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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা এম্পাযার স্টেট স্টেইল এিং একটি িোপক র্তু র্ স্টেইল ওম্বযিসাইম্বটর পাোপবে
ক্রাফট ব্রুযাবর উন্নীত করার জর্ে ভার্ুন যাল পাসম্বপাটন স্টপ্রাগ্রাম র্ালু করার স্ট াষণা বিম্বযম্বের্

এম্পাযার স্টেট স্টেইল এিং বর্উ ইযকন স্টেট ব্রুযাবরঅোম্বসাবসম্বযের্ বর্উ ইযকন ক্রাফট বিযার
অোম্বপ পাসম্বপাটন স্টপ্রাগ্রাম স্ট াগ করম্বত অংেীিাবরত্ব কম্বর
স্টপ্রাগ্রামটি এম্পাযার স্টেট স্টেইল এর 10 মাইম্বলর মম্বযে 200 ব্রুযাবর প্রিেন র্ করম্বি
র্তু র্ ওম্বযিসাইম্বট 750 মাইল রুম্বটর বিস্তাবরত তথ্ে পাওযা াম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ একটি ভার্ুন য়াল পাসমপার্ন প্রাগ্রাম র্ালু করার প্ াষণা কমরমের্ যা
নর্উ ইয়কন প্ের্ ব্রুয়ানরস অ্যামসানসময়শমর্র (New York State Brewers Association) সামে
প্যৌেভামে এম্পায়ার প্ের্ প্েইলমক ন মর 200টি ক্রাফর্ ব্রুয়ানর রদশনর্ করমে। একটি নেস্তৃ ত
র্তু র্ ওময়েসাইর্ এখর্ উপলভয যা এম্পায়ার প্ের্ প্েইল েযেহারকারীমদর 750 মাইল রুর্
েরাের দ্রুত এেং সহমজ প্েইল তেয সরেরাহ কমর। এম্পায়ার প্ের্ প্েইল ব্রুয়ানর পাসমপার্ন,
নর্উ ইয়কন প্ের্ আইর্জীেী সনমনত (New York State Bar Association, NYSBA) এর
নেদযমার্ নর্উ ইয়কন ক্রাফর্ নেয়ার অ্যামপর মাধ্যমম উপলভয, নর্উ ইয়কন োসীমদরমক প্ের্ নেস্তৃ ত
750 মাইলপে ধ্মর এম্পায়ার প্ের্ প্েইল এর 10 মাইমলর মমধ্য ব্রুয়ানর পনরদশনর্ করমত
উৎসানহত করমে।
"এই অ্ভূ তপূেন এেং র্যামলনজং সমময়, এই র্তু র্ অ্ংশীদানরত্ব নর্উ ইয়কন োসীমদর জর্য প্েমর্র এই
দুদনান্ত রাকৃ নতক প্সৌন্দযন এেং নেশ্বমামর্র ক্রাফর্ পার্ীয় উভয় অ্নভজ্ঞতা আমরা সহজ
করমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "পযনর্র্ এেং নেমর্াদর্ আমামদর স্থার্ীয় অ্েনর্ীনতর মূল নভনি
এেং প্যমহতু আমরা এই েেমরর প্শমষ এম্পায়ার প্ের্ প্েইল প্শষ করমত পানর, এই কমনসূনর্
স্থার্ীয় োনসন্দামদর উপকৃ ত করমে এেং প্ের্ জুমে কনমউনর্টির অ্েননর্নতক কাযনকলাপমক উৎসানহত
করমে।"
বর্উ ইযকন স্টেট ব্রুযারস অোম্বসাবসম্বযেম্বর্র বর্িন াহী পবরর্ালক পল বলওর্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন
প্ের্ ব্রুয়ারস অ্যামসানসময়শর্ এম্পায়ার প্ের্ প্েইমলর সামে অ্ংশীদার হমত প্পমর আর্নন্দত।
প্েমর্র রায় অ্মধ্নক ক্রাফর্ ব্রুয়ানর এম্পায়ার প্ের্ প্েইল প্েমক 10 মাইমলর মমধ্য, প্েইল এেং
প্েমর্র ক্রাফর্ নেয়ার নশমের উপর আমলাকপাত করার জর্য এটি নর্খুুঁত উমদযাগ ততনর কমর।"

বর্উ ইযকন স্টেট এর কোর্াল কম্বপনাম্বরেম্বর্র (New York State Canal Corporation) পবরর্ালক
ব্রাযার্ ইউ. স্ট্র্োটর্ িম্বলর্, "এম্পায়ার প্ের্ প্েইল নর্উ ইয়মকন র খাল েযেস্থার তদ যন অ্র্ুসরণ
কমর, যা নর্উ ইয়মকন র প্সরা নেমর্াদমর্র সুমযামগর মমধ্য পেনতামরাহী, োইকার, কায়াকার এেং
আমরা অ্মর্ক নকেু নর্ময় আমস। এক েেমরর মমধ্য যখর্ সোই নর্রাপমদ োইমর যাওয়া এেং নর্উ
ইয়কন অ্মেষমণর র্তু র্ উপায় খুুঁজমে, এই অ্ংশীদানরত্ব এম্পায়ার প্ের্ প্েইল এর উন্নয়মর্ এেং
কীভামে এটি প্েমর্র রনতটি প্কাণায় পযনর্কমদর অ্র্র্য অ্নভজ্ঞতা এেং সুমযাগ এমর্ নদমত পামর তা
রদশনমর্র এক গুরুত্বপূণন পদমেপ।"
এম্পাযার স্টেট স্টেইম্বলর পবরর্ালক অোবি বিযারস িম্বলর্, "এম্পায়ার প্ের্ প্েইল শুধ্ুমাত্র
প্দমশর দী ত
ন ম েহুনেধ্-েযেহামরর প্ের্ প্েইল র্য়- এটি প্ের্ জুমে কনমউনর্টির জর্য অ্েননর্নতক
কাযনকলাপ এেং পযনর্মর্র একটি োহক। আমরা এই অ্ংশীদানরমত্বর প্ াষণা নদমত প্পমর প্রামানিত
এেং প্েইমলর পুমরা তদ যন েরাের নেদযমার্ নেমর্াদমর্র সুমযাগ রদশনমর্র জর্য উদ্ভাের্ী উপাময় নর্উ
ইয়কন োসীমদর সামে জনেত োকে।"
প্েইল েরাের রনতটি ব্রুয়ানরনরমত, দশনর্ােীরা অ্যাপটির উভয় পাসমপার্ন প্রাগ্রাম - নেংক NY,
নরংক NY পাসমপার্ন এেং এখর্ এম্পায়ার প্ের্ প্েইল ব্রুয়ানর পাসমপামর্ন েযাম্প অ্জন র্ কমর
অ্যাপটিমত নিনজর্ালভামে প্র্ক-ইর্ করমত পামরর্। নর্উ ইয়কন প্ের্ ব্রুয়ানর পনরদশনর্ এেং অ্যামপ
প্র্ক ইর্ করার মাধ্যমম, দশনর্ােীরা এমর্ পময়ন্ট অ্জন র্ কমর যা পুরস্কার অ্জন মর্র জর্য েযেহার
করা প্যমত পামর। নেংক NY, নরংক NY পাসমপামর্ন পাসমপামর্ন ব্রুয়ানরগুনলর পূেনেতী েযাম্প োকা
েযনিমদর র্তু র্ পুরস্কামরর জর্য িাকটিনকর্ পুর্নেনমের্র্া এেং েযাম্প অ্জন র্ করমত উৎসানহত করা
হয়। পাসমপার্ন অ্ংশগ্রহণকারীমদর দানয়ত্বপূণনভামে মদযপার্ করমত উৎসানহত করা হয়।
এম্পাার প্ের্ প্েইল ব্রুয়ানর পাসমপামর্ন প্র্ক গাইর্ার, শার্ন, েযাকপযাক এেং আমরা অ্মর্ক নকেু র
েযামম্পর সংখযার নভনিমত নর্ধ্নানরত স্তমর একমর্টিয়া পুরস্কার রদার্ করা হয়।য় 200 ব্রুয়ানরমত
প্র্ক-ইর্ এেং এম্পায়ার প্ের্ প্েইল ব্রুয়ানর পাসমপার্ন সম্পন্ন কমর, দশনর্ােীরা একটি ব্র্যামেি
কুলার েযাকপযাক এেং একটি টি-শার্ন পামের্ যামত উমেখ োকমে, "আনম এম্পায়ার প্ের্ প্েইল
ব্রুয়ানর পাসমপার্ন সম্পন্ন কমরনে।"
নর্উ ইয়কন ক্রাফর্ নেয়ার অ্যাপ প্দমশর রেম প্ের্ েযাপী নেয়ার অ্যাপ এেং অ্যাপল ও অ্যান্ড্রময়ি
উভয় নিভাইমসর জর্য উপলভয। অ্যাপটি নর্উ ইয়কন প্ের্ জুমে রনতটি ব্রুয়ানর সমনেত একটি
মার্নর্মত্র ক্রাফর্ নেয়ার উৎসাহীমদর অ্যামেস প্দয়, অ্িল অ্র্ুসামর অ্র্ুসন্ধার্মযাগয এেং ব্রুয়ানরর
নর্মদন শর্া অ্ন্তভুন ি কমর এেং েযেহারকারীমদর নর্েনানর্ত ব্রুয়ানরর একটি েযনিগত ভ্রমণ ততনর এেং
সংরেণ করার অ্র্ুমনত প্দয়। অ্যাপটি সম্পমকন অ্নতনরি তেয পামের্ এখামর্।
এম্পাযার স্টেট স্টেইল ওম্বযিসাইট

র্তু র্ এম্পায়ার প্ের্ প্েইল ওময়েসাইর্ 750 মাইল রুর্ েরাের প্েইল তেযগুনলমত দ্রুত এেং
সহজ অ্যামেস রদার্ কমর যার মমধ্য রময়মে প্সগমমন্ট েণনর্া (পাকা এেং পােমরর ধ্ুমলা অ্ফপ্রাি প্েইল, অ্র্-প্রাি প্সকশর্, ইতযানদ), অ্যামেস পময়ন্ট, প্েইল দূরত্ব, পানকন ং এলাকা,
নেশ্রামাগার এেং নর্কর্েতী সুনেধ্া এেং আকষনণ। প্ওেসাইর্টির রনতনক্রয়াশীল নিজাইর্ প্িস্কর্প,
লযাপর্প, র্যােমলর্ এেং প্মাোইল নিভাইমসর জর্য েযেহারকারী-োন্ধে এেং এমত নমেনিয় মার্নর্ত্র
অ্ন্তভুন ি রময়মে যা েযেহারকারীমদর তামদর আগ্রমহর নর্নদন ষ্ট অ্েস্থামর্ জুম করমত এেং প্েইল
প্সগমমমন্টর মার্নর্ত্র িাউর্মলাি এেং মুদ্রণ করার েমতা অ্ন্তভুন ি কমর। সাইনিেরা একটি
নর্েনানর্ত প্েইল প্সগমমন্ট অ্র্ুসরণ করার জর্য অ্তযন্ত নেস্তানরত নর্মদন শর্াসহ "নকউ শীর্" মুদ্রণ
করমত পামর। সাইর্টিমত কযাম্পগ্রাউে, পাকন , ঐনতহানসক স্থার্ এেং স্থার্ী কনমউনর্টির মমধ্য
জর্নরয় েমপর মমতা প্েইমলর ো তার কাোকানে নেনভন্ন কাযনক্রম এেং গন্তেয সম্পমকন তেয
রময়মে।য়
রােনমকভামে 2017 সামল গভর্নর কুওমমা প্ াষণা কমরনেমলর্, এম্পায়ার প্ের্ প্েইল েতন মামর্ 400
মাইল নেস্তৃ ত। েেমরর প্শমষ এটি সমাপ্ত হমল এটি রান্ত প্েমক প্শষ পযনন্ত 750 মাইল হমে, নর্উ
ইয়কন নসটি প্েমক কার্ািা এেং আলোনর্ প্েমক োমফমলা পযনন্ত নেস্তৃ ত - জানতর দী নতম েহুেযেহৃত প্ের্ প্েইল, শুরু প্েমক সাইমকল আমরাহী এেং পের্ারী উভময়র জর্য নিজাইর্ করা
হময়মে।
গভর্নর কুওমমা জার্ুয়ানর 2017 সামল এম্পায়ার প্ের্ প্েইল প্ াষণা কমরর্। প্েইলটির রায় 400
মাইল েতন মামর্ নেনিন্ন নেভামগ নেদযমার্। 2020 সামলর মমধ্য প্শষ হমল এম্পায়ার প্ের্ প্েইল
নর্উ ইয়কন নসটি প্েমক কার্ািা এেং োমফমলা প্েমক আলোনর্ পযনন্ত প্ের্ জুমে অ্নেনিন্ন 750মাইল পে ততনর হমে, যা হমে প্দমশর দী নতম প্েইল।
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