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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা মদ বদম্ব়ে তৈবর আইসবিম এিং বিমাব়েৈ বমষ্টান্ন উৎপাদর্ ও বিবির অর্ুম্বমাদর্
আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন স্টেমে মদ নদময় তৈনর আইসনিম এবং অ্র্যার্য
নিমানয়ৈ নমষ্টান্ন উৎপাদর্ ও নবনির অ্র্ুমমাদর্ নদময় আইমর্ (S7013/A8732) স্বাক্ষর
র্মরমের্। এই আইর্ নর্উ ইয়মর্ন র দুগ্ধ উৎপাদর্, মদ এবং িাফে পার্ীয় উৎপাদর্, দুগ্ধ
বযবস্থাপর্ এবং প্রস্তুৈর্ারর্, খাদয খুচরা নবমিৈা এবং স্টরেু মরন্টগুনিমর্ এই র্ৈু র্ এবং উদ্ভাবর্ী
পমযযর িমবর্নমার্ স্টভাক্তা চানিদা পূরময সািায্য র্রমব।
"িাফে পার্ীয় ইন্ডানি নর্উ ইয়মর্ন নবরাে বৃনির অ্নভজ্ঞৈা িাভ র্মরমে এবং এর সামে এর্টি
দানয়ত্ব আমস য্া দীর্নমময়াদী র্ায্নর্ানরৈা নর্নিৈ র্রমৈ, স্টভাক্তামদর রক্ষা র্রমৈ এবং খামানরমদর
ৈামদর বযবসা বৃনির সুময্াগ প্রদার্ র্মর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্ এর্টি িমবর্নমার্
নিল্প বৃনি র্রমব এবং ক্ষু দ্র বযবসায়ীমদর চাঙ্গা র্রমব এবং ৈামদর স্টের্সই প্রবৃনির পমে নর্ময় স্টয্মৈ
সািায্য র্রমব য্া উৎপাদর্ এবং স্টভাক্তা উভয়মর্ই ক্ষমৈায়র্ র্রমব।"
এই পদমক্ষপ আইসনিমম অ্যািমর্ািমির িৈর্রা িার আয়ৈর্ দ্বারা 5 িৈাংমির মমর্য সীনমৈ র্রমব,
এবং ওয়াইর্, নবয়ার বা সাইডার সমনিৈ র্র্মফর্ির্ানরর অ্র্ুরূপ এর্ই পযয স্টিমবি এবং
সৈর্ীর্রয নববৃনৈ িাগামর্ার প্রময়াজর্ িমব।
সসম্বর্টর র্োম্বেল সম িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়র্ন বাসীরা ইমৈামমর্য দানয়ত্বিীিভামব নবয়ার, ওয়াইর্ এবং
সাইডার য্ুক্ত আইসনিম উপমভাগ র্রমৈ সক্ষম িময়মে। এই নবমির র্িযাময, নবমিৈারা এখর্
ৈামদর গ্রাির্মদর আমরর্টি সুস্বাদু খাবার নদমৈ পারমবর্। এই আইর্ নর্উ ইয়মর্ন র দুগ্ধ নিল্প এবং
আমামদর মদ এবং িাফে পার্ীয় ইন্ডানিমর্ এর্ই সমময় সািায্য র্রমব। আইমর্ স্বাক্ষর র্রার জর্য
আনম গভর্নমরর র্ামে অ্ৈযন্ত র্ৃ ৈজ্ঞ, এবং আনম আগামী বেমরর রাষ্ট্রীয় স্টমিায় ৈার সামে নর্েু
মযামপি বারবর্ আইসনিম ভাগাভানগ র্রার জর্য উদগ্রীব!"
অোম্বসেবল সদসে ডর্া লুপারম্বডা িম্বলর্, "এই নবি নর্েু নবমিষ নবনিষ্টৈা আইসনিমম ওয়াইর্,
নবয়ার এবং সাইডামরর সফি সংময্াজমর্র পমরর র্াপ। য্খর্ই আমরা আমামদর দুগ্ধ খামানর এবং
উৎপাদর্মদর এর্টি পযয স্টয্াগ র্রার অ্র্ুমনৈ নদমৈ পানর য্া স্টভাক্তামদর র্ামে জর্নপ্রয়, এো
বযবসার জর্য ভামিা এবং এটি পয্নেমর্র জর্য ভামিা। আমামদর নডনেিানরগুমিা NY আইসনিমম NY
এর নিনরমের সম্ভাবর্া নর্ময় নবমিষভামব উৎসািী।"

নিল্প নর্মনাৈারা স্টর্বি ৈামদর নর্জস্ব বযবসাময়র জর্য র্য় এমর্ মূিযমর্ স্বীর্ৃ নৈ নদময়, রাজযটির
পুমরা অ্েনর্ীনৈর জর্য গভর্নর কুউমমা র্ৈু র্ িাইমসন্স তৈনর, আইর্মর্ আর্ুনর্র্ীর্রয, নবনর্নবর্ার্
নিনেির্রয, র্র হ্রাস, নফ নর্মূনি র্রার এবং অ্নভর্ব প্রচারমূির্ প্রচারগুনি সিজ র্রার জর্য
র্াজ র্মরমের্ র্ৈু র্ িাফে উৎপাদর্ বযবসা শুরু এবং বৃনি র্েমে। গভর্নমরর প্রেম ওয়াইর্,
নবয়ার এবং নিনরেস সানমমের পর স্টেমর্ খামার-নভনির্ িাইমসমন্সর সংখযা স্টবম়েমে 190
িৈাংমিরও স্টবনি, 2012 সামির অ্মটাবমর 282 স্টেমর্ য্া আজ 823 িময়মে।
নর্উ ইয়র্ন এখর্ মানর্ন র্ য্ুক্তরামষ্ট্র িযাফে পার্ীয় উৎপাদমর্র প্রনৈটি নবভামগর স্টসরা পাাঁচটির মমর্য
অ্বস্থার্ র্মর। স্টেে িাডন সাইডার উৎপাদমর্র সংখযায় য্ুক্তরামষ্ট্র প্রেম, িযাফে নডনেিারমদর মমর্য
নদ্বৈীয়, ব্রুয়ানরমৈ ৈৃ ৈীয় এবং স্টদমির স্টমাে ওয়াইর্ানর সংখযার স্টক্ষমে চৈু েন।
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