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গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে বর্উ ইয়কনিাসী এিং ভ্রমণকারীগণ 25 হসম্বেের,
েবর্িাম্বর বির্ামূম্বলে মাে ধরম্বে পারম্বি

সকল সক্ষমোর অোংলারম্বের বেপ হেলম্বে এিং িাবষক
ন বির্ামূম্বলে মাে ধরার বেম্বর্র
সুবিধা উপম্বভাগ করম্বে উৎসা হেওয়া ম্বে
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে থর্উ ইয়কক্নর পঞ্চম থির্ামূকলয মাে ধরার
থির্ ল 25 হেকেম্বর, শথর্িার, ো জাতীয় থশক্ার এিং মাে ধরার থিকর্র োকি এক্ই থিকর্
পকে, ো থশক্ার, মাে ধরা এিং টাকগটন শুটটং এর মত আউটক ার ক্ােক্রমকক্
ন
উৎো হিওয়ার
জর্য প্রথত িের উিোথপত য়। থর্উ ইয়ক্ন প্রথত িের অযাংলারকির জর্য েয়টট থির্ামূকলয মাে
ধরার থির্ প্রিার্ ক্কর।
"আথম র্তু র্ এিং অথভজ্ঞ অযাংলারকির আেন্ন থির্ামূকলয মাে ধরার থিকর্র েুকোগ থর্কত
আমন্ত্রণ জার্াচ্ছি, ো েিাইকক্ থির্ামূকলয হেলাটট পরে ক্কর হিোর এিং িন্ধু এিং পথরিারপথরজর্কক্ এক্টট র্তু র্ শকের োকি পথরথচত ক্কর হিওয়ার েুকোগ হিয়," গভর্রন হ াচুল
িম্বলর্। "থর্উ ইয়কক্নর থিশ্বমাকর্র মাে ধরার গন্তিযগুথলকত থেপ হেলকত িাইকর োওয়া
আউটক ার ক্ােক্রম
ন
উপকভাগ এিং থরচাজন ক্রার এক্ থর্েুত
ুঁ উপায়। থর্উ ইয়ক্ন হেকট মাে
ধরা থিকর্ািকর্র পাশাপাথশ অিনর্থতক্
ন
চালক্ থ োকি ক্াজ ক্কর, ো হেটজুকে স্থার্ীয়
অির্ীথতকক্
ন
ে ায়তা ক্কর।"
2021 োকলর ষষ্ঠ এিং েিকশষ
ন
থির্ামূকলয মাে ধরার থির্ ল হভকটরার্ থিিে, 11 র্কভম্বর।
থির্ামূকলয মাে ধরার থির্গুথলকত, থর্উ ইয়ক্নিােীরা এিং থর্উ ইয়কক্নর িাইকর হিকক্ আো
িযচ্ছিগণ মাে ধরার লাইকেন্স োোই থির্ামূকলয মাে ধরকত পারকি। থির্ামূকলয মাে ধরার থিকর্র
অংশগ্র ণক্ারীকির মকর্ ক্থরকয় হিওয়া কি হে, েথিও মাে ধরার লাইকেকন্সর প্রকয়াজর্ীয়তা
থশথিল ক্রা কি, থক্ন্তু মাে ধরা েংক্রান্ত িাথক্ েক্ল র্ীথতমালা প্রকোজয কি।
বিপার্ন ম্বমন্ট অে এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC) এর কবমের্ার হিবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "মাে ধরা এক্টট মজার
ক্ােক্রম
ন
ো এক্া িা পথরিার এিং িন্ধুকির োকি উপকভাগ ক্রা োয়। স্থার্ীয় পুক্ুকর িাে মাে
ধরা হিকক্, এক্টট িুগমন োথেকত ব্রুক্ ট্রাউট েুকুঁ জ হির ক্রা এিং এর মাকের েিথক্েুে
অযাংলার কত চাওয়া মার্ুষকির জর্য েক্ল েুকোগ রকয়কে এিং থির্ামূকলয মাে ধরার থির্
আপর্ার িক্ষতা োচাইকয়র জর্য থর্েুত
ুঁ েময়।"

োরা তাকির পরিতী মাে ধরার টট্রকপর পথরক্ল্পর্া ক্রকত চার্ তাকির জর্য DEC এর মাে ধরার
জায়গা ওকয়িকপজগুথল থর্ভনরকোগয েংস্থার্। শুরু ক্রকত আগ্র ী অযাংলাররা শুরু ক্রার জর্য
আই থেশ NY থিথগর্াে গাই
ন
টু হেশ ওয়াটার থেথশং (I FISH NY Beginners' Guide to
Freshwater Fishing) হিেকত পাকরর্, োকত এক্টট মাে ধরার র থরথগং হিকক্ শুরু ক্কর ক্যাচ
শর্াি ক্রণ এিং মাে ধরার থর্য়মক্ার্ুর্ হিাো পেন্ত
ন েমস্ত থিষকয় তিয েরিরা ক্কর।
থির্ামূকলয মাে ধরার থিকর্ অংশগ্র ণ র্া ক্রকল, থর্উ ইয়কক্ন মাে ধরার জর্য 16 িের িয়েী
এিং তার হচকয় িে অযাংলারকির অিশযই এক্টট ালর্াগাি ক্রা হেট থেথশং লাইকেন্স িাক্কত
কি । মাে ধরার লাইকেন্স ক্রকয়র তাথরে হিকক্ 365 থিকর্র জর্য বিধ িাকক্। মাে
ধরার লাইকেন্স হক্র্ার থিষকয় আকরা তিয DEC এর ওকয়িোইকটপাওয়া োকি।
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