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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 2019 সাম্বলর ঘমৌশুম্বমর জর্ে ঘেস্ট বর্উ ইয়কন ফামন মাম্বকনেস
(TASTE NY FARM MARKETS) শুরু হম্বি বর্উ ইয়কন ঘস্টে থ্রুওম্বয় পবরম্বষিা অঞ্চম্বল এবপ্রল 1
ঘেম্বক

ফামন মাম্বকনেস যাত্রীম্বের স্থার্ীয়ভাম্বি উৎপাবেত উৎপাের্ ক্রম্বয়র সুম্বযাগ কম্বর ঘেয় বর্উ ইয়ম্বকনর
খামারগুবল ঘেম্বক
বর্উ ইয়ম্বকনর চাষী এিং উৎপােকম্বের সাইর্ আপ করম্বত এিং তাম্বের গৃহ-উৎপাবেত পণেগুবল
থ্রুওম্বয়র লক্ষ্ে লক্ষ্ে গ্রাহকম্বের কাম্বে প্রেেন র্ করম্বত উৎসাহ ঘেওয়া হয়
আগ্রহী ঘভন্ডরম্বের এখাম্বর্ ইম্বমল করা উবচৎ TravelersServices@thruway.ny.gov
গভর্নর কুওম ো আজ ঘ োষণো কমরমের্ 2019 সোমের ঘ ৌশুম র জর্য ঘেস্ট নর্উ ইয়কন ফো ন োমকন েস শুরু হমে
নর্উ ইয়কন ঘস্টে থ্রুওময় পনরমষেো অঞ্চমে এনিে 1 ঘেমক। ঘেস্ট নর্উ ইয়কন ফো ন োমকন েস নর্উ ইয়কন জুমে ঘে
নেশ্ব োমর্র খোদ্য এেং পোর্ীয় পোওয়ো েোয় তোর উন্নয়মর্ সোহোেয কমর। নর্উ ইয়মকন র খো োরগুনের সে ঘেময় ঘসরো
স্থোর্ীয়ভোমে উৎপোনদ্ত উৎপোদ্র্গুনের এই েোনষনক অঞ্জেী অনেরত ঘরমখমে থ্রুওময় অমেোনরটি (Thruway
Authority) এেং নর্উ ইয়কন ঘস্টে কৃ নষ ও েোজোর নেভোগ (New York State Department of
Agriculture and Markets)।
"ঘেস্ট নর্উ ইয়কন একটি অেননর্নতক ইনঞ্জর্ েো রোমজযর িনতটি ঘকোর্োয় অেনস্থত এেং নর্উ ইয়মকন র ক্র ের্ন োর্
কৃ নষমক িসোনরত কমরমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্, "থ্রুওময় পনরমষেোর অঞ্চেগুনের খো োর েোজোরগুনে েোনষ
এেং উৎপোদ্কমদ্র এক অর্র্য সুমেোগ কমর ঘদ্য় তোমদ্র পণযগুনে েক্ষ্য েক্ষ্য পেনেকমদ্র কোমে িদ্র্নর্ করোর
জর্য, এম্পোয়োর ঘস্টে জুমে খো োর এেং ঘেোে েযেসোর েৃনিমক স েনর্ করোর উমেমর্য।"
"ঘ পে নসরোপ ঘেমক শুরু কমর, ঘেয়োনর, ফে ও সেনজ সহ, নর্উ ইয়কন উচ্চ োমর্র অসোর্োরণ বেনেত্র্য য় কৃ নষ
পণয উৎপোদ্র্ কমর", ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবে ঘহাচু ল িম্বলর্। "আ োমদ্র ঘেস্ট নর্উ ইয়কন ক নসূেী
আ োমদ্র ঘসরো পমণযর সম্ভোর ঘপর্ কমর, এেং আমরো একটি ঘ ৌশু েোত্র্ীমদ্র থ্রুওময়র স্টপগুনেমত তোজো,
স্থোর্ীয়ভোমে উৎপোনদ্ত পণয িদ্োর্ করমত উন্মুখ।"
নর্উ ইয়কন ঘস্টে থ্রুওময়র 570 োইে নসমস্টম র পনরমষেোর অঞ্চমের নেনভন্ন অেস্থোমর্ েোনহযক খো োমরর
েোজোমরর উপনস্থনত ঘদ্খমত পোওয়ো েোয়। 2018 সোমে, নর্উ ইয়কন ঘস্টমের নেনভন্ন অঞ্চে জুমে 12 জর্ স্থোর্ীয়
উৎপোদ্ক 20টি পনরমষেোর অঞ্চমের েোজোমর অংর্গ্রহণ কমরর্, এেং েসন্ত, গ্রীষ্ম এেং র্রতকোমে ঘে েক্ষ্য েক্ষ্য
েোত্র্ীরো এই থ্রুওময় নদ্ময় েোতোয়োত কমরর্ তোমদ্র কোমে ঘপৌৌঁেমত পোমরর্।

উপেব্ধতোর উপর নর্ভন র কমর স্থোর্ীয়ভোমে উৎপোনদ্ত ফে, সেনজ, র্ু, ঘ পে নসরোপ, েোদ্ো , োখর্, নেজ এেং
আমরো অমর্ক নকেু গ্রোহকমদ্র র্োগোেমদ্র মর্য আসমে। শুর্ু নর্উ ইয়কন ঘস্টমে ঘফোেোমর্ো অেেো উৎপোনদ্ত পণয
নেনক্র করো ঘেমত পোমর। েোজোর ঘখোেো েোকোর নদ্র্ এেং স য় নর্ভন র কমর পমণযর উপেব্ধতো এেং আেহোওয়োর
উপর। গোনের েোেকমদ্র thruway.ny.govঘত ঘেমত উৎসোনহত করো হমে অংর্গ্রহণকোরী খো োর এেং উপেব্ধ
পণয ও অেস্থোর্ এেং স য় সম্পমকন জোর্োর জর্য।
নর্উ ইয়মকন র ঘভন্ডররো েোরো ঘেস্ট নর্উ ইয়কন ফো ন োমকন েমস খোদ্য পণয নেনক্র করোর জর্য আগ্রহী, তোমদ্র
TravelersServices@thruway.ny.govঘত ইম ে করমত হমে আমরো তমেযর জর্য নকভোমে এই ঘ ৌশুম
অংর্গ্রহণ করমত হমে তোর জর্য।
ঘস্টম্বের কৃবষ (State Agriculture) কবমের্ার বরচার্ন িল িম্বলর্, "আ রো গভর্নর কুওম ো এেং
একমজনকউটিভ নেমরক্টর নিমকোেমক র্র্যেোদ্ জোর্োই ঘেস্ট নর্উ ইয়কন মক স েনর্ করোর জর্য এেং আ োমদ্র
েোনষমদ্র এেং উৎপোদ্কমদ্র তোমদ্র ঘসরো পণযগুনে িদ্র্নর্ কমর র্তু র্ েোজোমরর র্োগোে ঘপমত একটি ঞ্চ িদ্োর্
করোর জর্য। খো োর েোজোমরর ঘ ৌশুম র শুরু আ োমদ্র কোমে আ োমদ্র স ৃি এেং দ্ী নম য়োদ্ী কৃ নষ ঐনতহয
এেং নর্উ ইয়কন ঘস্টমে তোর অেননর্নতক িভোমের এক অর্ুস্মোরক।"
থ্রুওম্বয় অম্বোবরটি এবিবকউটিভ বর্ম্বরক্টর মোবেউ ঘজ. বিসম্বকাল িম্বলর্, "আ োমদ্র পনরমষেোর
অঞ্চেগুনে এক অর্র্য ঘসটিং িদ্োর্ কমর েো েক্ষ্য েক্ষ্য োর্ুমষর কোমে ঘপৌৌঁেমত পোমর রোজয এেং নেশ্ব জুমে।
থ্রুওময় কতৃ পক্ষ্ ঘেস্ট নর্উ ইয়কন িমেষ্টোমক স েনর্ করমত ঘপমর গনেনত এ র্ একেি স্থোর্ িদ্োর্ কমর ঘেখোমর্
স্থোর্ীয় েোনষ এেং উৎপোদ্করো তোমদ্র পণয নেনক্র করমত পোরমের্ সফররত জর্সোর্োরণমক।"
ঘেস্ট বর্উ ইয়কন সম্পম্বকন
ঘেস্ট নর্উ ইয়কন িমেষ্টো স্থোয়ী েৃনিেোভ কমরমে এেং স্বীকৃ নত ঘপময়মে 2013 সোমে গভর্নর কুওম োর দ্বোরো বতনর
হেোর পর ঘেমক। ক নসূেীটি 1.5 ন নেয়র্ োনকন র্ েেোর নেনক্রর কেো জোর্োয় 2014 সোমে, েো 2015 সোমে
নতর্গুণ হময় দ্োৌঁেোয় 4.5 ন নেয়র্ োনকন র্ েেোমর এেং 2016 সোমে তো হয় 13.1 ন নেয়র্ োনকন র্ েেোর।
2017 সোমে, ঘেস্ট নর্উ ইয়কন উৎপোদ্কমদ্র নেনক্র ঘেমে ঘরকেন 16.1 ন নেয়র্ োনকন র্ েেোমর দ্োৌঁেোয়। কৃ নষ ও
েোজোর নেভোমগর তত্ত্বোের্োমর্ ঘেস্ট নর্উ ইয়কন স্থোর্ীয় উৎপোদ্কমদ্র জর্য রোজয জুমে নেনভন্ন জোয়গোয় এেং
েৃহত্তর সেনজর্ীর্ ইমভন্টগুনেমত ঘে র্ ঘগ্রে নর্উ ইয়কন ঘস্টে ঘফয়োর (Great New York State Fair) এেং
ঘেেমপজ ঘস্টে পোমকন েোকন মেস েু র্নোম মন্ট (Barclays Tournament) তোমদ্র পণয িদ্র্নর্ করোর সুমেোগ সৃনষ্ট
কমর নদ্ময়মে। এটি আরও ঘেনর্ গ্রোহকমদ্র কোমে ঘপৌৌঁেোমর্োর, অর্েোইর্ নেক্রয় েৃনি করমত এেং েহু ঘক্ষ্মত্র্
তোমদ্র েযেসোর িনক্রয়োকরমণর ক্ষ্ তো িসোনরত করমত ক নসূেীমত অংর্গ্রহর্কোরী খো োর ও সংস্থোগুনের
সহোয়তোও কমরমে। ঘেস্ট নর্উ ইয়মকন র খোদ্য ও পোর্ীয় েযেসোগুনে নর্উ ইয়মকন ফেোমর্ো এেং উৎপোনদ্ত
উপোদ্োর্গুনে েযেহোর কমর ঘস্টমের কৃ ষকমদ্র সহোয়তো কমর।
আজ, ঘেস্ট নর্উ ইয়কন ব্র্যোমন্ডর অর্ীমর্ নেনক্র করো নর্উ ইয়মকন র পণযগুনে সোরো ঘদ্মর্ জুমে 70 টিরও ঘেনর্ স্থোমর্
এেং সোর্ হুয়োর্, পুময়মতন ো নরমকোর নর্উইয়কন ঘস্টে অনফস অফ ঘেে অযোন্ড েু যনরজম ও (New York State
Office of Trade and Tourism) পোওয়ো েোয়।

ঘেস্ট নর্উ ইয়কন সম্বমে আমরো তমেযর জর্য অর্ুগ্রহ কমর ঘদ্খুর্ www.taste.ny.gov। ঘেস্ট নর্উ ইয়মকন র সোমে
ঘেোগোমেোগ করুর্ ঘফসেুক, েু ইেোর, ইন্সেোগ্রো এেং নপন্টোমরমস্টর োর্যম ।
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