
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র ট্রাউট ও স্োলমর্ (TROUT AND SALMON) মৎস্ে বেকার বস্জম্বর্র উম্ববাধর্ী 1 এবপ্রল 

িম্বল ঘ াষণা কম্বরর্  

  
পবরম্বিে স্ংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) জার্ায় বর্উ ইয়ম্বকন র 

জলােয়গুম্বলাম্বে 2 বমবলয়ম্বর্রও ঘিবে বেকার উপম্ব াগী আকাম্বরর ট্রাউট আম্বে  

  
প্রবে িের বর্উ ইয়ম্বকন র অর্ননর্বেক কমনকাম্বে মৎস্ে বেকার ক্রীড়া (Sportfishing) প্রায় 1.8 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 

উৎপাদর্ কম্বর  

  
  
আজ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে 1 এপ্রিল, ঘ ামবার প্রর্উ ইয়কন  ঘেমে ট্রাউে ও  যালমর্ মৎ য প্রিকার প্র জর্ শুরু 

হমব। প্রিপ প্রিময় মাি প্রিকারীরা (Anglers) ঘেেবযাপী 311 টি হ্রি ও পুকুমর এবং ঘমাোমুটিভামব 2,845 মাইমলর র্িীমে 2.33 

প্রমপ্রলয়র্ প্রিকার উপমোগী আকামরর ব্রুক (brook), ব্রাউর্ (brown) ও ঘরইর্মবা ট্রাউে (rainbow trout) প্রিকামরর জর্য এই 

ব মের পপ্ররকপ্রিে ট্রাউে প্রিকামরর  ূপ্রি ঘিখমে পপ্ররমবি  ংরক্ষণ প্রবভামগর ওময়ব াইে প্রভপ্রজে করমে পামরর্। োিাড়া, এই ব মে 

DEC িায় 1.5 প্রমপ্রলয়মর্র কািাকাপ্রি এক বির বয় ী ঘলক ট্রাউে, প্রেলমহড (steelhead), লযান্ডলকড  যালমর্ 

(landlocked salmon), ঘেক (splake) ও ঘকামহা  যালমর্ (coho salmon) প্রিকার করমব। মৎ য প্রিকার ঘেমের 

ক্রমবর্নমার্ মৎ য প্রিকার ক্রীড়া প্রিিমক  হায়ো কমর ো িপ্রে বির অ্র্ননর্প্রেক কমনকামে িায় 1.8 প্রবপ্রলয়র্ মাপ্রকন র্ ডলার ঘোগ কমর।  

  

"প্রর্উ ইয়কন  হমলা বস্তুে ঘেমের িমেযক িামে প্রবশ্ব-মামর্র ট্রাউে ও  যালমর্ প্রিকামরর িাণমকন্দ্র", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "উমভার্র্ী 

প্রিমর্র আগমর্ পাপ্ররবাপ্ররক িজমের জর্য একটি লাপ্রলে ঐপ্রেহয এবং আপ্রম প্রর্উ ইয়কন বা ী ও িিনণার্ীমির ঘবপ্ররময় পড়মে এবং আমামির 

জলািয়গুমলা ঘে িারুণ মৎ য প্রিকামরর  ুমোগ িিার্ করমি ো উপমভাগ করমে উৎ াপ্রহে করপ্রি।"  

  
প্রিপ প্রিময় মাি প্রিকারীমির উপেুক্ত ট্রাউে ও  যালমর্ প্রিকার এলাকার 2019, ঠাোপাপ্রর্র মৎ য প্রিকার  ংক্রাে পূবনাভা  এর জর্য 

DEC এর ওময়ব াইে প্রভপ্রজে করা উপ্রিে। ঘেমহেু িীে িমল োমে ও ব মের আগমর্  েমি, োই র্িীমে প্রিপ প্রিময় মাি প্রিকারীমির 

প্রবপ্রিত্র োপমাত্রা ও বায়ুিবামহর  ামর্ মৎ য প্রিকার পপ্ররকির্া ও ঘকৌিমলর  মন্বময়র জর্য িস্তুে হওয়া উপ্রিে। ঠাো আবহাওয়ায়, র্ীর ও 

গভীর পাপ্রর্মে মাি প্রিকামর বযবহৃে প্রবপ্রভন্ন ঘোপ িায়ই ির্মমর্ র্ীরগপ্রের ট্রাউমের জর্য কােনকর প্রহম মব িমাপ্রণে। পাপ্রর্র োপমাত্রা বৃপ্রি 

ঘপমল, প্রিপ প্রিময় মাি প্রিকারীরা ড্রাই ফ্রাই প্রিপ্রিং (dry fly fishing) এর মমো আমরা  প্রক্রয় ঘকৌিল বযবহার করমে পামরর্। প্রিপ 

প্রিময় মাি প্রিকারীরা  ারাবির ট্রাউে প্র জর্ উপমভাগ কমরর্ ঘে লং আইলযামন্ড ঘ টিমে  মময়র আমগই ট্রাউে প্রিকামরর জর্য 

অ্মপক্ষাকৃে উষ্ণ পাপ্রর্র ভামলা ঘমৌ ুম পাওয়া োয় এবং অ্প্রর্কাংি জলািয়ই 1 এপ্রিমলর আমগই বাপ্রষনক মৎ য প্রিকামরর উপেুক্ত হয়।  

  
DEC কবমের্ার ঘিবস্ল ঘস্ম্বগাস্ িম্বলর্, "প্রিপ প্রিময় মাি প্রিকারীরা বিমরর বহুল িেযাপ্রিে মৎ য প্রিকার প্রিবম র জর্য োমির 

উপকরণ িস্তুে করমির্, িমল ঘেেবযাপী উমেজর্া  ৃপ্রি হময়মি। োপমাত্রা বাড়মে শুরু কমরমি এবং এপ্রিল ও ঘম মাম র মমর্য 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/30465.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/30465.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/63598.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/63598.html


পপ্ররমবি আরও অ্রু্কূল হমব, কারণ ট্রাউে ও  যালমর্ োমির িাকৃপ্রেক খাবামরর উপর আরও ঘবপ্রি প্রর্ভন রিীল হমব। আপ্রম অ্প্রভজ্ঞ ও 

অ্র্প্রভজ্ঞ মৎ য প্রিকারীমির ঘ খামর্ োওয়ার জর্য এবং প্রর্উ ইয়মকন র প্রিপ প্রিময় মৎ য প্রিকামরর িারুণ  ুমোগ উপমভামগর জর্য উৎ াপ্রহে 

করপ্রি।"  

  

ব মের মৎ য প্রিকামর র্াকমি 1.74 প্রমপ্রলয়র্ ব্রাউর্ ট্রাউে, 433,855 টি ঘরইর্মবা ট্রাউে ও 157,200 টি ব্রুক ট্রাউে প্রিকার। 

ঘমাে ব্রাউর্ ট্রাউমের মমর্য িায় 97,000 টি 13 ঘর্মক 14 ইপ্রি দিম নযর দুই-বির-বয়স্ক ব্রাউর্ ট্রাউে অ্েভুন ক্ত র্াকমব। প্র জমর্র 

শুরুমেই প্রর্উ ইয়মকন র অ্মর্ক বড় বড় জলািয় ঘেমর্- ঘলক জজন  (Lake George), ঘলক িযামমের্ (Lake Champlain) 

ও প্রর্র্নাপ্ররে প্রিঙ্গার ঘলকম র (Finger Lakes) পামড়র কািাকাপ্রি র্াকা ব্রাউর্ ট্রাউে ও লযান্ডলকড  যালমর্ র্রা োমব।  

  
োরা আরও দূরবেী পপ্ররমবি পিন্দ কমর োমির জর্য, এই ব ে ও িরমে, আগামী বিমরর জর্য প্রিপ প্রিময় মাি প্রিকামরর অ্র্র্য  ুমোগ 

 ৃপ্রিকারী এপ্রডরর্মডকম র গামীণ অ্িমলর 350 টি হ্রি ও পুকুমর িায় 311,000 টি ঘব্রাক ট্রাউমের ঘপার্া িাড়া হমব। প্রর্উ ইয়মকন র 

 ুরক্ষামূলক বায়ুর মার্ প্রর্য়ন্ত্রক  ংস্থাগুমলা (protective air quality regulations) এপ্র ড বৃপ্রির িমল র্ি হওয়া পুকুরগুমলা 

 ংস্কার কমরমি োর িমল এই জলািয়গুমলামে মামির ঘবমড় ওঠার  ুমোগ হময়মি। এই র্েুর্ভামব  ংস্কারকৃে এগারটি পুকুমর 2019 

 ামল মামির ঘপার্া িাড়া হমব। মাি প্রিকারীমির জলািময়র ওয়াইল্ড ট্রাউে র্রার অ্মর্কগুমলা  ুমোমগর কর্া ভুমল োওয়া উপ্রিে র্য় 

ঘেগুমলা কযার্র্ প্রভল ও ঘপপাকের্ জলার্ামরর (Cannonsville and Pepacton Reservoirs) প্রর্মির ঘডলাওয়ার 

ঘেইলওয়াোমরর মমো মাি প্রিকামরর োপ্রলকাগুমলামে ঘিখা োয় র্া। এই ব মে ট্রাউে প্রিকামরর জর্য পপ্ররকপ্রিে জলািয়গুমলার একটি 

পূণনাঙ্গ োপ্রলকার জর্য www.dec.ny.gov/outdoor/30465.html ঘে োর্।  

  
গভর্নর কুওমমা ঘেেবযাপী ঘখমলায়াড় ও র্ারীমির জর্য প্রবমর্াির্  ুমোগ বৃপ্রি ও পেনের্ কােনক্রম বাড়ামে মাি র্রা ও প্রিকার করার উমিযাগ 

প্রর্উ ইয়কন  উেুক্ত (NY Open for Fishing and Hunting) িালু কমরমির্। এর মমর্য আমি ঘেমে মাি র্রা ও প্রিকামরর 

লাইম ন্স প্রিমলাইর্ করা, লাইম মন্সর প্রি কমামর্া, মাি র্রা ও প্রিকামরর  ুমোগ বৃপ্রি করা। গভর্নর কুওমমা ির্ম বামরর মমো অ্মর্ক 

প্রর্উ ইয়কন বা ীমক মাি র্রার অ্প্রভজ্ঞো লামভর  ুমোগ িিার্ কমর ঘেেবযাপী আময়াজর্ করা োমব এমর্ প্রবর্ামূমলয প্রিপ্রর্মকর  ংখযা বৃপ্রি 

কমর 2012  ামল একটি আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। প্রবর্ামূমলয মাি প্রিকার প্রিব  (Free Fishing Days) কমন ূপ্রি এিাড়াও অ্মর্ক 

মারু্ষমক প্রর্উ ইয়মকন র এই অ্প্রবশ্বা য মাি প্রিকার অ্প্রভোমর্ অ্ংিগ্রহণ করার  ুমোগ িিার্ কমর।  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেট কর্জারম্বভের্ কাউবিম্বলর (New York State Conservation Council) ঘপ্রবস্ম্বডন্ট, চাক 

পাকন ার িম্বলর্, "প্রর্উইয়কন  ঘেে কর্জারমভিমর্র কাউপ্রন্সমলর  ি যপমির জর্য, আপ্রম এই মুহূমেন  প্রর্উইয়কন  ঘেমে মাি প্রিকামর 

আমামির ঘে  হায়ো ও প্রবিাল  ুমোগ রময়মি োর স্বীকৃপ্রে জ্ঞাপমর্র  ুমোগ গ্রহণ করমে িাই। এটি ঘর্েৃত্ব,  ুন্দর বযবস্থাপর্া, 

অ্বকাঠামমাগে  হায়ো ও উন্নয়র্ এবং িমবিাপ্রর্কামর দৃঢ়  মর্নমর্র মার্যমম ঘেখামর্ প্রর্উইয়কন  আমামির আউেমডার কােনক্রম উপমভাগ 

ও প্রবিক্ষণ বযবহামর একটি গুরুত্বপূণন ভূপ্রমকা পালর্ কমর।"  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর কাউবিল অি ট্রাউট আর্বলবমম্বটড (New York State Council of Trout Unlimited) এর 

ঘচয়ারমোর্ লোবর ঘচম্বরটি িম্বলর্, "1 এপ্রিল এমর্ একটি প্রির্ ঘে প্রিমর্র জর্য প্রর্উইয়কন  কাউপ্রন্সল অ্ব ট্রাউে আর্প্রলপ্রমমেমডর 8,000 

 ি য িপ্রে বির উেুখ হময় র্ামক।  কল প্রর্উইয়কন বা ী উপমভাগ কমর এমর্ অ্মর্ক ব্লু প্ররবর্ (blue ribbon) র্িী রময়মি। প্রর্উ 

ইয়মকন র প্রকিু জলািময় মাি প্রিকামর DEC এর হযািাপ্রর প্র মেমমর  হায়ো মাি র্রা এবং প্রিপ প্রিময় র্েুর্ মাি প্রিকারীমির ক্রীড়ায় 

আর্ার একটি িারুণ  ুমোগ। আমামির 31 টি পেনাময়র অ্মর্কগুমলাই র্িীমে মাি প্রিকামরর অ্প্রভজ্ঞো লামভর জর্য  ব বয়ম র পপ্ররবার 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/30465.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/30465.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/89821.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/89821.html


ও  োর্মির আর্মে েপ্রকং ঘিাগ্রাম বযবহার কমর। ট্রাউে আর্প্রলপ্রমমেমডর প্রমির্ প্রর্উইয়মকন র ঠাো পাপ্রর্র প্রিিাপ্ররগুমলা  ংরক্ষণ ও 

পুর্বনা র্ করা এবং এই প্রমিমর্ DEC একটি গুরুত্বপূণন অ্ংিীিার।"  

  
বর্উইয়কন  ঘেট কর্জারম্বভের্ ফান্ড অোডভাইজবর ঘিাডন  (New York State Conservation Fund 

Advisory Board) এর ঘচয়ারমোর্ ঘজস্র্ ঘকম্পার িম্বলর্, "প্রর্উ ইয়মকন র প্রকিু িমৎকার জলািময় মাি র্রার পািাপাপ্রি 

বাইমর ঘবর হওয়ার ও িাকৃপ্রেক  ম্পি উপমভাগ করার জর্য এই ট্রাউে প্র জমর্র উমবার্র্ বিমরর একটি দুিন াে  ময়। হযািাপ্ররর  হায়োয় 

অ্বকাঠামমাগে কাজগুমলার  ামর্ DEC এর েপ্রকং িমিিার  মন্বয় ঘিমির প্রকিু ঘ রা মাি র্রার  ুমোগমক  মর্নর্ কমর।"  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার অ্যাডমভিার প্রর্উ ইয়কন  উমিযাগ (Adventure NY initiative) এর আওোয়, এিাড়াও  ুস্থ,  প্রক্রয় 

আউেমডার প্রিেপ্রবমর্ািমর্র  ুমোগ বৃপ্রি করমে, আরও ঘবপ্রি প্রর্উ ইয়কন বা ী ও িিনর্ার্ীমির িকৃপ্রে ও বাইমরর পপ্ররমবমির  ামর্ েুক্ত 

করমে, িাকৃপ্রেক  ম্পিগুমলা রক্ষা করমে ও স্থার্ীয় অ্র্নর্ীপ্রেমক আরও িপ্রক্তিালী করমে DEC ঘকৌিলগে প্রবপ্রর্ময়াগ করমি। এই 

উমিযাগটি েুব কযাম্প ও পপ্ররমবিগে প্রিক্ষা ঘকমন্দ্রর উন্নয়র্ করা  হ র্েুর্ ঘর্ৌকা িালু, ডাক ব্লাইন্ড (duck blinds) ও হাইপ্রকং ঘট্রল 

বৃপ্রিমে  হায়ো করমি। আজ পেনে, DEC এর হযািাপ্রর প্র মেমমর অ্বকাঠামমাগে ঘমরামে ও আরু্প্রর্কায়মর্র জর্য প্রর্উ ইয়কন  কমন 

(NY Works) েহপ্রবমল ঘমাে 17 প্রমপ্রলয়র্ মাপ্রকন র্ ডলার বরাদ্দ ঘিওয়া হময়মি।  
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