
 
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/9/2021 গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 
 

অসাধারণ বর্উ ইয়কন হেট হেলা 2022 সাম্বল সেৃদ্ধ অবভজ্ঞতা প্রদার্ করম্বি ও কাউবি 

হেলাগুম্বলার েম্বধে িৃ ত্তর পর্ নাম্বয় সেন্বম্বয়র িেিস্থা করম্বি িম্বল গভর্ নর হ াচুম্বলর হ াষণা 

  

হেলায় আগত হেতা, বিম্বেতা, ও প্রদে নকম্বদর অংেগ্র ণ িৃদ্ধদ্ধম্বত স ায়তা করার জর্ে 

আগােী িছর 13-বদর্ িোপী চলার জর্ে হেলা বিম্বর আসম্বি 

  

র্ুি ও কৃবষ বিষয়ক কে নসূবচ; কাউবি হেলাগুম্বলার বিপণর্ ও প্রচারণা; এিং হেট 

হেলার ধূেপার্ সংোন্ত র্ীবতোলা উন্নত করার সুম্বর্াগ পর্ নাম্বলাচর্া করার জর্ে গভর্ নর 

বর্ম্বদনে বদম্বয়ম্বছর্ 

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে অসাধারণ থর্উ ইয়ক্ন হেট হেলা 2022 সারল 

13-থির্ব্যাপী আরয়াজর্ থ রসরব্ থিরর আসরব্, ো 24 আগে, ব্ুধব্ার হিরক্ 5 হসরেম্বর, 

হসােব্ার, শ্রে থিব্স পে নন্ত চলরব্। 13-থির্ব্যাপী আরয়াজর্ থ রসরব্ থিরর আসা হেলায় 

গের্ক্ারী ব্যক্তিরির ও থব্রেতারির শুধু হে থর্উ ইয়ক্ন হেট হেলায় অংশগ্র রণর ব্ৃ ত্তর সুরোগ 

প্রিার্ ক্ররব্ তাই র্য়, ব্রং এক্ই সেয়সূথচর েরধয িাক্া হেরটর হব্শ থক্েু ক্াউথি হেলায়ও 

অংশগ্র রণর সুরোগ ক্রর থিরব্।  

  

এোড়াও হেরটর পরব্তী হেলার হেৌসুরে পিাপ নরণর এই সেরয় থর্উ ইয়রক্নর সব্ হেলার জর্য 

স ায়তা, সেৃক্তি ও পুর্রুজ্জীথব্তক্ররণর সুরোগ েূলযায়রর্র জর্য গভর্ নর এক্টট পে নারলাচর্া 

সম্পন্ন ক্রার থর্রিনশ থিরয়রের্। ক্াউথি হেলার থব্পণর্ ও প্রচারণা ব্ৃক্তির পাশাপাথশ হেট হেলা 

স  হেটজরুড় আরয়াক্তজত সক্ল হেলায় েুব্ ও কৃ্থষ থব্ষয়ক্ ক্ে নসূথচর উরিযাগসেূ  উন্নত ক্রার 

উপায় েূলযায়রর্র জর্য কৃ্থষ ও ব্াজার থব্ভারগর (Department of Agriculture and Markets) 

ক্থেশর্ার থরচার্ন এ. ব্ল ক্াউথি হেলাগুরলার সারি ক্াজ ক্ররব্র্। এই পে নারলাচর্ায় হেলায় 

গের্ক্ারীরির েতােত ও অথভজ্ঞতা থব্রব্চর্ায় থর্রয় হেট হেলার ধূেপার্ সংোন্ত র্ীথতোলাও 

পরীক্ষা ক্রা  রব্। 

  

"অসাধারণ থর্উ ইয়ক্ন হেট হেলা আোরির সব্ার ব্াথড় েরর্ ক্রা এই চেৎক্ার জায়গাটটর জর্য 

এক্টট উিোপর্, এব্ং এব্েররর হেলাও থভন্ন থক্েু থেল র্া, ো সব্ার জর্য এক্টট থর্রাপি ও 

আর্রের ক্ে নসূথচ আরয়াজরর্র ব্যব্স্থা ক্রররে," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াচুল। "আগােী ব্ের 13-

থির্ব্যাপী আরয়াজর্ থ রসরব্ থিরর আসাটা হেলায় গের্ক্ারীরা োরত আররা এক্ব্ার থর্উ ইয়ক্ন 

হেট হেলায় তারির সব্ থপ্রয় হশা, প্রিশ নর্ী, থব্রেতা ও আক্ষ নরণর অথভজ্ঞতা থর্রত পারর তা 



থর্ক্তিত ক্ররব্, এব্ং হসইসারি আোরির ক্াউথি ও েুব্ হেলার েরধয অথধক্তর সেন্বরয়ও স ায়তা 

ক্ররব্। এটট আররা হব্থশ সংখ্যক্ ক্থেউথর্টটর জর্য ব্থধ নত অি ননর্থতক্ সিুল থর্রয় আসরব্ এব্ং 

হেটজরুড় কৃ্থষ ও থব্রর্ািরর্র হসরা অথভজ্ঞতা উপরভাগ ক্ররত থর্উ ইয়ক্নব্াসীরিররক্ উৎসাথ ত 

ক্ররব্। সব্ হেলায় সা ােয ও স ায়তা ক্রার জর্য, এব্ং সব্াই োরত উপরভাগ ক্ররত পাররর্ 

হসজর্য প্ররতযরক্র স্বারি নর থিরক্ লক্ষয হররখ্ ক্াজ ক্ররত আেরা প্রস্তুত আথে।" 

  

180-ব্েররর পুররারর্া এই হেট হেলার ব্যাথি গত শতাব্দীব্যাপী েোগত ব্ৃক্তি হপরয় শ্রে 

থিব্রসর থিরর্ এটটর ঐথত যব্া ী হশষ থির্ হিরক্ আগে োস পে নন্ত থব্সতৃ্ত  রয়রে। এই 13-

থির্ ধরর চলা হেলাটট হেলার সাম্প্রথতক্ পুর্রুজ্জীথব্তক্ররণর থভথত্ত থ রসরব্ ভূথেক্া হররখ্রে, ো 

সেৃক্তি ও হেলায় গের্ক্ারীরির সন্তুটি ব্ৃক্তির ক্ারণ  রয়রে।  

  

হেম্বটর কৃবষ কবেের্ার বরচার্ন এ. িল িম্বলর্, "এব্েররর হেট হেলা থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্ী 

অিার ক্ররত পারর তার হসরা থিক্গুরলা থর্রাপরি তুরল ধরররে, এব্ং এতটা সেয় পার  রয় 

োওয়ার পরর আরয়াক্তজত  ওয়ায় ব্াড়থত থব্রশষরের অর্ুভূথত থিরয়রে। পরব্তী ব্েররর জর্য 

পথরক্ল্পর্া ক্ররত থগরয় আোরির ক্ে নসূথচ ব্থধ নত ক্রার সুরোগ পাওয়া থর্রয়, থব্রশষ ক্রর কৃ্থষ ও 

েুব্রির সম্পথক্নত ক্তেয়াক্লারপর ক্িা হভরব্, ও এসব্ উরিযারগর থক্েু সংখ্যরক্র হক্ষরে সেন্বয় 

ক্ররত আোরির ক্াউথি হেলাগুরলার সারি ক্াজ ক্রার সুরোরগর ক্িা হভরব্ আেরা হরাোক্তিত 

হব্াধ ক্রথে। আথে ইরতােরধয 2022 সারল অসাধারণ থর্উ ইয়ক্ন হেট হেলা থিরর আসার 

প্রতীক্ষায় ররয়থে।" 

  

হেলা পবরচালক ট্রয় ওয়াির্ার িম্বলর্, "2021 সারলর হেলায় আোরির অজনর্ থর্রয় আথে 

গথব্ নত, ো সিলতার সরে পাথরব্াথরক্ আর্ে, ঐথত য, ও 2020 সারল আেরা সব্াই হে 

সংরোরগর অভাব্ হব্াধ ক্ররথে তা থিথররয় এরর্রে। 13-থির্ব্যাপী এই হেলার থিরর আসার িরল 

আেরা হেলায় গের্ক্ারীরির জর্য ক্ে নসূথচ আরয়াজর্ ক্রার ও আোরির হেলার প্রধার্ 

অব্লম্বর্, আোরির থব্রেতারির স ায়তা ক্রার ব্াড়থত সােি নয পারব্া। এটট এের্ এক্টট থসিান্ত 

ো আোরিররক্ আোরির সংস্থার্গুরলা হক্ন্দ্রীভূত ক্রার ও 2022 সারল সম্ভাব্য হসরা হেলার 

আরয়াজর্ ক্রার সুরোগ হিরব্।" 

  

বসম্বর্টর জর্ র্বিউ. েোবর্ওর্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়রক্নর কৃ্থষর প্রিশ নর্ী ও েুকু্রটর থশররােথণ 

থ রসরব্ ও হেরটর সাংসৃ্কথতক্ ঐথতর যর অংশ থ রসরব্ হেলাটট অর্য সব্থক্েুর হিরক্ আলািা 

 রয় িুরট উঠা জরুথর। ক্রয়ক্ িশক্ ধরর হসন্ট্রাল থর্উ ইয়রক্নর ক্ে নসন্ধার্ী োর্ুরষরা হেলার িুই 

সিার র ক্াজরক্ থ রর গ্রীষ্মক্ালীর্ পথরক্ল্পর্া গ্র ণ ক্রর আসরে। এটট স্পি হে হেলার 

ঐথত যগত সেয়সূথচরত থিরর আসাটা সব্ হেক্র াল্ডাররর স্বাি ন রক্ষা ক্ররব্। এক্টট 

অরপক্ষাকৃ্ত স্বল্প সেরয়র ও উন্নত োরর্র হেলার আরয়াজর্ ক্রার িৃঢ় প্রথতজ্ঞ েরর্াভাব্ ও 

পরব্তী ব্ের আসার আরগই এই থসিান্ত গ্র ণ ক্রায় আথে গভর্ নর হ াচুরলর প্রশংসা ক্থর।" 

  

বসম্বর্টর বেম্বেল ব র্ম্বচ িম্বলর্, "এক্ শতরক্র হব্থশ সেয় ধরর হেরটর এই হেলা থর্উ ইয়রক্নর 

কৃ্থষরক্ উিোপরর্র এক্টট আরয়াজর্ থ রসরব্ ভূথেক্া হররখ্ আসরে, এব্ং আেরা এই ঐথত য 

আররা হজারারলাভারব্ অব্যা ত রাখ্রত চাই। হেরটর এই হেলা 13-থিরর্ থিথররয় আর্াটা 

আোরির 4-H থশক্ষািী, গব্াথি পশু প্রিশ নর্ক্ারী, ও কু্ষদ্র ব্যব্সার োথলক্, সব্াই োরত গ্রােীণ 

ক্থেউথর্টটর অি নর্ীথতর গুরুেপূণ ন চাথলক্া শক্তিস্বরূপ তারির থর্রজরির টাউরর্র হেলাগুরলার 



সেয়সূথচর সারি প্রথতরোথগতা ক্রা োড়াই এই হেলায় অংশগ্র ণ ক্ররত পারর তা থর্ক্তিত ক্রার 

জর্য এক্টট সটঠক্ পিরক্ষপ। থর্উ ইয়রক্নর সেৃি কৃ্থষ থশরল্পর পূণ ন প্রিশ নর্ী হিখ্রত আসা হেলার 

িশ নক্রির জর্য হেলায় ব্যয় ক্রা প্রথতটট থির্ োর্সম্মত অথভজ্ঞতা ব্রয় আর্া উথচত। সম্ভাব্য 

হসরা অথভজ্ঞতা থর্ক্তিত ক্ররত হেলাটট সেন্বয় ক্রায় আথে গভর্ নর হ াচুরলর প্রথত কৃ্তজ্ঞ ও 

2022 সারল হেলা পথরিশ নর্ ক্রার প্রতযাশা রাথখ্।" 

  

অোম্বসেবল সদসে উইবলয়াে েোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "অসাধারণ থর্উ ইয়ক্ন হেট হেলা 

ঐথত যগতভারব্ থসরাথক্উরস গ্রীরষ্মর অব্সার্ থর্রিনশ ক্রর৷ েথিও আেরা ব্াথষ নক্ হেলার সারি 

সংথিি থব্রর্াির্, খ্াব্ার ও থব্থভন্ন ধররর্র আক্ষ নণ হিরক্ আর্ক্তেত  ই ও হসগুরলা উপরভাগ 

ক্থর, 18-থির্ ধরর চলা হেলা হভন্ডররির ও কৃ্ষক্রির জর্য োর্থসক্ চাপ সৃটি ক্রররে, অর্যার্য 

ক্াউথির হেলার সারি সাং থষ নক্  রয়রে, এব্ং সব্রশরষ এর প্ররয়াজর্ই থেল র্া। 13-থির্ব্যাপী 

হেলায় থিরর োওয়ার েধয থিরয় আেরা ব্থধ নত উপথস্থথত হিখ্রত পাওয়ার প্রতযাশা রাথখ্।" 

  

অোম্বসেবল সদসে র্র্া লুপাম্বর্না িম্বলর্, "অসাধারণ NYS হেলা আোরির হেটরক্, থব্রশষ 

ক্রর NY এর খ্ািয ও কৃ্থষরক্ তুরল ধরার জর্য এক্টট চেৎক্ার প্রিশ নর্ী। হেলাটট 13 থিরর্র 

িরেযারট থিরর আসরব্ শুরর্ আথে আর্ক্তেত। এটট 4-H এর েরতা প্রিশ নর্ক্ারীরির স  সংথিি 

সব্ার জর্য উচ্চ োরর্র অথভজ্ঞতা থর্ক্তিত ক্ররব্। আথে পরব্তী ব্েররর হেলা উপরভারগর েধয 

থিরয় 1841 সারল শুরু  ওয়া এই ঐথত য অব্যা ত রাখ্ার প্রতযাশা ক্থর।" 

  

ওম্বর্ার্ম্বর্গা কাউবির এদ্ধিবকউটটভ হজ. রায়ার্ েোকো র্, II িম্বলর্, "অসাধারণ থর্উ 

ইয়ক্ন হেট হেলা আোরির হিরশর অি ননর্থতক্ ও সাংসৃ্কথতক্ জীব্রর্র এক্টট গুরুেপূণ ন অংশ। 

এক্ই সারি এটট সেগ্র হেটজরুড় সুরোগ সৃটি ক্রর এের্ হেলা ও উৎসরব্র থব্স্তৃত ব্যব্স্থার 

এক্টট অংশ। আথে হেলাটট 13 থিরর্ থিরর আসা সেি নর্ ক্থর ক্ারণ এটট সব্ার জর্য সব্রচরয় 

থব্স্তৃত সুথব্ধা প্রিার্ ক্ররব্ ও হেলাটটরত গুণগত োরর্র থিরক্ র্জর হিয়ার সুরোগ ক্রর থিরব্।" 

  

বসরাবকউম্বসর হেয়র হির্ ওয়ালে িম্বলর্, "এব্ের এক্টট হেট হেলা আরয়াজর্ ক্রার িৃঢ় 

েরর্াব্রলর জর্য আথে হেলা পথরচালক্ ওয়াির্ার ও তার টটরের প্রশংসা ক্থর। তারা হক্াথভর্-

19 (COVID-19) হিরক্ সুরক্ষার জর্য সতক্নতােলূক্ পিরক্ষপসেূ  গ্র ণ ক্রর এোব্তক্ারলর 

িী নতে হেলার আরয়াজর্ ক্রররের্," ব্রলরের্ থসরাথক্উরসর হেয়র হব্র্ ওয়ালশ। "আথে জাথর্ 

ট্রয় ও তার টটে এব্েররর ক্ে নসূথচর সব্থক্েু পথরষ্কার-পথরচ্ছন্ন ক্রা ও হগাোরর্া হশরষ পরব্তী 

ব্েররর জর্য পথরক্ল্পর্া শুরু ক্ররব্। আথে েরর্ ক্থর গভর্ নর হ াচুল 13-থির্ব্যাপী ক্ে নসূথচ 

থিথররয় আর্ার োধযরে সটঠক্ থসিান্ত থর্রয়রের্। এটট এের্ এক্টট িরেযাট ো হলাক্জরর্র 

অংশগ্র ণ ক্রার ও হসরা অথভজ্ঞতা লারভর প্রচুর সুরোগ সৃটি ক্রর।" 

  

হের্াংম্বগা কাউবি হিয়ার হিার্ন অি বর্ম্বরক্টস ন-এর সদসে ও বর্উ ইয়কন হেম্বটর কৃবষ 

হেলা সম্পবকনত সবেবতর (Association of Agricultural Fairs) হপ্রবসম্বর্ি, জোসর্ লম্বরন্স 

িম্বলর্, "হেরটর কৃ্থষ হেলা সম্পথক্নত সথেথত গভর্ নর হ াচুরলর এই থসিারন্তর প্রশংসা ক্রর। এটট 

হেলাগুরলার েরধয সং ষ ন ক্োরব্ ও হেলাগুরলারত থব্থভন্ন ধররর্র থব্রেতারির উপথস্থথত থর্ক্তিত 

ক্ররব্। এোড়াও এটট কৃ্থষ থব্ষয়ক্ প্রিশ নর্ক্ারীরির, থব্রশষ ক্রর তরুণ প্রিশ নর্ক্ারীরির তারির 

থর্রজরির ক্াউথির হেলা ও হেরটর হেলা উভরয়র অংশ  ওয়ার সুরোগ থিরব্।" 

  



বর্উ ইয়কন িাে ন িুেম্বরার (New York Farm Bureau) হপ্রবসম্বর্ি হর্বভর্ বিোর িম্বলর্, 

"হেরটর ও ক্াউথির হেলাগুরলা থর্উ ইয়ক্ন হেরটর গ্রােীণ অথভজ্ঞতার এক্টট গুরুেপূণ ন অংশ, 

এটট থব্রশষ ক্রর আোরির তরুণরির থশক্ষােূলক্ ক্ে নসূথচ ও গব্াথি পশু পালরর্র োধযরে হব্রড় 

উঠা ও হশখ্ার সুরোগ ক্রর হিয়। খ্াোরর ও খ্াোররর ব্াইরর হশখ্ার সুরোগগুরলা সেৃি ক্রার 

োধযরে হেলায় গের্ক্ারীরির কৃ্থষর সারি আররা ভারলাভারব্ সংরোগ ক্থররয় হিয়ার উপায় 

অর্ুসন্ধার্ ক্রায় আেরা গভর্ নর হ াচুরলর প্রশংসা ক্থর।" 

  

হচোর'স গোটস ন এন্ড টোটাস ন (Chester's Gators & Taters) এর কোম্বেরর্ েুম্বর িম্বলর্, 

"13 থিরর্ থিরর আসার এই পথরব্তনরর্র ব্যাপারর আথে হরাোক্তিত। এটট আোর ক্ে নচারীরিররক্, 

আোর থর্রজরক্ ও আোর হক্াম্পাথর্রক্ আোরির ক্াে নেে থব্ভি ক্রা অিব্া থর্উ ইয়রক্নর 

এক্টট হেলা ব্াি থিরয় অর্যটট হব্রে হর্য়া োড়াই হিরশর িু’টট ব্ৃ ত্তে হেলায় অংশগ্র রণর 

সুরোগ ক্রর হিয়।" 

  

পোরার্াইজ হকাম্পাবর্জ (Paradise Companies)-এর গ্রোদ্ধজ জাজারা, বভলা বপম্বজ 

বিম্বট (Villa Pizze Fritte) ও অর্োর্ে হেলা েোম্বন্ডর অপাম্বরটররা িম্বলর্, "অসাধারণ থর্উ 

ইয়ক্ন হেট হেলা সব্রচরয় ভারলাভারব্ অর্ুটিত  য় েখ্র্ এটট 13 থির্ ধরর চরল। র্তুর্ প্রশাসর্ 

পথরোরণর তুলর্ায় গুণগত োরর্র থিরক্ র্জর থিরচ্ছ হিরখ্ আথে আর্ক্তেত। এটট সব্ার জরর্যই 

ভারলা  রব্ এব্ং তারপররও এই হেলা হেরটর সব্ নব্ৃ ৎ ও গ্রীরষ্মর হসরা উৎসব্  রব্।" 

  

হ র্বর'স হ র্  াউজ (Henry's Hen House) এর হকবভর্ হ র্বর িম্বলর্, "এটটই সটঠক্ 

ক্াজ। আেরা 18 থিরর্ ো ক্ররব্া তা 13 থিরর্ই ক্ররত পাথর। এটট আোরিররক্ আোরির 

ব্যব্সাগুরলা আররা ভারলাভারব্ থর্য়ন্ত্রণ ক্রার এব্ং হেলায় গের্ক্ারীরির জর্য হসরা ক্াজটুকু্ 

ক্রার সুরোগ ক্রর থিরব্।" 

  
  

### 
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