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ওম্বেস্টার্ ন বর্উ ইেম্বকন িবধ নত মাছ ধরার শ্মৌসুম এিং বছপ বিম্বে মাছ ধরার উন্নত 

অবভজ্ঞতা বিম্বর আসম্বছ িম্বল গভর্ নর শ্ াচুম্বলর শ্ াষণা  

  

শ্লক ওন্টাবরওর আম্বরা শ্িবে সংখ্েক োখ্া-র্িী এবর কোম্বর্ল শ্িম্বক িবধ নত পাবর্র প্রিা  

পাম্বি, যা বিম ছাড়ার অিস্থার উন্নবত করম্বি এিং বছপ বিম্বে মাছ ধরার সুম্বযাগ িাড়াম্বি  

  

পাবর্ ছাড়ার সমেসূবচ বর্ম্বে র্তুর্ ওম্বেিসাইটচালু করা  ম্বেম্বছ  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্যারর্ল ক্র্ নাররশর্ (New 

York State Canal Corporation) এই শররে মাে থশক্াররর সুরোগ বাড়ারর্া ও থবশ্ব-মারর্র মাে 

থশক্াররর গন্তবযস্থল সমদৃ্ধ ক্রার উরেরশয আবাররা ওরয়োর্ ন থর্উ ইয়রক্ন এথর ক্যারর্ল হিরক্ 

হলক্ ওন্টাথরওর শাখা-র্দীগুরলারে থর্য়থিে ্াথর্র প্রবা  বৃদ্ধদ্ধ ক্ররে োরে। এখর্ থিেীয় 

বেরর ্দা্ নণ ক্রা থর্উ ইয়ক্ন ্াওয়ার অরিাথরটটর (New York Power Authority) থরইমাদ্ধজর্ 

দযা ক্যারর্লস (Reimagine the Canals) উরদযারগর আওোধীর্ এই ্াইলট ক্ম নসূথচ মর্ররা, 

অরথলন্স, ও র্ায়াগ্রা ক্াউথন্টরে থিম োড়ার অবস্থার উন্নথে ক্ররে এবং থে্ থদরয় মাে ধরার 

সুরোগ বৃদ্ধদ্ধ ক্ররে- ো ্ে নটর্ বৃদ্ধদ্ধরে সা ােযক্ারী ও স্থার্ীয় বযবসা-বাথণজয হজারদারক্ারী 

এক্টট প্ররচষ্টা।  

  

"ওরয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন ইরোমরধয হদরশর হসরা থক্েু মাে থশক্াররর সুরোগ প্রদার্ ক্রর িারক্, 

এবং থরইমাদ্ধজর্ দযা ক্যারর্লস উরদযাগ এই সুর্াম বাড়ারে সা ােয ক্ররে," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর 

শ্ াচুল। "শররের মাে থশক্াররর ক্ম নসূথচ শাখা-র্দীগুরলারক্ থে্ থদরয় মাে ধরা বযদ্ধিরদর - 

সব নাথধক্ অথভজ্ঞো সম্পন্ন বযদ্ধি হিরক্ শুরু ক্রর প্রিমবাররর মরো থে্ হেলরের্ এমর্ বযদ্ধি 

স  সবার জর্য আররা উন্নে ক্রর  

েুলরে এথর ক্যারর্লরক্ বযব ার ক্রার এক্টট চমৎক্ার ও কু্শলী উ্ায়। মাে থশক্াররর এই 

অর্র্য সুরোরগর মাধযরম আ্রেট থর্উ ইয়ক্ন থর্ক্টবেী ও দরূবেী অঞ্চলগুরলা হিরক্ আররা 

হবথশ ্ে নটক্ আকৃ্ষ্ট ক্ররে, ো স্থার্ীয় ও হেট ্ে নারয়র অি নর্ীথেরক্ উরেখরোগযভারব 

হজারদার ক্ররব।"  

  

এখর্ হিরক্ শুরু ক্রর থিরসম্বররর মাঝামাদ্ধঝ সময় ্ে নন্ত, থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্যারর্ল ক্র্ নাররশর্ 

এথর ক্যারর্ল হিরক্ মর্ররা, অরথলন্স, ও র্ায়াগ্রা ক্াউথন্টর প্রধার্ শাখা-র্দী - ওক্ অরচািন দ্ধিক্, 

সযাদ্ধি দ্ধিক্ ও 2021 সারল র্েুর্ হোগ  ওয়া এইটটর্মাইল দ্ধিরক্র মরধয থর্য়থিে ্াথর্র প্রবা  

বৃদ্ধদ্ধ ক্ররে োরে। র্রভম্বররর শুরুরে ও ্ুর্রায় থিরসম্বররর শুরুরে ওক্ অরচািন, সযাদ্ধি, 

https://www.canals.ny.gov/Fall_fishing/index.html


এইটটর্মাইল, জর্সর্, ও সযামর্ দ্ধিক্ স  হলক্ ওন্টাথরওর সক্ল শাখা-র্দী উচ্চ প্রবা  হদখরে 

্ারব।  

  

এই উচ্চের প্রবা  মারের জর্য ্থররবশ উন্নে ক্রার মাধযরম আররা হবথশ ব্রাউর্ ট্রাউট, 

থেলর ি, এবং আটলান্টা ও ্যাথসথেক্ সযামর্রক্ এই শাখা-র্দীগুরলারে আকৃ্ষ্ট ক্ররব এবং 

থে্ থদরয় মাে ধরা বযদ্ধিরদর জর্য বাড়থে সুরোগ প্রদার্ ক্ররব।  

  

এোড়াও ওরয়োর্ ন থর্উ ইয়রক্ন মাে থশক্াররর সুরোগ িমাগে বৃদ্ধদ্ধর প্ররচষ্টার অংশ থ রসরব 

ক্যারর্ল ক্র্ নাররশর্ এক্টট ওরয়বসাইট চালু ক্রররে ো মাে থশক্ারীরদর বথধ নে ্াথর্র প্রবা  

ক্খর্ ও হক্ািায় প্রদার্ ক্রা  রব হস সম্পথক্নে েিয প্রদার্ ক্রর। লযাদ্ধিং হ্ইরজ ্াথর্ োড়ার 

সময় থর্রদনশক্ এক্টট ক্যারলিার রাখা  রয়রে, জর্সাধাররণর জর্য উনু্মি মাে থশক্াররর 

স্থার্গুরলার থলংক্ হদয়া  রয়রে এবং ক্যাজয়ুাল ও থসথরয়াস ধররর্র মাে থশক্ারী স  সবার জর্য 

বাড়থে সংস্থার্ ও ্টভূথম সংিান্ত েিয প্রদার্ ক্রা  রয়রে।  

  

NYPA-এর শ্প্রবসম্বিন্ট ও CEO বগল বস. কুইবর্ওন্স িম্বলর্, "আমারদর গে বেররর 

শরেক্ালীর্ মাে থশক্ার ক্ম নসূথচর সেলো প্রমাণ ক্রররে হে এথর ক্যারর্ল আ্রেট ও 

ওরয়োর্ ন থর্উ ইয়রক্নর অি ননর্থেক্ উেী্র্ার এক্টট লাইেলাইর্ থ রসরব ভূথমক্া ্ালর্ ক্রা 

অবযা ে হররখরে। NYPA এই ক্ম নসূথচর থিেীয় বেরর ্দা্ নণ ক্ররে হ্রর গথব নে হবাধ ক্ররে, 

এবং আমরা থর্উ ইয়রক্নর অি ননর্থেক্ সােরলয ক্যারর্ল থসরেরমর অবদার্ রাখার অথভর্ব 

উ্ায়সমূ  গরড় হোলা অবযা ে রাখার প্রেযাশা রাথখ।"  

  

বর্উ ইেকন শ্স্টট কোম্বর্ল কম্বপ নাম্বরেম্বর্র বিম্বরক্টর ব্রাোর্ ইউ. স্ট্র্োটর্ িম্বলর্, "ক্যারর্ল 

হর্থভরগশর্ হমৌসুম বন্ধ  ওয়ার সময় চরল আসার এই সমরয়, মাে থশক্ারী ও ্ে নটক্রদর 

্াশা্াথশ ওরয়োর্ ন থর্উ ইয়রক্নর খালসংলগ্ন বযবসা প্রথেষ্ঠার্ ও ক্থমউথর্টটগুরলা উ্কৃ্ে  রব 

এমর্ভারব শরেক্ালীর্ মাে থশক্াররর হমৌসুম শুরু ক্ররে ্ারা এক্টট আর্রের থবষয়। 

গুরুত্ব্ূণ ন শাখা-র্দীগুরলারে ্াথর্র প্রবা  বাড়ারর্ার মাধযরম মাে থশক্ারীরা আররা এক্বার 

অর্ক্ষাকৃ্ে দী নের মাে থশক্াররর হমৌসুম এবং আররা ভারলা মাে থশক্াররর সুরোগ উ্রভাগ 

ক্ররে ্াররবর্।"  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation) কবমের্ার 

িাবসল শ্সম্বগাস িম্বলর্, "ওরয়োর্ ন থর্উ ইয়রক্ন হেরটর সব নবৃ ৎ মাে থশক্াররর সােলযগুরলার 

হবশ থক্েু সংখযক্ হদখরে ্াওয়া োয় এবং প্রথে বের আমরা হলাক্জর্রক্ োরদর ্রবেী বড় 

থশক্ারটট ধরার আশায় এই থবরশষ অঞ্চরল আসরে হদখরে ্াই। আথম প্রিমবার আসা বযদ্ধি 

হিরক্ শুরু ক্রর অথভজ্ঞ বযদ্ধি স  সক্ল মাে থশক্ারীরদর ওরয়োর্ ন থর্উ ইয়রক্নর ্াথর্রে থে্ 

হেরল এই বথধ নে হমৌসুরমর সুরোগ গ্র ণ ক্ররে এবং মাে থশক্াররর আর্ে উ্রভাগ ক্ররে 

উৎসাথ ে ক্রথে।"  

  

এই শরেক্ালীর্ মাে থশক্াররর ক্ম নসূথচ গে বেররর সেল ্াইলট ক্ম নসূথচর সারি হোগ  রে, 

ো NBC হপাটনস হশা: "অর্ দযা ওয়াটার এংথলং অযািরভঞ্চার"-এ েুরল ধরা  রয়থেল। 2020 সারল 

https://www.canals.ny.gov/Fall_fishing/index.html
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প্রিমবাররর মরো থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্যারর্ল ক্র্ নাররশর্ ক্েৃনক্ এথর ক্যারর্ল হেইথর্ং এর 

ক্াজটট থচত্তথবরর্াদর্মূলক্ মাে থশক্াররর অবস্থা উন্নে ক্ররে ক্ারজ লাগারর্া  রয়থেল।  

  

এই ক্ম নসূথচ সম্পরক্ন আররা েরিযর জর্য অর্ুগ্র  ক্রর ক্যারর্ল ক্র্ নাররশরর্র ওরয়বসাইট 

হদখুর্।  

  

###  
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