
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র খামার, কু্ষদ্র খাদ্ে এিং পার্ীয় িেিসার িৃবি করম্বে ভারু্ন য়াল টেস্ট 
বর্উ ইয়কন  উৎপাদ্র্কারী প্রদ্েনর্ী ট াষণা করম্বলর্  

  
অোবিরন্ড্োকস এিং রাজধার্ী অঞ্চম্বল পাইলে কার্নক্রম শুরু হম্বি  

  
অর্লাইর্ িেিসা-টেম্বক-িেিসার টর্েওয়াবকন ং ইম্বভন্ট খাদ্ে পম্বণের সম্ভািে র্েুর্ টক্রোম্বদ্র সাম্বে 

টেস্ট বর্উ ইয়কন  উৎপাদ্র্কারীম্বদ্র সংর্ুক্ত করম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ভারু্ন যাল স্বাদ নর্উ ইযর্ন  উতপাদর্র্ারী প্রদর্নর্ীর (Taste NY 
Producer Showcase) ঘ াষণা র্রমলর্, যা নর্উ ইযমর্ন র খামার এবং কু্ষদ্র খাদয এবং পার্ীয 
প্রস্তুতর্ারর্মদর ঘক্ষমে বযবসা বৃনির জর্য ততনর র্রা হমযনিল। এই অ্র্যতম, অ্র্লাইর্ বযবসা-
ঘেমর্-বযবসার ঘর্টওযানর্ন ং ইমভন্টটি নর্উ ইযমর্ন র রৃ্নষ বযবসাগুনলমর্ খাদয পমণযর সম্ভাবয র্তুর্ 
ঘেতামদর সামে সংযকু্ত র্রমত, এবং বাজামর র্তুর্ বযবসানযর্ সম্পর্ন  গম়ে তুলমত সাহাযয র্রমব, 
যা COVID-19 মহামারীর র্ারমণ প্রভানবত হমযমি। এই ভারু্ন যাল ঘটস্ট নর্উ ইযর্ন  উৎপাদর্র্ারী 
প্রদর্নর্ী, ঘযটি অ্মটাবর, 2020 তানরমখ অ্র্ুনিত হমব, এখর্ নবমেতা এবং ঘেতামদর জর্য 
নর্বন্ধমর্র জর্য ঘখালা।  
  
"রৃ্নষর্াযন নর্উ ইযমর্ন র অ্েনর্ীনতর এর্টি প্রধার্ র্ালর্ এবং অ্মর্র্ স্থার্ীয সম্প্রদামযর মূল 
উপাদার্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রদর্নর্ী আমামদর রৃ্ষর্, নিউযার এবং স্থার্ীয 
বযবসাযীমদর তামদর বযবসা সম্প্রসারণ এবং প্রবৃনিমর্ উৎসানহত র্রার সুমযাগ র্মর ঘদয যখর্ নর্উ 
ইযর্ন  এই অ্ভূতপূবন সমময এনগময যামে।"  
  
এই ভারু্ন যাল স্বাদ নর্উ ইযর্ন  উৎপাদর্র্ারী প্রদর্নর্ীটি (Virtual Taste NY Producer Showcase) 
আমযাজর্ র্রা হমে ওযানর্ংটর্ র্াউনন্টর র্মর্নল ঘর্াঅ্পামরটিভ এক্সমটর্র্র্ (Cornell Cooperative 
Extension) এবং ঘলর্ জজন  নরনজওর্াল ঘর্ম্বার অ্ফ র্মাসন এবং র্র্মভর্র্র্ এবং নভনজটর বুযমরা 
(Lake George Regional Chamber of Commerce & Convention and Visitors Bureau) 
দ্বারা, ঘটস্ট নর্উ ইযমর্ন র (Taste NY) সামে ঘযৌেভামব, ঘযটি রৃ্নষ এবং খাদয এবং পার্ীয 
বযবসার জর্য নর্উ ইযর্ন  রামজযর নবপণর্ ঘপ্রাগ্রাম। এর্টি অ্র্লাইর্ প্ল্যাটফমন বযবহার র্মর, 
অ্যানিরন্ড্যার্স এবং রাজধার্ী অ্ঞ্চল এবং সারা রাজয ঘেমর্, খামার এবং খাদয এবং পার্ীয 
প্রস্তুতর্ারমর্রা, এই অ্ঞ্চমলর সম্ভাবয ঘেতামদর র্ামি তামদর পণয উপস্থাপর্ র্রমবর্। ঘেতামদর 
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মমধয খরু্রা নবমেতা, ঘরসু্টমরন্ট, মুনদ ঘদার্ার্, ঘেনর্যানি বাজার, সু্কল, প্রনতিার্ এবং 
নবতরণর্ারীরা অ্ন্তভুন ক্ত হমত পামর, যারা নর্উ ইযমর্ন র পণয নর্র্মত র্ার্।  
  
উৎপাদর্র্ারীমদর অ্বর্যই 25 ঘসমেম্বমরর মমধয www.lakegeorgechamber.com/tastenyএ 
অ্র্লাইমর্ নর্বন্ধর্ র্রমত হমব। ইমভন্টটি 50 জর্ নবমেতা পযনন্ত সীমাবি র্রা হমব। 20 
অ্মটাবমরর মমধয ঘেতামদর নর্বন্ধর্ র্রমত হমব। নর্বন্ধর্ নবমেতামদর জর্য 15 মানর্ন র্ িলার এবং 
ঘেতামদর জর্য 5 মানর্ন র্ িলার, এবং অ্ংর্গ্রহণর্ারীমদর এর্টি নিমরটনর, এবং ইমভমন্টর তানরমখর 
আমগ এর্টি নবপণর্ ওমযনবর্ার প্রদার্ র্রমব, ঘযখামর্ বযবসাযীমদর দ্রুত-নপর্ এবং তামদর পণয 
হাইলাইট র্রার টিপস ঘদওযা হমব।  
  
দইু  ন্টার এই ভারু্ন যাল ইমভন্টটি এর্টি পাইলট প্রর্ল্প এবং সফল, স্ব-র্রীমর আঞ্চনলর্ খাদয এবং 
খামার বযবসার এক্সমপা (Food and Farms Business Expo) ঘর্টওযানর্ন ং ইমভমন্টর এর্টি 
ধারাবানহর্মর্ অ্র্ুসরণ র্মর, যা প্রেম 2018 সামল গভর্নমরর ঘস্টট অ্ফ দয ঘস্টমটর (State of 
the State) অ্ংর্ নহমসমব ঘ ানষত হমযনিল।  
  
টস্টম্বের কৃবষ কবমের্ার বরর্ািন  এ. িল িম্বলর্, "এই নবভামগ আমামদর অ্র্যতম লক্ষয হমে আমামদর 
রৃ্নষ বযবসা এবং বাজামরর মমধয সংমযাগ ততনর র্রমত সাহাযয র্রা। আমামদর অ্মর্র্ খামার এবং 
কু্ষদ্র খাদয বযবসা COVID-19-এর র্ারমণ খুব র্ম ার পনরনস্থনতর সম্মুখীর্ হমযমি, এবং তাই এই 
ইমভন্টটি এখর্ আমগর ঘর্ময ঘবর্ী প্রমযাজর্, যামত এই সংমযাগ এর্টি নর্রাপদ এবং সামানজর্ ভামব 
দরূবতী উপাময অ্র্ুনিত র্রমত সাহাযয র্রা যায। আমরা আমামদর বযবসাযীমদর উৎসানহত র্রনি 
তামদর বযবসা বা়োমত এই সুমযাগটি র্ামজ লাগামত এবং আমামদর ঘেতামদর উৎসানহত র্রনি উচ্চ 
মামর্র, স্থার্ীয পণয েমযর মাধযমম, যা তামদর গ্রাহমর্রা অ্বর্যই উপমভাগ র্রমবর্, তামদর 
সম্প্রদাযগুনলর প্রনত তামদর সমেনর্ অ্বযাহত রাখমত।"  
  
ওয়াবেংের্ কাউবন্টর কম্বর্নল টকাঅপাম্বরটিভ এক্সম্বের্েম্বর্র (Cornell Cooperative Extension) 
বর্িনাহী পবরর্ালক, ব্রায়ার্ বগলবক্রস্ট িম্বলর্, "প্রায প্রমতযর্মর্ই তামদর বযবসা পনরর্ালর্ার পিনতমত 
পনরবতন র্ র্রমত হমযমি এবং পনরবতন র্র্ীল সমমযর সামে খাপ খাইময নর্মত হমযমি। এটা আমামদর 
কু্ষদ্র বযবসাযী এবং রৃ্ষর্মদর জর্য নবমর্ষভামব সতয, র্ারণ ঘযখামর্ ঘর্উ ঘর্উ র্ানহদার বযাপর্ 
প্রবাহ অ্র্ুভব র্মরমির্, অ্র্যনদমর্ অ্র্যমদর বযবসা প্রায বন্ধ হময ঘগমি। এই অ্র্লাইর্ সুমযাগ 
এর্টি নর্ক্ষামূলর্ উপাদার্ প্রদার্ র্রমব, এবং তার সামে স্থার্ীয খাদয এবং পার্ীয প্রস্তুতর্ারর্মদর 
তামদর বযবসামর্ সঠির্ নদমর্ এনগময নর্ময ঘযমত সাহাযয র্রমব।"  
  
অোবিম্বরার্িোকম্বসর ওম্বয়লকাম টসন্টাম্বর (Adirondacks Welcome Center) টেস্ট বর্উ ইয়কন  
(Taste NY) মাম্বকন ে মোম্বর্জার, টজবর্ফার ক্রাফে িম্বলর্, "ঘলর্ জজন  নরনজওর্াল ঘর্ম্বার অ্ফ 
র্মাসন (Lake George Regional Chamber of Commerce) এবং ওযানর্ংটর্ র্াউনন্টর র্মর্নল 
ঘর্াঅ্পামরটিভ এক্সমটর্র্মর্র (Cornell Cooperative Extension)-এর মমধয সহমযানগতা এর্টি 
নবরাট আর্ীবনাদ যা আমামদর প্রনতিার্গুমলামর্ রৃ্নষ পণয উৎপাদর্র্ারীমদর সামে আমরা  নর্িভামব 
র্াজ র্রার সুমযাগ র্মর নদমযমি, গ্রাহর্মদর অ্র্ভূুনত ঘবাঝার জর্য ভ্রমণর্ারী জর্গমণর সামে 
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সরাসনর ঘযাগামযাগ র্রার সামে তারা ঘয সমসযাগুনলর সম্মুখীর্ হময োমর্র্ তা ঘবাঝার জর্য। 
স্থার্ীযভামব উৎপানদত পমণযর র্ানহদা এখর্ আমগর ঘর্ময অ্মর্র্ ঘবনর্। যখর্ সময র্ঠির্ হয, 
গ্রাহমর্রা ঘর্াোয ঘর্র্ার্াটা র্রমবর্ এবং তারা ঘর্ার্ ঘর্াম্পানর্গুনলমর্ সমেনর্ র্রমবর্, ঘস নবষময 
তারা আমরা ঘবনর্ সমর্তর্ োমর্র্। এই ইমভমন্টর মাধযমম, উৎপাদর্র্ারী এবং পাইর্ানর ঘেতামদর 
মমধয সংমযাগ সহজতর র্মর আমরা সর্মলর জর্য সবনর্িু সহজ র্রমত র্াই, যামত মুনদ ঘদার্ার্, 
খুর্রা নবমেতা এবং ঘরসু্টমরন্টগুনলর মাধযমম গ্রাহর্মদর হামত আমরা ঘবনর্ স্থার্ীয পণয ঘপৌৌঁিামত 
পামর।"  
  
টলক জজন  বরবজওর্াল টর্োর অি কমাসন এিং কর্ম্বভর্ের্ এিং বভবজের িুেম্বরা (Lake George 
Regional Chamber of Commerce & Convention and Visitors Bureau)-এর বর্িনাহী পবরর্ালক, 
বজর্া বমর্েজার িম্বলর্, "আমামদর সংস্থা এই সরর্ানর-ঘবসরর্ানর বযবসাযী সম্প্রদামযর অ্ংর্ হমত 
ঘপমর গনবনত যারা দ্রুত, সহমযানগতামলূর্ এবং সৃজর্র্ীলভামব এই র্তুর্ স্বাভানবমর্র প্রনত সা়ো 
নদমযমি, যা আমরা সবাই অ্র্ুভব র্রনি। র্াযনত রাতারানত, বযবসামযর মানলর্ এবং তামদর র্মীরা 
টিমর্ োর্ার জর্য র্তুর্ নদমর্ ঘ ারার ঘর্ষ্টা র্মরমি। নিনস্টলানরগুনল হযান্ড্ সযানর্টাইজামরর উৎপাদর্ 
শুরু র্মর, বযবসাযীরা ই-র্মাসন সমাধার্ বাস্তবাযর্ র্মর, এবং ইমভন্টগুমলা ভারু্ন যাল হময ওম । 
আমরা সবাই র্তুর্ প্রযনুক্তমর্ বযবসা র্রার এর্টি অ্পনরহাযন অ্ংর্ নহমসমব গ্রহণ র্রমত নর্মখনি। 
গত র্মযর্ মামস তারা এর্সামে যা অ্নভজ্ঞতা লাভ র্মরমির্ তার জর্য আমামদর বযবসাযী 
সম্প্রদায আজ আমরা র্নক্তর্ালী। এই ভারু্ন যাল ইমভন্টটি আমরর্টি অ্েননর্নতর্ সুমযাগ যা আমামদর 
অ্ঞ্চলমর্ ঘবৌঁমর্ োর্া ঘেমর্ সমৃনিমত নর্ময যামব।”  
  
আমরা তমেযর জর্য অ্েবা ভারু্ন যাল ঘটস্ট নর্উ ইযর্ন  উৎপাদর্র্ারী ঘর্ামর্মসর (Virtual Taste NY 
Producer Showcase) জর্য নর্বন্ধর্ র্রমত, 518-487-0045 র্ম্বমর অ্যানিরন্ড্যার্স ওমযলর্াম 
ঘসন্টামর (Adirondacks Welcome Center) ঘটস্ট নর্উ ইযর্ন  (Taste NY) মামর্ন টমর্ র্ল র্রুর্ 
অ্েবা www.lakegeorgechamber.com/tasteny-এ যার্।  
  
নর্উ ইযমর্ন র অ্যানিরন্ড্যার্স অ্ঞ্চল দগু্ধ, মযামপল, নর্জ, মাংস, আমপল, র্ারুনর্ল্প পার্ীয এবং 
ওযাইর্ সহ নবনভন্ন খাদয এবং পার্ীয উৎপাদর্র্ারী এবং উচ্চ মামর্র উৎপাদর্রী এবং তার সামে 
এর্টি সমৃি রৃ্নষ নর্ল্প সম্পমর্ন  গনবনত।  
  
ঘটস্ট NY (Taste NY), নর্উ ইযর্ন  রামজযর অ্নফনসযাল স্থার্ীয-খাদয, স্থার্ীয-পার্ীমযর র্াযনেম। 
2013 সামল গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা র্তৃন র্ র্ালু হওযা ঘটস্ট নর্উ ইযর্ন  (Taste NY), নর্উ 
ইযর্ন  রামজয উৎপানদত, উৎপানদত বা প্রনেযাজাত খাদয ও পার্ীমযর গুণগত মার্, তবনর্েয এবং 
অ্েননর্নতর্ প্রভাবমর্ তুমল ধমর। এই র্াযনেমটি স্থার্ীয উৎপাদর্র্ারীমদর নবনভন্ন জাযগায তামদর 
পণয প্রদর্নমর্র সুমযাগ ততনর র্মর ঘদয, এবং রাজয জমু়ে 70টিরও ঘবনর্ ঘটস্ট নর্উ ইযর্ন  (Taste 
NY) খুর্রা অ্বস্থার্ রমযমি। এটি খামার ও ঘর্াম্পানর্গুনলমর্ আমরা ঘবনর্ গ্রাহর্মদর র্ামি 
ঘপৌৌঁিামত, অ্র্লাইর্ নবেয বৃনি র্রমত এবং বহু ঘক্ষমে তামদর বযবসার প্রনেযার্রমণর ক্ষমতা 
প্রসানরত র্রমত সহাযতা র্মরমি। নর্উ ইযর্ন  র্হমর উতপানদত এবং প্রতযনযত র্াযনেমমর (NYS 
Grown & Certified program) সামে ঘটস্ট নর্উ ইযর্ন  (Taste NY)  নর্িভামব র্াজ র্মর 
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রৃ্ষর্মদর সমেনর্ র্মর। www.taste.ny.gov-এ ঘটস্ট নর্উ ইযর্ন  (Taste NY) সম্পমর্ন  আমরা 
জার্ুর্ এবং ঘফসবুর্ এবং টুইটামর ঘটস্ট নর্উ ইযর্ন  (Taste NY)-ঘর্ ফমলা র্রুর্।  
  
ওযানর্ংটর্ র্াউনন্টর র্মর্নল ঘর্াঅ্পামরটিভ এক্সমটর্র্র্ (Cornell Cooperative Extension, CCE) 
বানসন্দামদর এমর্ অ্ংর্ীদানরমের মাধযমম তামদর জীবর্ এবং সম্প্রদামযর উন্ননত র্রমত সক্ষম র্রমত 
র্াজ র্মর, যা তামদর অ্নভজ্ঞতা এবং গমবষণার জ্ঞার্মর্ র্ামজ লাগায। র্াযনেম এবং পনরমষবা 
4-H ঘেমর্ রৃ্নষ ঘেমর্ পনরবার এবং গ্রাহর্ নবজ্ঞার্ পযনন্ত পনরসীনমত। ওযানর্ংটর্ র্াউনন্টর র্মর্নল 
ঘর্াঅ্পামরটিভ এক্সমটর্র্র্ সম্পমর্ন  আমরা জার্রু্ http://washington.cce.cornell.edu/-ঘত নগময 
অ্েবা ঘফসবুর্ এবং ইর্স্টাগ্রামম @CCEWashingtonCounty-ঘর্ ফমলা র্রুর্।  
  
ঘলর্ জজন  নরনজওর্াল ঘর্ম্বার অ্ফ র্মাসন (Lake George Regional Chamber of Commerce) 
এর্টি প্রাণবন্ত বযবসানযর্ সম্প্রদায গম়ে ঘতালার সামে এই অ্ঞ্চমল বির-বযাপী পযনটর্ র্ালামর্ার 
ঘর্ষ্টা র্মর। এর সদসযপদ নর্উ ইযমর্ন র িযটি র্াউনন্ট জমু়ে নবসৃ্তত, যা এনক্সট 17 ঘেমর্ 18-এর 
মমধয I-87 র্েনওমযমত অ্বনস্থত অ্যানিরর্িযাক্স ওমযলর্াম ঘসন্টামর (Adirondacks Welcome 
Center) ঘটস্ট নর্উ ইযর্ন  (Taste NY) ঘভনন্ড্ং মামর্ন মটর পনরর্ালর্া সহ এলার্ার বযবসাযীমদর 
সাহাযয র্রার জর্য র্াযনেম এবং পনরমষবা প্রদার্ র্মর। আপমিমটর জর্য, ঘফসবুর্ বা টুইটামর 
@VisitLakeGeorge এবং ইর্স্টাগ্রামম @LakeGeorgeChamber ঘর্ম্বামরর সামে সংমযাগ র্রুর্।  
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