
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

েবর্িার, 24 হেম্বেের তাবরম্বে বির্ামূম্বলে মাছ বেকার করার জর্ে বর্উ ইয়কনিােী ও 

বভজজটরম্বেরম্বক আমন্ত্রণ জাবর্ম্বয় গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

েি েক্ষতার স্তম্বরর মাছ বেকারীম্বের বছপ হেম্বল, বির্ামূম্বলে স্বােপুাবর্র মাছ বেকার 

করার েুম্ব াগ গ্র ণ করম্বত উৎোব ত করা  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ শথর্বার, 24 হেপ্টেম্বরপ্টক্ থর্উ ইয়ক্ন হেপ্টে থবর্ামূপ্টলয মাছ থশক্াপ্টরর 

থির্ থ প্টেপ্টব হ াষণা ক্প্টরপ্টছর্। এই থবর্ামূপ্টলয স্বািুপাথর্র মাছ থশক্াপ্টরর থির্ বাথষ নক্ভাপ্টব 

উিযাথপত ছয়টে থিপ্টর্র মপ্টযয এক্টে এবং এটে জাতীয় থশক্ার ও মাছ থশক্ার থিবে এর থিপ্টর্র 

েপ্টে থমপ্টল হগপ্টছ, হযটে এমর্ েব আউেপ্ট ার ক্রিয়াক্লাপ্টপর প্রোর  োপ্টর্ার জর্য উিযাপর্ 

ক্রা  য় হযগুপ্টলা থর্উ ইয়প্টক্নর অি নর্ীথতপ্টত উপ্টেখপ্টযাগয অবিার্ রাপ্টখ এবং মৎে ও বর্যপ্রাণী 

েংরক্ষপ্টণ ে ায়ক্ ভূথমক্া রাপ্টখ।  

  

"বযাথবলর্ হিপ্টক্ বাপ্টেপ্টলা পয নন্ত, থবর্ামূপ্টলয মাছ থশক্াপ্টরর থির্ থর্উ ইয়ক্নবােীপ্টির জর্য থর্উ 

ইয়ক্ন হেপ্টের বহু থবশ্বমাপ্টর্র মাছ থশক্াপ্টরর স্থার্গুপ্টলার মপ্টযয এক্টেপ্টত আউেপ্ট ার ক্রিয়াক্লাপ 

উপপ্টভাগ ক্রার এক্টে িারুণ েুপ্টযাগ," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "আথম েবাইপ্টক্ এই 

উইক্এপ্টে থবর্ামূপ্টলয মাছ থশক্াপ্টরর এই থির্টের েুপ্টযাগ ক্াপ্টজ লাগাপ্টর্ার জর্য, থর্উ ইয়প্টক্নর 

স্থার্ীয় অি নর্ীথতপ্টক্ ে ায়তা ক্রার জর্য, এবং আমাপ্টির প্রাকৃ্থতক্ েম্পিগুপ্টলা েুরথক্ষত রাখা ও 

েমৃদ্ধ ক্রার জর্য আমাপ্টির েমথিত েংরক্ষণ প্রপ্টেষ্টার েুেলগুপ্টলা হিখার জর্য উৎোথ ত 

ক্রথছ।"  

  

থবর্ামূপ্টলয মাছ থশক্াপ্টরর থির্টেপ্টত, থর্উ ইয়প্টক্নর অথযবােী এবং র্র্-হরথেপ্ট ন্ট বযক্রিরা হক্াপ্টর্া 

মাছ থশক্াপ্টরর লাইপ্টেন্স ছাড়াই থবর্ামূপ্টলয থর্উ ইয়প্টক্নর স্বািুপাথর্র জলাশপ্টয় মাছ থশক্ার ক্রপ্টত 

পারপ্টবর্। থবর্ামূপ্টলয মাছ থশক্ার থিবপ্টে অংশগ্র ণক্ারীপ্টির মপ্টর্ ক্থরপ্টয় হিওয়া  প্টে হয, যথিও 

মাছ থশক্াপ্টরর লাইপ্টেন্স িাক্ার বাযযবাযক্তা হর্ই, মাছ থশক্াপ্টরর অর্যার্য থবথযমালা ক্ায নক্র 

িাক্প্টব। 2022 োপ্টল থবর্ামূপ্টলয মাছ থশক্াপ্টরর ষষ্ঠ ও হশষ থির্  প্টে হভপ্টেরার্ থিবে, 11 র্প্টভম্বর, 

2022 তাথরপ্টখ।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর পবরম্বিে েংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental 

Conservation) কবমের্ার িাবেল হেম্বগাে িম্বলর্, "হলাক্জর্প্টক্ মাছ থশক্াপ্টরর িীড়ার েপ্টে 

পথরেয় ক্থরপ্টয় হিওয়ার জর্য বছরবযাপী থবর্ামূপ্টলয মাছ থশক্াপ্টরর থির্গুপ্টলাপ্টত ে ায়তা ক্রপ্টত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnhfday.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9a26af5920da495bb6e208da9cbaa629%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994622722831556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vr01%2FZzpmDszOkn06SJQ2xkVpFB%2F54uv9OLQ0RujoN0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F89821.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9a26af5920da495bb6e208da9cbaa629%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994622722831556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cFo8H1eWZyA%2BG8250Hx8sqTHkjhGDzufEFPgyKQnvCc%3D&reserved=0


হপপ্টর DEC হরামাক্রিত।  ান্ট থেশ NY (HuntFishNY) স্মােনপ্টোর্ অযাপ্টপর র্তুর্ েযাক্ল বক্স 

থেোপ্টরর মপ্টতা অর্যার্য উন্নয়প্টর্র পাশাপাথশ, প্রথতটে অিপ্টলর হলক্, পুকু্র, র্িী, ও খালগুপ্টলাপ্টত 

েব িক্ষতার স্তপ্টরর স্থার্ীয় মাছ থশক্ারীপ্টির জর্য মাছ থশক্ার ক্রার অোযারণ অথভজ্ঞতা 

উপপ্টভাগ ক্রা আপ্টরা হবথশ অযাপ্টক্সেপ্টযাগয ক্প্টর তুলপ্টত DEC অবযা তভাপ্টব ক্াজ ক্প্টর যাপ্টে।"  

  

এর আপ্টগ এই গ্রীষ্মক্াপ্টল, মাছ থশক্াপ্টরর োপ্টি েম্পথক্নত পয নের্ বৃক্রদ্ধ ক্রপ্টত এবং র্তুর্ ও 

অথভজ্ঞ মাছ থশক্ারীপ্টিরপ্টক্ থর্উ ইয়ক্ন বযাপী মাছ থশক্াপ্টরর েমৎক্ার েুপ্টযাগগুপ্টলা উপপ্টভাগ 

ক্রপ্টত ো াযয ক্রার জর্য DEC র্তুর্ 'েযাক্ল বক্স' থেোর োল ুক্প্টরপ্টছ। এই েযাক্ল বক্স থেোর 

DEC-এর HuntFishNY স্মােনপ্টোর্ অযাপ্টপ, (iOS ও অযান্ড্রপ্টয়  (Android)-এর জর্য পাওয়া যাপ্টব) 

লভয রপ্টয়প্টছ হযটে প্রায় েব মাছ থশক্ার েংিান্ত থর্য়মাবলী, জলাভূথমেমূ , হেপ্টের 

পথরোলর্াযীর্ মাছ থশক্াপ্টরর োইে, েক্ েংিান্ত তিয, এবং অর্যার্য উপক্ারী থেোর হযমর্ 

থর্থিনষ্ট হক্াপ্টর্া র্িী, হলক্ বা ঝণ নায় পাওয়ার েম্ভাবর্া রপ্টয়প্টছ এমর্ মাছ শর্াি ক্রপ্টত ো াযয 

ক্রার জর্য ছথব প্রভৃথত প্রিার্ ক্রপ্টব। HuntFishNY হমাবাইল অযাপ েম্পপ্টক্ন আপ্টরা তিয DEC-

এর ওপ্টয়বোইপ্টে পাওয়া যাপ্টব।  

  

DEC-এর মাছ থশক্াপ্টরর স্থার্েমূ  শীষ নক্ ওপ্টয়বপ্টপইজগুপ্টলা পরবতী মাছ থশক্াপ্টরর টিপ্টপর 

পথরক্ল্পর্া ক্রপ্টত প্রস্তুত বযক্রিপ্টির জর্য তপ্টিযর এক্টে থর্ভনরপ্টযাগয উৎেও বপ্টে। মাছ থশক্ার 

শুরু ক্রপ্টত আগ্র ী র্বীর্ মাছ থশক্ারীপ্টির জর্য, আই থেশ NY (I FISH NY) স্বািুপাথর্প্টত মাছ 

থশক্াপ্টরর হক্ষপ্টে র্বীর্প্টির জর্য থর্প্টিনথশক্া মাছ থশক্াপ্টরর প্রািথমক্ থবষয়গুপ্টলা হযমর্ এক্টে 

থেথশং র  থরগ ক্রা, থশক্ার শর্াি ক্রা, এবং মাছ থশক্ার েংিান্ত থবথযমালা অর্ুযাবর্ েম্পপ্টক্ন 

তিয প্রিার্ ক্প্টর িাপ্টক্।  

  

থবর্ামূপ্টলয মাছ থশক্াপ্টরর থিপ্টর্ অংশগ্র ণ ক্রা বযতীত অর্য েমপ্টয় 16 বছর বা তারপ্টবথশ বয়েী 

মাছ থশক্ারীপ্টির অবশযই স্বািুপাথর্প্টত মাছ থশক্ার ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেপ্টের ক্াছ হিপ্টক্ 

মাছ থশক্ার ক্রার লাইপ্টেন্স িাক্প্টত  প্টব। মাছ যরার লাইপ্টেন্স িপ্টয়র তাথরখ হিপ্টক্ 365 থিপ্টর্র 

জর্য ববয িাপ্টক্। স্বািুপাথর্প্টত মাছ থশক্ার ক্রার লাইপ্টেন্স িয় ক্রা েম্পথক্নত আপ্টরা তিয DEC-

এর ওপ্টয়বোইপ্টে পাওয়া যাপ্টব৷ লবণাি পাথর্র মাছ থশক্াপ্টরর জর্য থবর্া থেপ্টত লভয, আবশযক্ 

থেত্তথবপ্টর্াির্মূলক্ োমুথিক্ মাছ থশক্াপ্টরর জর্য থর্বন্ধর্ েম্পথক্নত তিয এখাপ্টর্পাওয়া যাপ্টব।  

  

থর্উ ইয়ক্নবােীরা লাইপ্টেন্স িয় ক্রা এবং স্বািুপাথর্র মাছ থশক্ার ক্রা েম্পপ্টক্ন আপ্টরা তিয 

এখার্ হিপ্টক্ জার্প্টত পারপ্টবর্।প্টেইোপ্টি, লবণাি পাথর্র মাছ থশক্ার ক্রা েম্পথক্নত তিয 

এখাপ্টর্ পাওয়া যাপ্টব।  

  

###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F7749.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9a26af5920da495bb6e208da9cbaa629%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994622722831556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pgHEtDvEJ2V%2BJueqvA8QjeIqfLVB1Vd5WqHS8647JsQ%3D&reserved=0
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