
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা মাছ ধরার মমৌসুম সম্প্রসারণ ও পবিম বর্উ ইয়ম্বকন  বিখ্োত এম্বেবলিংম্বয়র 
অবভজ্ঞতা উন্নত করার জর্ে কমনসূবি ম াষণা কম্বরর্  

  
এবর খ্াল মেম্বক মলক অন্টাবরও মলম্বক বর্য়বিত পাবর্ মুবি বিশ্বমাম্বর্র মাছ ধরার সুম্ব াগ িৃবি 

কম্বর  
  

পাইলট মপ্রাগ্রাম পরু্ঃকল্পর্া উম্ব্োম্বগর অিংে বিম্বসম্বি খ্াল উম্ব্োগ মর্ম্বরা, অরবলন্স ও র্ায়াগ্রা 
কাউবন্টম্বত প নটর্ ও িেিসাম্বয়র উন্নবত  টাম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা খালগুললর পুর্ঃকল্পর্া উম্যামগর অ্ংশ লিমেমে আজ একটি র্তুর্ পাইলট 
প্রাগ্রাম শুরু করার কথা প্ াষণা কমরমের্, যা পলিম লর্উ ইয়মকন  ইমতামমযয লেখযাত মাে যরার 
েুমযাগ োড়ামত এলর খাল প্থমক পালর্ েযেিার কমর। মূলত 2020 োমলর জার্ুয়ালর মামে গভর্নমরর 
প্েট অ্ে ্য প্েট (State of the State) ভাষমণর অ্ংশ লিমেমে এই কমনেলূি লর্উ ইয়কন োেী 
এেং পযনটকম্র লভন্ন ভামে প্েমটর খাল েযেস্থার অ্লভজ্ঞতা লাভ করমত উৎোলিত করমে, একই 
োমথ পযনটর্ েম্প্রোরণ এেং এই অ্ঞ্চমলর কু্ষদ্র েযেোয়ীম্র শলিশালী করমে।  
  
"এই শরমত, লর্উ ইয়কন  আমাম্র লকেু লেশ্ব-মামর্র মৎেয িাষ োলড়ময়মে এেং এলর খাল প্থমক 
মাে যরার পলরলস্থলত প্জার্ার করমত এেং প্মৌেুমটি োলড়ময় প্্ওয়ার জর্য েৃজর্শীলভামে পালর্ 
েযেিার কমর লিমেম্বমর অ্যামেলারম্র জর্য েুমযাগ োলড়ময় ল্মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "একজর্ 
প্জমল লিমেমে, আলম আর্লিত প্য আমাম্র অ্লেশ্বােয প্লক অ্ন্টালরও উপর্্ীগুমলা এমেলারম্র জর্য 
আমরা ভামলা অ্লভজ্ঞতার আময়াজর্ করমে। আইকলর্ক অ্েকাঠামমার এই উদ্ভাের্ী েযেিার আমাম্র 
কু্ষদ্র েযেোমক েমথনর্ করার েময় পলরমেশোন্ধে পযনটমর্র শলিশালী ঐলতিয অ্েযািত প্রমখমে।"  
  
লর্উ ইয়কন  প্েট কযার্াল কমপনামরশর্ (New York State Canal Corporation) পদ্ধলতগতভামে এলর 
খাল প্থমক প্লক অ্ন্টালরও উপর্্ীমত পালর্ প্েমড় ল্মে, পালর্র স্তর েৃলদ্ধ করমে এেং র্্ীমত 
রোলিত িমে এেং মােমক আমরা উপমর ভ্রমণ করমত উৎোলিত করমে, যা আ্শন মাে যরার 
অ্েস্থার জর্য এলাকাগুললমক রোলরত করমে। উপরন্তু, অ্যামেলারম্র জর্য একটি ্ী ন প্মৌেুম 
ততলরর জর্য খাল কমপনামরশর্ পলিম NY খামলর োলষনক জল লর্ষ্কাশর্ রোলরত করমে।  
  
এই শরৎকামল, কযার্াল কমপনামরশর্ অ্ললনন্স এেং মর্মরা কাউলন্টর লরলময়াম লিম—ওক অ্িন ািন  লিক 
এেং েযালি লিক মমযয লর্য়লিত পালর্ লরললজ েৃলদ্ধ কমর। র্মভম্বমরর শুরুমত এেং লিমেম্বমরর 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-29th-proposal-2020-state-state-300-million-plan-reimagine-iconic-erie


শুরুমত, অ্র্যার্য প্লক অ্ন্টালরও উপর্্ী, আঠামরা মাইল, জর্ের্, ওক অ্িন ািন , েযালি এেং েযামর্ 
লিক, উচ্চ রোি প্্খমত পামে। এটি আমরা ো্ামী ট্রাউট, লেলমিি এেং আটলালন্টক ও রশান্ত 
মিাোগরীয় েযামর্ জর্মগাষ্ঠীমক এই প্রাত িালামত, মামের জর্য পলরলস্থলতর উন্নলত এেং স্থার্ীয় ও 
ভ্রমণকারীম্র জর্য েুমযাগ োড়ামর্ার জর্য রলুব্ধ করমে।  
  
NYPA এর মপ্রবসম্বেন্ট ও প্রধার্ বর্িনািী বগল বস. কুইবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "এই েের, এলর খাল উত্তর 
রম্শ লর্উ ইয়কন  জমুড় অ্থননর্লতক উদ্দীপর্ার একটি লাইফলাইর্ িময়মে। আমরা এই কমনেূলি িালু 
করমত প্পমর গলেনত - আমাম্র মাে যরার েুমযামগর উপর আমলাকপাত করা এেং আমাম্র মাে 
যরার কলমউলর্টিমত র্তুর্ এমেলারম্র স্বাগত জার্ামর্ার জর্য—লর্উ ইয়কন োেীম্র খালগুমলা 
পুর্লেনমেির্া এেং এর পালর্ েম্পম্র েুমযাগ প্র্ওয়ার আমরকটি উপায় র্ার্ করা।"  
  
বর্উ ইয়কন  মেট এর কোর্াল কম্বপনাম্বরেম্বর্র (New York State Canal Corporation) পবরিালক 
ব্রায়ার্ ইউ. স্ট্র্োটর্ িম্বলর্, "অ্ন্টালরও হ্রম্ মাে যরা ইমতামমযয লেশ্বমামর্র এেং অ্লভজ্ঞ 
এমেলারম্র কামে েুপলরলিত লেল। আমরা গলেনত প্য আমাম্র খামলর অ্েকাঠামমা লর্উ 
ইয়কন োেীম্র জর্য মাে যরার অ্লভজ্ঞতা েৃলদ্ধ এেং পলিম লর্উ ইয়মকন র অ্থনর্ীলত পরু্রায় শুরু 
করার জর্য একটি উৎোি িমত পামর।"  
  
পবরম্বিে সিংরক্ষণ অবধ্ফতর এর কবমের্ার, মিবসল মসম্বগাস িম্বলর্, "লরইমালজর্ ্য কযার্ালে 
পাইলট রকল্প (Reimagine the Canals pilot project) আমরা লর্উ ইয়কন োেীম্র োইমর প্যমত 
এেং আমাম্র প্েমটর রাকৃলতক েম্প্ উপমভাগ করমত উৎোলিত করমে। পালর্ োড়ার ফমল এই 
পালর্মত মাে এেং অ্যােললং পােললক উভয় উপকৃত িমে উন্নতমামর্র মাে যরার েুমযাগ র্ার্, 
পযনটর্ শলিশালী করা এেং স্থার্ীয় অ্থনর্ীলতমক েমথনর্ করার মাযযমম।"  
  
প্রাগ্রামমর েময়কাল জমুড়, পাইলট োফলয র্লথভুি করার জর্য পলরমাণ এেং মামর্র জর্য খাল ও 
উপর্্ীর পালর্ পযনমেক্ষণ করা িমে। লেস্তালরত এেং আমরা তমথযর জর্য, অ্র্ুগ্রি কমর কযামর্ল 
কমপনামরশমর্র ওময়েোইট প্্খুর্।  
  
এই শরৎকামল, পলরমেশ েংরক্ষণ অ্লয্ফতমর (Department of Environmental Conservation, 
DEC) এই েের মাে যরার েময় এমেলারম্র স্মাটন  িওয়ার কথা স্মরণ কলরময় ল্মে এেং 
COVID-19 এর লেস্তার প্রাময েতকন তা অ্েলম্বর্ করমত েতকন  থাকমত িমে:  
  

• সামালজক ্রূত্ব কমপমক্ষ েয় ফুট েযেযামর্;  
• মাস্ক - যখর্ আপলর্ োমালজক ্রূত্ব েজায় রাখমত পারমের্ র্া, লেমশষ কমর 

পালকন ং লট এেং ফুটপাথ েরাের তখর্ এটি পরুর্;  
• সম্ভে িমল লগয়ার প্শয়ার করা এলড়ময় িলুর্;  
• সম্মার্ করুর্ স্থার্ েরেরাি কমর এেং তর্লতক প্কৌলণক অ্র্ুশীলমর্র মাযযমম 

আপর্ার েিকমী অ্যামেলার ও েংস্থার্টিমক এেং  
• আপলর্ কী এমর্মের্ তা গ্রিণ করুর্ ো ঝুলড়গুললমত আেজন র্া রাখরু্।  

http://www.canals.ny.gov/Canals_fishing_pamphlet.pdf
http://www.canals.ny.gov/Canals_fishing_pamphlet.pdf


  
গত গ্রীমে, পলরমেশ েংরক্ষণ অ্লয্ফতর এেং পাকন , লেমর্া্র্ ও ঐলতিালেক েংরক্ষণ ্প্তর প্ে 
স্মাটন  * প্ে প্েফ * প্ে প্লাকাল (PLAY SMART * PLAY SAFE * PLAY 
LOCAL) কযামম্পইর্ শুরু কমর যামত েকল লর্উ ইয়কন োেীমক লর্রাপম্, ্ালয়ত্বশীল এেং 
স্থার্ীয়ভামে পুর্লর্নমনাণ করমত উৎোলিত করা যায় এেং েেেময় েিকমী েলিরাগত অ্লভযাত্রীম্র 
োমথ েম্মামর্র োমথ আিরণ করমত উৎোলিত করা িয়। এই রিারালভযার্টি জর্গণমক আহ্বার্ 
জালর্ময়মে প্ে স্মাটন  * প্ে প্েফ * প্ে প্লাকাল অ্েীকার এেং আউটমিার উপমভাগ করার েময় 
লর্মজম্র এেং অ্র্যম্র রক্ষা করার জর্য োযারণ জ্ঞার্ েযেিার করার রলতশ্রুলত র্ার্ করা। 
COVID-19-এ প্েমটর িলমার্ রলতলিয়ার েময়, প্েট জমুড় লর্উ ইয়কন োেীরা িায় এেং একটি 
রকৃলত লেরলতর জর্য োইমর প্যমত িমে, যা শারীলরক এেং মার্লেক স্বামস্থযর জর্য ভামলা।  
  
এই রিারালভযার্ ও অ্েীকামরর মমযয রময়মে স্মাটন  ও লর্রাপ্ লেমর্া্মর্র জর্য োযারণ জ্ঞামর্র 
লর্ম ন্ লশকা, যার মমযয রময়মে োমালজক ্রূত্ব এেং মাস্ক পরা, োমমর্ ভ্রমমণর পলরকল্পর্া করা, 
োলড়র কাোকালে একটি গন্তেয প্েমে প্র্ওয়া, কারণ পােললক লেশ্রামাগার এেং প্রেুমরন্ট প্খালা 
র্াও থাকমত পামর এেং অ্েের েমময় ভ্রমণ করা। এই েংস্থাগুমলা লর্উ ইয়কন োেীম্র 
এই অ্েীকার গ্রিণ করমত এেং প্োশযাল লমলিয়ায় তাম্র আউটমিার অ্যািমভঞ্চার প্শয়ার করার 
েময় িযাশটযাগ #PlaySmartPlaySafePlayLocal েযেিার করমত উৎোলিত করমে।  
  
লর্উ ইয়কন োেীম্র ্ঢ়ৃরূমপ েমময়র আমগ পুল পলর্শনর্ও েলিরের্ অ্লভযামর্র পলরকল্পর্া করমত 
এেং তাম্র রথম পেমির স্থার্ েন্ধ থাকমল ো লভড় থাকমল গন্তমেযর অ্র্য লেকল্প প্েমে লর্মত 
পরামশন প্্ওয়া িমে। পাকন  যারণক্ষমতা েন্ধ েতকন তা জর্য parks.ny.gov ও 511 প্িক করুর্ এেং 
লর্কটেতী DEC-লর্য়লিত জায়গাগুলল খুুঁজমত DECinfo প্লামকটর লভলজট করুর্। এোড়াও পলরমেশ 
েংরক্ষণ অ্লয্ফতএেং প্েট পাকন  ওময়েোইট লর্উ ইয়কন োেীম্র োুঁতার, লশকার, মাে যরা, 
প্োটিং, গলফ এেং িাইলকংেি আউটমিার কাযনিমম েলিয়ভামে যুি িমত োিাযয করার জর্য 
লর্ম ন্ লশকা রময়মে। COVID-19 এর কলমউলর্টি লেস্তার েলড়ময় পড়া প্ঠকামত প্েট পাকন গুলল এেং 
পলরমেশ েংরক্ষণ অ্লয্ফত পােললক েুলেযার ইর্মিার প্েে ও লেশ্রামাগার েন্ধ থাকমত পামর, তাই 
লর্উ ইয়কন োেীম্র তাম্র অ্ঞ্চমলর মমযয থাকমত এেং প্োশযাল লমলিয়ায় লরলিময়ট প্লাকাল 
(#RecreateLocal) িযাশটযাগ েযেিার করমত উৎোলিত করা িয়।  
  
প্ে স্মাটন  * প্ে প্েফ * প্ে প্লাকাল লকভামে প্খলমের্ প্ে েম্পমকন  আরও তমথযর জর্য, পলরমেশ 
েংরক্ষণ অ্লয্ফমতর ওময়েোইট প্্খুর্।  
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