
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর বর্উ ইয়কন  ওয়াইর্ ক্লাবসক েীর্ন বিজয়ীম্বের ঘ ার্ণা কম্বরর্  
গভর্নরস কাপ বপন্ডার বভর্ইয়ার্ন সম্বক পরুস্কার প্রোর্ করা হম্বয়ম্বে 

  
পাওমার্ক বভর্ইয়ার্ন স ওয়াইর্াবর অি েে ইয়ার' বহম্বসম্বি অবভবহত  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 35 তম বার্ষনক র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ ক্লার্িক (New York Wine 
Classic) এর শীষন র্বজয়ীমের ঘ াষণা কমরমের্, একটি জাতীয়ভামব স্বীকৃত প্রর্তম ার্গতা  া র্র্উ 
ইয়মকন র ওয়াইমর্র ঘিরাটা তুমে ধমর। ঘেফমটর্যান্ট গভর্নর কযার্ি ঘ াচুে আজ িন্ধ্যায় র্র্উ ইয়কন  
ওয়াইর্ অ্যান্ড ঘেপ ফাউমন্ডশর্ (New York Wine and Grape Foundation) কতৃন ক আময়ার্জত 
একটি র্বমশষ োইভ ভাচুন য়াে অ্র্ুষ্ঠামর্ এই ঘ াষণা ঘের্। এ বের, গভর্নরি কাপ ক্লার্িমক ঘেওয়া 
িবমচময় িম্মার্র্ত পুরস্কার, 2019 িামের ড. ডযার্ি র্িগমর্চার কামেকশর্, েং আইেযান্ড অ্ঞ্চমের 
র্জউজন ট্রার্মর্ার এর জর্য র্পন্ডার র্ভর্ইয়াডন িমক পরুস্কার প্রোর্ করা  ময়মে। এোডাও েং আইেযান্ড 
ঘিমক পাওমার্ক র্ভর্ইয়াডন িমক 'ওয়াইর্ার্র অ্ব েয ইয়ার (Winery of the Year)' পুরস্কার প্রোর্ 
করা  য়।  
 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, "র্পন্ডার র্ভর্ইয়াডন ি ও পাওমার্ক র্ভর্ইয়াডন িমক অ্র্ভর্ন্দর্ শুধু 
প্রর্তম ার্গতায় তারা ঘ  স্বীকৃর্ত ঘপময়মে তা র্য়, একই িামি ঘেখামর্ার জর্য ঘ  ঘকর্ র্র্উ ইয়কন  
ঘেট একটি প্রধার্ ওয়াইর্ গন্তবয।" আমামের ঘকৌশেগত র্বর্র্ময়ামগর জর্য ধর্যবাে, র্র্উ ইয়মকন র 
ওয়াইর্ র্শল্প গত কময়ক বেমর অ্ভূতপবূন প্রবরৃ্ি ঘেমখমে, এবং  খর্ আমরা আমামের ঘেট 
পুর্রায় খেুর্ে, তখর্ ওয়াইর্ উৎিা ীরা িারা ঘেট জমুড র্র্উ ইয়মকন র অ্র্ভজ্ঞতার এই অ্র্র্য 
অ্ংশটি উপমভাগ করমত পারমবর্।"  
  
"এই ম ামার্রটি ওয়াইর্ র্শমল্পর জর্য অ্িাধারণ চযামেমের িৃর্ি কমরমে, র্কন্তু র্র্উ ইয়মকন র 
ওয়াইর্ার্র ও র্ভর্ইয়াডন ি অ্র্ভম ার্জত, উদ্ভাবর্ এবং ঘেমশর ঘিরা র্কেু ওয়াইর্ ততর্র অ্বযা ত 
ঘরমখমে," ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ঘহাচুল িম্বলর্। "েং আইেযান্ড ঘিমক ঘেক এর্র প নন্ত, র্র্উ 
ইয়কন  এখর্ 1,200 এর ও ঘবর্শ ওয়াইর্, র্িউয়ার্র, র্ডর্েোর্র এবং র্িডার্র এর ঘকন্দ্রর্বন্দ ু া 
অ্বমশমষ তামের র্বখযাত পমণযর জর্য স্বীকৃত  মে। তামের প্রাপয পুরস্কামরর জর্য র্পন্ডার 
র্ভর্ইয়াডন ি ও পাওমার্ক র্ভর্ইয়াডন িমক িম্মার্র্ত পরুস্কামরর জর্য অ্র্ভর্ন্দর্।"  
  
একটি বড র্িেভার চযার্েমির গভর্নর'ি কাপ "ঘিরা র্র্েশনর্" ("Best of Show") বা র্র্উ 



 

 

ইয়কন  ওয়াইর্ ক্লার্িমকর িমস্ত এর্ির র্ভর্িমত শীষন পুরস্কামরর স্বীকৃর্ত। "ওয়াইর্ার্র অ্ব েয ইয়ার" 
পুরস্কারটি এর্িিমূম র প নায় এবং পুরস্কার িংখযার র্ভর্িমত িামর্েকভামব ঘিরা মে প্রস্তুতকারকমক 
প্রোর্ করা  য়।  
  
গভর্নর কাপ জয় োডাও, র্পন্ডার র্ভর্ইয়াডন ি, ঘপমকার্র্ক র্ভর্িক, ঘেষ্ঠ ঘ ায়াইট ওয়াইমর্র জর্য 
প্রর্তম ার্গতার একমাত্র প্ল্যাটির্াম পেক ঘপময়মে। র্পন্ডার র্ভর্ইয়াডন ি ড. ঘ মরামডাটাি "ডযার্" 
ডযার্ময়ামর্াি কতৃন ক প্রর্তর্ষ্ঠত - একজর্ অ্েেতূ  া 1980-এর েশমকর শুরুমত েং আইেযামন্ড 
ওয়াইর্ ততর্রর র্শল্প গমড তুেমত িা া য কমরর্েে- এবং আজও একটি পর্রবার পর্রচার্েত 
অ্পামরশর্ অ্বযা ত রময়মে। র্পন্ডার বেমর 70,000 ঘকি ওয়াইর্ উৎপাের্ কমর, তামের েং 
আইেযামন্ডর বৃ িম র্ভর্ইয়াডন ি পর্রণত কমর।  
  
পাউমার্ক র্ভর্ইয়াডন ি, অ্যাকুইমবামগ অ্বর্িত, এোডাও র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ ক্লার্িক স্বণনপেক ঘিমক 
ঘিরা র্ভর্র্মফরা ঘরড ঘেন্ড; ঘিরা ঐর্ত যবা ী পির্ত স্পাকন র্েং ওয়াইর্ এবং ঘিরা ঘিৌর্ভগর্র্ েযাঙ্ক 
ঘিমক ঘ ামম র্ফমরমের্। পাউমার্মকর 127 একর এমেট উরিুো ও চােনি মািুে এবং তামের র্তর্ 
পুত্র দ্বারা মার্েকার্াধীর্ এবং পর্রচার্েত  য়। পাউমামর্ামক, র্প্রর্ময়াম র্ভর্র্মফরা ঘেপভাইর্ োগামর্া 
 ময়মে, চারমডার্াই, রাইির্েং, ঘিৌর্ভগর্র্ োঙ্ক, ঘচর্র্র্ োঙ্ক, মামেনাট, কযাবারমর্ট ঘিৌর্ভগর্র্, 
কযাবারমর্ট ফ্রাঙ্ক এবং ঘপটিট ভাডন ট র্র্ময় গঠিত। প্রর্ত একর 1100 ঘিমক 1400 ভাইর্গুর্েমত 
র্ভর্ইয়াডন মির ঐর্ত যবা ী  র্ ঘরাপমণর ফমে আমরা  র্ীভূত ফে  য় এবং তাই উচ্চমামর্র ওয়াইর্ 
িামক।  
  
বর্উইয়কন  ওয়াইর্ অোন্ড ঘেপ ফাউম্বন্ডেম্বর্র বর্িনাহী পবরচালক সোমুম্বয়ল বফলার িম্বলর্, "আমরা 
িকে র্বজয়ীমের অ্র্ভর্ন্দর্ জার্ামত চাই েটুি ঐর্ত ার্িক ও গুরুত্বপূণন ওয়াইর্ার্রমক স্বীকৃর্ত জার্ায় 
এটি গভর্নরি কাপ ট্রর্ফ ও উইর্ার্র অ্ব েয ইয়ার পুরস্কার ঘপময়র্েে। এ বের েং আইেযামন্ডর 
র্িন ফকন  ঘিমক আমামের একটা র্বমশষভামব শর্িশােী প্রেশনর্ী কমরর্ে। ক্লার্িমকর ফোফেগুর্ে র্র্উ 
ইয়কন মক ঘেট জমুড প্রর্তটি অ্ঞ্চমে অ্মেষণ করার মমতা আশ্চ নজর্ক ওয়াইর্ উৎপাের্ কমর এই 
র্বষয়টির উপর আমোকপাত কমর। আমরা আব াওয়া উষ্ণ  ময় উঠার আশা করর্ে এবং র্র্রাপে 
ভ্রমণ শীঘ্রই র্ফমর আিমে। র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ ক্লার্িক র্বজয়ীমের িামি ঘেখা করার জর্য একটি 
েুুঃিা র্িক অ্র্ভ ামর্  াওয়ার জর্য ঘকামণ ঘকামণ র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্গুর্ে অ্মেষণ করার উপ ুি 
উপায়  মব।"  
  
বপন্ডার বভর্ইয়ার্ন স এর মাবলক ও ঘজর্াম্বরল মোম্বর্জার বপন্ডার র্োবময়াম্বর্াস িম্বলর্, "র্পন্ডার 
র্ভর্ইয়াডন ি আমামের 2019 িামের ঘগউজন ট্রার্মর্ামরর জর্য 2021 িামের গভর্নরি কাপ র্জতমত 
ঘপমর গর্বনত। েং আইেযামন্ড ওয়াইর্ ততর্রর প্রর্ত আমামের র্র্ষ্ঠার এটা একটা ির্তযকামরর প্রমাণ। 
আমামের 40 তম বার্ষনকী উে াপর্ করমত আমামের প্রর্তষ্ঠাতা ডুঃ ডযার্ময়ামর্ামির িম্মামর্ ড. 
ডযামর্র ঘেমবে র্েময় এই ওয়াইর্ র্রর্েজ করমত ঘপমর আমরা গর্বনত। আমরা এই ম ার্ পুরস্কামরর 
জর্য র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ অ্যান্ড ঘেপ ফাউমন্ডশর্ (New York Wine and Grape Foundation), 
র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ ক্লার্িক (New York Wine Classic) এবং ঘবভামরজ ঘটর্েং ইর্র্েটিউট 
(Beverage Testing Institute)-ঘক ধর্যবাে জার্াই।  



 

 

  
পাউমার্ক বভর্ইয়ার্ন স ওয়াইর্ম্বমকার কবরম মাসুে িম্বলর্, "র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ ক্লার্িমক 2021 
িামের উইর্ার্র অ্ব েয ইয়ার পুরস্কার ঘপময় আমরা ঘরামার্ঞ্চত ও িম্মার্র্ত। এই অ্র্ুষ্ঠার্ 
প্রম াজর্া করার জর্য আমরা র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ এবং ঘেপ ফাউমন্ডশর্মক ধর্যবাে জার্াই। 
িমবনাপর্র, আমরা পাউমামর্াক র্ভর্ইয়াডন ি এ আমামের িমে পর্রেমী েেমক অ্িাধারণ, িসু্বাে ু
ওয়াইর্ উৎপােমর্ তামের অ্ঙ্গীকামরর জর্য ধর্যবাে জার্াই। আমরা আমামের িকে ি কমীমের 
তামের পুরস্কামরর জর্য অ্র্ভর্ন্দর্ জার্াই।"  
  
"কযাটাগর্রমত ঘিরা" র্বজয়ীমের ও আজ ঘ াষণা করা  ময়মে। এগুমো  মো: 
  
গভর্নরস কাপ ও ঘিস্ট ঘহায়াইে ওয়াইর্  
র্পন্ডার র্ভর্ইয়াডন ি  
ড. ডযার্ি র্িগমর্চার কামেকশর্  
র্জউজন ট্রার্মর্ার 2019  
  
ঘিস্ট স্পাবকন িং ওয়াইর্  
পাউমার্ক র্ভর্ইয়াডন ি 
োঙ্ক র্ড োঙ্কি 2016  
  
ঘিস্ট বপঙ্ক ওয়াইর্  
রায়ার্ উইর্েয়াম র্ভর্ইয়াডন   
র্পমর্াট ঘর্ায়ার ঘরাজ 2019  
  
ঘিস্ট ঘরর্ ওয়াইর্ 
পাউমার্ক র্ভর্ইয়াডন ি 
অ্যামিম্বমেজ 2015  
  
ঘিস্ট ঘর্জােন  ওয়াইর্  
বাউন্ডার্র ঘিকি  
র্রির্েং আইি ওয়াইর্  
  
24 ঘফব্রুয়ার্র 2021 তার্রমখ র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ ক্লার্িমকর "ঘবে ক্লার্িক" র্বজয়ীমের র্াম ঘ াষণা 
করা  য়। ফোফেটি এখামর্ পাওয়া  ামব।  
  
র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ ক্লার্িমকর মূেযায়র্ 1 র্মভম্বর 2020 ঘিমক 15 ঘফব্রুয়ার্র 2021 প নন্ত অ্র্ুর্ষ্ঠত 
 য় এবং ঘেট ঘিমক 96 ওয়াইর্ার্র ঘিমক 607 এর্ি অ্ন্তভুন ি  ময়মে। ঘমাট 1 টি 
প্ল্যাটির্াম,138টি স্বণন, 355টি ঘরৌপয এবং 104টি ঘিাে পেক প্রোর্ করা  য়। র্র্উ ইয়কন  ঘেট 

https://agriculture.ny.gov/news/new-york-state-agriculture-commissioner-congratulates-winners-2021-new-york-wine-classic


 

 

ঘিমক জমা ঘেওয়া ওয়াইর্ মূেযায়র্ করার জর্য NYWGF প্রিম বামরর মমতা ঘবভামরজ ঘটর্েং 
ইর্র্েটিউট (Beverage Testing Institute, BTI) এর িামি অ্ংশীোর্রত্ব কমর।  
  
বর্উইয়কন  অঙ্গরাম্বজের কৃবর্ ও িাজার (Agriculture and Markets) কবমের্ার বরচার্ন  এ. িল 
িম্বলর্, "গভর্নরি কাপ ও উইর্ার্র অ্ব েয ইয়ার র্বজয়ীমের এবং ঘিই িামি র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ 
ক্লার্িমকর িকে র্বজয়ী ও অ্ংশে ণকারীমের অ্র্ভর্ন্দর্। আমরা ঘিৌভাগযবার্ ঘ  র্র্উ ইয়কন  
ওয়াইর্ ক্লার্িমকর েী নর্েমর্র ঐর্ত য অ্বযা ত রাখমত ঘপমরর্ে, র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ ও ঘেপ 
ফাউমন্ডশর্ (New York Wine and Grape Foundation)-ঘক ধর্যবাে । এই িম্মার্র্ত বার্ষনক 
প্রর্তম ার্গতা ঘেমটর র্বশ্বমামর্র ওয়াইর্ার্র এবং আমামের কৃর্ষ িম্প্রোময়র মমধয িবমচময় ভামো 
উো রণ  া এই অ্িামার্য তবর্চত্রগুর্ে ততর্রমত বযবহৃত উপাোর্গুর্ে উৎপাের্ কমর।"  
  
বর্উইয়কন  অঙ্গরাম্বজের সুরা কতৃন পম্বের (New York State Liquor Authority) ঘচয়ারমোর্ 
বভর্ম্বসন্ট ব্র্োর্বল িম্বলর্, "আমরা আজমকর র্বজয়ী এবং অ্ংশে ণকারী র্র্উ ইয়মকন র ওয়াইমর্র 
অ্িাধারণ মার্ প্রেশনমর্ িা া য করমে িকে ওয়াইর্র্রমের অ্র্ভর্ন্দর্ জার্ার্ে  ারা। এই বের 
র্শল্প ঘ  চযামেমের িম্মুখীর্  ময়মে, র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ ক্লার্িক আমামের ওয়াইর্ার্র, ওয়াইর্ 
প্রস্তুতকারক ও ঘেপ উৎপাের্কারীমের উে াপর্ করার একটি স্বাগত িুম াগ,  ারা র্বশ্বমামর্র 
ওয়াইর্ উৎপাের্ করমে এবং অ্িননর্র্তক প্রবৃর্িমক উৎিার্ ত করমে, প নটর্ চাোমে এবং ঘেমটর 
প্রর্তটি ঘকাণায় কমনিংিার্ িৃর্ি করমে।"  
  
এম্পায়ার ঘস্টে ঘর্ম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং 
সভাপবত ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া- এবরক গােন লার িম্বলর্, "র্র্উ ইয়কন  ঘেমটর 
র্বশ্বমামর্র আংগুর ঘেত এবং ওয়াইর্ার্রগুর্ে উৎপাের্ অ্বযা ত রময়মে এবং জাতীয় এবং 
আন্তজন ার্তক প্রশংিা অ্জন র্ কমর এমর্ ওয়াইর্ উৎপাের্ কমর। বার্ষনক র্র্উ ইয়কন  ওয়াইর্ ক্লার্িক 
(New York Wine Classic) এই গুরুত্বপূণন র্শল্পমক িমিনর্ কমর এমর্ বযর্ি, বযবিা ও 
কর্মউর্র্টিগুর্েমক স্বীকৃর্ত ঘেওয়ার িময় িবমচময় ভামোটি প্রেশনর্ কমর। এই র্শমল্পর প্রর্ত তামের 
র্র্ষ্ঠার জর্য আর্ম তামের ধর্যবাে জার্াই।"  
  
োর্য়ত্ব ঘর্য়ার পর ঘিমক গভর্নর কুওমমা র্র্উ ইয়মকন র ক্রাফট ঘবভামরজ ইন্ডার্ির র্বকাশ ও র্তুর্ 
আইর্, র্বর্ধর্বধার্ িংস্কার,  ুমগাপম াগী উমেযাগ ও প্রচারার্ভ ামর্র মাধযমম অ্ভূতপূবন র্বকামশর পি 
প্রশস্ত করার প্রমচিা র্র্ময়ামগ ঘর্তৃত্ব র্েময়মের্। বতন মামর্ ঘেট জমুড 374 ফামন ওয়াইর্ার্র ি  
471টি োইমিন্সপ্রাপ্ত ওয়াইর্ার্র রময়মে।  
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