
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ফ্রাঙ্কবলর্ কাউবিম্বে 16 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর পবর্র তেবরর ভির্ বর্মনাম্বের 
ঘ াষো কম্বরর্  

  
এবি-মাকন  আধুবর্কীকরে প্রকম্বের সিনম্বেষ পর্নায়টি 100টিরও ঘিবে পেূনকালীর্ কমনচারী ধম্বর 

রাখম্বে এিং 500টিরও ঘিবে আঞ্চবলক কমনসংস্থার্ সমর্নর্ করম্বে সহায়ো করম্বি  
  

বর্উ ইয়ম্বকন র দগু্ধ বেম্বের বিকাম্বে ঘেট 30 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার সম্প্রসারে সমর্নম্বর্ 6 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলার প্রদার্ কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ফ্রাঙ্কলির্ কাউলি শহর চামেমগমে অ্বলিে 
এলি-মাকন  প্ল্যামি 16 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর সম্প্রসারমণর কাজ শুরু হময়মে। 2016 সামি শুরু 
হওয়া 30 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর প্ল্যাি আধলুর্কীকরণ প্রকমের অ্ংশ, এই সম্প্রসারণ প্রধার্ দগু্ধ 
সমবায়মক 100 জমর্রও ঘবলশ পণূনকািীর্ কমনচারী ধমর রাখমে এবং এই অ্ঞ্চমি অ্লেলরক্ত 514টি 
কৃলষ কমনসংিার্ সমর্নর্ করমে সহায়ো করমব।  
  
"লর্উ ইয়কন  ঘেমের কৃলষ লশমের একটি প্রধার্ অ্ংশ হমে দগু্ধ লশে, এলি-মামকন র এই উদ্ভাবর্ী 
আধুলর্কীকরণ প্রকে আমামদর অ্র্নর্ীলের এই গুরুত্বপূণন ঘেত্রমক আমরা শলক্তশািী করমে সহায়ো 
করমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এলি-মামকন র অ্বযাহে সাফিয এবং সম্প্রসারণ কমনসংিামর্ 
সহায়ো করমব, অ্র্ননর্লেক উন্নয়র্মক উৎসালহে করমব এবং র্র্ন কাউলিমক উন্নলে করমে সহায়ো 
করমব।"  
  
এলি-মামকন র ফ্রাঙ্কলির্ কাউলি ভবমর্র উদ্ভাবর্ী সম্প্রসারণ ও পুর্রুদ্ধামরর মমধয রময়মে সমবাময়র 
110,641 বগনফুে উৎপাদর্ ঘকন্দ্র পুর্লর্নমনাণ, ভবমর্র লবর্যাস পুর্প্রনমকৌশি এবং র্েুর্ েন্ত্রপালে ও 
অ্র্যার্য সরঞ্জাম ক্রয়। প্রকমের এই পেনাময় প্ল্ামি দেো উন্নে করমে এবং আমরা এলি-মামকন র 
উচ্চমামর্র মার্ উন্নে করার জর্য একটি র্েুর্ অ্েযাধুলর্ক পলর্র উৎপাদর্ কে লর্মনামণর জর্য 16 
লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার বরাদ্দ করা হময়মে।  
  
 র্েুর্ ভবমর্র একটি ঘরন্ডালরং ঘদখুর্।  
  
প্ল্ািটি আধুলর্কীকরমণর প্রমচষ্টার সময় কাজ চালিময় োমব। এম্পায়ার ঘেে ঘডমভিপমমি 106টি 
পূণনকািীর্ কমনসংিার্ ধমর রাখমে এবং এর চামেওমগ কােনক্রমমর আধুলর্কীকরমণর জর্য অ্র্ননর্লেক 
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রূপান্তর কমনসূলচ েহলবমি 4 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিারসহ 6 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার েহলবিসহ দগু্ধ 
সমবাময়র সম্প্রসারণ প্রকেমক সহায়ো করমে।  
  
আজ জােীয় দগু্ধ মামসর মাঝামালঝ সমময় চামেমগমে এলি-মাকন  ভবমর্ এই ঘ াষণা ঘদওয়া হয়, 
ঘেমের কৃলষ কলমশর্ার লরচাডন  এ. বি এলি-মামকন র প্রধার্ লর্বনাহী কমনকেন া লবি লবেমর্র সামর্ 
অ্র্যার্য ঘেে ও িার্ীয় লর্বনালচে কমনকেন ামদর সামর্ এক েুগান্তকারী উদোপমর্র জর্য ঘোগ ঘদর্। 
লর্উ ইয়কন  ঘেমে প্রায় 3,600 দগু্ধ উৎপাদক রময়মে, ো বেমর 15 লবলিয়র্ পাউমন্ডরও ঘবলশ দধু 
উৎপাদর্ কমর, ো লর্উ ইয়কন মক ঘদমশর চেুর্ন বৃহত্তম দগু্ধ ঘেমে পলরণে কমর।  
  
দগু্ধ লশে লর্উ ইয়মকন র বৃহত্তম কৃলষ খাে, ো ঘমাে কৃলষ প্রালির প্রায় অ্মধনক উৎপাদর্ কমর ঘেে 
অ্র্নর্ীলেমে উমেখমোগয অ্বদার্ রাখমে। লশেটি ঘেমের লকেু সমবনাচ্চ অ্র্ননর্লেক গুণকও সরবরাহ 
কমর।  
  
এবি-মাকন  এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া বিল বিটর্ িম্বলর্, "আমরা আমামদর আধুলর্কীকরণ 
প্রকমের এই লিেীয় পেনাময় ঘেমে এবং প্ল্াি সংমোজর্ কােনকর হমে ঘদমখ উচ্ছ্বলসে। আমামদর 
দলৃষ্টভলি হমিা আমামদর িার্ীয় কৃষকমদর ক্রমবধনমার্ চালহদামক আমরা ভামিাভামব সমর্নর্ করার 
জর্য চামেমগ সলুবধামক পুর্রুজ্জীলবে করা, আমামদর িাহক এবং ঘভাক্তামদর চালহদা পূরণ করা এবং 
আমামদর কমীমদর জর্য একটি উন্নে সুলবধা সরবরাহ করা। আমামদর অ্ংশীদারমদর সাহােয োড়া 
এই লবলর্ময়াগ সম্ভব হমো র্া, আমরা োমদর সমর্নমর্র জর্য ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
এবি-মাম্বকন র পবরচালর্া পষনম্বদর ঘকাষাধেক্ষ ও চাম্বটম্বগ দগু্ধ খামারী বিল হাবরগার্ িম্বলম্বের্, "র্র্ন 
কাউলির খামার পলরবারগুলির প্রজন্মগুলি োমদর দমুধর জর্য একটি লিলেশীি ঘকন্দ্রলবন্দ ুও একটি 
িাভজর্ক বাজার সরবরাহ করার জর্য এই কারখার্ার উপর লর্ভন র কমরমে। এটি একটি 
উমেখমোগয আধুলর্কীকরণ প্রকে ো লর্লিে করমব ঘে এই প্ল্ািটি িার্ীয় খামার পলরবারগুলির 
ভলবষযৎ প্রজন্মমক সহায়ো করার জর্য সলজ্জে এবং আমামদর িার্ীয় কলমউলর্টিমক সহায়ো কমর 
এবং কমনসংিামর্র সলুবধা প্রদামর্র মাধযমম এই অ্ঞ্চমি একটি অ্র্ননর্লেক ইলঞ্জর্ হওয়ার আমামদর 
উত্তরালধকার অ্বযাহে রাখমব। আমরা অ্মর্ক মার্ুষ এবং সংিামক ধর্যবাদ জার্ামে চাই োরা 
আমামদর সামর্ কাজ কমরমে এবং আমামদর অ্র্ুদার্ েহলবি সুরলেে করমে সহায়ো কমরমে ো এই 
প্রকেটিমক সম্ভব কমর েুমিমে।"  
  
ঘেম্বটর কৃবষ কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলর্, "আজমকর েুগান্তকারী সংবাদটি এলি-মাকন  ও লর্উ 
ইয়মকন র শে শে দগু্ধ চাষীমদর জর্য দারুণ সংবাদ োরা োমদর লবশ্বমামর্র পলর্র উৎপাদর্ সুলবধায় 
দধু সরবরাহ কমর এবং আমরা েখর্ লর্উ ইয়মকন র দগু্ধ লশে উদোপর্ কলর েখর্ এটি দগু্ধ মামসর 
সময় এর ঘচময় ভামিা সমময় আসমে পামর র্া। এলি-মামকন র আধুলর্কীকরণ প্রমচষ্টা র্র্ন কাউলিমে 
োমদর ভলবষযেমক দঢৃ় করমব এবং লর্লিে করমব ঘে োরা লর্উ ইয়মকন র লকেু ঘসরা দগু্ধজাে পণয 
উৎপাদর্ চালিময় ঘেমে পামর এবং লর্উ ইয়কন  ঘেে ঘদশবযাপী দগু্ধ লশমের ঘর্ো লহমসমব রময় 
ঘগমে।"  
  



 

 

এম্পায়ার ঘেট ঘডভলপম্বমি (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
সভাপবে ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া-মম্বর্ার্ীে এবরক গাটন লার িম্বলর্, "লর্উ ইয়মকন র কৃষকরা 
আমামদর অ্র্নর্ীলের একটি লভলত্ত - লবমশষ কমর র্র্ন কাউলি - এবং এলি-মামকন র সামর্ এই 
সরকালর-ঘবসরকালর অ্ংশীদালরত্ব লশমের শলক্ত এবং িালয়ত্বমক উৎসালহে করমব। চামেমগ প্ল্ামির 
আধুলর্কীকরণ লর্উ ইয়কন  ঘেে দধু ঘর্মক তেলর পরুষ্কার প্রাি পলর্মরর উৎপাদর্ ও কমনসংিার্মক 
সমর্নর্ করমব এবং ঘেেবযাপী দগু্ধ উৎপাদকমদর অ্র্ননর্লেক উৎসাহ সৃলষ্ট করমব।"  
  
বসম্বর্টর ডোর্ ঘেক িম্বলর্, "কৃলষ আমামদর আপমেে অ্র্নর্ীলের মিূ লভলত্ত, লবমশষ কমর এখামর্ 
র্র্ন কাউলিমে। এই সরকালর-ঘবসরকালর অ্ংশীদালরমত্বর অ্র্ন হমে আমরা উৎপাদর্ ও উন্নে দেো, 
ো ঘকবি এলি-মাকন  এবং আমামদর িার্ীয় দগু্ধ চাষীমদর অ্বযাহে সাফমিযর জর্য গুরুত্বপূণন র্য়, 
বরং োরা মযাককাডাম ব্র্যান্ড (McCadam brand)-ঘক ভামিাবামসর্ এমর্ অ্র্ুগে িাহকমদর জর্য 
সলেযই দদুন ান্ত খবর।"  
  
অোম্বসেবলমোর্ বিবল ঘ ার্স িম্বলর্, "1916 সাি ঘর্মক এলি-মাকন  ইর্কমপনামরমেড র্র্ন কাউলির 
কৃলষ খামে গুরুত্বপূণন ভূলমকা পাির্ কমরমে এবং দগু্ধচাষীমদর প্রজন্মমক সহায়ো কমরমে। চামেমগ ও 
ফ্রাঙ্কলির্ কাউলি আইর্সভার ঘময়র এবং ঘসইসামর্ একজর্ প্রাক্তর্ দগু্ধচাষী লহমসমব দালয়ত্ব পাির্ 
করার পর, এলি-মাকন  আমার হৃদময়র কাোকালে এবং লপ্রয় লেমির্ কারণ আমরা আপমেমের কৃলষ 
লশেমক উন্নে করমে এবং আমামদর কলমউলর্টিগুলিমে উচ্চ মামর্র দগু্ধজাে পমণযর অ্যামেস সরবরাহ 
করার জর্য কাজ কমরলে। আলম ঘরামালঞ্চে ঘে এলি-মাকন  োর চামেমগ প্ল্যামির আধুলর্কীকরমণর 
পরবেী পেনাময় পূণন গলেমে এলগময় োমে এবং আমামদর অ্র্নর্ীলেমে লবলর্ময়াগ এবং ভামিা ঘবেমর্র 
কমনসংিার্ সৃলষ্টকারী এই জােীয় গুরুত্বপূণন প্রকেগুলিমক সমর্নর্ করার জর্য আলম ো লকেু করমে 
পালর ো চালিময় োব।"  
  
এলি-মাকন  একটি দগু্ধচাষী সমবায় ো 1913 সাি ঘর্মক শুরু হয়। ঘকা-অ্প 2003 সামি চামেমগ 
পলর্র উৎপাদর্ ভবর্ লকমর্লেি এবং োরপর ঘর্মক পুরষ্কার প্রাি মযাককাডাম ব্র্যামন্ডর পলর্র 
পাশাপালশ কময়ক ধরমর্র কযামবাে পলর্র উৎপাদর্ বাড়ামর্ার িমেয এই ভবমর্ কময়ক লমলিয়র্ 
মালকন র্ ডিার লবলর্ময়াগ কমরমে, ো লবমশ্বর ঘসরা ঘচদার (হিুদ পলর্র) লহমসমব পলরলচে। প্ল্ািটি 
মালকন র্ েকু্তরামের লিেীয় প্রাচীর্েম পলর্র সংিা এবং এর পলর্রগুলি লর্উ ইয়কন  ঘেমে উৎপালদে 
এবং সাটিন লফমকে প্রাি।  
  
2020 সামি, এলি-মাকন  750টিরও ঘবলশ র্র্নইে দগু্ধ খামামরর জর্য দধু লবপণর্ কমর, োর 
পলরমাণ খামামরর োজা দমুধর 378 লমলিয়র্ গযািমর্রও ঘবলশ। এলি-মামকন র সদসযপদ লর্উ ইয়কন  
ঘেমের 400টি খামারসহ েয়টি ঘেমের কলমউলর্টির দগু্ধ খামার লদময় গঠিে। উপরন্তু, এলি-মামকন র 
মুর্াফার 100 শোংশ দগু্ধ খামামর লবেরণ করা হয় ঘেগুলিমক এটি পলরমষবা প্রদার্ কমর। এলি-
মাকন  সম্পমকন  আমরা ের্য পাওয়া োমব এখামর্।  
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