
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/28/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ফামন সাইডাবর আইম্বর্র (FARM CIDERY LAW) পঞ্চম িাবষনকী উদযাপর্ কম্বরর্  

  

ফামন সাইডাবরগুম্বলা স্থার্ীয় কৃবষম্বে সহায়ো কম্বর, পযনটম্বর্র প্রসার ঘটায় এিং অর্ননর্বেক উন্নয়র্ 

িৃবি কম্বর  

  

এই আইর্ পাস হওয়ার পর থর্ম্বক সারা থেম্বট ফামন সাইডাবর প্রস্তুেকারম্বকর সংখ্ো 8 থর্ম্বক 41 এ 

থপ ৌঁম্বেম্বে  

  

থদম্বে হাডন  সাইডার (Hard Cider) উৎপাদর্কারীর সংখ্োর বভবিম্বে বর্উ ইয়কন  প্রর্ম স্থাম্বর্ আম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ফামন সাইডারর আইমর্র পঞ্চম বারষনকী উদপযাপর্ কমরর্, যযটি রর্উ ইয়মকন  
বযাপকভামব জন্মামর্া আমপল রদময় উৎপারদত হাডন  সাইডামরর জর্য একটি র্তুর্ পার্ীয় রিমের লাইমসন্স (craft 

beverage license) ততরর কমরমে। গভর্নমরর ফামন সাইডারর আইর্ রেল ফামন ওয়াইর্ারর, রিউয়ারর ও 

রডরিলাররর অ্র্ুরূপ একটি লাইমসন্স ততররর উমেমিয উদযারপত যিমের সবনপ্রথম ওয়াইর্, রবয়ার ও রিররেস 

সারমমে (Wine, Beer and Spirits Summit) অ্ংিগ্রহণ কমর হাডন  সাইডার প্রস্তুতকারকমদর যদয়া 
অ্ঙ্গীকামরর সরাসরর ফলাফল। এই আইমর্র কারমণ, যদমি এখর্ হাডন  সাইডার উৎপাদর্কারীর সংখযার রভরিমত 

রর্উ ইয়কন  প্রথম স্থামর্ আমে।  

  

"এই ফামন সাইডারর আইর্ রর্উ ইয়মকন র স্থার্ীয় আমপল চাষী ও উমদযাক্তামদর জর্য একটি র্তুর্ সুমযাগ সৃরি 

কমরমে এবং এই রিমে এম্পায়ার যিেমক যদমির িীষষনস্থামর্ স্থার্ রদময়মে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর 

সাইডাররমদর অ্সাধারণ সাফলয শুধু যযসব স্থার্ীয় কৃষক সাইডার উৎপাদর্কারীমদর জর্য সমতজ, উচ্চ মামর্র 

আমপল উৎপাদর্ করমের্ তামদর জর্য র্তুর্ রাজস্ব প্রদার্ করমে তাই র্া বরং এটি আমামদর ক্রম-প্রসারমাণ 

পযনের্ রিেমকও সহায়তা করমে।"  

  

"বতন মামর্ যিে জমুে 41 টি ফামন সাইডারর সহ 1,100 টিরও যবরি রিে পার্ীয় প্রস্তুতকারক কাজ করে, এই 
রিমের প্রসামর আমামদর যদমির িীষনস্থার্ীয় প্রমচিার জর্য তামদর ধর্যবাদ", থলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ 

থহাচুল িম্বলর্, রযরর্ বুধবামর অ্যালবারর্র র্য়টি সাইডার কারখার্ায় (Nine Pin Cider Works) সফর 

কমরর্, ফামন সাইডারর আইমর্র অ্ংি রহমসমব সবনপ্রথম একটি লাইমসন্স গ্রহমণর জর্য। "পাাঁচ বের আমগ প্ররতরিত 

এই র্তুর্ রিে পার্ীময়র লাইমসন্স র্তুর্ চাকরর সৃরি ও রর্উ ইয়কন  যিমের কৃরষ রিেমক িরক্তিালী করার মাধযমম 

উৎপাদর্কারীমদর রবকামি সাহাযয ও সহায়তা কমরমে।"  

  

ফামন সাইডারর আইমর্র পূমবন, হাডন  সাইডার শুধ ুফামন ওয়াইর্াররমদর মাধযমম অ্থবা একটি সাইডার 

উৎপাদর্কারীর লাইমসমন্সর (cider producer license) মাধযমম উৎপাদর্ করা যযত যামত রর্উ ইয়মকন র 

আমপল বযবহার বাধযতামলূক রেল র্া। এোো সাইডার উৎপাদর্কারীরা যবি রকেু সুরবধার অ্ভাব যবাধ 



করমতা, যযমর্ যবাতল বা গ্লামসর মাধযমম অ্র্যার্য খামার-জাত পণয পররমবির্ ও রবক্রয়, যরমতারাাঁ, রগফে িপ 

ও িাঞ্চ যিার যখালার সুমযাগ, যা রর্উ ইয়মকন র ফামন সাইডাররমক পযনেকমদর গন্তবযস্থল হমত সাহাযয কমরমে।  

  

ফামন সাইডারর আইমর্র তৃতীয় বারষনকী উদযাপমর্, গভর্নর কুওমমা য াষণা কমরর্ যয ফামন সাইডাররর সংখযা 
2014 সামল যযখামর্ 8 টি রেল যসখামর্ 2016 সামল রতর্গুণ হময় দাাঁরেময়মে 24 টিমত। তখর্ যথমক, 17 টি 

র্তুর্ ফামন সাইডারর লাইমসন্স ইসুয করা হময়মে, যিেজমুে যমাে সংখযা হময়মে 41 টি। এখর্ রর্উ ইয়মকন র প্রায় 

প্ররতটি অ্ঞ্চমল একটি কমর ফামন সাইডারর আমে। রর্উ ইয়কন  যিমে বতন মামর্ যয ফামন সাইডাররগুমলা আমে 

যসগুমলার একটি তারলকা এখামর্পাওয়া যামব।  

  

যিমে হাডন  সাইডামরর ক্রমবধনমার্ চারহদা আমপল উৎপাদর্কারীমদর তামদর ফসমলর মূলয বাোমর্ার আমরকটি 

সুমযাগ কমর যদয়, যকর্র্া যয ফল যবি যোে বা দাগযুক্ত তা যদাকার্ বা কৃষকমদর বাজামর রবরক্র র্া কমর 

সাইডার প্রস্তুতকারকমদর কামে রবরক্র করা যামে। এই অ্বযাহত প্রবণতা আমপমলর চারহদা বৃরি করমব, বােরত 

চাকররর সুমযাগ সৃরি করমব, পররমবিমক সুররিত রাখমব এবং স্থার্ীয় করমউরর্টির জর্য পযনের্ আয় বৃরি 

করমব, পািাপারি হাডন  সাইডার ও অ্যাপল রিররমের মমতা উচ্চ মূমলযর পমণযর উৎপাদমর্র মাধযমম 

উৎপাদর্কারীমদর জর্য একটি গুরুত্বপূণন রাজমস্বর উৎস প্রদার্ করমব।  

  

2016 সামল, রর্উ ইয়মকন র সব খামারজাত পার্ীয় উৎপাদর্কারীমদর প্ররত সহমযারগতামক উৎসারহত করমত ও 

র্তুর্ বাজার সৃরি করমত, গভর্নর কুওমমা ফামন সাইডারর, ওয়াইর্ারর ও রিউয়াররমক তামদর প্রস্তুতকারক 

প্ররতিামর্ বা অ্র্য যকামর্া িাঞ্চ যিামর যযমকামর্া খামারজাত রিে পার্ীয় রবক্রময়র অ্র্ুমরত প্রদার্ কমর একটি 

আইমর্ স্বাির কমরর্। পূমবনর আইমর্র অ্ধীমর্, ফামমনর প্রস্তুতকারমকরা তামদর উৎপারদত পণয শুধু গ্লামসর 

মাধযমম রবক্রয় করমত পারত। এই পররবতন র্ যিেজমুে রকমর্ যখমত হয় র্া এমর্ িাঞ্চ অ্রফস (no-fee branch 

office) বা "যেরিং রুম (tasting rooms)" এর দ্রুতরবতার  টিময়মে, যযখামর্ 2012 সামল 35 টি রেল 

যসখামর্ আজ তা 154 টি, যার মমধয এখামর্10 টি ফামন সাইডারর িাঞ্চ যিামরর তারলকা যদয়া হময়মে।  

  

বর্উ ইয়কন  ফামন সাইডাবরম্বদর পঞ্চম িাবষনক বমলর্ম্বমলা  
  

ফামন সাইডারর আইমর্র পঞ্চম বারষনকী উদযাপমর্, রর্উ ইয়মকন র প্রথম ফামন সাইডারর র্াইর্ রপর্ সাইডার (Nine 

Pin Cider) যবি রকেু ইমভমের আময়াজর্ করমে, যযখামর্ চূোন্ত অ্র্িুার্ হমব 2 মাচন , অ্যালবারর্মত ফামন 
সাইডাররমদর পঞ্চম বারষনক রমলর্মমলা। এই রবক্রয় অ্র্িুামর্র মমধয আমে রর্উ ইয়কন  যিমের রবরভন্ন ধরমর্র 

সাইডামরর রতর্  ণ্টা বযাপী র্মুর্া প্রদিনর্, সাইডার প্রস্তুতকারকমদর সামথ তামদর রিে রর্ময় কথা বলার সুমযাগ 

এবং অ্ংিগ্রহণকারী ফামন সাইডাররমদর কাে যথমক অ্তযন্ত রবরল সাইডার ক্রময়র সুমযাগ।  

  

রর্উ ইয়মকন র যযসব সাইডারর অ্ংিগ্রহণ করমব তামদর মমধয আমে:  

• র্াইর্ রপর্ সাইডার (অ্যালবারর্)  

• অ্যাবার্মডার্ড সাইডার (Abandoned Cider) (পাকন সরভল)  

• অ্-স্ট্রাক সাইডাসন (Awestruck Ciders) (রসডরর্)  

• ব্লু যোড হাডন  সাইডার (Blue Toad Hard Cider) (যরামচিার)  

• ব্রুকরলর্ সাইডার হাউস (Brooklyn Cider House) (ব্রুকরলর্)  

• এম্বাকন  ক্রাফে সাইডারওয়াকন স (Embark Craft Ciderworks) (উইরলয়ামসর্)  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/New_York_State_Farm_Cideries.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/New_York_State_Farm_Cider_Branches.pdf


• রফিরকল ফামনস (Fishkill Farms) (যেজারর সাইডার (Treasury Cider)) (যহাপওময়ল 

জাংির্)  

• গ্রযাফে সাইডার (Graft Cider) (রর্উবাগন)  
• যকমর্ব অ্চন াডন স (Kaneb Orchards) (যসে লমরন্স সাইডারর (St Lawrence Cidery)) 

(মযারসর্া)  
• রকংস হাইওময় ফাইর্ সাইডার (Kings Highway Fine Cider) (ব্রুকরলর্)  

• রলেল অ্যাপল সাইডারর ইর্কমপনামরমেড (Little Apple Cidery Inc.) (রহলসমডল)  

• পযারেয়ে'স যহররমেজ সাইডার (Patriots' Heritage Cider) (যমলমরাজ)  

• সার্ডগ সাইডার (Sundog Cider) (চাথাম)  

• ওময়সাইড সাইডার (WAYSIDE Cider) (আরিজ)  

  

বর্উ ইয়কন  থেম্বটর বলকার অম্বর্াবরটির থচয়ারমোর্ বভর্ম্বসন্ট ব্র্োডবল িম্বলর্, "গভর্নমরর ফামন 
সাইডারর আইর্ রর্উ ইয়কন জমুে হাডন  সাইডার উৎপাদমর্ একটি র্বজাগরমণর সৃরি কমরমে। আমামদর যিে হাডন  
সাইডার উৎপাদর্কারীর সংখযার রভরিমত যদমির িীমষন যারা চাকরর সৃরি করমে, অ্থননর্রতক উন্নয়র্ করমে 

এবং আমামদর স্থার্ীয় করমউরর্টির মমধয যেকসই কৃরষমত সহায়তা করমে।"  

  

বর্উ ইয়কন  থেম্বটর কৃবষ (New York State Agriculture) কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলর্, 

"আমামদর ফামন সাইডারর উৎপাদর্কারীমদরমক সহায়তা করার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই। 

ফামন সাইডারর আইর্ পার্ীয় রিমের এই অ্ংিমক সমৃি করার সুমযাগ কমর রদময়মে এবং পাাঁচ বের পমর, এর 

চলমার্তা আমামদর ফলবাগার্ মারলকমদর ও হাডন  সাইডার প্ররক্রয়াকারীমদর তামদর বযবসার সম্প্রসারমণ 

সাহাযয কমরমে। ফলস্বরূপ, আমরা যদখমত যপময়রে উমেখমযাগয প্রবৃরি এবং হাডন  সাইডার উৎপাদমর্ হময়রে 

যদমির িীষনস্থার্ীয়।"  

  

এম্পায়ার থেট থডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর থপ্রবসম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকেন া এিং কবমের্ার হাওয়াডন  থযমবি িম্বলর্, "ফামন সাইডারর আইর্ পাস হওয়ার কারমণ তা যিে 

জমুে সাইডার উৎপাদর্ বৃরিমত উৎসাহ প্রদার্ ও আমপল চাষী ও সাইডার উৎপাদর্কারীমদর সহায়তা করমত 

আমলাতন্ত্র ও যসমকমল আইর্ দরূ কমর যিমের পার্ীয় রিমের বতন মার্ সম্প্রসারণিীল অ্ংিমক উেীরপত করমত 

সাহাযয কমরমে।"  

  

বর্উ ইয়কন  সাইডার অোম্বসাবসম্বয়ের্ (New York Cider Association) এর এবিবকউটিভ 

বডম্বরক্টর থের্ বির্ িম্বলর্, "ফামন সাইডারর লাইমসন্স ততররমত গভর্নর কুওমমার দরূদরিনতার জর্য সাইডার 

করমউরর্টি কৃতজ্ঞ। এই লাইমসন্সটি চালুর পর যথমক, যিেজমুে 25 টির যবরি কাউরের ফলবাগার্ ও িহমর 40 

টিরও যবরি ফামন সাইডারর যখালা হময়মে। যকউ যকউ জাতীয়ভামব বণ্টর্ করমে এবং তৃতীয় পিীয় গমবষণা 
অ্র্ুসামর, অ্ন্তত সাতটি সাইডাররমত 2018 সামল খুচমরা রবক্রয় 2 গুণ বৃরি যপময়মে। 100% রর্উ ইয়মকন র 

আমপল বযবহার এবং গুণগত মার্, তবরচত্র ও উদ্ভাবমর্র রদক রদময় জাতীয় রিমে যর্তৃত্ব রদময়, রর্উ ইয়মকন র ফামন 
সাইডার প্রস্তুতকারীগণ চাকররর সুমযাগ সৃরি করমে, কৃরষজরম সংরিণ করমে, আমপল িমসযর বযবহার বৃরি 

করমে এবং কারলর্ারর রিমের গন্তবযস্থল রহমসমব রর্উ ইয়মকন র পররচয় বরৃি করমত সাহাযয করমে।"  

  

গভর্নর কুওমমার যর্তৃমত্ব, রর্উ ইয়কন  যিমের রিে পমণযর প্রস্তুরত বােমে। রর্য়ন্ত্রক সংস্থার সংস্কার, রবক্রময়র 

সীমাবিতাগুমলা সহজতর করা, র্তুর্ লাইমসন্স ততরর এবং যজারামলা রবপণর্ অ্রভযার্ খামার রভরিক পার্ীয় 



রিমে উমেখমযাগয প্রবৃরির পথ সুগম কমরমে। 2012 সামলর অ্মটাবমর গভর্নর কুওমমা আময়ারজত রর্উ ইয়মকন র 

প্রথম পার্ীয় রিে সমেলমর্র পর, এই যিে ফামন রিউয়ারর, ওয়াইর্ারর, রডরিলারর ও সাইডাররর জর্য 490 টি 

র্তুর্ লাইমসন্স যযাগ কমরমে, আর আজ পযনন্ত খামার রভরিক প্রস্তুতকারীর সংখযা 772 এ দাাঁরেময়মে।  

  

রর্উ ইয়কন  যিমের আমপল রিে যদমির আমপল উৎপাদমর্ রিতীয় অ্বস্থামর্ আমে। যিমের 700 টিরও যবরি 

উপাদর্কারী অ্র্যার্য যিমের যচময়ও যবি রভন্ন প্রকামরর আমপল চাষ কমর থামক, যা রর্উ ইয়মকন র 

সাইডাররগুমলার যিমত্র উদ্ভাবমর্র রভরি। যযমহতু যিমে সাইডাররর সংখযা ক্রমাগত বৃরি পামে, রর্উ ইয়মকন র 

আমপমলর চারহদাও ক্রমাগত বৃরি পামে। রর্উ ইয়কন  অ্যাপল অ্যামসারসময়ির্ ররমপােন  যপি কমরমে যয এম্পায়ার 

যিমের আমপল রিে রর্উ ইয়মকন  কৃরষ যিমত্র সরাসরর প্রায় 10,000 টি চাকরর প্রদার্ কমর এবং ফল 

প্ররক্রয়াকরণ, রবতরণ, রবপণর্ ও রপ্তারর্ যিমত্র হাজার হাজার পমরাি চাকরর প্রদার্ কমর।  

  
###  
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