
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 2018 সাম্বলর র্ম্বভেম্বর ঘেষ্ট NY (TASTE NY) বিবি ঘিম্বে 17.8 

বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার হম্বয়ম্বে  
  

2017 সাল জমু্বে 1.7 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িৃবি NY ঘটারস এিং স্বাগত ঘকম্বের িাজারগুবল 
(Welcome Center Markets), োে এিং ইম্বভন্টগুবল ঘেম্বক  

  
কমনসচূী রাম্বজের খাদ্ে ও পার্ীয় বেল্পম্বক েবিোলী কম্বর চম্বলম্বে, রাজেিোপী কৃবষ ও পর্নের্ম্বক 

উন্নত কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে 2018 সামে ঘেষ্ট NY বিবি ঘিমে ঘিমে 
ঘরকর্ন  17.8 বমবেয়র্ মাবকন র্ র্োমর বগময় দাাঁবেময়মে। গত িের রাজয জমুে স্বাগত ঘকন্দ্রগুবেমত 
েয়টি র্তুর্ ঘেস্ট NY মামকন ে ঘ াো সহ, ঘেস্ট NY ইমভন্ট এিং অ্িস্থার্ ঘেমক বর্উ ইয়মকন র 
ঘমাে পণয বিবির সং যা গত িেমরর তুের্ায় 1.7 বমবেয়র্ মাবকন র্ র্োর ঘিমেমে। িেমরর পর 
িের ধমর চেমার্ িৃবি, স্থার্ীয়  াদয ও পার্ীয় পমণযর জর্য গ্রাহকমদর চাবহদার িৃবি প্রবতফবেত 
কমর।  
  
"ঘেস্ট NY আমামদর  ামার ও  াদয ও পার্ীয় িযিসার জর্য অ্ভূতপূিন সমেনর্ প্রদার্ কমর চমেমে, 
ো কৃবষ ও পেনের্ বিল্পগুবেমক আরও িেিত কমর ো সারা রামজযর স্থার্ীয় অ্েনর্ীবতগুবের জর্য 
 ুিই গুরুত্বপূণন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বর্উ ইয়কন  বিশ্বিযাপী গ্রাহকমদর তাজা, স্থার্ীয়ভামি 
উৎপন্ন পণযগুবের সামে সংেুক্ত করমত ঘপমর গবিনত এিং আমরা এই মহার্ রামজযর প্রবতটি ঘকামণ 
পেনের্ প্রচামরর সামে সামে আমামদর কৃষক, উৎপাদক এিং প্রমোজকমদর তামদর িযিসা প্রসাবরত 
করার জর্য ক্ষমতায়র্ করমত োকি।"  
  
"ঘমপে বসরাপ ঘেমক শুরু কমর, ঘর্য়াবর, ফে ও সিবজ সহ, বর্উ ইয়কন  উচ্চমামর্র অ্সাধারণ 
বিবচত্র্যময় কৃবষ পণয উৎপাদর্ কমর", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে ঘহাচুল িম্বলর্। "আমামদর ঘেস্ট 
NY ঘপ্রাগ্রামটি আমামদর ঘসরা ো ঘদওয়া সম্ভি তা প্রদিনর্ কমর এিং তার সামে পেনের্ বিল্প 
িাোমর্ার এিং বর্উ ইয়কন  ঘস্টমের অ্েনর্ীবতরও সহায়তা কমর।"  
  
2013 সামে বতবর হওয়ার পর ঘেমক, ঘেস্ট NY উমদযাগটি িমাগত িৃবি োভ কমরমে ো প্রমাবণত 
হয় ঘপ্রাগ্রামটির বিবি 2014 সামে 1.5 বমবেয়র্ মাবকন র্ র্োর ঘেমক ঘিমে 2017 সামে 16.1 
বমবেয়র্ মাবকন র্ র্োর হময়মে। ঘেস্ট NY স্থার্ীয় কৃষকমদর এিং বর্উ ইয়মকন র কৃবষ বিল্প উভয়মকই 
োভিার্ কমর। ঘেস্ট NY এর এক্সমপাজার আরও ঘিবি গ্রাহকমদর কামে ঘপ াঁোমর্ার জর্য, অ্র্োইর্ 



 

 

বিিয় িৃবি এিং প্রবিয়াকরমণর ক্ষমতা প্রসাবরত করার জর্য ঘপ্রাগ্রামম অ্ংিগ্রহণকারী ফামন এিং 
ঘকাম্পাবর্গুবেমক সাহােয কমরমে, আর তার সামে ঘেস্ট NY এর  াদয ও পার্ীয় িযিসাগুবে বর্উ 
ইয়মকন র চাষীমদর সহায়তা কমর ও উৎসাবহত কমর তামদর পমণয বর্উ ইয়মকন  বতবর উপাদার্ িযিহার 
কমর।  
  
গত িের, র্েন উত্তর ঘদি, আবর্রর্র্াক্স, বফঙ্গার ঘেকস, ওময়স্টার্ন বর্উ ইয়কন , হার্সর্ 
ভযাবে/কযােবিেস এিং কযাবপোে অ্ঞ্চমে েয়টি র্তুর্ স্বাগত ঘকন্দ্র ঘেস্ট NY মামকন ে ঘ াো 
হময়মে। এই সুবিধাগুবে 2017 এিং 2016 সামে ঘ াো ঘকন্দ্রগুবের সাফমেযর উপর বভবত্ত কমর গমে 
ঘতাো, রাজযটির স্থার্ীয় পেনের্ বিল্পমক উৎসাবহত করমত এিং স্থার্ীয়  াদয ও পার্ীয়গুবের 
ঘকর্ামক উৎসাহ বদমত। এোোও, বর্উ ইয়মকন র আঞ্চবেক স্বাগত ঘকন্দ্রগুবেমত ঘেস্ট NY ব্র্যাবডংমক 
আরও িবক্তিােী করার জর্য এিং বর্উ ইয়মকন র িযিসাগুবের বপেমর্ ঘে উমত্তজর্াপূণন গল্পগুবেমক 
রময়মে তা িোর জর্য বর্উ ইয়মকন র কৃবষ ও িাজার বিভাগ (NYS Department of Agriculture 
and Markets) দিটি মূে  াদয ও পার্ীয় বিভাগ বচবিত কমরমে।  
  
2018 সামে, রাজয জমুে পাাঁচটি পুর্রুজ্জীবিত ঘের্ ঘস্টিমর্ এিং বিমার্িন্দমর বিভাগটি অ্র্যার্য 
ঘস্টে এমজবিগুবের সামে ঘেস্ট NY অ্িস্থার্গুবে বর্ময় সমন্বয় কমর, োর মমধয রময়মে সাইরাবকউজ 
হযার্কক ইন্টারর্যািার্াে এয়ারমপােন  (Syracuse Hancock International Airport), ঘগ্রোর 
রমচস্টার এয়ারমপােন  (Greater Rochester Airport), প্ল্যােসিাগন ইন্টারর্যািার্াে এয়ারমপােন  
(Plattsburgh International Airport), এিং এবিরা কবর্নং বরবজওর্াে এয়ারমপােন  (Elmira 
Corning Regional Airport)।  
  
তার োোও, বর্পােন মমন্টটি পাাঁচটি আঞ্চবেক বিজমর্স়-েু-বিজমর্স ঘেস্ট NY ঘর্েওয়াবকন ং ইমভন্ট 
(Taste NY Networking events) ঘহাস্ট কমরমে, বর্উ ইয়মকন র  ামার,  াদয ও পার্ীয় িযিসার 
প্রবতষ্ঠার্গুবেমক, প্রাবতষ্ঠাবর্ক,  ুচরা অ্িস্থার্, ঘরসু্টমরন্ট, িার এিং পবরমিিক জাতীয় ঘিতামদর 
সামে ঘোগামোগ করমত সহায়তা কমর। অ্র্ুষ্ঠার্গুবে েং আইেযাড, সাউদার্ন টিয়ার, মধয-হর্সর্, 
ওময়স্টার্ন বর্উ ইয়কন  এিং কযাবপোে অ্ঞ্চমে অ্র্ুবষ্ঠত হময়বেে। সমস্ত ইমভন্ট জমুে 550টিরও ঘিবি 
বিমিতারা ও ঘিতারা অ্ংিগ্রহণ কমরর্।  
  
সম্প্রবত ঘেস্ট NY সারামোগা ঘরস েযাক (Saratoga Race Track) এিং বর্উ ইয়কন  ঘস্টে 
ঘফয়ামরর (New York State Fair) মমতা মূ য ইমভন্টগুবেমত অ্ংিগ্রহণ কমরমে, ঘে ামর্ তারা 
ঘেস্ট NY ফুর্ োক প্রবতমোবগতা (Taste NY Food Truck Competition) এিং ঘেস্ট NY 
মামকন েমপ্ল্সমক (Taste NY Marketplace) স্পর্সর কমরমে। ঘেস্ট NY এোোও রাজয জমুে িীো 
এিং কমিসমর্র স্থার্গুবের সামে তার অ্ংিীদাবরত্ব অ্িযাহত ঘরম বেে, ঘেমর্ রমচস্টামর ফ্রবন্টয়ার 
বফল্ড (Frontier Field) এিং অ্যােিাবর্মত োইমস ইউবর্য়র্ ঘসন্টার (Times Union Center)।  
  
2018-র ঘেস্ট NY িাবষনক বরমপােন  এ ামর্ পাওয়া োমি। ঘেস্ট NY অ্িস্থার্গুবের একটি সমূ্পণন 
তাবেকা http://www.taste.ny.gov এ পাওয়া োমি।  
  

https://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/2018TasteAnnualReport.pdf
http://www.taste.ny.gov/


 

 

ঘটম্বের কৃবষ কবমের্ার (State Agriculture Commissioner) বরচাডন  এ. িল িম্বলর্, "ঘেস্ট NY 
বর্উ ইয়মকন র অ্সাধারণ কৃবষ সম্প্রদােময়র প্রচার সফেভামি কমর চমেমে - তামদর কৃষক ও 
উৎপাদকগুবে ঘেমক উদ্ভাির্ী  াদয ও পার্ীয় ঘকাম্পাবর্গুবে োরা বর্উ ইয়মকন র উপাদার্ বিমশ্বর 
ঘসরা  ািার বতবর করার জর্য িযিহার করমে। আমামদর ঘেস্ট NY বিমিতামদর, আমামদর ঘদাকার্ 
এিং অ্পামরেরমদর, এিং আমামদর সকে অ্ংিীদারমদর ধর্যিাদ, আমরা ঘেস্ট NY ব্র্যাডমক 
িবক্তিােী কমরবে, আমামদর িযিসামক র্তুর্ িাজারগুবের সামে সংমোগ করমত সহায়তা কমর এিং 
আমামদর গ্রাহকরমদর দদুন ান্ত র্তুর্ পণয আবিষ্কার করমত সহায়তা কমর।"  
  
ঘসম্বর্ের ঘজর্ ঘমেজগার, ঘসম্বর্ে এবিকালচার কবমটির (Senate Agriculture Committee) 
সভাপবত, িম্বলম্বের্, "ঘেস্ট NY ঘপ্রাগ্রামমর আমরকটি সফে িের অ্বতিাবহত হে ো মূেত 
পাবরিাবরক মাবেকার্াধীর্  ামারগুবের দ্বারা আমামদর রামজয চাষ করা এিং উৎপাদর্ করা 
কৃবষজাত পণযগুবের সমৃি বিবচমত্র্র প্রচার কমর। ঘেস্ট NY বিমিতা, ঘস্টার এিং ইমভন্টগুবে দ্বারা 
সরিরাবহত এক্সমপাজার আমামদর  ামারগুবের িাজামর ঘপ াঁোমর্ার ক্ষমতা প্রসাবরত কমরমে এিং তার 
সামে গ্রাহকমদর উচ্চ মামর্র, তাজা স্থার্ীয়  ািার বকর্িার সুমোগও িাবেময় বদময়মে।"  
  
অোম্বসেবল কৃবষ কবমটির (Assembly Agriculture Committee) সভাপবত ঘডার্া লুপারম্বডা িম্বলর্, 
"গ্রাহকরা ে র্ই সরাসবর স্থার্ীয় কৃষকমদর ঘেমক তাজা পণয ঘকর্ার সুমোগ পামির্, তারা ঘসো 
ঘর্মির্। বিবির এই িৃবি ঘদ ায় ঘে গ্রাহকরা স্থার্ীয় িময়র ঘক্ষমত্র্ আরও ঘিবি আগ্রহ প্রদিনর্ 
করমের্। আবম আমামদর কৃবষ বিল্পমক আমরা উন্নত করার জর্য তামদর অ্িযাহত অ্ঙ্গীকারিিতার 
উমেমিয রাজয সরকারগুবেমত আমার অ্ংিীদারমদর আবম প্রিংসা কবর।"  
  
কম্বর্নল সমিায় এক্সম্বের্েম্বর্র (Cornell Cooperative Extension, CCE) একম্বজবকউটিভ বডম্বরক্টর 
ডঃ বিস ওয়ােবকর্স িম্বলর্, "রামজযর চারপামি র্তুর্ ঘস্টারগুবের সামে জবেত উমত্তজর্া আমামদর 
স্থার্ীয় সংস্থাগুবেমক সম্প্রদায়সমূহমত তামদর প্রচার প্রসাবরত করমত সক্ষম কমরমে। CCE-র দবৃষ্ট 
বিক্ষা ও অ্েননর্বতক িৃবির সমেনমর্র বদমক বর্িি, তাই ঘেস্ট NY ঘদাকার্গুবে কমর্নে বিশ্ববিদযােয় 
এিং CCEঘক সুমোগ কমর ঘদয় পণযদ্রিযগুবে বিপর্মর্ আর্মত সহায়তা করার জর্য কৃষকমদর, 
উৎপাদকমদর এিং ঘোে িযিসাগুবের সামে আমামদর ভূবমকা িাোমর্ার জর্য। আমামদর স্থার্ীয় 
 ামার, উৎপাদক ও িযিসায় ঘেস্ট NY এর অ্েননর্বতক প্রভাি রময়মে ো আমরা ঘিবি জবমর 
িযিহার, চাকবর সৃবষ্ট এিং একটি িবক্তিােী, প্রাণিন্ত অ্েনর্ীবতর ফে প্রদার্ কম়র।"  
  
চাক ঘরাম্বডস, উইলম্বলে হপ ও ঘিম্বর্র (Willet Hop & Grain) মাবলক, িম্বলর্, "ঘেস্ট NY আমার 
মযামপে িযিসার জর্য এক অ্সাধারণ সুবিধা প্রদার্ কমরমে। সুন্দর সাদার্ন োয়ামরর স্বাগতম 
ঘসন্টামর আমামদর পণয সরিরাহ করমত সক্ষম হওয়া একটি অ্সাধারণ বিবির সুবিধা। আমামদর 
মূেযেুক্ত মযামপে পণযগুবে তাক মমধয দ্রুত উধাও হমে!"  
  
বিস উইলসর্, লুর্াম্বিাউর্ জোম এিং মারমাম্বলম্বডর (LunaGrown Jam and Marmalade) 
মাবলক, িম্বলর্, "ঘোে িযিসার বর্মনাতামদর চযামেবজং বদকগুবের মমধয একটি হে তামদর ব্র্যামডর 
স্বীকৃবত। ব্রুওম কাউবন্টমত ঘেস্ট NY আমামদর র্তুর্ গ্রাহকমদর কামে ঘপ াঁোমত, আমামদর িযিসা 
িাোমর্ার জর্য এিং আমামদর গ্রাহমকর ঘিস িাোমর্ার জর্য একটি আউেমেে প্রদার্ কমরমে।"  



 

 

  
মাইম্বকল ব্লাইচােন , ওয়াোর বিে ব্রুবয়ং ঘকাম্পাবর্র (Water Street Brewing Company) মাবলক, 
িম্বলর্, "2018 সামে, আমরা আমামদর পযামকজেুক্ত পণয িযিসাটি গুরমমে সবরষা এিং সস বদময় 
চােু কমরবে। আমরা বিশ্বাস কবর আমামদর কামে বকেু অ্সাধারণ পণয রময়মে এিং ঘসগুবে 
প্রদিনমর্রর সুমোগ ঘপমে আমরা আমামদর র্তুর্ িযিসাটি দ্রুতগবতমত িােমত পারমিা 
এক্সপমর্র্বিয়ােভামি। ঘেস্ট NY ঘপ্রাগ্রাম এিং তামদর অ্সাধারণ কমীমদর সহায়তা বিমিষভামি 
আমামদর এক্সমপাজার ঘদওয়ার ঘক্ষমত্র্ সহায়ক হময়মে ো আমরা অ্র্যোয় র্াও ঘপতাম হয়ত, ঘেস্ট 
NY ঘস্টারগুবে, কৃষকমদর িাজার িা বিমিষ ইমভন্টগুবেমত, ঘজ ামর্ই ঘহাক বিবি করা ঘহাক। এর 
ফোফে অ্সাধারণ হময়মে।"  
  
সার্ কুক, সবস হম্বগর (Saucy Hog) মাবলক, িম্বলর্, "ঘেস্ট NY আমামদর বর্উ ইয়কন  ঘস্টমের 
িযিসা বহসামি আমামদর সংস্থার স্বীকৃবত িৃবি কমর। স্থার্ীয়ভামি বতবর পণযগুবের দাবি প্রবত িের 
গ্রাহকমদর মমধয িাোর জমর্য, ঘেস্ট NY আমামদর সসগুবে গ্রাহকমদর সামমর্ এমর্ িসায় োরা 
স্থার্ীয় আমন্দাের্মক সমেনর্ কমরর্। আমরা বর্উ ইয়মকন র ঘোে িযিসার সুবিধার জর্য এত কম ার 
পবরশ্রম কমর এমর্ অ্র্য ঘকার্ও ঘদাকামর্র কো ভািমত পাবর র্া।"  
  
ঘেস্ট বর্উ ইয়কন  সম্বমে আমরা তমেযর জর্য অ্র্ুগ্রহ কমর ঘদ ুর্ http://www.taste.ny.gov। ঘেস্ট 
বর্উ ইয়মকন র সামে ঘোগামোগ করুর্ ঘফসিুক, েুইোর, ইিোগ্রাম এিং বপন্টামরমস্টরমাধযমম।  
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