
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/22/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

রূপান্তরমূলক হেস্ট NY কম নসূবির 10ম িাবষ নকী সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর ফ্ল্োগবেপ স্থার্ীয় খািার খার্, স্থার্ীয় পার্ীয় পার্ করুর্ কম নসূবি 100 

বমবলয়র্ ডলাম্বররও হিবে অি ননর্বিক প্রভাি হরম্বখম্বে  

  

বিঙ্গার হলকস ওম্বয়লকাবমিং হসন্টাম্বরর ওম্বপর্  াউজ বর্উ ইয়কন হস্টম্বের কৃষক ও কৃবষ 

উৎপাদকম্বদর এিিং আঞ্চবলক পর্ নেম্বর্র অিার করা বিষয়গুম্বলার উপর আম্বলাকপাি 

করম্বে  

  

2023 সাম্বল হস্টেজুম্বে হেস্ট NY িাজারগুম্বলাম্বি ধারািাব ক উদর্াপর্ অর্ুষ্ঠার্ 

আম্বয়াজম্বর্র পবরকল্পর্া করা  ম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হজনর্ভায় থিঙ্গার হলক্স ওনয়লক্াম হসন্টানর এক্টি থিনেষ ওনের্ 

 াউনজ হেনির হিে NY (Taste NY), থর্উ ইয়নক্নর অথিথসয়াল 'স্থার্ীয় খািার খার্, স্থার্ীয় 

োর্ীয় োর্ ক্রুর্' ক্ম নসূথির 10 িছর েূথতন উদযাের্ অর্ুষ্ঠানর্র উনবাধর্ ক্নরর্। ইনভন্টটি থর্উ 

ইয়ক্ন হেনির কৃ্ষক্নদর এিং খাদয ও োর্ীয় উৎোদর্ক্ারীনদর, এিং হসইসানি আঞ্চথলক্ 

েয নির্ গন্তিযগুনলার বিথিত্র্য ও অর্র্যতা প্রদে নর্ ক্নরনছ। আজনক্র এই উদযাের্ 2023 সানল 

ক্ম নসূথিটির 10 িছনর েদাে ননের মাইলিলক্ ও সিলতার স্বীকৃ্থতস্বরূে হেিজনুে 

ধারািাথ ক্ভানি উদযােনর্র েথরক্ল্পর্া ক্রা অর্ুষ্ঠার্গুনলার প্রিমটির সূির্া ক্রনছ, হয ক্ম নসূথি 

থর্উ ইয়ক্ন হেনির উৎোদর্ক্ারীনদর জর্য 100 থমথলয়র্ ডলানররও হিথে অি ননর্থতক্ প্রভাি 

থর্নয় এনসনছ।  

  

"গত এক্ দেনক্ হিে NY গুেমার্, সৃজর্েীলতা, ও প্রিল আগ্রন র জর্য সুেথরথিত এক্টি 

স্বীকৃ্ত ব্র্যান্ড  নয় উনেনছ," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "হিে NY  নে আমানদর িৃ ৎ হেনির 

প্রথতটি হক্াোয় অিথস্থত িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুনলার ক্াছ হিনক্ হসরা খাদয, োর্ীয়, ও উে ানরর 

েেযগুনলা প্রদে নর্ ক্রার মাধযনম থর্উ ইয়নক্নর কৃ্ষক্ ও উৎোদক্নদর প্রসার িৃদ্ধি ক্রার জর্য 

আমানদর থমেনর্র এক্টি মূল থভথিস্বরূে। আজ হিে NY-এর দেম িাথষ নক্ী উেলনে 

িছরিযােী উদযাের্ শুরু  ওয়ার হ াষো থদনত হেনর আথম গথি নত এিং আথম আমানদর কৃ্থষ 

িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুনলা এিং আমানদর স্থার্ীয় থর্উ ইয়নক্নর েেযগুনলার প্রসানর স ায়তা ক্রা 

িাথলনয় যাওয়ার প্রতযাো রাথখ।"  

  



িাল ু ওয়ার ের হিনক্ হিে NY উনেখনযাগযভানি হিনে উনেনছ এিং েেযগুনলা এখর্ থর্উ 

ইয়ক্ন হেিজনুে প্রায় 70টি জায়গায় োওয়া যানে, যার মনধয 11টি আঞ্চথলক্ ওনয়লক্াম 

হসন্টার, থিমার্িন্দর, হেি োক্ন, জযাথভিস হসন্টার (Javits Center), এিং আনরা অর্যার্য স্থার্ 

অন্তভভ নক্ত রনয়নছ। এছাোও গত এক্ দেনক্ হিে NY PGA িভ যর, 2023 FISU ওয়ার্ল্ন 

ইউথর্ভাথস নটি হগমস (2023 FISU World University Games), এিং সারানিাগা হরস হক্াস ন 

(Saratoga Race Course) ইতযাথদর মনতা িৃ ৎ হপাটিনং ইনভন্টগুনলানত হিে NY-এর 

েেযগুনলা থর্নয় যাওয়ার জর্য িৃ ৎ হপািনস হভর্ুযগুনলা, হযমর্ MVP এনরর্া এিং ি্লু ক্রস 

এনরর্ার সনঙ্গ অংেীদার  নয়নছ, এিং  াই হপ্রািাইল ইনভন্ট অগ নার্াইজারনদর সনঙ্গ 

অংেীদাথরনের সম্পক্ন গের্ ক্নরনছ।  

  

থিঙ্গার হলক্স ওনয়লক্াম হসন্টানর আজনক্র উনবাধর্ী উদযাের্ অর্ুষ্ঠার্ দে নর্ািীনদরনক্ থর্উ 

ইয়নক্নর কৃ্ষক্ ও উৎোদক্নদর সনঙ্গ েথরিয় ক্থরনয় হদওয়ার জর্য আঞ্চথলক্ কৃ্থষ, েয নির্, ও 

স ায়তামূলক্ অংেীদারনদর এক্সনঙ্গ থর্নয় এনসনছ, যানদর েেযগুনলা ওনয়লক্াম হসন্টানর 

োওয়া যানে। এই ইনভনন্ট েনেযর র্মুর্া থর্নয় উেথস্থত  ওয়া হভন্ডরনদর মনধয রনয়নছ হমাথক্ং 

হিইলস থডথেলাথর (Smokin' Tails Distillery), হরড জযানক্ি অরিাডনস (Red Jacket 

Orchards), মুরান্ডা থিজ (Muranda Cheese), 4J এর NVR হপোথি সস (4J's NVR Specialty 

Sauces), 3 ব্র্াদাস ন ওয়াইর্াথরস (3 Brothers Wineries), িালক্াস নর্ ওয়াইর্াথর (Fulkerson 

Winery), আি নার থ ল হগ্রোথর এন্ড ওয়াইর্াথর (Arbor Hill Grapery & Winery), থসরাে এ'লা রুনয় 

(Syrup a'La Rue), থব্র্উয়াথর আনডনথর্স (Brewery Ardennes), হজনর্ভা থরডস (Geneva 

Reads), ক্ারমা সস (Karma Sauce), হগারনমি িািার েে (Gourmet Butter Shop), মামা'স 

গি ইউ ক্যািাথরং (Mama's Got You Catering), থগ্রর্  ািন অি দয থিঙ্গার হলক্স® (Green 

Heart of the Finger Lakes®), এিং থর্উ ইয়ক্ন থক্নির্ (New York Kitchen)। হসইসানি, 

ওনয়লক্াম হসন্টারটি সি হক্র্াক্ািার উের 10 েতাংে ছাে, 0.99 ডলানর আইসদ্ধক্রম, এিং 10 

িছনরর মাইলিলক্ অজনর্ উদযােনর্র অংে থ নসনি এক্টি থিনেষ থগভএওনয় িানেি দ্ধজনত 

হর্ওয়ার সুনযাগ প্রদার্ ক্নরনছ।  

  

2018 সানল প্রিম িালু  ওয়া, থিঙ্গার হলক্স ওনয়লক্াম হসন্টানরর হিে NY মানক্নি থিঙ্গার 

হলক্স অঞ্চনলর এিং হেিজনুে থিথভন্ন অঞ্চনলর খাদয ও োর্ীয় উৎোদক্নদর প্রিার-প্রসানরর 

জর্য এলাক্ার ক্রযািি োর্ীয়, কৃ্থষ, এিং রান্নার হভন্ডরনদর সনঙ্গ থর্থিেভানি ক্াজ ক্নর িানক্। 

িাল ু ওয়ার ের হিনক্, এই ওনয়লক্াম হসন্টার 280-এরও হিথে হভন্ডনরর ক্াছ হিনক্ থর্উ 

ইয়নক্নর 1,900টিরও হিথে েেয এই মানক্ননি থর্নয় এনসনছ। 2022 সানল, এই ওনয়লক্াম 

হসন্টানরর হমাি থিদ্ধক্রর েথরমাে থছল প্রায় 430,000 ডলার, আনগর িছনরর তভলর্ায় প্রায় 1.7 

েতাংে হিথে, এিং থর্উ ইয়ক্ন হেনির হসরা অথভজ্ঞতা হর্ওয়ার জর্য 235,600-এরও হিথে 

থভদ্ধজির এই মানক্ননি ভ্রমে ক্নরনছর্।  

  

 হস্টম্বের কৃবষ কবমের্ার বরিাডন এ. িল িম্বলর্, "10 িছর ধনর, হিে NY থর্উ ইয়নক্নর অিার 

ক্রা সি হসরা েনেযর প্রিার-প্রসানরর ক্াজ ক্নর আসনছ, যার মনধয থিজ ও আইসদ্ধক্রম হিনক্ 

শুরু ক্নর জযাম ও হজথল, মযােল থসরাে, ক্রযািি োর্ীয়, ক্যাদ্ধন্ড, এমর্থক্ উে ার সামগ্রী হযমর্ 

হমামিাথত ও সািার্ অন্তভভ নক্ত রনয়নছ। এই ক্ম নসূথি আমানদর উৎোদক্নদর ক্নোর েথরশ্রনমর 

উের আনলাক্োত ক্রা এিং তানদর অিার ক্রা েেযগুনলার সনঙ্গ র্তভর্ হভাক্তানদরনক্ েথরিয় 



ক্থরনয় হদওয়ার মাধযনম আমানদর উৎোদক্নদর উের িযােক্ প্রভাি হিনলনছ। এিছর হিে 

NY-এর এক্ দেক্ েূথতন উদযাের্ ক্রনত হেনর আথম উেথসত এিং সামনর্ এক্টি উদ্দীের্ােূে ন 

িছনরর জর্য অধীর আগ্র  থর্নয় অনেো ক্রথছ।"  

  

এম্পায়ার হস্টে হডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) হপ্রবসম্বডন্ট, CEO ও 

কবমের্ার হ াপ র্াইে িম্বলর্, "হিে NY ক্ম নসূথির এক্ দেক্ েূথতন উদযােনর্র এই সমনয় 

সিাইনক্ অথভর্ন্দর্। এই িমৎক্ার উনদযাগ হেনির হসরা মার্সম্মত কৃ্থষ েেযগুনলা প্রদে নর্ 

ক্নর আসনছ এিং অসাধারে সািলয অজনর্ ক্নরনছ, যা থর্উ ইয়ক্ন হেনির েয নির্ থেল্পনক্ িৃদ্ধি 

ক্নরনছ এিং সামথগ্রক্ অি নর্ীথতনক্ স ায়তা ক্নরনছ।"  

  

হজম্বর্ভা বসটে মোম্বর্জার অোবম হ র্ড্রিক্স িম্বলর্, "হজনর্ভা থসটি এই িছরিযােী উদযাের্ 

সূির্া ক্রার অর্ুষ্ঠার্ আনয়াজর্ ক্রনত হেনর সম্মাথর্ত হিাধ ক্রনছ। হিে NY স নযাথগতার 

মাধযনম থিনের থিথভন্ন স্থার্ হিনক্ আগত দে নর্ািীনদর ক্ানছ আমানদর স্থার্ীয় কৃ্ষক্ ও 

উৎোদক্নদর ক্াজগুনলা প্রদে নর্ ক্রার সেমতা হেনয় আমরা কৃ্তজ্ঞ। থর্উ ইয়ক্নিাসীরা হক্র্ 

স্থার্ীয়ভানি উৎোথদত খািার খাওয়া এিং োর্ীয় োর্ ক্রার থিষয়টি থর্নয় এত গথি নত তা 

সথতযক্ার অনি ন হদথখনয় হদওয়ার জর্য আমানদরনক্ সুনযাগ ক্নর হদওয়া এই অংেীদাথরনের 

দেম জন্মিাথষ নক্ী উদযােনর্র এই সমনয় আথম সিাইনক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই।"  

  

বিঙ্গার হলকস ওম্বয়লকাম হসন্টাম্বরর মাম্বকনে মোম্বর্জার হজবর্িার কাইম িম্বলর্, 

"িছরিযােী হিে 10ম উদযাের্ শুরু  ওয়ার অিস্থার্ থ নসনি থর্ি নাথিত  ওয়া থিঙ্গার হলক্স 

ওনয়লক্াম হসন্টানরর জর্য এক্টি সম্মার্জর্ক্ িযাোর। হিে NY ক্ম নসূথির অংে  নত োরা 

এক্টি সনন্তাষজর্ক্ িযাোর, হযখানর্ আমরা থিঙ্গার হলক্স অঞ্চনলর প্রথত মনর্ানযাগ থদনয় থর্উ 

ইয়ক্ন হেনির প্রািভয ননক্ তভ নল ধরথছ। িাল ু ওয়ার ের হিনক্ আমানদর প্রদে নর্ ক্রা 65% েেয 

আমানদর অঞ্চনলর হভন্ডরনদর ক্াছ হিনক্ সংগ্র  ক্রা  নে। যথদ আেথর্ হসন্টারটি থভদ্ধজি র্া 

ক্নর িানক্র্, তা নল আমরা আের্ানক্ এটি ক্রনত উৎসাথ ত ক্রথছ, ক্ারে আমরা এক্টি ক্থি 

লয়াথি ক্ম নসূথি, ক্রযািি োর্ীনয়র স্বাদ হর্ওয়া এিং গ্রীষ্মক্ালীর্ মাসগুনলানত স্থার্ীয় সযান্ডউইি 

ও সনতজতােূে ন োর্ীয় উেনভাগ ক্রার জর্য হলনক্র োনে িসার জায়গা অিার ক্রথছ।"  

  

বিঙ্গার হলকস বভড্রজেস ন কাম্বর্কের্ (Finger Lakes Visitors Connection)-এর 

হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO ভোম্বলবর র্িলাউি িম্বলর্, "হজনর্ভায় থিঙ্গার হলক্স ওনয়লক্াম 

হসন্টানর আনয়াদ্ধজত অর্ুষ্ঠার্টি আমানদর েয নির্ থেল্প এিং 'থর্উ ইয়নক্নর ভানলা রুথির' মধযক্ার 

সম্পনক্নর দৃষ্টান্ত। হিে NY-এর জর্য এক্টি থপ্রথময়ার হলানক্ের্ থ নসনি, থিঙ্গার হলক্স 

ওনয়লক্াম হসন্টার দে নর্ািীনদরনক্ থর্উ ইয়নক্ন উৎেন্ন েেযগুনলার থিথভন্নতা ও বিথিনত্র্যর সনঙ্গ 

েথরিয় ক্থরনয় হদয়। িহু দে নর্ািীর জর্য েরিতী ধাে  নে এসি আইনিম হক্ািায় বতথর  নয়নছ 

এিং ক্ারা বতথর ক্নরনছ তা জার্নত িাওয়া। এক্টি ওনয়লক্াম হসন্টার থ নসনি, এই টিম 

আর্নন্দর সনঙ্গ উৎোদর্ক্ারীনদর সম্পনক্ন এিং আনরা স্বাদ হর্ওয়ার জর্য হক্ািায় থভদ্ধজি 

ক্রনত  নি হসসি স্থানর্র তিয হেয়ার ক্নর িানক্। দে নর্ািীরা লম্বা সময় ধনর অিস্থার্ ক্নরর্, 

আিার থভদ্ধজি ক্নরর্, এিং িাথে থিনর আমানদর েেযগুনলার হখা োঁজ ক্নরর্। হিে NY আমানদর 

স্থার্ীয় অি নর্ীথতর জর্য থতর্টি েনের থিজয়ী  ওয়ার মনতা এক্টি িযাোর।"  

  



হরড জোম্বকে অরিাম্বডনর িাম ন হস্টার মোম্বর্জার র্ািাবল িাবরস িম্বলর্, "হরড জযানক্ি 

অরিাডন শুরুর সময় হিনক্ই হিে NY-এর গথি নত সমি নক্ ও অংেীদার  নয় আনছ। থর্উ ইয়ক্ন 

হেিজনুে হছাি হছাি িযানি, অর্র্য সি েেয প্রদে নর্ ক্রার মধয থদনয় হিে NY এই থেনল্প িহু 

প্রথতষ্ঠার্নক্ হিনে উেনত সা াযয ক্নরনছ। আমরা 10 িছর েূথতন উদযাের্ ক্রনত এিং আগামী 

10 িছনরর শুভক্ামর্ায় আমানদর (জনুসর) গ্লাস উোঁিভ  ক্রথছ।"  

  

বির্  ােন অি দে বিঙ্গার হলকস®-এর মাবলক হজিবর এইি. ওম্বয়লস িম্বলর্, "হিে NY-

এর 10 িছর েূথতন উদযাের্ অর্ুষ্ঠানর্র অংে  নত হেনর আমরা আর্দ্ধন্দত। এটি আমানদর জর্য 

থিনেষভানি অি নেূে ন ক্ারে আমরা এই 10 িছনরর মনধয ছয় িছনরর দী ন সময় ধনর হজনর্ভা 

থিঙ্গার হলক্স ওনয়লক্াম হসন্টানর হভন্ডর থ নসনি িাক্ার অসাধারে সুনযাগ হেনয়থছলাম। হিে 

NY এিং থগ্রর্  ািন অি দয থিঙ্গার হলক্স® আমানদর জর্য আমানদর হেি ও অঞ্চনলর অিার 

ক্রা সমস্ত ভানলা দ্ধজথর্নসর প্রতীক্।"  

  

কম্বর্ নল হকাঅপাম্বরটেভ এক্সম্বের্ের্ সাবলভার্ কাউবন্ট (Cornell Cooperative 

Extension Sullivan County)-এর হপ্রািাম বডম্বরক্টর ভোম্বর্সা হপম্বরাবেয়ার্ িম্বলর্, 

"হিে NY ক্ম নসূথির 10 িছর েূথতন থর্উ ইয়নক্নর কৃ্থষ খানতর প্রথত থর্নিথদত প্রনিষ্টার এক্ দেক্ 

অথতক্রান্ত  ওয়া থর্নদনে ক্রনছ। হেিজনুে আমানদর ক্থমউথর্টিগুনলানত কৃ্ষক্ ও 

উৎোদক্নদর উের এটি হয ইথতিািক্ প্রভাি হরনখনছ তার জর্য আমরা কৃ্তজ্ঞ। এই ক্ম নসূথি 

স নযাথগতা ও অংেীদাথরনের েদ্ধক্তর এক্টি প্রমাে, এিং আমরা আগামী িছরগুনলানত আমানদর 

কৃ্ষক্নদর ও স্থার্ীয় েুদ্র িযিসায়ীনদর হসিা হদওয়া অিযা র রাখার জর্য অঙ্গীক্ারািি রনয়থছ। 

আমানদর  াডসর্ ভযাথল | ক্যািথেলস ওনয়লক্াম হসন্টার এিং ShopTasteNY.com-এর 

ক্ায নক্রম েথরিালর্ার মধয থদনয় এই মাইলিলক্ অজননর্র এক্টি অংে  নত হেনর আমরা সমস্ত 

অজননর্র জর্য গথি নত এিং আমরা যানদরনক্ হসিা প্রদার্ ক্রথছ তানদর জর্য আনরা হিথে 

সুনযাগ-সুথিধা বতথর ক্রার প্রতযাো রাথখ।"  

  

মুরান্ডা বিম্বজর পােনর্ার েম মুম্বর িম্বলর্, "মুরান্ডা থিজ হিে NY ক্ম নসূথির শুরুর সময় 

হিনক্ই এটির এক্টি গথি নত অংেীদার থ নসনি রনয়নছ। এই অংেীদাথরে আমানদর িযিসানক্ 

হিনে উোর সুনযাগ ক্নর থদনয়নছ। হিে NY ক্ম নসূথি দে নর্ািীনদরনক্ এখানর্ থর্উ ইয়নক্ন এিং 

অর্যত্র্ অর্র্য সুনযাগ-সুথিধাগুনলার সনঙ্গ সংযুক্ত  ওয়ার সেমতা প্রদার্ ক্নর। অর্ুগ্র  ক্নর 

েরিতী 10 িছর এিং তারও সামনর্র সময়গুনলার শুভক্ামর্ায় গ্লাস উোঁিভ  ক্রুর্।"  

  

এিছর হিে NY-এর 10ম িাথষ নক্ী উদযােনর্র জর্য হেিজনুে ধারািাথ ক্ভানি থক্ছভ  ইনভন্ট 

আনয়াজর্ ক্রার েথরক্ল্পর্া গ্র ে ক্রা  নয়নছ, যার মনধয থর্উ ইয়ক্ন হেি থ্রুওনয় অিথরটি (New 

York State Thruway Authority) এিং থর্উ ইয়ক্ন হেনির েথরি র্ থিভানগর (New York State 

Department of Transportation) থডোিননমনন্টর অংেীদারনদর বারা েথরিাথলত ওনয়লক্াম 

হসন্টারগুনলানত  ওয়া আনয়াজর্ও অন্তভভ নক্ত রনয়নছ। এছাোও  10 িছর েূথতন ক্ম নসূথির 

মাইলিলক্স্বরূে  ির্াগুনলার উের আনলাক্োত ক্রা এক্টি থিনেষ ওনয়ি হেজ, হসােযাল 

থমথডয়া ক্যানম্পইর্, এিং আনরা অনর্ক্ থক্ছভ র মাধযনম এই মাইলিলক্ উদযাের্ ক্রা  নি। 

হসইসানি, ShopTasteNY.com সারা িছর িযােী হেিজনুে থির্ামূনলয থেথেং অিার ক্নর এিং 

প্রথতটি অঞ্চনলর েেযগুনলার 10ম িাথষ নক্ীর মাস িলাক্ালীর্ সমনয় থিনেষ ছাে হদওয়ার মাধযনম 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftaste.ny.gov%2Ftaste-nys-10-year-timeline&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61a4cd4dd56b43eee7e308db15028e2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126872969233362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k3sKpMjOck9pkxUcH6m8vKHxT1v8eklanaiweX10lK0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftaste.ny.gov%2Ftaste-nys-10-year-timeline&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61a4cd4dd56b43eee7e308db15028e2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126872969233362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k3sKpMjOck9pkxUcH6m8vKHxT1v8eklanaiweX10lK0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshoptasteny.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61a4cd4dd56b43eee7e308db15028e2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126872969233362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zunkVZPkVp%2FQxT3hBidYfeikHS9boSP%2F%2B6PlmI0YG3A%3D&reserved=0


হেিজনুে #TasteTurns10 উদযােনর্র প্রথত সম্মার্ জার্ানি। েরিতী ইনভন্টটি মািন মানস 

সাদার্ ন টিয়ানর আনয়াজর্ ক্রা  নি এিং িােথত ইনভন্টগুনলা সম্পথক্নত তিয োওয়ার ের 

হসগুনলা Taste.NY.gov ওনয়িসাইনি হোে ক্রা  নি।  

  

বিঙ্গার হলকস ওম্বয়লকাম হসন্টাম্বরর হেস্ট NY মাম্বকনে সম্পম্বকন  

থিঙ্গার হলক্স ওনয়লক্াম হসন্টানরর হিে NY মানক্নি স্থার্ীয় কৃ্ষক্নদর িানষর মাধযনম 

উৎোথদত তাজা উোদার্ ও েেয হিনক্ বতথর গরম ও োণ্ডা দুেুনরর খািানরর অেের্ অিার 

ক্নর। এছাোও এই মানক্নি থর্উ ইয়ক্ন হেনি বতথর  ওয়া ওয়াইর্, থিয়ার, ও থসডার, গ্রযাি-এন্ড-

হগা স্ন্যাক্স, ও উে ার সামগ্রী অিার ক্নর িানক্। হসইসানি, এই ওনয়লক্াম হসন্টার এই 

অঞ্চনলর েয নির্ থেনল্পর উের আনলাক্োত ক্রনছ, হযখানর্ হসন্টারজনুে এক্াথধক্ 

ইন্টারঅযাক্টিভ আই লাভ থর্উ ইয়ক্ন থক্য়ে অিথস্থত, হযগুনলা দে নর্ািীনদরনক্ এই অঞ্চল 

সম্পনক্ন তানদর জ্ঞার্ েরীো ক্নর হদখনত অিিা এক্টি যাত্র্ার েথরক্ল্পর্া বতথর ক্রার সুনযাগ 

ক্নর থদনে।  

  

হেস্ট NY সম্পম্বকন  

হিে NY থর্উ ইয়ক্ন হেনি িাষকৃ্ত, উৎোদর্কৃ্ত, িা প্রদ্ধক্রয়াকৃ্ত খাদয ও োর্ীনয়র গুেমার্, 

বিথিত্র্য, ও অি ননর্থতক্ প্রভানির উের আনলাক্োত ক্নর। হিে NY-এর লেয  নলা ইনভন্ট, 

খুিরা হদাক্ানর্র জায়গা, ও অংেীদাথরনের মাধযনম উৎোদক্নদর জর্য র্তভর্ সুনযাগ-সুথিধা 

বতথর ক্রা, হযমর্ হগ্রি থর্উ ইয়ক্ন হেি হিয়ানর এিং হিিনেজ হেি োনক্ন িারনেস 

িভর্ নানমনন্ট। গত 10 িছনর, হিে NY এই ক্ম নসূথিনত অংেগ্র েক্ারী আর্ুমাথর্ক্ 2,000 খাদয ও 

োর্ীয় উৎোদক্নক্ খুিরা থিক্রনয়র আউিনলি, ইনভন্ট, ও পন্সরথেনের মাধযনম স ায়তা 

ক্নরনছ। 2022 সানল, থর্উ ইয়নক্নর ওনয়লক্াম হসন্টারগুনলার মাধযনম 311 জর্ র্তভর্ উৎোদক্ 

এই ক্ম নসূথিনত যুক্ত  নয়নছর্। এছাো হিে NY-এর খাদয ও োর্ীয় িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুনলা 

থর্নজনদর েনেয থর্উ ইয়নক্ন িাষকৃ্ত ও উৎোথদত উোদার্গুনলা িযি ার ক্রার মাধযনম হেনির 

কৃ্ষক্নদরনক্ স ায়তা ক্নর িানক্।  

  

###  
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