
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্, কৃবষ ও পর্নটর্ বেম্বের বিকাম্বে ঘেম্বটর ওম্বেলকাম ঘেন্টােন এ 

NYS-এর পণূনিেস্ক ও প্রত্েবেত্ (NYS GROWN & CERTIFIED) গােেমূহ প্রিবেনত্ হম্বি  
  

এই েুটির েমম্বে বর্উ ইেকন িােীম্বির স্থার্ীে গাে বকর্ম্বত্ উৎোবহত্ করুর্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট এর পূর্নবয়স্ক ও প্রত্যনয়ত্ নিসমাস নি স্ট াষর্া 
র্মরমের্ এবং এই স্টেমটর আঞ্চনির্ ওময়ির্াম স্টসন্টাসন ও স্টটে NY (Taste NY) স্টোমর নর্উ 
ইয়মর্ন র রৃ্নষ ও পর্নটর্ নিল্পগুনিমর্ প্রচার র্মর পষু্পস্তবর্ প্রদিনর্ র্রা হমব। এোড়া নর্উ ইয়র্ন  
স্টেট এর পূর্নবয়স্ক ও প্রত্যনয়ত্ গােসমূহ অ্যািবার্ীর এম্পায়ার স্টেট প্লাজায় প্রদিনর্ র্রা হমব। 
নর্উ ইয়মর্ন র নিসমাস নি ইন্ডানি স্টেমটর নবনভন্ন প্রামে অ্বনিত্ 750টিরও স্টবনি গামের খামার 
স্টেমর্ প্রায় 300,000 গাে নবনি র্মর।  
  
"নর্উ ইয়র্ন বাসীরা স্টর্মর্ েুটির নদর্ উদর্াপমর্র জর্য প্রস্তুনত্ নর্মে, আমরা স্টিত্ামদর এই বের 
পেন্দ র্মর িার্ীয়ভামব গাে নর্র্মত্ আমামদর পার্শ্নবত্ী রৃ্ষর্মদর সমেনর্ র্রার জর্য নর্খুুঁত্ গাে 
খুুঁজমত্ উৎসানহত্ র্নর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়র্ন  স্টেট 750-এর স্টবনি নিসমাস নি 
খামামরর স্টর্ন্দ্রভূনম, র্ার মমযয অ্মর্মর্ আমামদর NYS গ্রাউর্ অ্যান্ড সাটিন ফাইড স্টপ্রাগ্রামম অ্ংিগ্রহর্ 
র্মর, স্টিত্ামদর বিমে স্টর্ ত্ারা স্টর্ সব পর্য স্টবমে নর্মে স্টসগুনি পনরমবিমর্র নদর্ স্টেমর্ দায়বদ্ধ 
পদ্ধনত্মত্ ত্ামদর উৎপাদর্র্ারী রৃ্ষর্মদর র্াে স্টেমর্ এমসমে।"  
  
নর্উ ইয়মর্ন র প্রাপ্তবয়স্ক গাে স্টর্র্া এবংউৎসমবর সময়মর্ স্বাগত্ জার্ামর্ার িমযয নর্উ ইয়র্ন  স্টেট 
এনগ্রর্ািচার র্নমির্ার নরচাডন  এ বি স্টেমটর বানষনর্ গাে র্াটার জর্য িারামটাগা র্াউনন্টর 
স্টবাল্ডার ব্রুর্ ফামমন রৃ্নষ সম্প্রদায় স্টেমর্ অ্ংিীদার নহমসমব স্টর্াগ স্টদর্।  
  
অঙ্গরাম্বযের কৃবষ কবমের্ার বরচার্ন  এ. িল িম্বলর্, "আমামদর বানষনর্ গাে র্াটার অ্র্ষু্ঠার্ হমে 
েুটির ঋতু্মর্ স্বাগত্ জার্ামর্ার এর্টি অ্র্যত্ম উপায়, নর্উ ইয়য়র্ন বাসীমদর মমর্ র্নরম , েুটির নদর্ 
উদর্াপর্ এবং আমামদর স্টেমটর প্রেম সানরর এবং ববনচত্র্যময় রৃ্নষ নিল্প সমেনর্ র্মর স্টহাম-স্টগ্রার্ 
পর্য ত্ারা িয় র্রমত্ পামরর্।"  
  
মাল্টা খামার দ্বারা প্রদত্ত 6 ফুট িম্বা, র্র্ার্ নফর কুইন্সবানরর অ্যানডরর্ডযার্স ওময়ির্াম স্টসন্টামর 
েুটির নদমর্ প্রর্ামিয প্রদনিনত্ হমব। স্টবাল্ডার ব্রুর্ ফামন নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টগ্রার্-সাটিন ফাময়ড স্টপ্রাগ্রামমর 
এর্জর্ গনবনত্ সদসয। খামার র্তৃ্ন র্ দার্ র্রা এর্টি নদ্বত্ীয় র্র্ার্ নফর, র্যামের্ র্নমউনর্টি 



 

 

নহউমযার্ সানভন মসস (CAPTAIN Community Human Services) দ্বারা পনরচানিত্ িার্ীয় গৃহহীর্ 
আশ্রময় র্ামব।  
  
নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টগ্রার্-সাটিন ফাইড নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্নষ উৎপাদর্ এবং চাষীমদর র্ারা খাদয নর্রাপত্তা 
এবং পনরমবিগত্ িানয়মের মার্ স্টমমর্ চমি ত্ামদর অ্গ্রসর র্মর। নিসমাস নি খামামরর জর্য 
অ্ংিগ্রহর্র্ারীমদর িার্ীয় গাে বৃনদ্ধ এবং স্টেমটর মাটি ও পানর্ সংরযর্ নডনিমের এনগ্রর্ািচারাি 
এর্ভায়রর্মমন্টাি মযামর্জমমন্ট (Agricultural Environmental Management, AEM) পনরর্ল্পর্ায় 
অ্ংিগ্রহমর্র জর্য সর্দপত্র্ স্টদওয়া হয়।  
  
িার্ীয় গাে এবং হস্তনর্নমনত্ িার্ীয় পুষ্পস্তবর্, পািাপানি িার্ীয় গাে স্টর্াোয় পাওয়া র্ায় ত্ার 
ত্েযও নর্মচর স্টটে NY স্টিামর্ির্ এ প্রদনিনত্ হমব:  
  

• ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন  ওময়ির্াম স্টসন্টার  
•  সাউদার্ন টায়ার ওময়ির্াম স্টসন্টার  
• নফঙ্গার স্টির্স ওময়ির্াম স্টসন্টার  
• স্টসন্ট্রাি নর্উ ইয়র্ন  ওময়ির্াম স্টসন্টার  
• স্টমাহার্ ভযানি ওময়ির্াম স্টসন্টার  
• র্যানপটাি নরনজয়র্ ওময়ির্াম স্টসন্টার  
• র্েন র্ানন্ট্র ওময়ির্াম স্টসন্টার  
• অ্যানডরর্ডযার্স ওময়ির্াম স্টসন্টার  
• হাডসর্ ভযানি/র্যাটনস্কি ওময়ির্াম স্টসন্টার  
• িং আইিযান্ড ওময়ির্াম স্টসন্টার  
• নর্উ ইর্ন  স্টেট ইয়কুয়াি রাইটস স্টহনরমটজ স্টসন্টার  
• টড নহমির স্টটে NY বাজার  

  
ওময়ির্াম স্টসন্টার এবং স্টটে NY স্টিামর্ির্ এোড়াও নবনভন্ন উপহার এবং উপহার ঝুনড়, র্া িার্ীয় 
পর্য বত্নর এবং নর্উ ইয়র্ন  খামার এবং খাদয এবং পার্ীয় উৎপাদর্ দ্বারা উৎপানদত্ এর্টি বযাপর্ 
ববনিষ্ট্য হমব।  
  
অোলিাবর্ ও বর্উ ইেকন  বেটির অর্ুষ্ঠাম্বর্ প্রিবেনত্ আপম্বটে বি  
চারটি সুন্দর 10 -ফুট িম্বা নর্উ ইয়র্ন  স্টেট এর প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রত্যনয়ত্ ফ্রসানপয়ার নফর গাে 
স্টেমফর্টাউমর্ স্টজমা-এর র্াসনানর স্টেমর্ স্টরর্সিায়ার র্াউনন্ট এোড়াও অ্যািবানর্ এম্পায়ার স্টেট 
প্লাজা র্র্মর্ামসন প্রদিনর্ র্রা হয়। নর্উ ইয়র্ন  স্টেট হনিমড নি িাইটিং ও আত্িবানজ আগামী 8 
নডমসম্বর স্টরাববার এম্পায়ার স্টেট প্লাজায় অ্র্ুনষ্ঠত্ হমব। এই নফ্র ফযানমনি ফার্ ইমভমন্টর মমযয 
রময়মে উৎসমবর সঙ্গীত্, স্ট াড়া আর গানড় নর্ময় প্লাজা এবং সামে রময়মে সাো আর নিশুমদর 
বযাপর্ র্মনর্াণ্ড। দয স্টটে NY হনিমড মামর্ন ট নর্উ ইয়র্ন  স্টেট নমউনজয়াম এ সর্াি 11টায় শুরু 
হয়। নফগার স্টস্কটিং প্রদিনর্ আর নফ্র স্টস্কটিং প্লাজার আইস নরঙ্ক, আবহাওয়ার অ্র্ুমনত্মত্ পাওয়া 
র্ামব।  



 

 

  
ওময়ির্াম স্টসন্টার এবং এম্পায়ার স্টেট প্লাজা র্র্মর্ামসন প্রদনিনত্ িার্ীয় বৃযগুমিা োড়াও পুর্াম 
র্াউনন্টর মমহাপযার্'এর হাডন উইর্ নি ফামন স্টেমর্ 26 ফুট িম্বা ডগিাস নফর 12 নডমসম্বর 
বৃহস্পনত্বার বানষনর্ েুটি উদর্াপমর্র সময়, অ্যাডাম স্টেটর্ পাওময়ি, হারমিম-এর প্লাজা জনুর্য়র 
স্টেট অ্নফস নবনল্ডং-এ উজ্জ্বি হময় উঠমব । এই অ্র্ুষ্ঠামর্ সঙ্গীত্-সহ িাইভ ফযানমনি-স্টফ্রন্ডনি 
এন্টারমটর্মমন্ট, সাোর সামে স্টদখা র্রা সহ নফচার োর্মব।  
  
োধারণ পবরম্বষিা কার্নালম্বের কবমের্ার ঘরাঅোর্ ঘর্েটিম্বটা িম্বলর্, "অ্যািবানর্র নর্মটি-ির্ 
পনরবার এবং িযারর্ নরংমস বাটর্ পনরবার দ্বারা অ্র্ুদার্ স্টদওয়া অ্নত্নরক্ত গাে পূবন র্যানপটি 
পার্ন  এবং এম্পায়ার স্টেট প্লাজায় প্রদনিনত্ হমব। এটি স্টর্বিমাত্র্ অ্যািবানর্র এম্পায়ার স্টেট প্লাজায় 
এবং হারমিমমর অ্যাডাম স্টেটর্ পাওময়ি, জনুর্য়র স্টেট অ্নফস নবনল্ডংময় নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর 
গােগুনিমর্ সুন্দরভামব সনিত্ োড়া েুটির নদমর্র মমত্া মমর্ হমব র্া। আনম গভর্নর কুওমমা এবং 
র্নমির্ার বি-এ স্টর্াগ নদই নর্উ ইয়মর্ন র সবনত্র্ আমামদর বনু্ধ এবং প্রনত্মবিীমদর উৎসানহত্ র্রার 
জর্য র্ামত্ ত্ারা িার্ীয় চাষীমদর র্াে স্টেমর্ ত্ামদর গাে িয় র্মর আমামদর রৃ্নষ সম্প্রদায়মর্ 
িনক্তিািী র্রমত্ সাহার্য র্মর।"  
  
বর্উইেকন  ঘেট পবরিহর্ বিভাম্বগর (Department of Transportation) কবমের্ার মোবর ঘেম্বরে 
ঘর্াবমম্বঙ্গয িম্বলর্, "ওময়ির্াম স্টসন্টামর িার্ীয়ভামব স্টবমড় ওঠা নিসমাস নি প্রদিনর্ এই েুটির 
সময় স্টেমটর বৃয খামার এবং ত্ামদর সব পর্য এবং র্ার্নিম প্রচার র্রার জর্য এর্টি মহার্ 
উপায়। আমরা নর্উ ইয়মর্ন  বত্নর উচ্চ মামর্র পর্য প্রদিনর্ র্রমত্ নগময় ওময়ির্াম স্টসন্টার এবং 
বার্ী এিার্ামত্ নর্েুটা নবরনত্ স্টদওয়ার জর্য স্টটে NY স্টপ্রাগ্রামমর সামে অ্ংিীদানরে র্রমত্ স্টপমর 
গনবনত্।"  
  
থ্রুওম্বে অেবরটির এবিবকউটিভ বর্ম্বরক্টর মোবেউ ঘয. বিেম্বকাল িম্বলর্, "নর্উ ইয়মর্ন র ওময়ির্াম 
স্টসন্টামর, NYS থ্রুওময় বরাবর অ্বনিত্ নত্র্টিসহ, পর্নটর্ স্টগটওময় র্া নবনভন্ন খাদয, পার্ীয় এবং 
নর্বনাচর্গুনি এম্পায়ার স্টেট জমুড় পাওয়া র্ায় ত্া তু্মি যমর। আমরা স্টেমটর রৃ্নষ ও পর্নটর্ 
নিল্পমর্ সমেনর্ র্মর গনবনত্ র্া প্রনত্বের র্ময়র্ নবনিয়র্ ডিারআয় র্মর। আনম সর্ি ভ্রমর্ােীমদর 
এই েুটির স্টমৌসুমম এই প্রদিনর্ীমত্ এর্টু োমার এবং পনরদিনর্ র্রমত্ উৎসানহত্ র্রনে স্টর্খামর্ 
আপনর্ সুনবযামত্ নবমিষ উপহার সংগ্রমহর জর্য স্টপমত্ পামরর্ র্া িার্ীয় অ্েনর্ীনত্মর্ সমেনর্ র্রমত্ 
সাহার্য র্রমব।"  
  
এম্পাোর ঘেট ঘর্ম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবেম্বর্ন্ট ও মম্বর্ার্ীত্ প্রধার্ বর্িনাহী কমনকত্ন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টগ্রার্ 
এন্ড সাটিন ফাময়ড নি বা পষু্পমািয এই েুটির স্টমৌসুমম স্টেমটর খামার এবং যুদ্র বযবসায়ীমদর 
আনেনর্ভামব িাভবার্ র্রমব এবং আমামদর ওময়ির্াম স্টসন্টারগুমিা বানসন্দামদর এবং দিনর্ােীমদর 
জর্য এই স্টমৌসনুম র্ার্নাবিী প্রদিনমর্র এর্টি নর্খুুঁত্ উদাহরর্।"  
  



 

 

বেম্বর্টর ঘযর্ ঘমটগার িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  নিসমাস নি ফামনস সংখযার নদর্ নদময় স্টদমি চতু্েন 
িামর্ আমে এবং স্টর্মহতু্ েুটির স্টমৌসমু এনগময় আসমে ত্াই এটা গুরুেপূর্ন স্টর্ আমরা আমামদর 
সম্প্রদায়মর্ নর্উ ইয়মর্ন র-বড় খামারগুমিার পমর্যর অ্ভাবর্ীয় দামর্র সুনবযা নর্মত্ উৎসানহত্ র্নর 
র্া আমামদর িার্ীয় রৃ্ষর্রা এবং নবমিত্ারা সহজিভয র্মর তু্মিমে। আমামদর স্বাগত্ জার্াই, নর্উ 
ইয়মর্ন র প্রস্তুত্ গামের এবং ফুমির মািার নবনি স্টদমখ আনম আর্নন্দত্ র্ারর্ এটি আমামদর 
রৃ্ষর্মদর জর্য ত্ামদর স্টজমগ ওঠার এর্টি উপায় এবং এভামব আমামদর এই অ্ঞ্চি ও অ্েনর্ীনত্ 
দারুর্ভামব উপরৃ্ত্ হমে।"  
  
ঘেম্বর্টর র্োফবর্ যর্ন ার্ িম্বলর্, "এর্টি ত্াজা নিসমাস নি পাওয়ার মজা, স্টরামাঞ্চ এবং 
অ্যাডমভঞ্চার হনিমডর স্টচত্র্ামর্ প্রনত্ফনিত্ র্মর। টাটর্া পাইর্ গামের গন্ধ, বরমফর নপণ্ড, নহমমি 
বায় ুএসমবর পরি আমরা স্টবগবার্ হময় ওমঠ র্খর্ িার্ীয় এর্টি ফামন স্টেমর্ স্টর্র্া টাটর্া এর্টি 
নিসমাস নি পাওয়া র্ায়। নর্উ ইয়মর্ন র নিসমাস নি ইন্ডানি আমামদর অ্েনর্ীনত্ এবং আমামদর 
ঐনত্মহযর এর্টি গুরুেপূর্ন অ্ংি, নবমিষ র্মর এখামর্ এই আপমেমট এই নিল্পমর্ আমরা বৃনদ্ধ ও 
ত্রানিত্ র্রমত্ এর্টি নদ্ব পাযীর্ অ্গ্রানযর্ার স্টদওয়া উনচত্। এই বড়নদমর্র স্টমৌসুমম, আনম 
পনরবারমর্ উৎসাহ প্রদার্ র্রনে স্টর্র্ আমামদর এিার্ার িার্ীয় নিসমাস নি খামার স্টেমর্ এর্টি 
ত্াজা র্াটা গাে সংগ্রহ র্মর ত্ারা সারা জীবমর্র স্মৃনত্ বত্নরর সুমর্াগ গ্রহর্ র্মর।"  
  
অোম্বেেবলওমোর্ ঘর্ার্া লুপারম্বর্া িম্বলর্, "েুটির স্টমৌসুম মামর্ই এর্টি ঐনত্হয, আর এর্টি নর্খুুঁত্ 
আসি নিসমাস নি স্টখাুঁজা সারা স্টেমটর অ্মর্র্ পনরবামরর র্ামেই উমেখমর্াগয নবষয়। নর্উ ইয়মর্ন  
প্রস্তুত্ এর্টি গাে নর্বনাচর্ আপর্ার সম্প্রদাময়র স্টোট খামার বযবসামর্ দারুর্ভামব উপরৃ্ত্ র্মর 
এবং রৃ্নত্র্ম গাে স্টেমর্ স্টবনি পনরমবি সহায়র্ উপাদামর্র সরবরাহর্ারী নহমসমব খামারগুমিামর্ আমরা 
সচি র্মর তু্িমব।"  
  
অোম্বেেবলওমোর্ কোবর ওম্বেরর্ার িম্বলর্, "আনম র্নমির্ার বি এবং ব্রুর্স পনরবারমর্ স্টবাল্ডার 
ব্রুর্ ফামমন এ বেমরর নিসমাস নি-র্াটিং অ্র্ষু্ঠামর্র আময়াজর্ র্রার জর্য যর্যবাদ জার্ানে। 
স্টবাল্ডার ব্রুর্ ফামন এিার্ার সুন্দর ঐনত্হানসর্ স্টহামমেডগুনির এর্টির উপর অ্বনিত্ এবং এটি 
দিনর্ােীমদর এর্টি সনত্যর্ামরর স্মরর্ীয় অ্নভজ্ঞত্া প্রদার্ র্মর। আজ দইুটি গাে দার্ র্রার জর্য 
আনম ব্রুর্স পনরবারমর্ যর্যবাদ জার্ানে। এর্টি বযৃ রার্এওময় এবং গৃহহীর্ র্ুব স্টর্মন্দ্রর জর্য 
র্যামের্ র্নমউনর্টি নহউমযার্ সানভন স-এ দার্ র্রা হময়মে, স্টর্খামর্ হনিমডমত্ ত্ামদর নর্মিারমদর 
জর্য নর্েু সান্ত্বর্া ও আর্ন্দ আর্া নর্নিত্ র্রা প্রময়াজর্; অ্র্যটি আমামদর অ্ঞ্চমি দিনর্ােীমদর জর্য 
প্রদনিনত্ হমব, র্া 18 র্েনওময় এর র্াোর্ানে অ্যানডরর্ডযার্স ওময়ির্াম স্টসন্টামরর প্রিার্ভামগ 
অ্বনিত্। অ্যামসম্বনি নডনিমে আর এর্টি ফযানমনি ফামন স্টখািা হমে স্টদমখ আনম গনবনত্ এবং 
সর্মির জর্য খুব খুনির এর্টি েুটির স্টমৌসুম র্ামর্া র্রনে।"  
  
অোম্বেেবলম্বমোর র্োর্ ঘেক িম্বলর্, "আমামদর িার্ীয় বযবসাগুনিমর্ সমেনর্ র্রা এবং সাটিন ফাইড 
NY উৎপাদর্র্ারী প্রনত্ষ্ঠার্ স্টেমর্ এর্টি বৃয িয় র্রা েুটির স্টমৌসুমমর উদর্াপমর্র এর্টি মহার্ 
উপায়। প্রজমের পর প্রজে যমর আমামদর িার্ীয় বৃয চাষীরা এই অ্ঞ্চমির পনরবার-পনরজর্মদরমর্ 
ত্ামদর ঐনত্হয প্রদিনমর্ সাহার্য র্মর আসমে র্ার প্রভাব োর্মব সারা জীবর্ যমর। আমামদর িার্ীয় 



 

 

অ্েনর্ীনত্মত্ উমেখমর্াগয অ্বদার্ রাখার মমত্া এমর্ বড় সামগ্রীর স্টর্াগার্দাত্া নহমসমব এই নর্উ 
ইয়র্ন  এবং অ্মর্র্ বৃয চাষীমর্ পাওয়ায় আমরা নর্উ ইয়র্ন  স্টেমট ত্ামদর জর্য খুবই স্টসৌভাগযবার্।"  
  
বিেমাে বি ফামনােন অোম্বোবেম্বেের্ NY-এর এবিবকউটিভ বর্ম্বরক্টর মোবর ঘযবর্ পোকার 
িম্বলর্, "নিসমাস নি ফামনাসন অ্যামসানসময়ির্ এবং এর 300+ সদসয পনরবামরর খামামর বড় ত্াজা 
আসি গামের প্রদিনমর্র এই সুমর্াগ স্টপময় আর্নন্দত্। আমরা র্নমির্ারমর্ আমামদর সামে র্াটিং 
ইমভমন্ট স্টর্াগ স্টদওয়ার প্রিংসা র্নর এবং আমরা আিা র্মর আনে স্টর্ স্টটে NY ওময়ির্াম স্টসন্টামর 
গােটি িানপত্ হমব র্া স্টভাক্তামদর সবুজ বর্ায়মর্র জর্য এবং এই স্টমৌসুমম বাস্তব নর্েু পাওয়ার র্ো 
মমর্ র্নরময় স্টদমব! "  
  
অোবর্রর্র্োকে ওম্বেলকাম ঘেন্টার ঘটে NY মাম্বকন ট মোম্বর্যার ঘযবর্ফার িাফট িম্বলর্, "এটি 
খুবই স্টরামাঞ্চর্র স্টর্ এই েুটির স্টমৌসুমম অ্যানডরর্ডযার্স ওময়ির্াম স্টসন্টামর আমামদর সুন্দর NYS 
স্টগ্রার্ অ্যান্ড সাটিন ফাময়ড নি নদময় আমরা িার্ীয় রৃ্ষর্মদর সমেনর্ র্রমত্ পারমবা। এোড়াও দিনর্রা 
এই নডমসম্বর মামস স্টটে NY স্টভনন্ডং বাজামর অ্মর্র্ খামামর উৎপানদত্ ত্াজা পর্য পামবর্, র্ার 
মমযয রময়মে শুনিয়ারনভমি বত্নর এগমর্াগ, স্টপাটন ার র্র্নার স্টেমর্ হট চর্মিট নচজমর্র্,অ্ সযামবাি 
ফর্ন স স্টেমর্ োগমির দমুযর মযাপি সাগর সল্ট র্ামনিস এবং র্েন নিমর্র আটিন জার্ চর্মিট।"  
  
ঘলক যযন  বরবযওর্াল ঘচোর অি কমােন (Lake George Regional Chamber of Commerce)-এর 
এবিবকউটিভ বর্ম্বরক্টর বযর্া বমর্টযার িম্বলর্, "2018 সামি স্টোট বযবসার অ্েননর্নত্র্ প্রভাব 
সংিাে এর্টি গমবষর্ার নহসাব অ্র্ুর্ায়ী স্টোট বযবসায় প্রনত্ 1 মানর্ন র্ ডিার খরমচ 67 স্টসন্ট 
োমর্। স্টচম্বার অ্ব র্মাসন নহমসমব আমরা আঞ্চনির্ বযবসায়ীমদর স্টপ্রাফাইি বাড়ামত্ আপ্রার্ স্টচষ্ট্া 
র্নর স্টর্র্ িার্ীয়ভামব আমামদর ডিার সম্প্রসারর্ হমত্ পামর। আমরা মমর্ র্নর, এিার্ায় সহায়র্ 
বযবসা এবং নর্ময়াগর্ারীমদর সহায়ত্ার জর্য িার্ীয়ভামব র্ী স্টর্র্া র্ায় স্টস সম্পমর্ন  আমিাচর্া হওয়া 
জরুনর। এর আমরর্টি উদাহরর্ হমে অ্যানডরর্ডযার্স ওময়ির্াম স্টসন্টার র্ীভামব অ্ংিীদানরে এবং 
সহমর্ানগত্ার সাহার্য র্রমে র্া িার্ীয় উৎপাদর্মদর উপর্ামর আসমব এবং িার্ীয় অ্েনর্ীনত্মর্ 
প্রভানবত্ র্রমব। আমরা খুবই স্টরামানঞ্চত্ র্ারর্ আমরা এই েুটির স্টমৌসুমম িার্ীয়ভামব গনজময় ওঠা 
ও নিসমাস নির ববনিষ্ট্য নর্ময় হানজর হমত্ স্টপমরনে।"  
  
ঘিাল্ডার ব্রুক ফামন মাবলক এিং বিেমাে বি কৃষক অোম্বোবেম্বেের্ NY ঘপ্রবেম্বর্ন্ট-ইম্বলক্ট বপটার 
ব্রুকে িম্বলর্, "আনম র্নমির্ার বিমর্ এই খামামর আসার জর্য যর্যবাদ জার্ামত্ চাই এবং সবাইমর্ 
মমর্ র্নরময় নদমত্ চাইমর্ েুটির নদমর্র স্টচত্র্ামর্ আপর্ার বানড়মত্ নর্ময় আসার সবমচময় ভামিা 
উপায় হমে জীনবত্ এর্টি গাে। এর্টি জীনবত্ গাে বায়ুমণ্ডি স্টেমর্ র্াবনর্ গ্রহর্ র্মর এবং এটি 
িার্ীয় রৃ্ষর্মদর জীনবর্া নর্বনাহ র্রমত্ সাহার্য র্মর। নর্উ ইয়মর্ন  এই যরমর্র রৃ্নষর বযাপর্ 
প্রবৃনদ্ধর সম্ভাবর্া আমে এবং পনরমবিগত্ ও অ্েননর্নত্র্ স্টর্ সর্ি সুনবযা এর সামে সামে আসমব 
ত্ার জর্য আমরা উেখু হময় আনে।"  
  
কোম্বের্ কবমউবর্টি বহউমোর্ োবভন ম্বেে-এর অোম্বোবেম্বেট এবিবকউটিভ বর্ম্বরক্টর অোবি 
বগলবপর্ িম্বলর্, "র্যামের্ র্নমউনর্টি নহউমযার্ সানভন মসস-এর পয স্টেমর্ জার্ামর্া হময়মে, আমরা 



 

 

স্টবাল্ডার ব্রুর্ ফামন স্টেমর্ আর্ুষ্ঠানর্র্ বৃয প্রাপর্ নহমসমব খুবই সম্মানর্ত্ এবং আমরা এই নবস্ময়র্র 
সুমর্ামগর জর্য নপটার এবং নিসমাস নি রৃ্ষর্মদরমর্ যর্যবাদ জার্ামত্ চাই। েুটির নদর্গুমিামত্ 
আমামদর রার্এওময় এবং গৃহহীর্ ত্রুর্মদর আশ্রয় স্টর্মন্দ্র এই গােটি গমবনর সামে প্রদনিনত্ হমব। 
আমরা র্ামদর স্টসবা নদমত্ চাই স্টসসব ত্রুর্মদর মুমখ এটি অ্মর্র্ খুনি এমর্ স্টদমব।"  
 
আপমেট নর্উ ইয়মর্ন  প্রায় 750 খামার দ্বারা প্রায় 300,000টি র্তু্র্ গাে নবনি র্রা হময়মে র্ার 
মাযযমম এই স্টেট আমমনরর্ামত্ নিসমাস নি উৎপাদমর্ এর্র জনম বযবহামরর নদর্ নদময় ষষ্ঠ িামর্ 
আমে। নর্উ ইয়মর্ন র নিসমাস নি ফামনাসন অ্যামসানসময়ির্ (Christmas Tree Farmers Association 
of New York)-এর মমত্, এই নিল্প নর্উ ইয়র্ন  স্টেমট 13.8 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার অ্েননর্নত্র্ 
প্রভাব সমেনর্ র্মর।  
  
আপর্ার নর্র্টি নর্উ ইয়মর্ন র নিসমাস নি স্টভন্ডর খুুঁমজ স্টপমত্ certified.ny.gov এবং দয নিসমাস 
নি ফামনাসন অ্যামসানসময়ির্ অ্ব নর্উ ইয়মর্ন র ওময়বসাইট নভনজট র্রুর্ এখামর্।  
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