমর্-হার্সর্ ভোবল: রমাট 1,606 এর্মরর আটটি প্রর্মের জর্য 8.7 নমনিয়র্ মানর্ন র্ 

র্িার  

• ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন ::রমাট 446 এর্মরর দইুটি প্রর্মের জর্য 0.9 নমনিয়র্ মানর্ন র্ র্িার  

  

প্রর্মের এর্টি সমূ্পেন, নবস্তানরি িানির্া এখামর্ পাওয়া যামব।  

  

খামারভূনম সংরক্ষে বাস্তবায়র্ অ্র্ুদার্ (FPIG) র্মনসূনিটি নর্উ ইয়র্ন  রামজযর অ্বযাহি জনম সংরক্ষে প্রমিষ্টার 

উপর গম়ে উম মি। গি সপ্তামহ, রাজয নর্উ ইয়মর্ন র র্ময়র্টি দগু্ধ খামামরর জর্য নবমশি সংরক্ষে অ্নির্ার 

প্রর্মের সমর্নমর্ প্রায় 8.5 নমনিয়র্ মানর্ন র্ র্িার প্রদামর্র র ািো নদময়মি। FPIG অ্র্ুদার্ সুনবিাটি দগু্ধ 

খামারগুমিার র্মনসূনিমি ববনিেয নর্ময় আসার সুমযাগ নর্নিি র্রমি অ্র্বা স্থায়ীভামব জনমর রৃ্নির্ামজর 

উমেমশয বযবহারমর্ নর্নিি র্রার মািযমম র্ম মূমিয পরবিী প্রজমন্মর নর্র্ট হস্তান্তর র্রমি সহায়িা প্রদার্ 

র্রমি। দগু্ধ খামারগুমিার জর্য অ্র্ুদার্ সুনবিার িহনবিটি এখর্ও গ্রহেমযাগয এবং নর্পাটন মমি রাজযবযাপী 
খামার সংরক্ষে র্মনসূনির অ্ংশীদারমদর আমবদর্ র্রার জর্য উত্সাহ প্রদার্ র্রমি। অ্নিনরি ির্য 
নর্পাটন মমমির ওময়বসাইট https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html এ পাওয়া যামব।  

  

এিা়োও, এই বিমরর শুরুমি, নর্পাটন মমি রৃ্নি উৎপাদমর্র জর্য খামারভূনমর সংরক্ষেমর্ সহায়িা প্রদামর্র 

জর্য দইুটি অ্র্ুদার্ সুনবিার মািযমম 5.5 নমনিয়র্ মানর্ন র্ র্িার প্রদামর্র র ািো নদময়মি। এর্টি অ্পশর্ 

https://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/recipients_of_r16_farmland_protection_implementation_grants.pdf
https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html


 

 

এনগ্রমমি প্রমজক্ট (Option Agreement Project) গ্রহে র্রা এবং পনরিাির্া র্রা সম্পনর্ন ি বযয় বহমর্র 

জর্য িহনবিটি আমবদর্র্ারীমদর সাহাযয র্রমব, যার জর্য 5 নমনিয়র্ মানর্ন র্ র্িার উপিভয রময়মি, এবং 
দার্রৃ্ি রৃ্নি নবমশি সংরক্ষে অ্নির্ামরর সামর্ সম্পনর্ন ি রির্মদমর্র বযয়ও বহর্ র্রমব, যার জর্য অ্বনশষ্ট 

500,000 মানর্ন র্ র্িার উপিভয রময়মি। 

  
###  
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