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 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਏਜੰਸੀ | ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ | ਜਖੋਮ ਪ�ਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ 



ਐ�ਫ ਪੀਏਸੀ ਬਾਰੇ 
USDA ਨ�  2017 ਿਵੱਚ ਫਾਰਮ ਪ�ੋਡਕਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (FPAC) ਿਮਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 

ਬਣਾਇਆ, ਿਜਸ ਰਾਹ� ਉਨ� � ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਜੋ  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਕਸਾਨ� 

ਅਤੇ ਪਸੂ਼ ਪਾਲਕ� ਨੰੂ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਿਵਤਰਨ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ�  ਹੋ ਕੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨ�  ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ 

ਸਿਹਯੋਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ� ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ 

ਸਕਣ।  
 

FPAC ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ- ਫਾਰਮ ਸਰਿਵਸ ਏਜੰਸੀ (FSA), ਨ� ਚੁਰਲ 

ਿਰਸੋਰਸਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ (NRCS), ਿਰਸਕ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਏਜੰਸੀ (RMA), ਅਤੇ 

FPAC ਿਬਜ਼ਨਸ ਸ�ਟਰ, ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

FSA ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਕਸਾਨ�, ਪਸੂ਼ ਪਾਲਕ�, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ� ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। FSA 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ� ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ�ਾਅ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਤ� 

ਉਭਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। NRCS ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬਲਿਕ ਖੇਤੀ 

ਕਾਰਜ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 
ਅਮੀਰਕਾ ਦੇ ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ� ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

 
RMA ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ� ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਮਾਰਕੀਟ-ਆਧਾਿਰਤ ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਨ ਸਾਧਨ� ਰਾਹ� ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
FPAC ਿਬਜ਼ਨਸ ਸ�ਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FSA, NRCS, ਅਤੇ RMA ਨੰੂ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ� ਅਤੇ ਪ�ਡੂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ� 

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਆਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਲ, ਜੋਖਮ 

ਪ�ਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਆਰਿਥਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ�ਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 

ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। FPAC’s ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ� ਨਾਲ 

FPAC ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ 

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪ�ਮੱੁਖ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ। 

 

ਕਰਜ਼ੇ 
USDA ਿਕਸਾਨ�, ਪਸੂ਼ ਪਾਲਕ�, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ� ਨੰੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ� ਕੋਈ 

ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ� ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, FSA ਕੋਲ 

ਉਹਨ� ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਹਨ। 
USDA ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 
• ਫਾਰਮ ਓਨਰਿਸ਼ਪ ਲੋਨ, ਮਾਈਕ�ੋਲੋਨ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਲੋਨ ਿਕਸਾਨ� ਅਤ ੇਪਸੂ਼ ਪਾਲਕ� 

ਨੰੂ ਉਹ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਫਾਰਮ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ, ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਜ� ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
• 10 ਤ� 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ, ਯੂਥ ਕਰਜ਼ਾ,  ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਵਿਦਅਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 
• ਫਾਰਮ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਲੋਨ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਟਰੱਕ� ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ/ਜ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਹ�ਡਿਲੰਗ ਉਪਕਰਣ� ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਜ� ਅੱਪਗ�ੇਡ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਉਤਪਾਦਕ farmers.gov 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਿਡਸਕਵਰੀ ਟੂਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 

ਸਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।. 

ਆਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਭਿਰਆ ਧੰਦਾ ਹੈ। USDA ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ� ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ 

ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਤ� ਊਭਰਨ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਰਕਵਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਉਤਪਾਦਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ।  
 
USDA ਆਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• • ਟ�ੀ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ (TAP), ਪਸੂ਼ ਧਨ, ਸ਼ਿਹਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ 

ਫਾਰਮ-ਰਾਈਜ਼ਡ ਿਫਸ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ELAP), ਪਸੂ਼ਧਨ ਚਾਰਾ ਆਫ਼ਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

(LFP), ਅਤੇ ਪਸੂ਼ ਧਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (LIP) ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ� ਕਾਰਨ ਹੋਏ 

ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

• ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ECP) ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਫੋਰੈਸਟ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ (EFRP) ਵਾੜ, ਨੁਕਸਾਨ�  ਗਏ ਖੇਤ, ਜ� ਜੰਗਲ� ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਉਤਪਾਦਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
•  ਐਮਰਜ�ਸੀ ਵਾਟਰਸੈ਼�ਡ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ (EWP) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵਾਟਰਸੈ਼�ਡ ਦੀਆਂ 

ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜ� ਖਤਿਰਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਉਤਪਾਦਕ farmers.gov ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਿਡਸਕਵਰੀ ਟੂਲ ਰਾਹ� ਆਪਣੇ 

ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹੀ ਆਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 

ਜੋਖ਼ਮ ਪ�ਬੰਧਨ 
USDA ਫੈਡਰਲ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਿਨਗਮ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਕ� ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਫੈਡਰਲ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕਦੁਰਤੀ ਆਫ਼ਤ� ਦ ੇਆਕਾਰ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ੇਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇ

ਿਬਨ�, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖਤੇੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। 

USDA ਦੀ ਿਰਸਕ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਏਜੰਸੀ ਮਨਜ਼ਰੂਸੁ਼ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤ� ਦੇ ਸਮ� ਵੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤ ੇਤਰੰੁਤ ਦਾਅਿਵਆਂ 

ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕ� ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 

ਨੰੂ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਫੈਡਰਲ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲ� ਲਈ, FSA ਗੈਰ-ਬੀਮਾ ਫਸਲੀ ਆਫ਼ਤ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (NAP) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਫਸਲ� ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ 

ਦੋਵ� ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ� ਕਾਰਨ ਰਕੋੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 



ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਸੇਫਟੀ ਨ� �ਟ ਪ�ਗੋਰਾਮ�) 
USDA ਕਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ 

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ� ਅਤੇ ਕੀਮਤ� ਜ� ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਤ� 

ਉਹਨ� ਦੇ ਕਾਰਜ� ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
USDA ਸੇਫਟੀ ਨ� �ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 
• ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਿਰਸਕ ਕਵਰੇਜ (ARC) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਘਾਟਾ ਕਵਰੇਜ (PLC) ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਫਸਲ� ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਜ� ਮਾਲੀਏ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਿਗਰਾਵਟ ਦ ੇਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ 
ਫਾਰਮ� ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਿਥਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹਨ। 

• ਡੇਅਰੀ ਮਾਰਿਜਨ ਕਵਰੇਜ (DMC) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਿਵੱਚ 

ਅੰਤਰ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 
ਸਪਲੀਮ�ਟਲ ਡੇਅਰੀ ਮਾਰਿਜਨ ਕਵਰੇਜ (SDMC) ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨ�  ਆਕਾਰ ਦੇ 

ਡਅੇਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ� ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ 

ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

• ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਲੋਨ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਵਾਢੀ 

ਵੇਲੇ ਨਕਦ ਪ�ਵਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 
ਸੰਭਾਲ 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ�, ਜੰਗਲ� ਅਤੇ ਝੀਲ� ਦੀ 

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ 

ਸਰੋਤ� ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।USDA ਿਕਸਾਨ�, ਪਸੂ਼ ਪਾਲਕ�, ਅਤੇ 

ਜੰਗਲਾਤ ਿਜ਼ਮ�ਦਾਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ� 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 

ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਇਹਨ� ਨਾਜ਼ਕੁ ਸਰੋਤ� 

ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨ� ਦੇ ਕਾਰਜ� ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੰੂ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
USDA ਕੰਜ਼ਰਵਸੇ਼ਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ (EQIP), ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 

ਸਟੀਵਰਡਿਸ਼ਪ ਪ�ਗੋਰਾਮ (CSP), ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ 

ਅਿਸਸਟ�ਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ (AMA) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ� 'ਤੇ 

ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
• ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ਮ�ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ACEP) ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਲੰਬੇ 

ਸਮ� ਦੀਆਂ ਸਹਲੂਤ� ਵਾਲੇ ਿਗੱਲੇ ਖਤੇਰ�, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਅਤੇ ਖੇਤ� ਦੀ 

ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
• ਰੀਜਨਲ ਕੰਜ਼ਰਵਸੇ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ (RCPP), ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 

ਇਨ� ਵੇਸ਼ਨ ਗ��ਟਸ (CIG), ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਿਰਜ਼ਰਵ ਇਨਹ�ਸਮ�ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

(CREP) ਰਲੈੀ ਪਾਰਟਨਰ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 

ਨਵੀਆਂ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। 
• ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਿਰਜ਼ਰਵ ਪ�ੋਗਰਾਮ (CRP) ਉਨ� � ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਵਰ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ 

ਆਮ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਸਾਈਨਅਪ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, CRP ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਲਈ 

ਇੱਕ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਸਾਈਨਅੱਪ ਦੀ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
 

farmers.gov 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੰਸਰਨਸ ਟੂਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।ੋ  

ਇਕੁਇਟੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ 
USDA ਿਕਸਾਨ� ਅਤ ੇਪਸੂ਼ ਪਾਲਕ� ਨੰੂ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਇਕੁਇਟੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ USDA ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰ ਚ 

ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ� ਅਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ। 

USDA ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਿਜਵ� ਿਕ ਸੰਭਾਲ 

ਅਿਭਆਸ� ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਰਿਪਤ ਸੰਭਾਲ ਫੰਿਡੰਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ, 
ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅਿਭਆਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾ� ਭੁਗਤਾਨ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ-ਿਕਸਾਨ�, ਪਸੂ਼ 

ਪਾਲਕ�, ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ� ਨੰੂ ਜੋ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ 

ਸਮਹੂ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਹਨ।  

ਇਸ ਿਵੱਚ ਗਰ�ਟ�, ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਮਝੌਿਤਆਂ, ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਾ�ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, 
ਇੱਕ ਨਵ� ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਕਸਾਨ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪ�ੋਗਰਾਮ� 

ਰਾਹ� ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ USDA ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ 
ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ�ਡੂ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਭ ਤ� ਅੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਅਤੇ ਪ�ਡੂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ 

ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ। 

FPAC ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਸਾਨ�, 
ਪਸੂ਼ ਪਾਲਕ�, ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ� ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ 

ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਰਬਨ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨ� ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।



ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ  
USDA ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ USDA ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਰਿਵਸ 

ਏਜੰਸੀ (FSA) ਅਤੇ ਨ� ਚੁਰਲ ਿਰਸੋਰਸਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ (NRCS) ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਟੀਿਚਆ,ਂ ਅਤੇ USDA ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ 

ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨ� ਿਵੱਚ, FSA, NRCS ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ USDA ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਸਿਹ-ਸਿਥਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜ� 'ਤੇ 

ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸ� ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ FSA ਕਾ�ਟੀ ਦਫਤਰ� ਅਤੇ NRCS ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ� ਦੋਵ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕ,ੇ USDA ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ 2,300 
ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵੱਚ FSA ਅਤੇ NRCS ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਪ�ਾਈਵੇਟ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਸੰਘੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨ� ੜੇ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਿਰਸਕ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਏਜੰਟ 

ਲੋਕੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱਭੋ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੰੂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ�ਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਉਹ ਆਪਣੇ 

RMA ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

@farmersgov facebook.com/farmersgov instagram.com/farmersgov 
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ਲਗਾਉਣ ਲਈ, rma.usda.gov 'ਤੇ ਏਜੰਟ ਲੋਕੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

USDA ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, farmers.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਿਕਸਾਨ�.gov/service-locator 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਇੱਕ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਬੀਮਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, rma.usda.gov 'ਤੇ ਏਜੰਟ ਲੋਕਟੇਰ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

 
 

USDA ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ। 
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