
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/24/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উইয়কন  স্টেম্বের প্রথম ফামন বমডাবরর লাইম্বেম্বের স্ট াষণা কম্বরম্বের্  
  

স্টডলমাম্বরর রয়োল বমডাবর (Royal Meadery) প্রথম রাম্বযের লাইম্বেেপ্রাপ্ত ফামন স্টমডাবর যা বর্উ 
ইয়কন  স্টেে স্টথম্বক েংগ্রহ করা মধু স্টথম্বক বমড উৎপন্ন কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে অ্যানু্ড্রুু এম. কুওমমালমেনর্ কাউনির রয়্যাল 
নমডানরমক নর্উ ইয়্কন  রামজযর প্রথম ফামন নমডানর লাইমেন্স প্রদার্ করা হময়্মে। রয়্যাল নমডানর 
একটি ক্র্যাফট পার্ীয়্ প্রস্তুতকারক োরা নর্উ ইয়্কন  ঘেট ঘথমক েংগ্রহ করা মধু ঘথমক নমড উৎপন্ন 
কমর। 2018-এর নডমেম্বর মামে গভর্নর কুওমমা ফামন নমডানরমদর জর্য র্তুর্ লাইমেন্স প্রনতষ্ঠার 
জর্য আইর্ স্বাক্ষর কমরর্, ঘেমর্ ইনতমমধযই ফামন ওয়্াইর্ানর, নিউয়্ানর, নডনেলানর, এেং 
োইডানরমদর কামে উপলব্ধ, োমত নর্উ ইয়্কন  রামজযর ঘেমে ওঠা ক্র্যাফট পার্ীময়্র নিল্পমক আমরা 
েহায়্তা প্রদার্ করা োয়্ এেং নর্উ ইয়্কন  ঘেমট উৎপানদত মধুর চানহদা উদ্দীনপত করা োয়্।  
  
"এই প্রিাের্ রামজযর ক্র্মেধনমার্ ক্র্যাফট পার্ীয়্ নিল্পমক েহায়্তা করার এেং তার োমথ আো 
অ্থননর্নতক ঘেউময়্র প্রভামের প্রনত তার অ্নিকারেদ্ধতামক অ্নেরত ঘরমেমে", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ফামন নমডানর লাইমেন্স ততনর করা শুধু আমামদর স্থার্ীয়্ ক্র্যাফট পার্ীয়্ উৎপাদকমদর 
োহােয কমর র্া, এটি কাজ ততনর কমর, পেনটর্ োনেময়্ ঘতামল এেং উত্তরপূেন নদমক মধুর এক 
ঘর্তৃস্থার্ীয়্ উৎপাদক নহমেমে নর্উ ইয়্কন মক েহায়্তা প্রদার্ কমর চমলমে।"  
  
"আমলাতন্ত্র অ্পোরণ করার জর্য আমামদর অ্ক্লান্ত প্রমচষ্টামক ধর্যোদ, ক্র্যাফট পার্ীয়্ নর্মনাতারা 
রামজযর নেনভন্ন েম্প্রদায়্গুনলর মমধয েমৃনদ্ধ লাভ করমে ঘেমর্ আমগ কেমর্া হয়্নর্", স্টলফম্বের্োন্ট 
গভর্নর কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। "আমরা রয়্যাল নমডানরমক নর্উ ইয়্মকন র প্রথম ফামন নমডানর নহমেমে 
স্বাগত জার্ামত ঘপমর গনেনত এেং তামদর োফলয এেং স্থার্ীয়্ভামে েংগ্রহ করা মধুর েযেহারমক 
োধুোদ জার্াই। এই েেনমিষ কৃনতমের োমথ ক্র্যাফট পার্ীয়্ নিল্প ঘেমে চমলমে, কামজর েুমোগ েনৃষ্ট 
কমর এেং েকল অ্ঞ্চমল পেনটর্ উদ্দীনপত কমর।"  
  
রয়্যাল নমডানরর মানলক এেং পনরচালক ঘগ্রগনর উইলমহম, নেনর্ অ্যালমেনর্মত একটি েমৃদ্ধ ক্র্যাফট 
পার্ীয়্ উৎপাদর্ গমে ঘতামলর্ তার ঘমৌমানে প্রনতপালর্ এেং মদ ততনরর করার আেনিমক কামজ 
লানগময়্। ঘগ্রগনর এেং তার স্ত্রী নক্র্মেমর্র একটি উৎপাদর্ ঘফনেনলটি এেং আস্বাদর্  র আমে 
অ্যালমেনর্র োইমর ঘডলমামর, এেং নেমের প্রাচীর্তম ফারমমমিড পার্ীময়্র পুর্জন মের জর্য 
স্থার্ীয়্ভামে উৎপানদত মধরু োহামেয আধনুর্ক নমড উৎপাদর্ করার প্রনত তারা নর্মেনদত।  



 

 

  
রয়োল বমডাবরর মাবলক স্টগ্রগবর উইলম্বহম িম্বলর্, "আমরা প্রথম ফামন নমডানরর লাইমেন্স প্রানির 
স্বীকৃনতর প্রিংো করনে। নর্উ ইয়্কন  দী ননদর্ ধমর তার অ্তুলর্ীয়্ মধ ুউৎপাদমর্র জর্য স্বীকৃনতলাভ 
কমরমে। এটা স্বাভানেক ঘে নর্উ ইয়্কন  নমড উৎপাদর্ েংক্র্ান্ত আইর্ প্রর্য়্মণর ঘক্ষমে পথ প্রদিনর্ 
কমর। আনম গভর্নর ও আইর্েভামক োমার এেং নিল্প পার্ীয়্ নিল্পমক েমথনর্ কমর এমর্ একটি 
পনরমেি ততনর করার জর্য প্রিংো কনর।"  
  
নমড, োমক োধারণত "হানর্ ওয়্াইর্" েলা হয়্, একটি অ্যালমকাহনলক পার্ীয়্ ো জমলর েমি মধ ু
পনচময়্ ততনর করা হয়্, ো ফল, মিলা, িাকপাতা ও ফুল নদময়্ েঞ্চানরত করা োয়্। র্তুর্ 
আইর্নত, ো প্রথম গভর্নর কুওমমা প্রস্তাে কমরর্ তার অ্থন েের 2019 এর নর্েনাহী োমজমট, নর্উ 
ইয়্কন  ঘেট ঘলমেল করা নমমডর উৎপাদর্ অ্র্ুমমাদর্ কমর ো একমচটিয়্াভামে ততনর করা হয়্ এই 
রামজয উৎপানদত মধ ুনদময়্।  
  
ফামন নমডানরর লাইমেমন্সর েহুেুনেধা রময়্মে, োর মমধয রময়্মে, তামদর উৎপাদর্ ঘফনেনলটি ো 
আস্বাদর্  র ঘথমক গ্লামে এেং ঘোতমল তামদর পণয নেনক্র্ করার ক্ষমতা, অ্র্য ঘকার্ ওয়্াইর্, 
নেয়্ার, োইডার ো নিনরট োোও ো একটি নর্উ ইয়্কন  রামজযরফামন প্রস্তুতকারীর দ্বারা উৎপানদত। 
ফামন নমডানররা রামজযর ঘে ঘকার্ জায়্গায়্আস্বাদর্ কক্ষ েহ পাাঁচটি অ্েনধ ঘর্া-নফ অ্ফোইট িাঞ্চ 
অ্নফে পনরচালর্া করমত পামর। এই প্রোনরত েুনেধাগুনল নর্উ ইয়্মকন র েতন মার্ ক্র্যাফট পার্ীময়্র 
জর্নপ্রয়্তার জর্য দায়্ী করা হয়্, 236টি ফামন নিউয়্ানরজ েুমলমে গভর্নমরর 2013 োমলর ফামন 
নিউয়্ানর আইর্ প্রর্য়্মণর পমর এেং 43টি ফামন োইডানর 2014 োমল এই লাইমেন্স ততনরর পর 
ঘথমক। 2012 ঘথমক85টি  ক্র্যাফট নর্মনাতা  ঘোগ কমর রাজধার্ী অ্ঞ্চল একাই প্রায়্ 250% েৃনদ্ধ 
ঘপময়্মে। ঘেমর্ নর্উ ইয়্কন  নর্নমনত হাডন  োইডার, নর্উ ইয়্কন  নমড উভয়্ মুনদর ঘদাকার্ এেং মদ 
ও ওয়্াইমর্র ঘদাকামর্ নেনক্র্ করা হমে। র্তুর্ ফামন নমডানর লাইমেমন্সর জর্য োনষনক েরচ হমে 75 
মানকন র্ ডলার। 
  
স্টেে বলকর অথবরটির স্টচয়ারমোর্ বভর্ম্বেন্ট ব্র্োডবল িম্বলর্, "নর্উ ইয়্কন  দ্বারা উৎপানদত পমণযর 
উচ্চ চানহদা পূরমণর উমদ্দমিয উমদযািামদর জর্য র্তুর্ উৎপাদর্ েযেো চাল ুকরা েহজ করা 
অ্েযাহত রােমে নকভামে এই প্রিাের্ তার আমরকটি উদাহরণ হল র্তুর্ ফামন নমডানর লাইমেন্স।"  
  
অঙ্গরাম্বযের কৃবষ কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ক্র্যাফট পার্ীয়্ নিমল্পর 
েমথনর্মক ধর্যোদ, নর্উ ইয়্মকন র েযেোর মানলকরা নর্উ ইয়্মকন র কৃনষপণয েযেহার কমর অ্র্র্য মদ, 
নেয়্ার, োইডার এেং নিনরট উৎপাদর্ কমর চমলমে, আমামদর কৃষকমদর অ্থননর্নতক উদ্দীপর্া প্রদার্ 
কমর। এই প্রথম ফামন নমডানর চালু করার মাধযমম আমরা র্তুর্ একটি লাইমেমন্সর েৃনষ্ট উদোপর্ 
করনে ো শুধু নর্উ ইয়্কন  রামজযর ক্র্যাফট পার্ীয়্ নিল্পমক আমরা েৃনদ্ধই করমে তাই র্য়্, আমামদর 
ঘমৌমানে পালকমদর এেং রামজযর মধু উৎপাদমর্র জর্য র্তুর্ েুমোমগর উপস্থাপর্ করমে।"  
  
এম্পায়ার স্টেে স্টডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
স্টপ্রবেম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক স্টয. গােন লার িম্বলর্, "নর্উ ইয়্কন  ঘেমটর 

https://sla.ny.gov/system/files/documents/2019/10/2019-craft-manufacturer-growth.pdf


 

 

ক্র্যাফট পার্ীয়্ নিল্প ঘেমে উঠমে এেং লাইমেনন্সং ফামন নমডানরমজ েম্প্রোরণ কমনেংস্থার্ েৃনষ্ট এেং 
স্থার্ীয়্ কৃনষমক েমথনর্, উভয়্ই করমে। এই কৃনতমের জর্য রয়্যাল নমডানরমক অ্নভর্ন্দর্ জার্াই।"  
  
স্টেম্বর্ের স্টযর্ স্টমেযগার, স্টেম্বর্ে এবগ্রকালচার কবমটির (Senate Agriculture Committee) 
েভাপবত িম্বলর্, "আজ আমরা নর্উ ইয়্মকন  জানর করা প্রথম নমড লাইমেন্স এেং রাজয জমুে ফামন 
নমডানর েম্প্রোরমণর জর্য িষ্ট গনত উদোপর্ করনে। োমত মদ, নেয়্ার, এেং োইডামরর মমতা 
অ্র্যার্য োমার-প্রস্তুত ও নডনেল করা পমণয টযাক্স আইর্ এমর্ ফামন নমডানরর জর্য গমে ওঠা ও 
োফলয লাভ করা েহজ করমত আনম ঘেমর্মট আইর্ েহর্ করমত েুেই আর্নন্দত নেলাম। নমড হল 
ক্র্যাফট পার্ীয়্ নেভামগর একটি েুস্বাদ ুএেং ক্র্মেধনমার্ অ্ংি, এেং উত্তর-পেূন অ্ঞ্চমলর িীষন মধু 
উৎপাদক নহোমে, নর্উ ইয়্কন  োজামরর ঘর্তা হোর জর্য ভালভামে প্রস্তুত। োম্রাজ্ঞী রামজযর 
আস্বাদর্  রগুনলমত আমরা হানর্ ওয়্াইর্' ঘদোর জর্য আিা রইল।"  
  
বেম্বর্ের বর্ল বড. স্টব্র্যবলর্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়্কন  রামজয প্রথম ফামন নমডানর লাইমেন্স পাওয়্ার জর্য 
ঘডলমামরর রয়্যাল নমডানরমক অ্নভর্ন্দর্ জার্াই। আনম গভর্নর কুওমমা এেং রাজয মদ কতৃন পমক্ষর 
(State Liquor Authority) প্রিংো কনর রামজযর ক্র্যাফট পার্ীময়্র এই র্তুর্ নেভাগটিমক েহায়্তা 
প্রদামর্র জর্য ো নর্নিতভামে রাজযেযাপী কৃষী এেং পেনটমর্র কামে লাভজর্ক হমে।"  
  
বিধার্েভার েদেো স্টডার্া লুপাম্বডন া, কৃবষ েম্পবকন ত অোম্বেেবল কবমটির (Assembly Committee 
on Agriculture) েভাপবত িম্বলম্বের্, "ফামন নমডানরর লাইমেন্স নর্উ ইয়্মকন র ইনতমমধযই েধনর্িীল 
ক্র্যাফট পার্ীয়্ নিল্পমক োনেময়্ তুলমত োহােয করমে। নমডানরমজর এই েৃনদ্ধ নর্উ ইয়্কন  ঘেমটর মধ ু
উৎপাদকমদর উন্নয়্মর্ োহােয করমে এেং পরাগেহণকারীমদর েরুনক্ষত রাোর জর্য আমামদর 
প্রমচষ্টামক েমথনর্ করমে। আনম রামজযর প্রথম ফামন নমডানর লাইমেন্স পাওয়্ার জর্য রয়্যাল নমডানরমক 
অ্নভর্ন্দর্ জার্ানে এেং েুে িীঘ্রই ঘেোমর্ োোর জর্য উেুে থাকলাম।"  
  
অোম্বেেবলর েদেে পোবিবেয়া ফোবহ িম্বলর্, "আনম নর্উ ইয়্কন  রামজযর নিল্প পার্ীয়্ নিল্পমক 
েমথনর্ করার জর্য আইর্ পাে করমত ঘপমর ঘরামানঞ্চত, তাই আনম এই রামজযর েেনপ্রথম নমডানর 
লাইমেন্স ঘডলমামর স্থার্ীয়্ রয়্যাল নমডানরমক ঘপমত ঘদমে আর্নন্দত। ক্র্যাফট পার্ীয়্ নিল্প োনেময়্ 
ঘতালার অ্থন হমে স্থার্ীয়্ কমনেংস্থার্ েৃনদ্ধ করা, ঘোট েযেো, োটন  আপ এেং ঘোট োমারগুনলমক 
োনেময়্ ঘতালা, পেনটর্মক আকৃষ্ট করা, এেং স্থার্ীয়্ অ্থনর্ীনতমক উদ্দীনপত করা। আনম এই নেষময়্ 
তার ঘর্তৃমের জর্য গভর্নমরর প্রিংো কনর এেং নর্উ ইয়্মকন র কৃনষ েযেোমক েমথনর্ করার জর্য 
রামজযর আইর্েভায়্ কাজ চানলময়্ োে এেং ক্র্যাফট পার্ীময়্র উৎপাদকমদর েযেো করা েহজ কমর 
তুলমো, নেমিষ কমর রাজধার্ী অ্ঞ্চমল।"  
  
অোলম্বিবর্র কাউবন্ট এবিবকউটিভ ডোবর্ম্বয়ল বপ. মোককয় িম্বলর্, "ঘডলমামর প্রথম ফামন নমডানর 
লাইমেন্স এই েম্প্রদাময়্র অ্র্র্য প্রকৃনতমত ঘোগোধর্ কমর, এেং আজমকর ঘ াষণা কৃনষর, একটি েসু্থ 
ঘমৌমানের জর্েংেযা এেং আপমেমটর অ্থনর্ীনতর গুরুে তুমল ধমর। ঘকেল 2017 োমল, প্রায়্ 47 
নমনলয়্র্ ডলার মূমলযর কৃনষপণযঅ্যালমেনর্ কাউনি ঘথমক নেনক্র্ করা হয়্, এেং গভর্নর ও রাজয 



 

 

েংেমদর ঘর্তৃেমক ধর্যোদ, ঘেই েংেযা নর্নিতভামে আমরা োেমে েের্ এই ধরমণর েযেোগুমলা 
আমরা ঘেনি কমর স্থানপত হমে।"  
  
ক্র্যাফট উৎপাদকমদর শুধ ুনর্মজমদর েযেো-োনণজয র্য়্, েরং রামের েমগ্র অ্থনর্ীনতর জর্য ঘে 
মার্ প্রদার্ কমরর্ তা েুমে, গভর্নর কুওমমা কমঠার পনরশ্রম কমরমের্ র্তুর্ লাইমেন্স ততনর করার 
জর্য, আইমর্র আধুনর্কীকরমণর জর্য, নেনধনর্য়্ম নিনথল করার জর্য, কর হ্রাে করার জর্য, নফ 
অ্পোরণ করা এেং উদ্ভাের্ী প্রচার অ্নভোর্ শুরু করার জর্য োমত র্তুর্ ক্র্যাফট নর্মনার্ েযেো 
শুরু করা ও োনেময়্ ঘতালা আমরা েহজ হয়্। গভর্নমরর প্রথম ওয়্াইর্, নেয়্ার এেং নিনরট োনমট 
ঘথমক শুরু কমর ফামন-ঘেেড লাইমেমন্সর েংেযা 179% এরও ঘেনি ঘেমেমে, 2012 অ্মটােমরর 282 
ঘথমক আজ 788 অ্েনধ।  
  
নর্উ ইয়্কন  এের্ মানকন র্ েুিরামে ক্র্যাফট পার্ীয়্ উৎপাদমর্র প্রনতটি নেভামগর ঘেরা পাাঁচটির মমধয 
অ্েস্থার্ কমর। এই রাজয এের্ হাডন  োইডার উৎপাদমকর েংেযায়্ প্রথম, ক্র্াফট নডেটিলারমদর 
মমধয নদ্বতীয়্, নিউয়্ানরমজ তৃতীয়্ এেং ঘদমির ঘমাট েংেযক ওয়্াইর্ানরর মমধয চতুথন অ্েস্থামর্ 
রময়্মে। নর্উ ইয়্কন  উত্তরপূমেন িীষন মধু উৎপাদক, োর 2017 োমল ঘমাট উৎপানদত মধুর মূলয 
9.6 নমনলয়্র্ মানকন র্ ডলার, ো 2011 োমলর ঘচময়্ প্রায়্ 80 িতাংি েনৃদ্ধ।  
  
একটি ফামন নমডানর লাইমেমন্সর জর্য আমেদর্ করমত, ঘদেুর্: http://www.sla.ny.gov।  
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