
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/14/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ম্োপল ম্াস উপলম্বে বর্উ ইয়কন হেম্বে ম্োপল বেম্বের প্রচার শুরু 

কম্বরম্বের্  

  

2022 সাম্বল বর্উ ইয়কন 845,000 গোলর্ হরকর্ন পবরম্াণ ম্োপল বসরাপ উৎপাদর্ 

কম্বরম্বে যা জাতীয় পয নাম্বয় বিতীয়  

  

18-19 এিং 25-26 ম্াচন ম্োপল উইম্বকম্বে অংেগ্র ণ কম্বর পুম্বরা ম্াচন জুম্বে বিম্বেষ 

প্রচাম্বরর ম্াধ্েম্বম্ স্থার্ীয় উৎপাদকম্বদর সম্ি নর্ জার্াম্বত বর্উ ইয়কনিাসীগণ আহ্বার্ 

জাবর্ম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্নবাসীদের তাদের স্থার্ীয় ম্যাপল উৎপােক্দের সম্ি নর্ 

জার্াদর্ার আহ্বার্ জাথর্দয়দের্। গভর্ নর থর্উ ইয়দক্নর আসন্ন ম্যাপল উইদক্দের ইদভন্ট ও 

ক্ার্ নক্রদম্র রূপদরখা প্রক্াশ ক্দরদের্ র্া পুদরা ম্াস জদুে অর্যার্য থবদশষ ইদভন্ট ও প্রচাদরর 

পাশাপাথশ 18-19 এবং 25-26 ম্াচন অর্ুষ্ঠিত  দব। থর্উ ইয়দক্নর ম্যাপল উৎপাের্ক্ারীগণ 2022 

সাদল 845,000 গযালর্ ম্যাপল থসরাপ উৎপাের্ ক্দর এক্ষ্ঠি হরক্র্ন-সষৃ্ঠিক্ারী বেদরর সাক্ষী 

 দয়দের্। জাতীয়ভাদব ম্যাপল উৎপােদর্ থর্উ ইয়ক্ন হেি থিতীয় স্থার্ ধদর হরদখদে।  

  

"থর্উ ইয়দক্ন ম্যাপদলর উৎপাের্ সম্দৃ্ধ ক্দর এই থশল্পষ্ঠি হরক্র্ন গদে চদলদে এবং জাতীয়ভাদব 

এই থম্ষ্ঠি ফসদলর সাথরদত এষ্ঠি থিতীয় স্থাদর্ রদয়দে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হর্ সম্স্ত 

উৎপােক্ আম্াদের উপদভাগয সুস্বােু, উদ্ভাবর্ী ও অর্র্য ম্যাপল পণয ততথরদত ক্দ ার পথরশ্রম্ 

ক্দর আথম্ তাদের সাধুবাে জার্াই এবং স্থার্ীয় থবদক্রতাগণ অফার ক্দর এম্র্ থক্েু থবশ্ব-ম্াদর্র 

আইদিদম্র র্ম্ুর্া সংগ্রদ  আথম্ সম্স্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীদক্ এই ম্াদসর ম্যাপল সপ্তা াদে 

অংশগ্র ণ ক্রার আহ্বার্ জার্াই।"  

  

ম্যাপল উৎপােদর্র হক্ষদে এর রয্াঙ্কং োোও থর্উ ইয়ক্ন ম্াথক্নর্ র্ুক্তরাদের ম্দধয িযাপদর্াগয 

ম্যাপল গাদের ব ৃত্তম্ থরদসাস ন এবং 2,000-এরও হবথশ ম্যাপল থচথর্ প্রস্তুতক্ারক্দের হক্ন্দ্রস্থল। 

2022 সাদল, থর্উ ইয়দক্নর ম্যাপল থশল্প 2.9 থম্থলয়র্ িযাপ বযব ার ক্দরথেল র্া এক্ বেদর 

সদব নাচ্চ সংখযক্ িযাদপর থ সাদব 2021-এর হরক্র্নদক্ োথেদয়দে। থর্উ ইয়ক্ন হেি থর্পািনদম্ন্ট 

অব এথগ্রক্ালচার অযাে ম্াদক্নিস (The New York State Department of Agriculture and 

Markets) থর্উ ইয়ক্ন হেি বাদজদির ম্াধযদম্ ম্যাদপল থশল্পদক্ এথগদয় থর্দত স ায়তা ক্দর—র্ার 

ম্দধয রদয়দে প্রচার ও থশক্ষামূ্লক্ হপ্রাগ্রাদম্র জর্য অি নায়র্—হসইসাদি ক্দর্ নল ইউথর্ভাথস নষ্ঠির 



ম্যাপল হপ্রাগ্রাদম্র আর্ নি ষ্ঠিথচং ফদরদের ম্দতা গদবষণা প্রক্দল্প থবথর্দয়াগ এবং এর NYS 

হগ্রাউর্ অযাে সাষ্ঠিনফাইর্ ও হিে NY (Taste NY) ম্াদক্নষ্ঠিং হপ্রাগ্রাম্।  

  

ম্োম্বপল উইম্বকে  

প্রথত বের ম্াচন ম্াস জদুে, থবদশষ ক্দর, ম্াচন 18-19 এবং 25-26 সপ্তা াদে, হেি জদুে ম্যাপল 

খাম্ারগুদলা উৎস হিদক্ খা াঁষ্ঠি ম্যাপল থসরাদপর স্বাে গ্র দণর সুদর্াগ প্রোদর্ জর্সাধারদণর জর্য 

তাদের েরজা উন্মুক্ত ক্দর হেয় এবং থর্উ ইয়ক্ন হেদি ম্যাপল থসরাপ ততথরর অর্র্য পাথরবাথরক্ 

ঐথতদ যর ধারা বজায় রাদখ। NYS হগ্রাউর্ অযাে সাষ্ঠিনফাইদর্র অদর্ক্ উৎপাের্ক্ারীগণ িুযর 

এবং পযার্দক্ক্ হেক্ফাে অফার ক্দর, ম্যাপল পণয থবঙ্ক্র ক্দর এবং থসরাপ ততথরর প্রঙ্ক্রয়া 

প্রেশ নর্ ক্দর র্ার ম্দধয রদয়দে গাদে বালথত ঝুথলদয় রাখার ঐথত যগত পদ্ধথত বা ভযাকু্য়াম্ 

পদ্ধথত বযব ার ক্দর গাে প্রথত রদসর ফলর্ বাোদর্ার আদরা অতযাধুথর্ক্ পদ্ধথত। 2023 সাদল 

ম্যাপল উইদক্েগুদলা প্রায় 150ষ্ঠি ম্যাপল থচথর্ প্রস্তুতক্ারক্দের খাম্াদর অর্ুষ্ঠিত  দব র্া থর্উ 

ইয়ক্ন হেি জদুে কৃ্থষ-পর্ নির্দক্ এথগদয় থর্দয় র্াদব। ম্যাপল উইদক্ে সম্পথক্নত ইদভন্টগুদলার 

এক্ষ্ঠি অর্সুন্ধার্দর্াগয তাথলক্া পাওয়া র্াদব এখাদর্ https://mapleweekend.nysmaple.com/।  

  

80-এরও হবথশ ম্যাপল উৎপােক্ NYS হগ্রাউর্ অযাে সাষ্ঠিনফাইদর্ অংশগ্র ণ ক্দর র্া থর্উ 

ইয়দক্নর কৃ্থষ উৎপাের্ক্ারী ও কৃ্ষক্দের র্ারা খােয থর্রাপত্তা ও পথরদবশগত স্থাথয়দের ম্ার্ 

এথগদয় থর্দয় র্ায় তাদের র্াচাই ক্দর। NYS হগ্রাউর্ অযাে সাষ্ঠিনফাইর্ (NYS Grown & 

Certified) হপ্রাগ্রাদম্র অংশ এম্র্ ম্যাপল উৎপােক্দের এক্ষ্ঠি বতনম্ার্ তাথলক্া হেখুর্ এখাদর্ 

https://certified.ny.gov/wheretobuy।  

  

ম্োপল প্রম্বম্াের্স  

থর্উ ইয়দক্নর হিে NY ম্াদক্নিগুদলা ম্াচন ম্াদস হেি জদুে অর্র্য স্থার্ীয় ম্যাপল পণয এবং 

উৎপােক্দের তুদল ধদরদে। থফঙ্গার হলক্স ওদয়লক্াম্ হসন্টার (Finger Lakes Welcome 

Center)-এ ম্যাপল আইদিম্গুদলার উপর 10% োে, ক্যাথপিাল থরঙ্জয়র্ ওদয়লক্াম্ হসন্টার 

(Capital Region Welcome Center) এবং ওদয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন ওদয়লক্াম্ হসন্টার (Western 

New York Welcome Center)-এ থবদশষ পদণযর র্ম্ুর্া এবং আদরা অদর্ক্ থক্েু স  হবশ 

ক্দয়ক্ষ্ঠি বাজার থবদশষ অফার প্রোর্ ক্রদে। আপর্ার ক্াোক্াথে বাজাদরর এক্ষ্ঠি তাথলক্া 

হেখুর্ এখাদর্ taste.ny.gov। থর্উ ইয়ক্নবাসীগণ ShopTasteNY.com ষ্ঠ ক্ার্ায় থগদয় ঘদর বদসই 

থর্উ ইয়ক্ন হেদির ম্যাপল হক্র্াক্ািা ক্রদত পারদব র্া সারা ম্াস জদুে ম্যাপল পদণয থবদশষ ও 

থবর্ামূ্দলয থশথপং বযবস্থা অফার ক্রদব। উপরন্তু, হিে NY ম্াদক্নিগুদলা 25-26 ম্াচন সপ্তা াদে 

'ম্যাপল ম্যার্দর্স (Maple Madness)' উের্াপর্ ক্রদব। হসই সপ্তা াদে থবদশষ র্ম্ুর্া ও 

উপ ার সম্পদক্ন আদরা তিয জার্দত জর্য হসাশযাল থম্থর্য়াদত হচাখ রাখুর্।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের এবগ্রকালচার কবম্ের্ার বরচার্ন এ. িল িম্বলর্, "NYS হগ্রাউর্ অযাে 

সাষ্ঠিনফাইর্ হপ্রাগ্রাদম্ র্ুক্ত িাক্া স  আম্াদের সক্ল থর্দবথেত ম্যাপল উৎপােক্দের ধর্যবাে, 

থর্উ ইয়ক্ন সাম্প্রথতক্ বেরগুদলাদত হরক্র্ন পথরম্াণ থসরাপ উৎপাের্ এবং িযাদপর সংখযায় 

জাতীয়ভাদব শীষ নস্থার্ীয় ম্যাপল উৎপাের্ক্ারী থ দসদব ধারা বজায় হরদখদে। আথম্ সম্স্ত থর্উ 

ইয়ক্নবাসীদক্ ম্যাপল উইদক্দে থক্েু সুস্বােু পদণযর স্বাে থর্দত এবং হম্ৌসুদম্র এই প্রিম্ ফসল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmapleweekend.nysmaple.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3e02bd0299cc494334c108db249c2740%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144025318041343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Av4F%2Fs02ojLzz6qDuSy%2BnASOfBvyUS7o5hZzMYXI0h8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcertified.ny.gov%2Fwheretobuy&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3e02bd0299cc494334c108db249c2740%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144025318041343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IO2TLETiJragM8XOV2ychFDSezgvSywya5dpYPsS3Sg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001HC1rsXNVw6eBGinPvGcQmhy1TOndHJQD7BH8lGJ3IvnYErbc9zT-TleKOJTsb1Vy9kbmSMd_GvPDwh8hFvq5KauJNysYLphBgPHYeWfuACCA5drvQqEjmpUcRAahXCQYYY9cYVHPHaY%3D%26c%3DpJjxKpbAdcWj0dKoqsC7bZZbnwBC8BBejH4LzoWj6qRC2iBd_ypn-w%3D%3D%26ch%3D1i0X2OvTcUU-1d_ZA0pKhWYCDab3n5JEa6SHvmQlSnmP8sKtibccYA%3D%3D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3e02bd0299cc494334c108db249c2740%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144025318041343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6jQGCyg33De6KwchRZ2161aCTuFMgV4sg5mrBUkJhR0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001HC1rsXNVw6eBGinPvGcQmhy1TOndHJQD7BH8lGJ3IvnYErbc9zT-TqlQtaotDlrR8MDeFCBDbdLjx6_6ZBuVZD7X1QcfN7m_zGA3mBmQ0ynynDcxnVdA1o5oKALv7mQwjcdmTIAhi61MAy_ST7JlaA%3D%3D%26c%3DpJjxKpbAdcWj0dKoqsC7bZZbnwBC8BBejH4LzoWj6qRC2iBd_ypn-w%3D%3D%26ch%3D1i0X2OvTcUU-1d_ZA0pKhWYCDab3n5JEa6SHvmQlSnmP8sKtibccYA%3D%3D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3e02bd0299cc494334c108db249c2740%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144025318041343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QI3xwasAqQhvspIStQx%2BODO0rAvfoojJJBhNcQf0INY%3D&reserved=0


র্া আম্াদের উৎপাের্ক্ারীগণ উৎপােদর্ খুব েক্ষ তা উপদভাগ ক্রার জর্য তাদের ক্াোক্াথে 

খাম্াদর র্াওয়ার আহ্বার্ জার্াঙ্ি।"  

  

ম্োপল প্রবর্উসার অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র এক্সিবকউটেভ বর্ম্বরক্টর হ ম্বলর্ িম্াস িম্বলর্, 

"ম্যাদপল উইদক্ে 2023 দ্রুত চদল আসদে! এই বের, প্রকৃ্থত আম্াদের ম্যাপল হম্ৌসুদম্র 

অথগ্রম্ সূচর্া জাথর্দয় থেদয়দে তাই অদর্ক্ খাম্ার ইদতাম্দধযই আপর্ার র্ম্ুর্া হেওয়ার জর্য 

প্রচুর ম্যাপল পণয উৎপাের্ ক্দরদে। থক্ভাদব থবশুদ্ধ ম্যাপল থসরাপ ও অর্যার্য ম্যাপল পণয 

ততথর ক্রা  য় তা সরাসথর হেখার জর্য ম্যাপল উইদক্দের সম্য় হেি জদুে 150ষ্ঠি ম্যাদপল 

সুগার াউজ েশ নর্ািীদের স্বাগত জার্ায়। েশ নর্ািীগণ পথরবার-বান্ধব ক্ার্ নক্রম্ উপদভাগ ক্রার 

পাশাপাথশ উৎপাের্স্থদল থর্উ ইয়দক্নর র্তুর্ খাবাদরর স্বাে থর্দত পাদরর্। আপর্ার থভঙ্জদির 

থের্ আব াওয়া র্থে থ ম্াদকর উপদর িাদক্ তদব ম্যাপল গাে হিদক্ আপর্ার রস আসদে এবং 

প্রঙ্ক্রয়াক্রদণর চুোে ধাপ হিদক্ পার্দর্াগয থসরাপ পর্ নে তা হেখার আশা ক্রদত পাদরর্! 

আপর্ার থভঙ্জিসমূ্দ র পথরক্ল্পর্া সাজাদত mapleweekend.com থভঙ্জি ক্রুর্!"  

  

###  
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