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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর কর্কর্ন আঙু র বেল্পম্বক (CONCORD GRAPE INDUSTRY)
জ ারদার করার উম্বদোগ জ াষণা করম্বলর্

চাবিদা জিবে এমর্ াম্বের আঙু র ফলর্ িাড়াম্বর্ার র্ে এিং লাভ র্কো িৃবির র্ে 1.3
বমবলয়র্ মাবকনর্ র্লার মূম্বলের আঙু র জেে উন্নয়র্ জপ্রাগ্রাম (Vineyard Improvement
Program) শুরু করম্বলর্
অবেবরক্ত েিবিল র্েু র্ কর্কর্ন আঙু র পণে উৎপাদর্ ও র্েু র্ িা ার সুম্ব াগ সর্াক্তকারী
গম্বিষণা সমর্ন র্ করম্বি
গভর্ন ম্বরর কর্কর্ন আঙু র সম্বেলম্বর্ (Concord Grape Summit) প্রর্ম জ াবষে জেম্বের বেল্প
বিকাম্বের প্রম্বচষ্টার সাম্বর্ এটি একটি সংম্ব া র্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র কর্কর্ন আঙু র নিল্প জজারদার করমে জেি নকছু র্েু র্ উমদযাগ
জ াষণা করমের্, োর মমযয রময়মছ চাষীমদর আঙু র জেে পুর্ঃসংস্কার, কার্নক্রম েহুমুখী করমে ও র্েু র্
জামের আঙু র ফোমে, উৎপাদর্ ও োভজর্কো েৃনি করমে সাহার্য করার জর্য আঙু র জেে উন্নয়র্ জরাগ্রামম
1.3 নমনেয়র্ মানকন র্ র্োর নেনর্ময়াগ। পািাপানি, র্েু র্ কর্কর্ন আঙু র পণয উৎপাদর্ ও োজার সুমর্াগ
সর্াক্ত করার জর্য কমর্নে নেশ্বনেদযােময়র গমেষণা সমর্নর্ করমে জেট েহনেে দার্ করমে। এইসে উমদযাগ হে
এই েছমরর এনরে মামস রর্মোমরর মমো অ্র্ুনিে হওয়া গভর্নমরর কর্কর্ন আঙু র সমেেমর্র সরাসনর
ফোফে।
“পূেন মানকন র্ র্ুক্তরামের সে জর্মক েড় কর্কর্ন আঙু র নিমল্পর আোসস্থে নহমসমে, নর্উ ইয়কন জেট স্থার্ীয়
চাষীমদর এেং োমদর েযেসামক সমর্নর্ করামক অ্গ্রানযকার গণয করমছ এেং এর েদমে এরা আঞ্চনেক
অ্র্নর্ীনের নেকামি সাহার্য করমছ”, গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “এই র্েু র্ উমদযাগগুনে আঙু র নিল্পমক সমৃি
করমে এেং নর্উ ইয়মকন র সে জর্মক েড় কৃ নষ সম্পদগুনের একটিমক েযেহার কমর র্েু র্ কমনসংস্থার্ সৃনি
করমে।”
“জেক ইনরর (Lake Erie) েীরেেী স্থামর্ উৎপানদে কর্কর্ন আঙু র নর্উ ইয়কন জেমটর বেনচত্র্যময় কৃ নষজ
ভূ নচমত্র্র গুরুত্বপূণন একটি অ্ংি”, জলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্ জিাচু ল িম্বলর্। “আঙু র জেে উন্নয়র্ জরাগ্রাম
এেং এই েছর অ্র্ুনিে হওয়া জেমটর রর্ম কর্কর্ন আঙু র সমেের্ এর মযয নদময়, আঙু র নিল্প এেং জেটজুমড়

কৃ নষ পণযমক সমর্নর্ করার জর্য আমরা আমামদর সামযযর মমযয সেনকছু করনছ। র্েু র্ উমদযামগ এই নেনর্ময়াগ
উৎপাদর্ েৃনি করমে এেং র্েু র্ পণয নেকাি করমে সাহার্য করার মাযযমম সুমর্াগ বেনর ও সানেনক অ্র্নর্ীনেমক
জজারদার করা অ্েযাহে রাখমে।”
এই আঙু র জেে উন্নয়র্ জরাগ্রামমর মযয নদময় চমটাকুয়া, কযাটারাগাস, অ্যাোমগনর্, নেউমের্, িাইোর,
টম্পনকর্স, জসমাং, টিওগা, ব্রুম, জচর্াংমগা, জর্োওয়যার, র্ায়াগ্রা এেং ইনর কাউনিগুনের কর্কর্ন চাষীরা
োমদর আঙু র জেমের কার্নক্রম েৃনির জর্য 50,000 মানকন র্ র্োর পর্নন্ত অ্র্ন আমেদর্ করার জর্য উপর্ুক্ত
হে। এই জরাগ্রামটির রিাসমর্র দানয়মত্ব আমছ জেক ইরি আঞ্চনেক আঙু র জরাগ্রাম (Lake Erie Regional
Grape Program)। জরানেং নভনিমে আমেদর্ গ্রহণ করা হমে এখামর্ www.lergp.com।
পািাপানি, কৃ নষ এেং োজার অ্নযদপ্তর (Department of Agriculture and Markets) মানকন র্ র্ুক্তরামের
কৃ নষ অ্নযদপ্তর (United States Department of Agriculture, USDA) জর্মক রায় 145,000 মানকন র্
র্োমরর অ্র্ুদার্ জপময়মছ র্া নর্উ ইয়মকন র কর্কর্ন আঙু র নিমল্পর জর্য র্েু র্ পণয ও োজার খুুঁমজ জের করমে
কমর্নে নেশ্বনেদযােময়র সামর্ একটি জর্ৌর্ গমেষণা রকমল্প েযেহার করা হমে। এই েহনেমের সামর্ সামঞ্জসয জরমখ
কমর্নে এেং নর্উ ইয়কন ওয়াইর্ ও আঙু র ফাউমেিমর্র (New York Wine and Grape Foundation) কাছ
জর্মক সমর্নর্ নহমসমে আমরা জমাট 450,000 মানকন র্ র্োমরর নেনর্ময়াগ পাওয়া র্ামে। নের্-েছর জময়াদী এই
রকমল্পর েেয হে খাদয নেজ্ঞার্ গমেষণা ও পণয নেকামির মাযযমম কর্কর্ন আঙু র চাষী ও রনক্রয়াজােকারীমদর
োভজর্কো েৃনি করা।
কমর্নে নেশ্বনেদযােময়র কৃ নষ ও জীেেত্ত্ব কমেজ (College of Agriculture and Life Sciences, CALS)
কর্কর্ন আঙু র েযেহার কমর র্েু র্ পণয বেনরর জর্য গমেষণা চাোমে, নেকামির রনেেন্ধকো ও নেকামির
উদীয়মার্ সুমর্াগ সর্াক্ত করার জর্য োজারজােকরণ ও সরেরাহ জচইর্ নেমেষণ করমে, এেং র্েু র্ কর্কর্ন
আঙু র পণয ও উপকরণ জভাক্তারা কীভামে গ্রহণ করমছ জসই জেে নর্ময় গমেষণা চাোমে। খাদয নেজ্ঞার্
গমেষণাটি অ্র্নানয়ে হমে কর্কর্ন আঙু র গমেষণার জর্য রদি 2018-19 জেট োমজমটর অ্র্ুমমানদে অ্ংি
নদময়।
নর্উ ইয়কন জদমির নিেীয় েৃহিম কর্কর্ন আঙু র উৎপাদক। োমফমো জর্মক ইনর, জপনর্নসমভনর্য়া পর্নন্ত জেমকর
পার নদময় অ্েনস্থে জেক ইনর আঙু র জেমে (Lake Erie Grape Belt) আমছ 32,000 একর আঙু র চামষর
উপমর্াগী জনমমে 800টি আঙু র জেে এেং 22টি ওয়াইর্ বেনরর কারখার্া। এই খামারগুনে 150,000 টমর্র
জেনি কর্কর্ন আঙু র উৎপন্ন কমর র্ার জেনির ভাগ ফমের রস বেনরর জর্য নেনক্র হয় নকন্তু এর নকছু অ্ংি নদময়
জজনে, মামনামের্ এেং ওয়াইর্ও বেনর করা হয়। কর্কর্ন আঙু র নিমল্পর উপর আর্ুমানর্ক 2,000 জোমকর
কমনসংস্থার্ নর্ভন র কমর, র্ার অ্র্ননর্নেক রভাে রনে েছর 340 নমনেয়র্ মানকন র্ র্োর।
সাম্প্রনেক েছরগুনেমে, ফমের রস জােীয় পমণযর জেমত্র্ জভাক্তামদর পছমের পনরেেন র্ ও কম দামমর আঙু র
নদময় বেনর পমণযর অ্নেনরক্ত সরেরাহ নমনেে হময় নর্উ ইয়মকন র কর্কর্ন আঙু র চাষীমদর সমসযায় জফমে
নদময়মছ। এর ফমে ফমের রস ও জজনে উৎপাদর্ েযেসাগুনেও রভানেে হমে, র্ার ফমে এমদর অ্মর্মকর েযেসা
েন্ধ হময় র্ামে ো উৎপাদর্ কমম র্ামে।

এর রেু যিমর, এই নিল্পমক পুর্রুজ্জীনেে করার একটি জরার্মযাপ বেনর করার জর্য এনরে মামস জেট একটি
কর্কর্ন আঙু র সমেেমর্র আময়াজর্ কমর। এর পর জর্মক, চাষীমদর র্েু র্ োজামরর সামর্ র্ুক্ত কমর জদোর
জর্য জেট র্েু র্ র্েু র্ পদমেপ নর্ময়মছ, জর্মর্ঃ
•

•

•
•
•

•

জভাক্তামদর কর্কর্ন আঙু র পমণযর সামর্ পনরচয় কনরময় নদমে এেং োমদর নর্উ ইয়মকন র কৃ নষমেমত্র্ এই
আঙু মরর ইনেহাস ও গুরুত্ব সম্পমকন জার্ামে জগ্রট নর্উ ইয়কন জেট জমোয় (Great New York State
Fair) আঙু র নদেস (Grape Day) আময়াজর্ করা।
র্েু র্ কর্কর্ন োজারজােকরণ সুমর্াগ এেং রানেিানর্কভামে আঙু মরর রস জকর্া সমর্নর্ করমে
114,000 মানকন র্ র্োর মূমেযর একটি োজার নেকাি অ্র্ুদার্ জরাগ্রাম (Market Development
Grants Program) শুরু করা। স্কু ে, জরেু মরি ও পার্ীয় রস্তুেকারক নিমল্প কর্কর্ন আঙু মরর
েযেহার েৃনির জর্য আমমনরকার্ ফামনেযাে োে (American Farmland Trust), জগ্রা নর্উ ইয়কন
নসটি (GrowNYC) এেং নর্উ ইয়কন ওয়াইর্ ও আঙু র ফাউমেির্মক অ্র্ুদার্ রদার্ করা হময়মছ।
নিকামগা, অ্রেযামো এেং নর্উ ইয়কন িহর সহ জােীয় ও আন্তজনানেক জের্ জিামে আঙু র নিমল্পর
রনেনর্নযত্ব েৃনি করা।
নিমল্পর রপ্তানর্ সুমর্াগ ও োজারজােকরণ সহায়োর জর্য কমনিাো পনরকল্পর্া করা।
জরেু মরি ও কর্কর্ন আঙু র ও ফমের রমসর অ্র্যার্য জক্রোমদর কামছ উৎমসর ের্য রদার্ করার জর্য
এেং োজামর জভাক্তামদর কামছ কর্কর্ন আঙু মরর র্েু র্ পণয পনরমেির্ করার জর্য নর্উ ইয়কন িহমরর
জগ্রা নর্উ ইয়কন নসটি এর সামর্ সমন্বয় কমর কর্কর্ন ক্রাি হযানপ আওয়ার এর মমো নেমিষ
রচারণামূেক অ্র্ুিার্ আময়াজর্ করা।
নর্উ ইয়কন জেট সমনর্নে কমর্নে CALS আঙু র রজর্র্ জরাগ্রাম জর্মক এভামরে নসর্মেস (Everest
Seedless) র্ামক রর্ম েীনচহীর্ কর্কর্ন আঙু র উমমাচর্ করা।

জেম্বের কৃবষ কবমের্ার (State Agriculture Commissioner) বরচার্ন এ. িল িম্বলর্, “আমামদর
কর্কর্ন আঙু র নিল্পটি পনরপক্ব এেং এখামর্ নেকামির সুমর্াগ রময়মছ। েনযনে োজারজােকরণ রমচিা ও
রচারণার মাযযমম আমামদর চাষীমদর ও কর্কর্ন আঙু র পণয উৎপাদর্কারী েযেসাগুনেমক সমর্নর্ করমে আমরা
অ্ঙ্গীকারেি। এই র্েু র্ উমদযাগগুনে আমামদর অ্জনমর্র সামর্ সংমর্ানজে হমে এেং নিল্পটিমক আমরা অ্গ্রসর
করমে।”
বসম্বর্ে কৃবষ কবমটির (Senate Agriculture Committee) জচয়ারমোর্ পোটি বরবচ িম্বলর্, “জদমির
নিেীয় েৃহিম কর্কর্ন আঙু র উৎপাদক জেট নহমসমে, আমরা ইনেমমযযই জদমখনছ আমামদর কম ার পনরশ্রমী
আঙু র চাষীরা নর্উ ইয়কন জেমটর কৃ নষ নিমল্প কী রভাে রাখমছ। আমামদর জেমটর পার্ীয় বেনরর জেত্র্ খুেই
ভামো করমছ, এেং গমেষণা ও োজারজােকরমণ এই নেনর্ময়াগগুনের মযয নদময় আমরা এই গনে যমর রাখমে
পারমো এেং এরই ফেশ্রুনেমে আমামদর অ্র্নর্ীনে আমরা নেকাি করমে এেং কমনসংস্থার্ সৃনি করমে পারমো।”
অোম্বসেবল কৃবষ কবমটির (Assembly Agriculture Committee) জচয়ারমোর্ বিল মোবগ
িম্বলম্বের্, “জর্সে আঙু র চাষীরা োমদর মাণ উন্নয়র্ করার উপায় খুুঁজনছমের্ এেং র্েু র্ উদ্ভাের্ী পমণযর
উৎপাদর্, নেকাি ও োজারজােকরমণর ঝুুঁ নক জর্ওয়ার জর্য রস্তুে নছমের্, নর্উ ইয়মকন র কর্কর্ন আঙু র নিমল্পর
রনে ঠিক এই সহায়োই োমদর রময়াজর্ নছে।”

কম্বর্ন ল বিশ্ববিদোলম্বয়র কৃবষ ও ীিেত্ত্ব কম্বলম্ব র জরার্াল্ড বপ.বলঞ্চ বর্র্ কোর্বরর্ জ . িুর িম্বলর্,
“নর্উ ইয়কন হে কর্কর্ন আঙু মরর জদি। রজমমর পর রজম যমর কমর্নমের নেমিষজ্ঞরা জেমটর আঙু র চাষীমদর
নেমশ্বর মমযয সেমর্মক জসরা মামণর কর্কর্ন উৎপাদমর্ সাহার্য কমরমছ। এই েহনেে পুমরা অ্ঞ্চমের চাষীমদর
আঙু র জেমের কার্নক্রম েৃনি করমে সাহার্য করমে এেং একইসামর্ োজামরর জর্য র্েু র্ পণয উদ্ভাের্ ও
নেকাি করার জর্য আমামদর খাদয নেজ্ঞার্ীমদর অ্োময কাজ করমে নদমে। এই অ্েযাহে অ্ংিীদানরত্ব সেনস্তমরর
চাষী, উৎপাদক এেং জভাক্তামদর জর্য একটি জয়।”
জগ্রা বর্উ ইয়কন বসটি এর জপ্রবসম্বর্ন্ট ও বসইও মাম্বসন ল ভোর্ ওম্বয়র্ িম্বলর্, “অ্মর্ক েছর যমর জগ্রা নর্উ
ইয়কন নসটি এর নগ্রর্মামকন ট জরাগ্রাম নর্উ ইয়কন িহমর জসরকম োজার বেনর কমরমছ জর্খামর্ চাষীরা োমদর পণয
নেনক্র করমে পামর, র্ার ফমে খামামরর জটকসইো েৃনি জপময়মছ। কীভামে আমরা আমামদর জরেু মরি
অ্ংিীদারমদর সামর্ কাজ কমর অ্ভােী চাষীমদর সাহার্য করমে পানর োর দারুণ এক উদাহরণ হে কর্কর্ন
আঙু মরর রচারণায় সাহার্য করমে আমামদর রমচিা।”
বর্উ ইয়কন ওয়াইর্ ও আঙু র ফাউম্বেেম্বর্র জপ্রবসম্বর্ন্ট সোম বফলার িম্বলর্, “গভর্নর কুওমমা জর্ভামে
কর্কর্ন আঙু র নিল্পমক সমর্নর্ কমর জগমছর্ োর জর্য ওয়াইর্ আঙু র নিমল্পর পে জর্মক আনম োমক সাযুোদ
জার্ানে। কময়ক রজম যমর আমামদর কর্কর্ন আঙু র চাষীরা আমামদর নিমল্পর জমরুদণ্ড গ র্ কমরমছ। এটি
নর্উ ইয়মকন র জসরা আঙ্গুর, এেং র্েু র্ োজারজােকরণ উমদযামগর মাযযমম নর্উ ইয়কন ওয়াইর্ ও আঙু র
ফাউমেির্ চায় কর্কর্নমক নর্উ ইয়মকন র রনেিমে পনরণে করমে।”
আম্বমবরকার্ ফামন লোে ট্রাে এর বর্উ ইয়কন জেে উপপবরচালক এবরকা গুর্মোর্ িম্বলর্, “K-12
স্কু েগুনেমক আমরা জেনি কর্কর্ন আঙু র ও রস নকর্মে সাহার্য করার জর্য গভর্নর কুওমমা ও কনমির্ার েমের
সামর্ কাজ করমে আমরা উমুখ হময় আনছ। স্কু ে ও অ্র্যার্য কনমউনর্টি রনেিার্মক নর্উ ইয়মকন উৎপন্ন খাোর
জকর্ামর্ার েযেস্থা করা জগমে ো স্থার্ীয় চাষীমদর জর্য ও নর্উ ইয়কন োসীর স্বামস্থযর জর্য মঙ্গেকর হমে।”
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