
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/16/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল িাবষ নক বির্ামূম্বলে হনাম্বমািাইল চালাম্বর্ার সপ্তা ান্তর হ াষণা করম্বলর্  

  

3 হিম্বক 5 মাচন হেম্বের িাইম্বরর হনাম্বমািাইলচালকম্বের বর্িন্ধর্ বি মওকুি করা  ম্বি  

  

মাম্বচনর প্রিম সপ্তা াম্বন্ত প্রবি িছর বির্ামূম্বলে হনাম্বমািাইল সপ্তা ান্ত ব ম্বসম্বি বর্ম্বিবেি 

িাকম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে এই বছকর 3 মার্ন হিকক্ শুরু  কে 5 মার্ন 

পে নন্ত, এবং এর পর হিকক্ প্রথি বছর মাকর্নর প্রিম ধারাবাথ ক্ শথর্ ও রথববার হেকের বাইকরর ও 

ক্ার্াথিোর্ সক্কল থবর্ামূকলয হনাকমাবাইল র্ালাকি পারকব। হেকের বাইকর েিােিভাকব থর্বথিি 

ও বীমাকৃ্ি হেসব হনাকমাবাইল র্ালর্াে উৎসা ী বযক্তি থর্উ ইেকক্নর 10,500 মাইল হনাকমাবাইল 

হেইল  ুকর হেখকি ইচু্ছক্  কব, িাকের জর্য এই প্রর্ারণামূলক্ সপ্তা ান্ত র্লাক্াকল থর্উ ইেকক্ন 

থর্বির্ ক্রার আবথশযক্িা মওকু্ফ ক্রা  কব।  

  

"স্থার্ীে সরক্ার এবং হনাকমাবাইল ক্লাবগুথলর সমি নকর্ আমরা প্রথি বছর থর্উ ইেক্ন হেকের 

হেইলগুথলকি হেকের বাইকরর হনাকমাবাইলর্ালক্কের স্বাগি জার্াকি হপকর খুথশ," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "প্রথি বছর এক্ই সমকে থবর্ামূকলয এই হনাকমাবাইল র্ালাকর্ার সপ্তা ান্ত প্রোর্ 

ক্রার মাধযকম আমরা বিুত্ব শুরু ক্রকি, ক্যাকলন্ডাকর বাথষ নক্ ভ্রমণ হোগ ক্রকি এবং আপকেে 

পে নেকর্র প্রর্ারণা বকৃ্তি ক্রার আশা ক্রথছ। আমাকের থবস্িৃি হনাকমাবাইল হর্েওোক্ন েশ নর্ািী 

ও পে নেক্কেরকক্ আমাকের হেে  ুকর হেখার েুেনান্ত এক্টে সকুোগ প্রোর্ ক্কর।"  

  

থবর্ামূকলয হনাকমাবাইল র্ালাকর্ার ইকভকে অংশগ্র ণক্ারী হেকের বাইকরর এবং ক্ার্াথিোর্ 

বযক্তিকের অবশযই এমর্ হনাকমাবাইল র্ালাকি  কব ো িাকের থর্কজকের হেে/প্রথভকে থর্বথিি 

আকছ এবং িাকেরকক্ প্রকোজর্মকিা সক্ল প্রকোজয বীমা ব র্ ক্রকি  কব। এই প্রর্ারণার 

বাইকর, হেকের বাইকরর এবং ক্ার্াথিোর্ হনাকমাবাইলর্ালক্কেরকক্  ািসর্ ভযাথল হিকক্ র্ি ন 

ক্াথি ও ওকেোর্ ন থর্উ ইেক্ন পে নন্ত হেকের হেইকল র্ালাকর্ার পূকব ন িাকের হনাকমাবাইল থর্উ 

ইেক্ন হেকে থর্বির্ ক্রকি  কব।  

  

এই বছকরর থবর্ামূলয হনাকমাবাইল র্ালাকর্ার সপ্তা , অি নাৎ 3 হিকক্ 5 মার্ন 2023, হেে ও স্থার্ীে 

অি নর্ীথিকি পে নেকর্র গুরুত্ব এবং ম ামারীর পকর এই থশল্পখাকি থর্উ ইেকক্নর প্রথিশ্রুথিকক্ 

পাক্াকপাি ক্কর। থর্উ ইেক্ন হেে হনাকমাবাইল হেইল রক্ষণাকবক্ষকণ এক্টে র্লমার্ প্রথিশ্রুথি 



ক্করকছ এবং হেকের হমােরোর্ থবভাগ (Department of Motor Vehicles, DMV) হেই 

হনাকমাবাইল থর্বির্ থফ সংগ্র  ক্কর ও হেকের হেইল থবক্াশ ও রক্ষণাকবক্ষণ ি থবকল 

(Snowmobile Trail Development and Maintenance Fund) জমা ক্কর িা দ্বারা আমাকের 

স্থার্ীে অর্ুোর্ ক্ম নসূথর্গুথল অি নাথেি  ে। ক্াউথে ও হপৌর সরক্ারগুকলা এসব অর্ুোর্ হেকের 

প্রাে 230টে হনাকমাবাইল ক্লাবকক্ থবিরণ ক্কর, োরা হেইলগুকলা পথরর্ে না ও রক্ষণাকবক্ষণ ক্কর। 

হনাকমাবাইলারকের থর্রাপকে িাকের রাইি উপকভাগ ক্রার জর্য এই হেইল অর্ুোর্ হেে জকুে 

থর্ধ নাথরি 10,500 মাইল হেইকলর স ােিা ক্রকব।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের পাকন, বিম্বর্াের্ ও ঐবি াবসক সংরক্ষণ অবিম্বসর (Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) কবমের্ার এবরক কুম্বলবসড িম্বলর্, "আমাকের 

হেেজকুে থর্উ ইেক্নবাসীরা ক্ী উপকভাগ ক্রকি পাকর িার হক্ার্ও সীমা হর্ই এবং আমরা 

এম্পাোর হেকে বাইকর হিকক্ আকরা হবথশ শীিক্ালকপ্রমীকের স্বাগি জার্াকি উৎসুক্  কে 

আথছ। বাথসন্দা ও েশ নর্ািীকের জর্য হেইল রক্ষণাকবক্ষণ ক্রকি ও এগুথল থর্রাপে ও ভাকলা 

অবস্থাে আকছ িা থর্ক্তিি ক্রকি সা ােযক্ারী হনাকমাবাইল ক্লাব ও স্থার্ীে সরক্াকরর প্রথি আথম 

কৃ্িজ্ঞ।"  

  

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development) ভাইস হপ্রবসম্বডে ও 

পর্ নেম্বর্র বর্ি না ী পবরচালক রস বড. হলবভ িম্বলর্, "থর্উ ইেকক্ন ক্কেক্  াজার মাইল 

হনাকমাবাইল হেইল রকেকছ ো হেকের শীিক্ালীর্ অবস্থা  ুকর হেখার োরুণ এক্টে উপাে। 

হবোকর্ার সক্ল স্থাকর্  করর বাইকরর অর্র্য অথভজ্ঞিা, স্বিন্ত্র ববথশকযযর িাক্ার বযবস্থা, এবং 

সুস্বােু খাবার ও পার্ীে িাক্ার ক্ারকণ আমাকের থবর্ামূকলয হনাকমাবাইল র্ালাকর্ার সপ্তা ান্তটে 

 কলা পুকরা থর্উ ইেক্ন হেকে অকপক্ষারি থ মশীিল আর্কন্দর এক্টে অংশ  কি এক্টে ভ্রমণ 

পথরক্ল্পর্া ক্রার আেশ ন সুকোগ।"  

  

হমাের র্ার্ বিভাম্বগ কবমের্ার এিং গভর্ নম্বরর ট্র্োবিক বর্রাপত্তা কবমটের প্রধার্ মাকন 

হে. এি. হরাডার িম্বলর্, "থর্উ ইেক্ন হনাকমাবাইল র্ালাকর্ার জর্য হেই েুেনান্ত হেইল বযবস্থা 

স্থাপর্ ক্করকছ িা উপকভাগ ক্রা মার্কুষর জর্য েিাসম্ভব স জ ক্রকি হপকর DMV খুথশ। েথে 

হেইকল োত্রা ক্রার স্বাে হপকে মার্ুষ থর্েথমিভাকব এটে ক্রার আগ্র  হপকে োে, িা কল আমরা 

আপর্ার হেি থর্বির্ ও োত্রার জর্য বিথর ক্কর থেকি প্রস্তুি ও ইচু্ছক্। অবশযই এটে বলার 

অকপক্ষা রাকখ র্া হে হেিারকের উথর্ি থর্রাপকে এবং োথেত্বশীলভাকব োত্রা ক্রা এবং মািাল 

অবস্থাে র্া র্ালাকর্া।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের হনাম্বমািাইল অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York State Snowmobile 

Association) বর্ি না ী পবরচালক হেবর্িার হসর্ি িম্বলর্, "মার্ন 3-5 হক্ থর্উ ইেক্ন হেকের 

বাইকরর বাথসন্দাকের জর্য এক্টে থবর্ামূলয হনাকমাবাইল র্ালাকর্ার সপ্তা াকন্ত থ কসকব হ াষণা ও 

প্রর্ারণা ক্রার জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংসা ক্রথছ। সপ্তা ান্তটে হেকের বাইকরর 

েশ নর্ািীকের জর্য থর্উ ইেক্ন হেকে একস এখার্ক্ার 10,000 মাইকলর হবথশ হেইল  ুকর হেখার 

োরুণ এক্টে সুকোগ প্রোর্ ক্রকব।"  

  



িুষারপাকির পথরমাণ ও অর্যার্য থবষকের উপর থভথি ক্কর হেইকলর অবস্থা থভন্ন  কি পাকর। 

হেে পাক্ন হনাকমাবাইলর্ালক্, মৎসযথশক্ারী, থিোর এবং হনাশুোরকেরকক্ থর্রাপিাকক্ 

অগ্রাথধক্ার থেকি এবং বরফ বা িুষাকর ঢাক্া জলাশকে োওোর পূকব ন সকব নাচ্চ সিক্নিা গ্র ণ 

ক্রকি সিক্ন ক্রকছ। আগামী সপ্তাক র পূব নাভাসকৃ্ি অস্বাভাথবক্ গরম আব াওো পথরথস্থথি 

এবং সংথিয পাথর্ প্রবা  থবেযমার্ বরফকক্ েরূ ক্রকি পাকর। প্রকিযক্ জলাশকে এমর্থক্ এক্ই 

জলাশকের থবথভন্ন স্থাকর্ বরকফর  র্ত্ব থভন্ন  কি পাকর। শীিক্াকল উষ্ণির িাপমাত্রার ক্ারকণ 

হলক্ এবং পুকু্র জকম হগকছ মকর্  কলও িা হর্াকখর হধা োঁক্া  কি পাকর। বরফ িা িুষার আবিৃ 

জলাশকের থর্কর্ লুথক্কে িাক্া সম্ভাবয থবপকের বযাপাকর সিক্ন  র্। বরকফর উপকর 

হনাকমাবাইকলর ছাপ বা পাকের থর্কের উপথস্থথি থর্রাপে বরকফর অবস্থার প্রমাণ থ সাকব গ্র ণ 

ক্রা উথর্ি র্ে। বযক্তিকেরকক্ হজারাকলাভাকব উৎসাথ ি ক্রা োকচ্ছ হে স্থার্ীেভাকব বরকফর 

পথরথস্থথি হজকর্ থর্র্ এবং র্ামমাত্র ঝুোঁ থক্ িাক্কি পাকর এমর্ অবস্থা এথেকে র্লুর্। েকিয পুরু 

র্ে এমর্ বরকফ হবর  কল িার ফকল েু নের্া  কে পাকর এবং আমরা থবকর্াের্ সিার্ীকের 

উপকভাগয সমে প্রোকর্র পাশাপাথশ থর্রাপে িাক্ার েিােি সিক্নিা গ্র ণও থর্ক্তিি ক্রকি 

র্াই। হেকের অি নাথেি হনাকমাবাইল হেইকলর মকধয ক্খর্ই জকম িাক্া জলাশে িাক্কব র্া।  

  

গ্ৰুথমংকের েযাোসস  হেইকলর পথরথস্থথি সম্পকক্ন িকিযর জর্য এলাক্ার হনাকমাবাইল ক্লাকবর 

ওকেবসাইে হেখুর্। হনাকমাবাইল র্ালাকর্া বযক্তির থর্রাপকে র্ালাকর্ার অর্ুশীলর্ এবং সক্ল 

প্রকোজয আইর্, থর্েম ও প্রথবধার্ সম্পকক্ন জার্া িাক্া উথর্ি। থর্উ ইেক্ন হেকের হনাকমাবাইল 

অযাকসাথসকেশকর্র ওকেবসাইে হনাকমাবাইল র্ালাকর্া ও হনাকমাবাইল ক্লাবসমূক র বযাপাকর িিয 

প্রোর্ ক্কর। হেকের হনাকমাবাইল হেইল হর্েওোকক্নর মার্থর্ত্রসমূ  থর্উ ইেক্ন হেে পাকক্নর 

ওকেবসাইকে, এখাকর্ উপলভয আকছ।  

  

রাকজয উপলব্ধ হনাকমাবাইল ভ্রমকণর জর্য আই লাভ NY হিকক্ এক্টে গাইি পাওো হেকি পাকর 

এখাকর্।  

  

থিপােনকমে অফ হমাের হভথ কক্লস (Department Of Motor Vehicles, DMV) থর্উ ইেকক্নর 

রাইিারকের স্মরণ ক্থরকে থেকচ্ছ হে হনাকমাবাইকলর থর্বির্ অবশযই বাৎসথরক্ থভথিকি র্বাের্ 

ক্রকি  কব। DMV হনাকমাবাইলারকেরকক্ অর্লাইর্ DMV ওকেবসাইকে, িাক্কোকগ অিবা 

সশরীকর DMV অথফকস িাকের থর্বির্ র্বােকর্র সুকোগ থেকচ্ছ। হনাকমাবাইল থর্বিকর্র খরর্ 

100 মাথক্নর্ িলার, থক্ন্তু হনাকমাবাইলার েথে স্থার্ীে হক্াকর্া ক্লাকবর সেসয  র্, িা কল এটে 45 

মাথক্নর্ িলাকর হর্কম আকস।  

  

থর্উ ইেকক্নর বাইকরর অথধবাসী োরা এই প্রর্ার সপ্তা াকন্তর আকগ বা পকর থর্উ ইেক্ন হেকের 

হনাকমাবাইল বযব ার ক্রকি র্ার্ িারা 15-থেকর্র থর্বির্ হপকি ও িাকের হনাকমাবাইলিৎক্ষণাৎ 

রাইি ক্রকি হেকের বাইকরর হনাকমাবাইল রাইিারকের জর্য থর্উ ইেক্ন হেে থর্বির্ (NYS 

Registration for Out-of-State Snowmobile) বযব ার ক্রকি পারকবর্। DMV িাক্কোকগ এক্টে 

স্থােী থর্বির্ পাঠাকব।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnysnowmobiler.com%2Fride-ny-trails%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jfexj9nAZICKtgCF7drfSk4kgeT%2FgQyLpuzZC0eNIac%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Frecreation%2Fsnowmobiles%2Fmaps.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=At%2FRX5uqJlgSj7WjiK5EEc98S518JIXQI5gjMbsp2EQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fsnowmobiling&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a%2BGTTpgjTd3EBeO8H0OI%2FsB%2B%2F0ELYPMBrJ07XE2gj7Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fnode%2F1976&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YFiEk7mmx9xdzR%2FI0blyHIBlad%2F20OGi3JsgSWfOtpo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Foffices&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZMa%2B0QXCVvKksCJCiexDFD6UbUr1itXo0L88TMeBIyA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact2.dmv.ny.gov%2FSnowmobileOutofState%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2GOTzylwqR04WyZ4vfUhh85XCJOATrfLOc%2BdSDYHiw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact2.dmv.ny.gov%2FSnowmobileOutofState%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2GOTzylwqR04WyZ4vfUhh85XCJOATrfLOc%2BdSDYHiw%3D&reserved=0


হনাকমাবাইল সংক্রান্ত আরও িকিযর জর্য, parks.ny.gov এ োর্। হেকের ভূথমকি হনাকমাবাইথলং 

সংক্রান্ত আরও িকিযর জর্য এখাকর্ থিপােনকমে অফ এর্ভােরর্কমোল ক্ঞ্জাকভনশকর্র 

(Department Of Environmental Conservation, DEC) ওকববসাইেটে হেখুর্।  
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