অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/1/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কনিাসীম্বের উৎসাহ বেম্বের্ মমপ্ল উইকএন্ডম্বস (MAPLE WEEKENDS)
অংেগ্রহণ করার জর্ে কৃবি এিং পর্ন টর্ বেল্পম্বক সমর্ন র্ করার জর্ে

ূ ীম্বে র্াকা উৎপােকম্বের স্বীকৃবে প্রোর্ করম্বের্ এিং আসন্ন মমপ্ল
মলফটর্ান্ট গভর্ন র কমন সচ
উইকএন্ডস শুরু কম্বরর্ ঋেু র প্রর্ম আর্ুষ্ঠাবর্ক গাে টোপ কম্বর
বর্উ ইয়কন মেট মগ্রার্ অোন্ড সার্টনফায়ম্বে (NYS Grown & Certified) অংেগ্রহণ বের্গুম্বণরও
মিবে হম্বয়ম্বে; মমপ্ল উৎপাের্ মরকেন সংখ্োয় মিম্বে চম্বলম্বে
বর্উ ইয়কনিাসীম্বের উৎসাহ মেওয়া হম্বে মমপ্ল উইম্বকম্বন্ড অংেগ্রহণ করার জর্ে র্া মেট জুম্বে
180র্ট অিস্থাম্বর্ অর্ুবষ্ঠে হম্বে মাচন 23-24 এিং মাচন 30-31 এ
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট ঘরার্ ও সার্টনফাময়ড কমনসূচীমে ঘমপ্
ল
উৎপাদকমদর অ্ংশরহণ নের্গুমণরও ঘেনশ হময়মে গে েের ঘেমক, ঘেট জুমে 50 জমর্রও ঘেনশ উৎপাদক
এখর্ এই নেপণর্ কমনসূচীমে অ্ংশরহণ করমের্। কমনসূচীর্ট নর্উ ইয়মকন র ঘমপ্
ল উৎপাদর্কারীমদর এক্সমপাজার
োোমে, োরা রামে নিেীয় স্থামর্ আমে নসরাপ উৎপাদমর্ এেং প্রনে েের আর্ুমানর্ক 141 নমনলয়র্ মানকন র্
ডলার অ্েননর্নেক প্রভাে উৎপাদর্ করমে। োনষনক ঘমপ্
ল উইমকন্ডস ো মাচন 23-24 এেং মাচন 30-31 এর
জর্য নর্র্নানরে, ক্রমের্নমার্ ঘমপ্
ল নশল্পমক খযানের ঘকন্দ্রনেন্দুমে নর্ময় আসমে এেং ঘরার্ অ্যান্ড সার্টনফাময়ড
কমনসূচীমে োকা উৎপাদকমদর সমচের্ো েৃনি করমে।
"আমামদর কম ার পনরশ্রমী উৎপাদকরা পৃনেেীর ঘসরা নকেু পণয তেনর কমর এেং োরা ঘেমটর কৃ নষ এেং
পেনটর্ নশমল্পর এক অ্নেমেদয অ্ংশ", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "পমরর পুমরা মাস জুমে প্রায় 200র্ট স্থামর্
নেনভন্ন টর্া অ্র্ুনিে হমে, আনম নর্উ ইয়কন োসীমদর এেং পেনটকমদর একর্ট স্থার্ীয় খামামর ঘেমে উৎসাহ
নদনে এেং এই দী নকালীর্ ঐনেমহযর অ্নভজ্ঞো করমে এেং োমদর স্থার্ীয় অ্েনর্ীনেমক সমেনর্ করমে েলনে।"
আসন্ন ঘমপ্
ল উইমকন্ডস উদোপর্ করমে, ঘলফটর্ান্ট গভর্নর কযানে ঘহাচু ল ঋেু র প্রেম গাে-টযাপ করার
অ্র্ুিামর্ অ্ংশরহণ কমরর্ নিেস ঘমপ্
ল ফামমন (Smith's Maple Farm), ঘোের্, ইনর কাউনন্টমে।
"ঘেট জুমে খামারগুনলমে োওয়া এেং ঘমপ্
ল উইমকন্ডস উদোপর্ করা হল আমার েসমের সে ঘেময় গুরুত্বপূণন
কাজ", িম্বলর্ মলফটর্ান্ট গভর্ন র কোবর্ মহাচু ল, বর্বর্ আজ একর্ট মমপ্ল গাে টোপ করার অর্ুষ্ঠাম্বর্
অংেগ্রহণ করম্বলর্ বির্স মমপ্ল ফাম্বমন উৎসি শুরু করার জর্ে। "েেমরর এই সমময় আনম োনষনক
পযার্মকক প্রােঃরামশ নর্য়নমে োই ঘমপ্
ল নসরামপর েহুনের্ েযেহারগুনল প্রদশনর্ করমে। আনম নর্মজ ঘচামখ
ঘদমখনে নকভামে আমামদর চানষমদর এেং োমদর পনরোরগুনল ঘমপ্
ল নশল্পমক আমামদর ঘেমটর গমেনর েস্তু কমর

েু মলমে। এই রামে নর্উ ইয়কন ঘমপ্
ল নসরাপ উৎপাদমর্ নিেীয় স্থামর্, কমনসংস্থার্ তেনর করমে এেং অ্েনর্ীনেমক
উন্নে করমে। আমরা এই নশল্পমে নেনর্ময়াগ করমে োকমো এেং এর উন্ননেসার্র্ করমে োকমো সাফলয
অ্নেরে রাখার জর্য।"
পুমরা মাচন মাস জুমে, ঘেট জুমে ঘমপ্
ল খামারগুনল জর্সার্ারমণর জর্য োমদর দরজা খুমল ঘদমে ঘদখার জর্য
এেং পযার্মকক প্রােঃরাশ খাোর জর্য, ঘমপ্
ল পণয নেনক্র করমে এেং নসরাপ তেনর করার প্রনক্রয়া ঘদখামর্ার
জর্য, োর মমর্য আমে প্রোগে গামে োলনে ঘ ালামর্া পিনে এেং আমরা আর্ুনর্ক পিনে ঘেখামর্ ভযাকুয়াম
নসমেম েযেহার করা হয় প্রনে গামের উেপন্ন পনরমাণ োোমর্ার জর্য। পমরর কময়ক সপ্তাহ র্মর, কৃ নষ
কনমশর্ার নরচাডন েল ও ঘেশ নকেু ঘমপ্
ল খামার ঘদখমে োমের্ নর্উ ইয়মকন ঘমপ্
ল নশমল্পর সাফলয উদোপর্
করে।
মাচন 23-24 এেং মাচন 30-31 ঘমপ্
ল উইমকন্ডস অ্র্ুনিে হমে 180র্টরও ঘেনশ খামামর এেং জাদু মর ঘেট
জুমে। 400,000 অ্নেনে ঘমপ্
ল উইমকন্ডস নক্রয়াকলামপ অ্ংশরহণ করমের্ েমল আশা করা হয়, ো ঘেট জুমে
কৃ নষ-পেনটর্মক োনেময় েু লমে। ঘমপ্
ল উইমকন্ডস অ্র্ুিামর্র একর্ট ঘখাোঁজা োয় এমর্ োনলকা এখামর্ উপলব্ধ।
মমপ্ল বর্ম্বয় প্রচারণা
নর্উ ইয়কন ঘেট ঘরার্ ও সার্টনফাময়ড কমনসূচী নর্উ ইয়মকন র কৃ নষ উৎপাদক এেং চানষমদর েু মল র্রার ঘচষ্টা কমর
োরা খাদয নর্রাপত্তা এেং পনরমেশগে স্থানয়মত্বর মার্ ঘমমর্ চমলর্। ঘমপ্
মলর ঘেমে, নর্উ ইয়মকন র ঘমপ্
ল গাে
ঘেমক নসরাপ ঘজাগাে করমে হমে এেং ো নর্উ ইয়মকন প্রনক্রয়াকরণ করমে হমে। খাদয নর্রাপত্তার মার্ পুরর্
করমে, অ্ংশরহণকারীমদর সফলভামে ঘমপ্
ল খাদয নর্রাপত্তার ক্লাস সফলভামে সম্পূণন করমে হমে, ো কমর্নল
ঘকাওপামরর্টভ এক্সমটর্শর্ (Cornell Cooperative Extension) এেং ওময়োর্ন নর্উ ইয়কন ঘমপ্
ল
প্রনডউসাসন অ্যামসানসময়শমর্র (Western New York Maple Producers Association) মমর্য
অ্ংনশদানরমত্ব তেনর করা হময়মে, এেং অ্েশযই খাদয নর্রাপত্তার ঘসরা অ্ভযাসগুনল অ্র্ুসরণ করমে হমে ো
কমনস্থমল অ্নডট করা হমে পামর।
ঘমপ্
ল উৎপাদকমদর অ্েশযই পনরমেশগে েযেস্থাপর্ার কমনসূচীমে অ্ংশরহণ করমে হমে ো স্থানয়মত্বর প্রচার
কমর এেং জঙ্গলগুনলমক স্বাস্থযোর্ এেং উৎপাদর্শীল রামখ, ঘেমর্ নর্উ ইয়কন ঘেট কৃ নষ পনরমেশগে েযেস্থাপর্া
কমনসূচী (New York State Agricultural Environmental Management), ো প্রদার্ করা হয় সময়ল
এেং ওয়াটার কঞ্জামভন শর্ নডসনিক্টগুনলর (Soil and Water Conservation Districts) মার্যমম অ্েো
সার্টনফাময়ড নি ফামনামরর (Certified Tree Farmer) মার্যমম ো আমমনরকার্ নি ফামন (American Tree
Farm) পনরচালর্া কমর।
ঘে সে ঘমপ্
ল উৎপাদকরা নর্উ ইয়কন ঘেট ঘরার্ ও সার্টনফাময়ড কমনসূচীমে ঘোগদার্ কমরমের্ োমদর একর্ট
েেন মার্ োনলকা এখামর্ পাওয়া োমে।
ো োোও, ঘেমটর ওময়লকাম ঘসন্টার ঘটে নর্উ ইয়কন মামকন টস (Welcome Center Taste NY
Markets) পুমরা মাচন মাস জুমে ঘমপ্
লমক োমদর র্জমরর ঘকন্দ্রস্থমল রাখমে। োজারগুনল নেমশষ প্রচারণা
পনরচালর্া করমে, ঘমপ্
ল পণয আস্বাদর্ করমে ঘদমে, এেং আঞ্চনলক ঘমপ্
ল অ্র্ুিার্ সম্পমকন েেয ঘশয়ার
করমে।

বর্উ ইয়কন মেট কৃবি ও িাজার অবিেপ্তম্বরর (Department of Agriculture and Markets)
কবমের্ার বরচােন এ. িল িম্বলর্, "আনম সোইমক োমদর স্থার্ীয় ঘমপ্
ল উৎপাদকমক সমেনর্ করমে উৎসাহ
নদনে এই মামস সুস্বাদু ঘমপ্
ল সংক্রাে অ্পনণগুনল - পযার্মকক প্রােঃরাশ ঘেমক নশোমূলক পনরদশনর্ অ্েনর্ উপমভাগ কমর। ঋেু র প্রেম কৃ নষ শসয হল ঘমপ্
ল এেং আমামদর কামে দুদনাে উৎপাদক আমের্ োরা কঠির্
পনরশ্রম কমরর্ সে ঘচময় নমনষ্ট পণয করার জর্য। আমরা োমদর খাদয নর্রাপত্তা এেং পনরমেশগে স্থানয়মত্বর
উমেমশয প্রমচষ্টামক েু মল র্রমে ঘপমর গনেনে নর্উ ইয়কন ঘেট ঘরার্ এেং সার্টনফাময়ড কমনসূচীর মার্যমম এেং
োমদর েযেসা োোমে সাহােয করে ঘপমর।"
বসম্বর্ম্বটর কৃবি কবমর্টর (Senate Agriculture Committee) সভাপবে মজর্ মমটজগার িম্বলর্, "
নর্উ ইয়মকন র ঘমপ্
ল মূলে ঘোমটা পনরোর-পনরচানলে েযেসাগুনল ঘেমক এেং সুস্বাদু পমণযর এক নেশাল তেনচমের
সম্ভার োোও, নর্মভন জাল ঘমপ্
ল একর্ট জঙ্গল সংরেমণর পুর্র্নেীকরণমোগয স্থায়ী সংস্থার্। ঘমপ্
ল উইমকন্ডস
েেমরর এক সুন্দর সময় জর্সার্ারমণর খামামরর সফর, ঘমপ্
ল সুগার তেনরর প্রনক্রয়ার প্রদশনর্ এেং ঐনেহয
উপমভাগ করার, এেং অ্েশযই... আস্বাদমর্র!"
অোম্বসেবল কৃবি কবমর্টর (Assembly Agriculture Committee) সভাপবে মোর্া লুপারম্বো
িম্বলর্, "ঘমপ্
ল উইমকন্ড আপমেট নর্উ ইয়মকন র োদ ঘদওয়া োয় র্া এমর্ একর্ট টর্া। ঘমপ্
ল পণয সে ঘচময়
জর্নপ্রয় পণযগুনলর মমর্য একর্ট ঘটে নর্উ ইয়কন ঘদাকার্ এেং চানষমদর োজামর ঘেট জুমে, এেং এই র্রমণর
টর্া রাহকমদর সুমোগ ঘদয় ঘদখমে নকভামে ঘসগুনল তেনর হয়। ঘদমশর নিেীয় েৃহত্তম উৎপাদক নহমসমে, নর্উ
ইয়কন ঘমপ্
ল নশল্প আমামদর ক্রমের্নমার্ কৃ নষ অ্েনর্ীনের নপেমর্ একর্ট পনরচালর্ শনি।"
বর্উ ইয়কন মেট মমপ্ল উইম্বকন্ড (New York State Maple Weekend) সমন্বয়কারী বকর্ বিম্বিল
িম্বলর্, "ঘমপ্
ল উইমকন্ড একর্ট দারুর্ পনরোর-নভনত্তক, মজাদার টর্া ো পুমরা পনরোর উপমভাগ করমে
পামর। দুর্ট সপ্তাহাে র্মর আমামদর ঘমপ্
ল উৎপাদকরা জর্সার্ারণমক আমন্ত্রণ করমের্ োমদর সামে খামামর
ঘোগদার্ করমে কৃ নষজগমের সে ঘচময় নমনষ্ট পণয উপমভাগ করমে - ো হল নর্মভন জাল নর্উ ইয়কন ঘমপ্
ল
নসরাপ।"
বর্উ ইয়কন মেট মমপ্ল মপ্রাবেউসাসন অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York State Maple Producers
Association) একম্বজবকউর্টভ বেম্বরক্টর, মহম্বলর্ টমাস িম্বলর্, "শীেকাল েখর্ ঘশষ হমে এেং আমরা
েসমের আগমর্ ঘটর পানে, ঘমপ্
ল উইমকন্ড আমামদর কৃ নষ উদোপর্ করার সুমোগ নদমে র্েু র্ ঋেু র প্রেম
খামদযর পণয কাটার সামে - ো হল ঘমপ্
ল নসরাপ! নর্উ ইয়কন জুমে ঘমপ্
ল উৎপাদকরা ঘমপ্
ল উৎপাদর্ প্রদশনর্
করমে অ্েযে গেনমোর্ কমরর্ সোর জর্য উন্মুি ইমভমন্টর মার্যমম, পৃনেেীর সে ঘচময় উৎকৃ ষ্ট ঘমপ্
ল পণয
উৎপাদর্ করা কালীর্।"
ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন মমপ্ল মপ্রাবেউসাসন অোম্বসাবসয়াম্বয়েম্বর্র (Western New York Maple
Producers Association) সভাপবে এিং বজম্পফাসন মপ্রাোক্টম্বসর মাবলক (Zimpfer's Maple
Products) মগ্রগ বজম্পফার িম্বলর্, "আমরা েখর্ ওইয়াময়ানমং কাউনন্টমে ঘমপ্
ল উইমকন্ড তেনর কনর 23
েের আমগ, এর্ট একর্ট স্থার্ীয় একনদমর্র অ্র্ুিার্ নেল", িম্বলর্ অোর্টকাম্বে বজম্পফার মমপ্ম্বলর মগ্রগ
বজম্পফার, মমপ্ল উইম্বকম্বন্ডর সহ-প্রবেষ্ঠাো। "আমরা কখমর্া ভানেনর্ ঘে এটী একর্ট রাজযেযাপী টর্ায়
দাোঁোমে এেং হাজামর হাজামর পনরোরমদর আকৃ ষ্ট করমে।"

2018-র ঋেু মে ঘমপ্
ল নশল্প 74 েেমরর ঘরকডন তেনর করল 806,000 গযালর্ ঘমপ্
ল নসরাপ উৎপাদর্ কমর, ো
প্রায় 50 শোংশ েৃনি গে পাোঁচ েমেমরর মমর্য, USDA-র র্যাশার্াল এনরকালচারাল সানভন স (National
Agricultural Statistics Service)। জােীয় ঘমাট উৎপাদমর্র 19 শোংশ নর্উ ইয়মকন র ঘমপ্
ল উৎপাদমর্র
অ্েদার্। ঘমপ্
ল টযামপর সংখযাও ঘেমে চমলমে, 2.73 নমনলয়র্ টযাপ উৎপাদমর্ েযেহার হময়মে 2018 সামল, ো
1943 সাল ঘেমক সমেনাচ্চ সংখযক টযাপ।
গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়কন ঘেট ঘরার্ এেং সার্টনফাময়ড শুরু কমরর্ 2016 সামল উচ্চমামর্র তেনর এেং
উৎপানদে স্থার্ীয় খামদযর জর্য ক্রমের্নমার্ রাহক চানহদা পুরণ করার জর্য। কমনসূচীর্ট নর্উ ইয়মকন র
উৎপাদকমদর প্রেযনয়ে কমর োরা উচ্চমামর্র খাদয নর্রাপত্তা এেং পনরেশগে দায়ভার েহর্ কমরর্। কৃ নষ ও
োজার অ্নর্দপ্তর (Department of Agriculture and Markets) ঘরার্ এেং সার্টনফাময়ড উৎপাদকমদর
সহায়ো কমর একর্ট নেপণর্ প্রচারানভোমর্র মার্যমম োর মমর্য আমে পমণযর-উপমরর ঘলমেল, প্রচামরর
উপাদার্, ঘেমর্ নর্উ ইয়কন ঘেট ঘরার্ এেং সার্টনফাময়ড ওময়েসাইট এেং নেনক্রর উপাদার্।
ঘরার্ এেং সার্টনফাময়ড পণয চানষমদর োজামর এেং েে খুচরা নেমক্রোমদর কামে পাওয়া োমে, োর অ্েভুন ি
টপ্স ঘেন্ডনল মারমকটস (Tops Friendly Markets), প্রাইস চপার (Price Chopper), হার্াফডন
(Hannaford), েু য়াটনস শপ্স (Stewarts Shops), এেং শপ-রাইট (Shop-Rite)। নর্উ ইয়কন ঘেট ঘরার্
এেং সার্টনফাময়ড সম্পমকন আমরা েমেযর জর্যমদখুর্ certified.ny.gov, অ্েো কমনসূচীর্ট অ্র্ুসরণ করুর্
ঘফসেুক, টু ইটার এেং ইন্সটারামম.
ঘে সে উৎপাদকরা আমরা জার্মে আরহী নকভামে নর্উ ইয়কন ঘেট ঘরার্ এেং সার্টনফাময়ড হমে হয় এেং োর
জর্য ঘোগয হমে হয়, োরা কৃ নষ ও োজার অ্নর্দপ্তমরর সামে ঘোগামোগ করুর্ (800) 554-4501 র্ম্বমর
অ্েো ইমমল করুর্ NYSGrownAndCertified@agriculture.ny.govঘে।
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