অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/7/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

2019 বর্উইয়কন ওয়াইর্ ক্লাবিক বিজয়়ীম্বের গভর্ন র অোন্ড্রু কুওম্বমা'র অবভর্ন্দর্

34-তম িাবষন ক প্রবতম্ব াবগতায় বর্উইয়ম্বকনর বিশ্ব মাম্বর্র মম্বের প্রবত আম্বলাকপাত
বিক্স মাইল বিক বভর্ইয়ার্নি (Six Mile Creek Vineyard)-কক গভর্ন র'ি কাপ পুরস্কার প্রোর্
ওয়াগর্ার বভর্ইয়ার্নি (Wagner Vineyards) 'ওয়াইর্াবর অি েে ইয়ার' ('Winery of the Year')
বিিাম্বি অবভবিত

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উইয়মকন র সেরা মদমক তু মে ধমর নর্উইয়কন ওয়াইর্ অ্যান্ড সেপ
ফাউমন্ডশর্ (New York Wine & Grape Foundation) আময়ানজত জাতীয়ভামে স্বীকৃ ত
প্রনতম ানগতা, 34তম নর্উইয়কন ওয়াইর্ ক্লানেমকর নেজয়ী স াষণা কমরমের্। এ েের গভর্নর'ে
কামপর েেমেময় েম্মার্জর্ক ক্লানেক পুরস্কার প্রদার্ করা হয় নফঙ্গার সেকে অ্ঞ্চমের নেক্স মাইে
নিক নভর্ইয়ার্ন এর 2016 সকোরমর্ট ফ্রাঙ্ক (2016 Cabernet Franc)-সক। এোডাও নফঙ্গার
সেকে অ্ঞ্চে সেমক ওয়াগর্ার নভর্ইয়ার্নেমক 'ওয়াইর্ানর অ্ে দয ইয়ার' পুরস্কার প্রদার্ করা হয়।
ফে ো মধু-জে সেমক ততনর মমদর জর্য েংরনিত সেশানেটি ওয়াইর্ েযানিয়র্ (Specialty
Wine Champion) পুরস্কার প্রদার্ করা হয় জর্ের্ এমেট ওয়াইর্ানর (Johnson Estate
Winery)-সক, তামদর পযাশমর্ট নপে ফমের মমদর জর্য।
"নর্উইয়কন ওয়াইর্ ক্লানেমকর নেজয়ী নর্উইয়মকন র সেরা মদ প্রস্তুতকারমকর প্রনতনর্নধত্ব কমর এেং এই
পুরস্কার অ্জনর্কারী মদ ততনরমত স উদ্ভাের্ এেং উচ্চমামর্র উৎপাদর্ প্রনিয়ার প্রময়াজর্ হয় তা
ভাষায় প্রকাশ করা ায় র্া", গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা। "এেে মদ প্রস্তুতকারী এেং আঙ্গুর
উৎপাদর্কারীর কৃ নতমত্বর জর্য তামদরমক েহায়তা কমর নর্উইয়কন গনেনত এেং তারা নর্উইয়মকন
আমামদর প নটর্ ও কৃ নষ নশমের এক গুরুত্বপূণন উপাদার্। আমরা মদমপ্রমীমদরমক নর্উইয়কন
অ্ঙ্গরামজযর েেনত্র স্বাগত জার্ামত আেহী, ামত তারা নর্মজরা আমামদর মমদর অ্নভজ্ঞতা অ্জন র্
করমত পামর।"
"নর্উইয়কন হে কময়কটি সেরা মমদর েূনতকাগার এেং আমামদর স্থার্ীয় উৎপাদকরা স দুদনান্ত
পার্ীয় েরেরাহ কমর, নর্উইয়কন ওয়াইর্ ক্লানেক তা তু মে ধমর", কলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি
কিাচু ল িম্বলর্। "এই নশমে অ্ঙ্গরামজযর নেনর্ময়ামগর মাধযমম আমরা এটা নর্নিত করমত প্রনতশ্রুনতেদ্ধ
স , উৎপাদক এেং মদ প্রস্তুতকারকমদর নেকাশ এেং োফমেযর জর্য েহায়তা অ্েযাহত োকমে।"

একটি েড সরৌপয পামত্রর গভর্নর'ে কাপ "সেরা নর্দশনর্" ("Best of Show") ো নর্উইয়কন ওয়াইর্
ক্লানেমকর েমস্ত এনির নভনিমত শীষন পুরস্কামরর স্বীকৃ নত। "ওয়াইর্ানর অ্ে দয ইয়ার" পুরস্কারটি
এনিেমূমহর প নায় এেং পুরস্কার েংখ্যার নভনিমত োমনেকভামে সেরা মদ প্রস্তুতকারকমক প্রদার্ করা
হয়। এই েীমের সশমষর নদমক এক নেমশষ অ্র্ুষ্ঠামর্ গভর্নর'ে কাপ এেং ওয়াইর্ানর অ্ে দয ইয়ার
নেজয়ীমদর পুরস্কার প্রদার্ করা হমে।
নর্উইয়মকন র মদ প্রনতম ানগতার "অ্স্কার" নহোমে খ্যাত নর্উইয়কন ওয়াইর্ ক্লানেক অ্ঙ্গরাজয জুমড
458 এর সেনশ মদ প্রস্তুতকারমকর জর্য উন্মুক্ত। ওয়াটনকর্ে সের্ (Watkins Glen), নর্উইয়মকন
গত নতর্ নদর্ ধমর এই মদ প্রনতম ানগতা অ্র্ুনষ্ঠত হয় এেং অ্ঙ্গরাজয জুমড 113 টি মদ
প্রস্তুতকাা্রমকর 883 টি এনি এমত অ্ন্তভুন ক্ত হয়। অ্ঙ্গরাজয ও নেশ্ব সেমক 20 জমর্রও সেনশ
নেমশষজ্ঞ নেোরমকর একটি পযামর্ে সমাট 31 টি র্ােে সগাল্ড, 56 টি সগাল্ড, 287 টি নেেভার
এেং 320 টি সরামের পদক প্রদার্ কমরর্।
বর্উইয়কন ওয়াইর্ অোন্ড কেপ ফাউম্বন্ডেম্বর্র বর্িন াি়ী পবরচালক িোমুম্বয়ল বফলার িম্বলর্,
"নর্উইয়মকন র সেরা মমদর প্রনত েম্মার্ প্রদশনমর্র জর্য নর্উইয়কন ওয়াইর্ ক্লানেক হে আমামদর
েৃহিম োনষনক আময়াজর্গুমোর একটি। আমরা এ েেমরর েমাগমম উদ্দীপ্ত। ক্লানেক এেং আমামদর
োনষনক নর্উইয়কন নিঙ্কে নর্উইয়কন (NY Drinks NY) আময়াজর্গুমো নর্উইয়কন মক েনতযকার
আকষনণীয় এেং উদ্ভাের্ীমূেক মমদর অ্ঞ্চে নহোমে পনরনেত হমত েহায়তা কমর।"
গভর্নর এোডাও নর্ম্ননেনখ্ত মমদর জর্য "সেরা নেভাগ" ("Best of Category") এেং "সেরা
সেনণ" ("Best of Class") এর নেজয়ী স াষণা কমরর্:
"কিরা বিভাগ" বিজয়়ী:
সেরা েমফর্ মদ (Best Sparkling Wine)
হােনে নভর্ইয়ার্ন (Harbes Vineyard), ব্লাঙ্ক নর্ ব্লাঙ্কে (Blanc de Blancs)
সেরা োদা মদ (Best White Wine)
ওয়াগর্ার নভর্ইয়ার্নে, 2017 িাই নরজনেং (2017 Dry Riesling), সেট সোর্ (Estate
Grown)
সেরা সরাজ ওয়াইর্ (Best Rosé Wine)
কনফ পট সেোেন (Coffee Pot Cellars), 2018 সরাজ (2018 Rosé)
সেরা োে মদ (Best Red Wine)
নেক্স মাইে নিক নভর্ইয়ার্ন, 2016 সকোরমর্ট ফ্রাঙ্ক

সেরা সর্জাটন ওয়াইর্ (Best Dessert Wine)
নভর্ইয়ার্ন নভউ ওয়াইর্ানর (Vineyard View Winery), 2017 আইে ওয়াইর্ (2017 Ice
Wine)
"কিরা কেবি" পুরস্কারগুম্বলার র্ািল কগাল্ড িা কগাল্ড পেক অন্তত িাতটি মম্বের কেবিম্বত ায়:
সেরা ওক েমৃদ্ধ োরর্মর্ (Best Oaked Chardonnay)
নেে সেোেন (Lieb Cellars), 2018 োরর্মর্ (2018 Chardonnay)
সেরা ওক নেহীর্ োরর্মর্ (Best Unoaked Chardonnay)
টমরা রার্ ওয়াইর্ানর (Toro Run Winery), 2018 োরর্মর্, সেট সোর্
সেরা োনেনক োরর্মর্ (Best Overall Chardonnay)
নেে সেোেন, 2018 োরর্মর্
সেরা সগওয়ার্নজট্রমাইর্ার (Best Gewurztraminer)
সশেমিক পময়ন্ট ওয়াইর্ানর (Sheldrake Point Winery), 2017 সগওয়ার্নজট্রমাইর্ার (2017
Gewurztraminer), এমেট সোর্
সেরা িাই নরজনেং (Best Dry Riesling)
ওয়াগর্ার নভর্ইয়ার্নে, 2017 িাই নরজনেং, সেট সোর্
সেরা মাঝানর িাই নরজনেং (Best Medium Dry Riesling)
সেইটিং হমো ফামন নভর্ইয়ার্ন (Baiting Hollow Farm Vineyard), 2015 নরজনেং (2015
Riesling)
সেরা মাঝানর েুইট নরজনেং (Best Medium Sweet Riesling)
অ্যান্থনর্ সরার্ ওয়াইর্ সকািানর্ (Anthony Road Wine Company), 2015 নরজনেং
সেরা োনেনক নরজনেং (Best Overall Riesling)
ওয়াগর্ার নভর্ইয়ার্নে, 2017 িাই নরজনেং, সেট সোর্
সেরা পময়ন্ট নেে (Best Pinot Gris)
দয সেে ওয়াইর্ানর (The Lenz Winery), 2015 পময়ন্ট নেে (2015 Pinot Gris)
সেরা েনভনর্য়র্ ব্লাঙ্ক (Best Sauvignon Blanc)
হেমার ওয়াইর্ানর (Hosmer Winery), 2018 েনভনর্য়র্ ব্লাঙ্ক (2018 Sauvignon Blanc)

সেরা অ্র্যার্য হাইনরর্ সহায়াইট সভরাইটাে (Best Other Hybrid White Varietal)
নর্য়ার রার্ ওয়াইর্ানর (Deer Run Winery), অ্যামরামমো (Aromella)
সেরা অ্র্যার্য সদনশ সহায়াইট সভরাইটাে (Best Other Native White Varietal)
সেকউর্ নভর্ইয়ার্নে (Lakewood Vineyards), 2018 র্ায়াো (2018 Niagara)
সেরা সরাজ
কনফ পট সেোেন, 2018 সরাজ
সেরা সকোরমর্ট েনভনর্য়র্ (Best Cabernet Sauvignon)
দয সেে ওয়াইর্ানর (The Lenz Winery), 2013 সকোরমর্ট েনভনর্য়র্ (2013 Cabernet
Sauvignon)
সেরা মােনট (Best Merlot)
সক্লানভে পময়ন্ট (Clovis Point), 2015 নভন্টর্ােন নেমেক্ট মােনট (2015 Vintners Select
Merlot)
সেরা সকোরমর্ট ফ্রাঙ্ক (Best Cabernet Franc)
নেক্স মাইে নিক নভর্ইয়ার্ন, 2016 সকোরমর্ট ফ্রাঙ্ক
সেরা মারমকট (Best Marquette)
নভক্টনর নভউ নভর্ইয়ার্ন (Victory View Vineyard), 2015 ইমন্ডমপমন্ডন্স (2015 Independence)
সেরা োয়রাহ্(Best Syrah)
হােনে নভর্ইয়ার্ন, 2015 োয়রাহ (2015 Syrah)
সেরা োে নভনর্মফরা সব্লন্ড (Best Red Vinifera Blend)
অ্মে'ে র্নমনর্য়র্ নভর্ইয়ার্নে (Osprey's Dominion Vineyards), 2013 ফ্লাইট সমনরমটজ
(2013 Flight Meritage), এমেট সোর্
সেরা অ্র্য োে নভনর্মফরা সভরাইটাে (Best Other Red Vinifera Varietal)
সক্লানভে পময়ন্ট, 2017 সপটিট ভাটনর্ (2017 Petit Verdot)
সেরা অ্র্য োে হাইনরর্ সভরাইটাে (Best Other Red Hybrid Varietal)
নভজকারা নভর্ইয়ার্নে অ্যাট সেকার ফামনে (Vizcarra Vineyards at Becker Farms), 2018
কুময়কার সরর্ রুনজয়র্ (2018 Quaker Red)
সেরা সরর্ সব্লন্ড (Best Red Blend) (অ্-নভনর্মফরা)

মমন্টজুমা ওয়াইর্ানর (Montezuma Winery), NV কযার্ভােেযাক সরর্ (NV Canvasback Red)
সেরা সেট হারমভে (Best Late Harvest)
কমোকা এমেট ওয়াইর্ানর (Colloca Estate Winery), 2017 র্েে নরজনেং সেক এমফক্ট
নভর্ইয়ার্ন ® (2017 Dolce Riesling Lake Effect Vineyard ®)
সেরা েরফ মদ (Best Ice Wine)
নভর্ইয়ার্ন নভউ ওয়াইর্ানর, 2017 আইে ওয়াইর্
সেরা ঐনতহযগত পদ্ধনতর েমফর্ মদ (Best Traditional Method Sparkling)
হােনে নভর্ইয়ার্ন, ব্লাঙ্ক নর্ ব্লাঙ্কে
সেরা সফােনর্ কােনমর্শর্ পদ্ধনতর েমফর্ মদ (Best Forced Carbonation Method Sparkling)
টাগ নহে নভর্ইয়ার্নে (Tug Hill Vineyards), 2018 োেনে ব্লাশ (2018 Bubbly Blush)
সেরা ফটিনফাইর্ ওয়াইর্ (Best Fortified Wine)
অ্যানর্ময়ো'ে নভর্ইয়ার্নে (Anyela's Vineyards), 2009 ফাইর্াে অ্যামপ্রাে (2009 Final
Approach)
সেরা ফমের মদ (Best Fruit Wine)
জর্ের্ এমেট ওয়াইর্ানর LLC (Johnson Estate Winery LLC), পযামোমর্ট নপে (Passionate
Peach)
বর্উইয়কন অঙ্গরাম্বজের কৃবষ ও িাজার (Agriculture and Markets) কবমের্ার বরচার্ন এ. িল
িম্বলর্, "নর্উইয়কন ওয়াইর্ ক্লানেমকর নেজয়ী এেং অ্ংশেহণকারীমদর েোইমক অ্নভর্ন্দর্। এই
েম্মার্জর্ক োনষনক প্রনতম ানগতা অ্ঙ্গরামজযর িমেধনমার্ েংখ্যক নেশ্ব-মামর্র মদ প্রস্তুতকারক এেং
এই অ্র্র্য সভরাইটাে ততনরমত েযেহৃত উপাদার্গুা্নের উৎপাদর্কারী আমামদর কৃ নষ নভনিক
কনমউনর্টির উপর আমোকপাত কমর। আমামদর মদ নশমের প্রনত গভর্নর কুওমমা'র েহায়তার ফমে
আজমকর োজামর প্রাপয সেরা কময়কটি পণয অ্েযাহতভামে উৎপাদর্ করা েম্ভে হমে।"
এম্পায়ার কেে বিকাে (Empire State Development) কপ্রবিম্বর্ন্ট, প্রধার্ বর্িন াি়ী কমন কতনা এিং
কবমের্ার িাওয়ার্ন ক মবস্ক িম্বলর্, "িু দ্র পার্ীয় নশমে প্রমেমশর পনরকের্াকারীমদর জর্য এেং এই
নেকাশমার্ নশে নকভামে কমনেংস্থার্ েৃনি কমর আঞ্চনেক অ্েনর্ীনতমত েহায়তা করমে তা প্রতযি
করার সিমত্র নর্উইয়কন অ্ঙ্গরামজযর নেশ্ব-মামর্র মদ এেং মদ প্রস্তুতকারকরাই েেমেময় উপম াগী।
এ েেমরর েমস্ত নেজয়ীমক অ্নভর্ন্দর্।"
বর্উইয়কন অঙ্গরাম্বজের িুরা কতৃন পম্বের (New York State Liquor Authority) কচয়ারমোর্
বভর্ম্বিন্ট ব্র্োর্বল িম্বলর্, "নর্উইয়কন ওয়াইর্ ক্লানেক প্রনতম ানগতা নর্উইয়মকন র েমৃদ্ধ মদ নশেমক

েহায়তা করার ও এনগময় সর্য়ার সিমত্র আোরও গভর্নর কুওমমা'র অ্েযাহত প্রনতশ্রুনতই তু মে ধমর।
আনম আজমকর েমস্ত নেজয়ীমক অ্নভর্ন্দর্ জার্াই, ারা নেশ্বমামর্র মদ প্রস্তুত কমর আমামদর
অ্ঙ্গরাজয জুমড কনমউনর্টিগুমোমত নেশাে অ্েননর্নতক প্রভাে সফেমে।"
বিক্স মাইল বিক বভর্ইয়াম্বর্নর মাবলক মাকন করম্বর্াবর্র্ িম্বলর্, "আমরা এখ্ামর্ নেক্স মাইে নিক
নভর্ইয়ামর্ন গভর্নর'ে কাপ নজমত অ্তযন্ত েম্মানর্ত সোধ করনে। আমার স্ত্রী অ্যানম এেং আনম োর
েের আমগ নেক্স মাইে নিমকর দানয়ত্ব সর্য়ার েময় মদ এেং োধারণভামে নফঙ্গার সেকমের প্রনত
গভীর আেহ নেে। এটা আমামদর জর্য মদ ততনর করার েমিযর প্রনত এক স্বীকৃ নত। আমরা এেং
এটা েম্ভে করমত েহায়তাকারী আমামদর ওয়াইর্মমকার পে নকং আমামদর েমস্ত কমীমক ধর্যোদ
জার্ামত োই।"
ওয়াগর্ার বিক বভর্ইয়াম্বর্নর মাবলক জর্ ওয়াগর্ার িম্বলর্, "আমরা এ েেমরর নর্উইয়কন ওয়াইর্
ক্লানেমক উইর্ানর অ্ে দয ইয়ার এর েম্মার্ সপময় অ্তযন্ত গনেনত। আমামদর দেটি েনিশ েের ধমর
সেষ্ঠমত্বর জর্য প্রমেিায় অ্ক্লান্ত পনরেম কমরমে - ওয়াগর্ার নভর্ইয়ামর্ন নক অ্োধারণ পন্থায়
সমৌেুমমর েমানপ্ত উদ াপর্!"
2019 ক্লানেমকর ফোফমের একটি পূণন তানেকা রময়মে এখ্ামর্।
দানয়ত্ব সর্য়ার পর সেমক গভর্নর কুওমমা নর্উইয়মকন র িু দ্র পার্ীয় নশমের নেকাশ এেং র্তু র্ আইর্,
নেনধনেধার্ েংস্কার, ুমগাপম াগী উমদযাগ এেং প্রোরানভ ামর্র মাধযমম অ্ভূ তপূেন নেকামশর পে প্রশস্ত
করার প্রমেিা নর্ময়ামগ সর্তৃ ত্ব নদময়মের্। েতন মামর্ অ্ঙ্গরাজয জুমড 361 টি মদ প্রস্তুতকারক খ্ামারেহ 458 টি োইমেন্সধারী প্রস্তুতকারক রময়মে।
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