
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/28/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা উত্তর টর্াওয়ান্ডায় একটি ক্রাফট বিউয়াবর খ ালার খ াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

উডকক িািারস বিউবয়িং খকাম্পাবর্ (Woodcock Brothers Brewing Company, WBBC) র্ায়াগ্রা 
কাউবির র্তুর্তম পর্নটর্ গন্তিে র্া ঐবতহাবসক ওয়াবলটার (Wurlitzer) ভিম্বর্ অিবিত  

  
বিউয়াবর সম্প্রসারণ প্রকল্প (Brewery Expansion Project) পবিম বর্উ ইয়ম্বকন  35টি পূণন 

সময়কালীর্ কমনসিংিার্ সৃবি করম্বি  
  

  
গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা আজ উত্তর টর্াওয়ান্ডায় র্ায়াগ্রা ফলম্বসর খগটওম্বয়ম্বত অিবিত জর্বপ্রয় 
পর্নটর্ গন্তম্বিে রূপান্তবরত হম্বত র্াওয়া ঐবতহাবসক Wurlitzer ভিম্বর্ উডকক িািারস বিউবয়িং 
খকাম্পাবর্র অবফবসয়াল সম্প্রসারণ ও গ্রান্ড ওম্বপবর্িংম্বয়র খ াষণা বিম্বয়ম্বের্। র্তুর্ 5,500 িগনফুম্বটর 
বিউয়াবরর মম্বযে রম্বয়ম্বে একটি খরসু্টম্বরি, িার, বিউ খলার, আউটম্বডার পোবেও এিিং পোট্রর্ম্বির 
জর্ে 238 িসার িেিিা অন্তভুন ক্ত। এই প্রকম্বল্পর ফম্বল িইু িেম্বর 35টি পূণন সময়কালীর্ চাকবর সৃবি 
করম্বি।  
  
"বর্উ ইয়ম্বকন র উিীয়মার্ ক্রাফট বিউয়াবর বেল্প আমাম্বির অর্নর্ীবতর একটি খরামাঞ্চকর অিংে এিিং 
উডকক িািারস এর বিবর্ম্বয়াগ উত্তর টর্াওয়ান্ডায় কমনসিংিাম্বর্র প্রিৃবিম্বক আম্বরা ত্বরাবিত 
করম্বি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই বিউয়াবর  ািার পর্নটর্ খকন্দ্র বহম্বসম্বি Wurlitzer ভিম্বর্র 
ক্রমিযনমার্ আম্বিির্ম্বকও িৃবি করম্বি, র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত ও অর্োর্ে জায়গা খর্ম্বক পর্নটক বর্ম্বয় 
আসম্বি।"  
  
"উত্তর টর্াওয়ান্ডায় উডকক িািারস বিউবয়িং খকাম্পাবর্ চালু হওয়া বর্উ ইয়কন  খস্টম্বট ক্রাফট 
খিভাম্বরজ ইন্ডাবির উন্নয়ম্বর্ আমাম্বির অিোহত প্রম্বচিার অিংে বহম্বসম্বি একটি উল্ল ম্বর্াগে বিবর্ম্বয়াগ 
হম্বি", খলম্বের্োি গভর্নর কোবর্ খহাচুল িম্বলর্। "এই র্তুর্ িেিসা ও পর্নটর্ গন্তিে ঐবতহাবসক 
Wurlitzer ভিম্বর্ শুরু হওয়ার মাযেম্বম র্ায়াগ্রা কাউবির একটি উির্াবপত অিংেম্বকও পুর্রূিার 
করম্বি। তর্াবপ এটি ক্রাফট বিউয়াবর লোন্ডম্বেম্বপ আম্বরকটি সিংম্বর্াজর্ হম্বি খর্টি পবিম বর্উ ইয়ম্বকন  
অবযক কমনসিংিার্ এিিং অর্ননর্বতক সুম্বর্াগসুবিযা সৃবি করম্বি।"  
  
বর্উ ইয়ম্বকন  খরকডন -সিং েক 426টি বিউয়াবর রম্বয়ম্বে র্ার মম্বযে পবিম বর্উ ইয়ম্বকন  41টি রম্বয়ম্বে 
খর্গুম্বলা কমনসিংিার্ সৃবি করম্বে এিিং সমগ্র খস্টম্বট পর্নটর্ িৃবি করম্বে।  
  



 

 

খস্টট এর বলকার কতৃন পম্বের খচয়ারমোর্ বভর্ম্বসি িাডন বল িম্বলর্, "গভর্নর কুওম্বমার র্ীবতমালাসমূহ 
অিোহতভাম্বি বর্উ ইয়ম্বকন র বিয়ার ততবর বেল্পম্বক র্তুর্ উচ্চতায় বর্ম্বয় র্াম্বে। উডকক িািারস 
বিউবয়িং এর সম্প্রসারণ খস্টট কীভাম্বি পবিম বর্উ ইয়ম্বকন  সিিং খস্টটজমু্বে উম্বিোক্তাগণম্বক িার্ীয় 
বেম্বল্পর উন্নয়ম্বর্ ও বিশ্ব-মাম্বর্র বর্জস্ব ততবর পণে ততবরম্বত সহায়তা করার মাযেম্বম র্তুর্ র্তুর্ 
অর্ননর্বতক সুম্বর্াগসুবিযা সৃবিম্বত সাহার্ে করম্বে তার একটি প্রমাণ িহর্ কম্বর।"  
  
উডকক িািারস বিউবয়িং খকাম্পাবর্ ইর্ক. র্ায়াগ্রা কাউবির পাবরিাবরক মাবলকার্াযীর্ ক্রাফট 
বিউয়াবর খর্টি িতন মাম্বর্ উইলসর্ বর্উ ইয়ম্বকন  40 জর্ কমী সিসে বর্ম্বয়াগ কম্বরম্বে এিিং ক্রমিযনমার্ 
সিং েক পোট্রর্ম্বির জায়গা কম্বর খিওয়ার জর্ে তার িতন মার্ জায়গার আয়তর্ িৃবির জর্ে 
ইম্বতামম্বযেই তাম্বিরম্বক সুবিযা প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে। WBBC 12টি টোম্বপ চক্রাকাম্বর 20 যরম্বর্র বিয়ার 
ততবর কম্বর এিিং আঞ্চবলক  ুচরা বিম্বক্রতাম্বির কাম্বে সরিরাহ করার জর্ে তাম্বির একটি কোবর্িং 
লাইর্ ও রম্বয়ম্বে। খকজভবতন  এই পণে িাম্বফম্বলা ও র্ায়াগ্রা অঞ্চম্বলর 100টির ও খিবে িার ও 
খরসু্টম্বরম্বি পাওয়া র্ায়।  
  
উডকক িািারস বিউয়াবর এর মাবলক মাকন  উডকক িম্বলর্, "উত্তর টর্াওয়ান্ডায় আমাম্বির র্তুর্ 
ো া  ুলম্বত খপম্বর আমরা  ুিই খরামাবঞ্চত। আমরা এই অঞ্চম্বলরই মার্ুষ এিিং ইবতিাচকভাম্বিই 
বর্বিত খর্ উইলসর্ এ আমাম্বিরম্বক খর্মর্ উষ্ণভাম্বি গ্রহণ করা হম্বয়ম্বে এ াম্বর্ও ঠিক খতমর্টিই 
হম্বি। ESD, র্ায়াগ্রা কাউবি, লাোর বসটি খডম্বভলপম্বমি, বসটি অফ র্র্ন টর্াওয়ান্ডা, Wurlitzer 
খকাম্পাবর্ এিিং আমাম্বির সকল অসাযারণ সরিরাহকারীম্বিরম্বক যর্েিাি জার্াই র্ারা এই সাফলে 
অজন ম্বর্ সহায়তা কম্বরম্বের্!"  
  
WBBC-খক িার্ান্তরগত কাম্বজর 1.3 বমবলয়র্ ডলাম্বরর প্রকল্পটি সম্পন্ন করম্বত উদ্বিু করম্বত বসটি 
অফ র্র্ন টর্াওয়ান্ডাম্বক 516,000 মাবকন র্ ডলাম্বরর বর্উ ইয়কন  খস্টট কবমউবর্টি খডম্বভলপম্বমি ব্লক 
গ্রাি প্রিার্ করা হয় র্াম্বত তারা উডকক এর ইজারা ও 908 র্ায়াগ্রা ফলস িুম্বলভাম্বডন  পূম্বিন  াবল 
করা জায়গা সিংোর করার িোপাম্বর অগ্রসর হম্বত পাম্বর। এটি বিয়ার ততবরর উপকরণ, আসিািপত্র, 
বজবর্সপত্র ও খরবজিারসহ র্কো, পবরকল্পর্া ইর্ম্বভিবর ও কমী প্রবেেম্বণর িেয় পূরম্বণ সহায়তা 
করম্বি। এম্পায়ার খস্টট খডম্বভলপম্বমি (Empire State Development, ESD) কমন-বভবত্তক উচ্চতর 
টোক্স খক্রবডট (Excelsior Tax Credits) এর জর্ে 110,000 মাবকন র্ ডলার পর্নন্ত অবতবরক্ত 
সহায়তা প্রিার্ করম্বে খর্টি প্রতেেভাম্বি চাকুবর সৃবির অঙ্গীকাম্বরর সাম্বর্ সমৃ্পক্ত। এই বিউয়াবরটি 
র্ায়াগ্রা কাউবির খর্ম্বকও প্রম্বণাির্া পাম্বে।  
  
Wurlitzer ভির্ িতন মাম্বর্ একটি মাবি-খটর্োি ভির্ খর্টিম্বক একটি পর্নটর্ গন্তম্বিে রূপান্তবরত করা 
হম্বয়ম্বে খর্ াম্বর্ প্লাটাম্বরর চকম্বলট (Platter's Chocolates), ও রম্বয়ম্বে খর্টি 80 িেম্বরর পুরম্বর্া 
একটি খকাম্পাবর্ র্াম্বির একটি  াওয়ার জায়গা রম্বয়ম্বে এিিং িেনর্ার্ীরা খস াম্বর্ কোবন্ড ততবর হওয়া 
খি ার সুম্বর্াগ খপম্বয় র্াম্বক। এই ঐবতহাবসক ভিম্বর্ র্তুর্ভাম্বি র্কোকৃত ইম্বভম্বির জায়গা রম্বয়ম্বে, 
বমশ্রভাম্বি বকেু খোট িেিসা ও অবফম্বসর জায়গা রম্বয়ম্বে।  
  
Wurlitzer ভিম্বর্র সিংোর একটি কবমউবর্টিম্বত উিীয়মার্ স্মাটন  প্রিৃবির পবরিতন র্েীল েমতার 
একটি উিাহরণ। উত্তর টর্াওয়ান্ডা বসটিম্বত গৃহীত আম্বরা খিে বকেু স্মাটন  প্রিৃবি প্রকল্প 2.5 বমবলয়র্ 
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ডলাম্বরর আন্তঃম্বস্টট অর্নায়র্ম্বক যর্েিাি জ্ঞাপর্ কম্বর খর্টিম্বক এই বসটি খগটওম্বয় হািনাম্বরর উন্নয়র্ 
কার্ন পবরচালর্া, খকন্দ্রীয় িাবণবজেক বডবিম্বে সেম্বকর খসৌন্দর্ন ও পর্চারী চলাচম্বলর জায়গা িৃবি 
পাকন  ও চলাচম্বলর জায়গার উন্নয়র্ ও সগম্বর্ম্বজর উন্নয়ম্বর্ িেিহার করম্বে।  
  
খহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) কবমের্ার 
রুর্ার্ বভসর্সকাস িম্বলম্বের্, "খস্টটজমু্বে গভর্নর কুওম্বমা িার্ীয় িেিসার উন্নয়ম্বর্ বিবর্ম্বয়াগ করম্বের্ 
এিিং ক্রাফট খিভাম্বরজ বেম্বল্পর প্রবত তার িেবতক্রমযমী সহায়তার মাযেম্বম পর্নটম্বর্র বিস্তার  টাম্বের্। 
এই ঐবতহাবসক ভিম্বর্র উডকক িািারস বিউবয়িং খকাম্পাবর্ বহম্বসম্বি র্তুর্ িেিহার উত্তর 
টর্াওয়ান্ডার কাম্বের ও িমূ্বরর িেনর্ার্ী ও বিয়ার খপ্রমীম্বিরম্বক আকবষনত করম্বি। আমরা র্ র্ 
িেিসাসমূম্বহর বিস্তার  টাই এিিং অবযিাসীম্বির জর্ে র্তুর্ কমনসিংিার্ সৃবি কবর ত র্ আমরা আসম্বল 
িার্ীয় অর্নর্ীবতম্বক েবক্তোলী কবর এিিং পবিম বর্উ ইয়কন ম্বক িসিাস ও ভ্রমম্বণর জর্ে একটি 
অবযকতর খরামাঞ্চকর জায়গায় পবরণত কবর।"  
  
এম্পায়ার খস্টট খডম্বভলপম্বমি এর প্রযার্ বর্িনাহী কমনকতন া এিিং কবমের্ার হওয়াডন  খজমবে 
িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা কাউবির ফুড টুেবরজম খকন্দ্রসহ র্তুর্ভাম্বি পবরিবযনত উডকক িািারস বিউয়াবর 
ও প্লাটারস চম্বকাম্বলট বহম্বসম্বি ঐবতহাবসক Wurlitzer ভিম্বর্র র্তুর্ র্াত্রা খকৌেলগত বিবর্ম্বয়াগ 
কীভাম্বি বর্উ ইয়ম্বকন র বেল্পসমূম্বহর উন্নয়র্ করম্বে এিিং েহম্বরর খকন্দ্রসমূহম্বক পুর্জন ন্ম িার্ করম্বে খসটি 
প্রিেনর্ কম্বর।"  
  
বসম্বর্টর রি অটন  িম্বলর্, "আবম খরামাবঞ্চত খর্ উডকক িািারস বিউবয়িং খকাম্পাবর্ উত্তর 
টর্াওয়ান্ডায় তাম্বির িেিসা সম্প্রসারম্বণর বসিান্ত বর্ম্বয়ম্বে এিিং এই এলাকার ঐবতহাবসক জায়গাসমূম্বহর 
মম্বযে অর্েতম Wurlitzer ভিম্বর্ জায়গা িেিহাম্বরর সুম্বর্াগটি গ্রহণ কম্বরম্বে। এটি শুযুমাত্র উডকক 
িািারস বিউবয়িং এর মত একটি সর্াতর্ পিবতম্বত বিয়ার প্রস্তুতকারীম্বক আমাম্বির কবমউবর্টিম্বত 
আর্ার জর্েই িারুণ হম্বির্া িরঞ্চ এর স্বাগত সিংম্বর্াজর্ বহম্বসম্বি প্রায় বতর্ ডজম্বর্র কাোকাবে 
চাকবর সৃবি হম্বি। আবম উডকক িািারস বিউবয়িং খকাম্পাবর্ম্বক এভাম্বি তাম্বির বিস্ময়কর অজন র্ম্বক 
অবযকতর সামম্বর্ এবগম্বয় বর্ম্বত খি ার জর্ে মুব ম্বয় আবে এিিং আসন্ন িেরগুম্বলাম্বত তাম্বির সাম্বর্ 
িম্বস  াওয়ার জর্ে পবরকল্পর্া করবে।"  
  
অোম্বসেবল সিসে রবির্ বসবমঞ্জার িম্বলর্, "টুইর্ বসটির একজর্ িার্ীয় ও অর্ননর্বতক উন্নয়র্, 
কমনসিংিার্ সৃবি, িাবণজে ও বেল্প বিষয়ক অোম্বসেবল কবমটির (Assembly Committee on 
Economic Development, Job Creation, Commerce and Industry) প্রযার্ বহম্বসম্বি আবম এই 
অঞ্চম্বল খর্ম্বকাম্বর্া িেিসাবয়ক সম্প্রসারণম্বক স্বাগত জার্াই। সর্াতর্ পিবতম্বত বিয়ার প্রস্তুতকারী বেল্প 
পবিম বর্উ ইয়কন  ও বর্উ ইয়কন  খস্টম্বটর অর্োর্ে এলাকায় বিপুল পবরমাম্বণ সফলতা প্রিেনর্ কম্বরম্বে 
এিিং আবম উত্তর টর্াওয়ান্ডায় একটি সফল র্ায়াগ্রা কাউবি িেিসা সম্প্রসারম্বণর জর্ে অবযর অগ্রম্বহ 
অম্বপো করবে।"  
  
উত্তর টর্াওয়ান্ডার খময়র আর্নার পাপ্পাস িম্বলর্, "উডকক িািারস বিউবয়িং খকাম্পাবর্ম্বক আমাম্বির 
কবমউবর্টিম্বত রু্ক্ত হম্বত খিম্ব  আবম খরামাবঞ্চত। তারা অর্োর্ে জায়গায় সফল হম্বয়ম্বে এিিং আমরা 
তাম্বিরম্বক উত্তর টর্াওয়ান্ডায় সফল হম্বত খি ার জর্ে অবযর অগ্রম্বহ অম্বপো করবে। এই বিয়ার 



 

 

প্রস্তুতকারী খকাম্পাবর্টি এ াম্বর্ উত্তর টর্াওয়ান্ডায় একটি ঐবতহাবসক ভিম্বর্ িার্ান্তবরত হম্বে খর্টি 
র্তুর্ িেিসার ও সম্প্রসারণ করম্বে। উত্তর টর্াওয়ান্ডা কবমউবর্টি ইম্বতামম্বযে Wurlitzer ভিম্বর্ 
উডকক ভাইম্বির আগমম্বর্ মু বরত এিিং আমরা বিশ্বাস কবর খর্ তারা সাম্প্রবতক পুর্ঃসিংম্বর্াজম্বর্র 
মাযেম্বম খর্ প্লাটার’স চম্বকাম্বলটম্বক আর্া হম্বয়ম্বে এিিং ভিম্বর্ িটুি র্তুর্ ইম্বভম্বির জায়গা রু্ক্ত করা 
হম্বয়ম্বে তার সিম্বচম্বয় িারুণ পবরপূরক হম্বি। Wurlitzer ভির্ উত্তর টর্াওয়ান্ডায় তার সমৃি 
ইবতহাম্বসর স্বারক বহম্বসম্বি সকল উতসম্বির জর্ে একটি গন্তিে বহম্বসম্বি পুর্জন ন্মলাভ করম্বে। এোোও 
আবম গভর্নর কুওম্বমা, বর্উ ইয়কন  খস্টট খহামস অোন্ড কবমউবর্টি বরবর্উয়াল এিিং এম্পায়ার খস্টট 
খডম্বভলপম্বমিম্বক এসি বকেু সম্ভি করার জর্ে যর্েিাি জ্ঞাপর্ করম্বত চাই।"  
  
উডকক িািারস বিউবয়িং খকাম্পাবর্ সম্পম্বকন  আম্বরা তম্বর্ের জর্ে এ াম্বর্ বিক করুর্।  
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