
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা রাম্বযে িবিরাগত পর্নটর্ িৃবির যর্ে মাম্বচন র 14-15 বি স্নাম্বমাবিবলিং উইম্বকন্ড 
স্ াষণা কম্বরম্বের্  

  
এই সপ্তািাম্বের যর্ে রাম্বযের িাইম্বরর স্নাম্বমাবিলারম্বের স্রবযম্বেের্ বি মওকুি করা িম্বেম্বে  

  
 আই লাভ বর্উ ইেকন  স্নাম্বমাবিল উৎসািীম্বের আকৃষ্ট করম্বত বিবযটাল ও সামাবযক গণমাধ্েম্বম 

প্রচারণা শুরু কম্বরম্বে  
  

বিজ্ঞাপর্টি স্েখুর্ এখাম্বর্  
  

গবতপথ রক্ষণাম্বিক্ষণ এিিং রাযেিোপী গ্রুবমিং এর যর্ে আঞ্চবলক সরকারগুম্বলা স্ক 4.2 বমবলের্ 
মাবকন র্ িলার বেম্বেম্বে রাযে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মামচন র 14-15 হমে একটি 
ফ্রি ঘনামমাফ্রেফ্র িং উইমকন্ড রামজযর েফ্রহরাগত সক  ও কার্াডীয় ঘনামমাফ্রে ারমের জর্য -- এমর্ 
একটি পেমেপ ো র্র্ন কাফ্রি এেিং ফ্রর্উ ইয়কন  জমু়ে শীতকা ীর্ পেনটর্ ফ্রশল্পমক আরও ঘজারোর 
করমে। গভর্নর তাাঁর ফ্রতর্ কর্যা কারা, মাফ্ররয়াহ এেিং ফ্রমমশ ামক ফ্রর্ময় সারার্াক ঘ মক ঘনামমাফ্রেফ্র িং 
করার আমগ এই ঘ াষণা ঘের্।  
  
"ফ্রর্উ ইয়মকন  আমে 10,000 মাইম রও ঘেফ্রশ ঘসরা ফ্রকেু ঘনামমাফ্রেফ্র িং-এর পর্ পুমরা ঘেমশর মমযয, 
সেগুম ার সামর্ই আমে অ্তযাশ্চেন প্রাকৃফ্রতক ঘসৌন্দমেনর পটভূফ্রম ো ফ্রেশ্বাস করমত হম  ঘেখমত 
হমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ফ্রি ঘনামমাফ্রেফ্র িং উইমকমন্ডর মাযযমম, আমরা েরূ-েরূান্ত ঘর্মক 
আগত েশনর্ার্ীমের র্র্ন কাফ্রি ও এর মযযেতী স্থার্গুম ামত আসমত উৎসাফ্রহত করফ্রে, আমামের 
েফ্রহরঙ্গর্ ফ্রেমর্াের্মূ ক কােনক্রমমর অ্ফ্রভজ্ঞতা অ্জন র্ করমত এেিং ফ্রর্উ ইয়মকন র উেীয়মার্ পেনটর্ 
ফ্রশল্পমক আরও ঘজারোর করার জর্য।"  
  
এই প্রচামরর উইমকমন্ডর সময়, েশনকমের জর্য ফ্রি মওকুি করা হমে োরা রামজযর োফ্রহমরর সামর্ 
ের্াের্ভামে ফ্রর্েফ্রিত ও েীমাকৃত োর্গুম ামক ঘেগুম া আশা কমর  ুমর ঘেখমত ফ্রর্উ ইয়মকন র প্রায় 
10,500 মাই  ঘনামমাফ্রে  ঘেই গুম া। আই  াভ ফ্রর্উ ইয়কন  (I LOVE NEW YORK) অ্গ্রসর 
করমে এই উইমকন্ডমক একটি ফ্রডফ্রজটা  ও গণমাযযমমর প্রচারণা শুরু কমর ো  েয 

https://www.youtube.com/watch?v=7E7QVzkvxR0&feature=youtu.be


 

 

করমে োইমরর ঘনামমাফ্রেফ্র িং উেযমীমের। এই ঘমৌসুমম সম্প্রোয়মক আরও সহায়তা করার জর্য, রাজয 
স্থার্ীয় অ্র্ুোর্ ফ্রহসামে 4.2 ফ্রমফ্র য়র্ মাফ্রকন র্ ড ার প্রোর্ কমরমে ঘনামমাফ্রেম র পর্ সিংরেণ ও 
ফ্রর্উ ইয়কন  জমু়ে গ্রুফ্রমিং এর জর্য।  
  
ঘেট ইউফ্রর্ভাফ্রসনটি অ্ি ফ্রর্উ ইয়কন  এযাট ঘপােডযামমর (SUNY Potsdam) 2011-এর একটি 
গমেষণা অ্র্ুসামর রামজযর ঘনামমাফ্রেফ্র িং জর্মগাষ্ঠী 868 ফ্রমফ্র য়র্ মাফ্রকন র্ ড ামরর ঋতুফ্রভফ্রিক 
অ্র্ননর্ফ্রতক প্রভাে ঘিম । শীতকা ীর্ পেনটর্ ফ্রক্রয়াক াপগুফ্র ও রাজয জমু়ে অ্র্ননর্ফ্রতক প্রেৃফ্রিমক 
সমর্নর্ কমর, প্রতযে েশনর্ার্ীমের েযয় প্রায় 14.4 ফ্রেফ্র য়র্ মাফ্রকন র্ ড ামর উন্নীত কমর। র্র্ন কাফ্রি 
2018-ঘত 13 ফ্রমফ্র য়মর্রও ঘেফ্রশ েশনর্ার্ীমক আকৃষ্ট করমে, ো 2011-এর পর ঘর্মক 21.6% 
ঘেম়েমে, ো প্রতযে েযয়মক 23% এরও ঘেফ্রশ োফ্র়েময় 1.26 ফ্রেফ্র য়র্ মাফ্রকন র্ ড ার কমরমে।  
  
অ্িংশগ্রহণকারীমের ফ্রি ঘনামমাফ্রেফ্র িং উইমকমন্ড পফ্ররচা র্া করা আেশযক একটি ঘনামমাফ্রে  সামর্ তামের 
স্বরাষ্ট্র ো কার্াডীয় প্রমেমশর বেয ফ্রর্েিকরণ এেিং তামের স্বরাষ্ট্র ো প্রমেমশর প্রময়াজর্ অ্র্সুামর ঘে 
ঘকার্ও প্রমোজয েীমা েহর্ করমত হমে। ফ্রর্উ ইয়মকন র োইমরর অ্ফ্রযোসী োরা এই প্রচার সপ্তাহামন্তর 
আমগ ো পমর ফ্রর্উ ইয়কন  ঘেমটর ঘনামমাোই  েযেহার করমত চার্ তারা 15-ফ্রেমর্র ফ্রর্েির্ ঘপমত 
ও তামের ঘনামমাোই তৎেণাৎ রাইড করমত ঘেমটর োইমরর ঘনামমাোই  রাইডারমের জর্য 
এর্ওয়াইএস ফ্রর্েির্ (NYS Registration for Out-of-State Snowmobile) েযেহার করমত 
পারমের্। ফ্রডএমফ্রভ ডাকমোমগ একটি স্থায়ী ফ্রর্েির্ পাঠিময় ফ্রেমে।  
  
এই আই  াভ ফ্রর্উ ইয়কন  সামাফ্রজক মাযযমমর প্রচারণা েতন মামর্ চ মার্ ঘমাট 4 ফ্রমফ্র য়র্ মাফ্রকন র্ 
ড ামরর শীতকা ীর্ পেনটর্ প্রচারণার পফ্ররপরূক হমে, ো তুম  যমর ঘনামমাফ্রেফ্র িং ঘক এেিং 
ঘটফ্র ফ্রভশর্, মুদ্রণ এেিং ফ্রডফ্রজটা  ফ্রেজ্ঞাপর্, জর্সিংমোগ এেিং সামাফ্রজক গণমাযযমমর উমেযাগ, এেিং 
অ্র্যার্য প্রচারমূ ক প্রমচষ্টায় শীতকা ীর্ ফ্রক্রয়াক াপগুফ্র র ফ্রেসৃ্তত ফ্রের্যাস।  
  
ঘেডারগণ আরও তর্য ঘপমত পামরর্ ঘনামমাফ্রেফ্র িং এর েযাপামর জর্ফ্রপ্রয় গন্তেয ঘেমর্ ঘেকুম টর,  িং 
ঘ ইক এেিং টাগ ফ্রহ  প্ল্যাটুর, পাশাপাফ্রশ সেনমশষ তর্য েযাপামর ফ্রি ঘনামমাফ্রেফ্র িং উইমকমন্ডর, 
এখামর্ iloveny.com। এো়োও, টাউর্ অ্ি ওময়ে অ্যান্ড ইর্ম ট তামের োফ্রষনক ঘনামিে 
(SnoFest) 7 এেিং 8 মাচন  আময়াজর্ করমে। ঘনামমাফ্রে ার োরা ঘনামিমে তামের 2021 ঘে  
পারফ্রমট ফ্রকমর্মে তারা চ ফ্রত মওসুমমর োফ্রক সমময়ও চা ামত সেম হমে ফ্রের্ামূম য, এেিং আঞ্চফ্র ক 
ঘেই  ফ্রি মওকুি করা হমে ঘে কারও জর্য ঘে অ্িংশ ঘর্মে এই সপ্তাহামন্ত।  
  
এই 4.2 ফ্রমফ্র য়র্ মাফ্রকন র্ ড ার স্থার্ীয় অ্র্ুোর্ রাজযজমু়ে ফ্রর্যনাফ্ররত ঘেই গুফ্র র রেণামেেণমক 
সহায়তা করমে ঘনামমাফ্রে ারমের ফ্রর্রাপমে উপমভামগর জর্য। এই কমনসূফ্রচটি ঘেট ফ্রডপাটন মমন্ট অ্ে 
ঘমাটর ঘভফ্রহক স (Department of Motor Vehicles, DMV) কতৃন ক সিংগৃহীত ঘনামমাফ্রে  ফ্রর্েির্ 
ফ্রি ঘর্মক অ্র্নাফ্রয়ত ো ঘনামমাফ্রে  ঘেই  ঘডমভ পমমন্ট এন্ড ঘমইর্মটমর্ন্স িামন্ড (Snowmobile Trail 
Development and Maintenance Fund) জমা করা হয়। কাউফ্রন্ট এেিং ঘপৌরসভা সরকার রাজয 
জমু়ে প্রায় 230টি ঘনামমাফ্রে  ক্লামে এই অ্র্ুোর্ ফ্রেতরণ করমে, ো ি স্বরূপ ঘেই গুম ার 
রেণামেেণ ও েত্ন ঘর্মে।  

https://transact2.dmv.ny.gov/SnowmobileOutofState/
https://transact2.dmv.ny.gov/SnowmobileOutofState/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=997d265d-c55b1e63-997fdf68-000babda0031-8340f9aa99f16c77&q=1&e=82b56ffc-d00a-4a7e-aedb-cb6cb4a16563&u=http%3A%2F%2Filoveny.com%2F


 

 

  
কাউফ্রন্ট কতৃন ক অ্র্নায়মর্র একটি সমূ্পণন তাফ্র কা পাওয়া োমে এখামর্।  
  
অবিস অি পাকন স, বরবিম্বেের্ এোন্ড বিম্বটাবরক বপ্রযারম্বভেম্বর্র (Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation) কবমের্ার এবরক কুলম্বসইি িম্বলম্বের্, "ফ্রর্উ ইয়কন মক শীমতর সমময়র 
গন্তেয ফ্রহসামে গম়ে তু মত গভর্নর কুউমমার প্রমচষ্টার অ্িংশ ফ্রহসামে, এই তহফ্রে গুফ্র  আমামের 
অ্সামার্য ঘেই  ঘর্টওয়াকন  উপমভাগ করার জর্য ফ্রর্উ ইয়মকন  ভ্রমণকারী োফ্রসন্দা এেিং েশনর্ার্ীমের 
জর্য ঘে গুফ্র  ফ্রর্রাপে এেিং সুসফ্রিত রাখমত সহায়তা কমর। এই কাজটি কম ার পফ্ররশ্রমী সেসযমের 
সামর্ অ্িংশীোফ্ররমের দ্বারা সম্ভে হময়মে ঘনামমাফ্রে  ক্লােগুম ার ো রাজযেযাপী আমে।"  
  
বিপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্যাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, স্িবসল স্সম্বগাস িম্বলর্, "ফ্রর্উ 
ইয়কন স ঘর্টওয়াকন  অ্ি ঘনামমাফ্রে  ঘেই স স্থার্ীয় অ্র্নর্ীফ্রতর একটি চা ক এেিং এটি োফ্রসন্দা এেিং 
েশনর্ার্ীমের জর্য ফ্রেশ্ব-মামর্র শীতকা ীর্ ফ্রেমর্ােমর্র সুমোগ ঘেয়। DEC ঘেট পাকন , ঘপৌরসভা এেিং 
স্থার্ীয় ঘর্মক ঘস্বচ্ছামসেীমের সামর্ কাজ কমর ঘনামমাফ্রে  ক্লােগুম ার এই মওসুমম ঘেই গুফ্র  ঠিক 
রাখমত এেিং উন্নত করমত এেিং এই র্তুর্ তহফ্রে  এই প্রমচষ্টাগুফ্র মক সমর্নর্ করমে। আফ্রম ফ্রর্রাপে 
এেিং উপমভাগয ফ্রেষময় উৎসাহী ঘে কাউমক উতৎসাফ্রহত কফ্রর ঘনামমাফ্রে  এযাডমভঞ্চামর ফ্রর্উ ইয়মকন র 
প্রাকৃফ্রতক েশৃয সম্বফ্র ত প্রাকৃফ্রতক শীতকা ীর্ ঘসৌন্দমেন।"  
  
এম্পাোর স্টট স্িম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং 
স্প্রবসম্বিন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধ্ার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক স্য. গাটন লার িম্বলর্, "ফ্রর্উ ইয়কন  রামজযর 
আমে 10,000 মাইম র ও ঘেফ্রশ ঘনামমাফ্রে  ঘেই  এেিং এই ফ্রি ঘরফ্রজমেশর্ উইমকন্ড ো ফ্রর্খুাঁত 
সুমোগ ঘেয় রামজযর োইমরর এেিং কার্াডীয় ঘনামমাফ্রে ারমের শীতকাফ্র র্ োত্রা পফ্ররকল্পর্ার, 
আমামের সম্প্রোয়গুফ্র মত আসার এেিং র্াকার এেিং ফ্রকেু অ্র্র্য ক্রািট িুড, পার্ীয় এেিং 
আকষনণগুফ্র  উপমভাগ করার ো েশনকমের তারা ফ্রক পেন্দ কমর তা খুাঁমজ পাওয়ার জর্য আমন্ত্রণ 
জার্ায়।"  
  
বিপাটন ম্বমন্ট অি স্মাটর স্ভবিকলম্বসর কবমের্ার মাকন  স্য. এি. স্রািার িম্বলর্, "আমরা এই েম  
গফ্রেনত ঘে আমরা একটি ফ্রর্েিকরণ প্রফ্রক্রয়া কমরফ্রে ঘনামমাফ্রে  দ্রুত ও সহজভামে করার।মেজারমের 
সুমোগ ফ্রর্মত উৎসাফ্রহত করমত আমরা গভর্নমরর সামর্ ঘোগোর্ কফ্রর ফ্রি ঘনামমাফ্রেফ্র িং উইমকন্ড এেিং 
ফ্রর্উ ইয়মকন র পফ্ররেশৃযমার্ ঘেইম র সামর্।"  
  
বর্উ ইেকন  স্টট স্নাম্বমাবিল অোম্বসাবসম্বেেম্বর্র (New York State Snowmobile Association) 
স্প্রবসম্বিন্ট স্রাসার্ ওোর্নার িম্বলম্বের্, "তুষার স্বল্পতার কারমণ এই মওসুমমর জর্য ঘেই গুম ামক 
প্রস্তুত করা একটুও সহজতর হয়ফ্রর্। অ্িংশগ্রহণকারী ঘপৌরসভাগুফ্র মক এই অ্র্ুোর্গুফ্র  প্রোমর্র জর্য 
আমরা গভর্নর এেিং ঘেট অ্ফ্রিস অ্ি পাকন সমক যর্যোে জার্াই। এই তহফ্রেম র িম  ক্লােগুফ্র  
তামের ঘস্বচ্ছামসেী প্রমচষ্টার মাযযমম প্রফ্রতেের 10,000-এর অ্ফ্রযক মাই  ঘেইম র রেণামেেণ 
চাফ্র ময় োওয়ামক সম্ভে কমর।"  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Awards_by_County.pdf


 

 

তুষারপামতর পফ্ররমাণ এেিং অ্র্যার্য কারমণর উপর ফ্রর্ভন র কমর ঘেইম র পফ্ররফ্রস্থফ্রত পরৃ্ক হমত 
পামর। ঘনামমাফ্রে ারমের ওময়েসাইটগুফ্র  পফ্ররেশনমর্র পরামশন ঘেওয়া হয় আঞ্চফ্র ক ঘনামমাফ্রে  ক্লামের 
গ্রুফ্রমিংময়র অ্েস্থাসহ, ঘেইম র অ্েস্থা সম্পফ্রকন ত তমর্যর জর্য। ফ্রর্উ ইয়কন  
ঘেট ঘনামমাফ্রে  অ্যামসাফ্রসময়শমর্র ওময়েসাইমট তর্য আমে ঘনামমাফ্রেফ্র িং এেিং ঘনামমাফ্রে  ক্লামের 
েযাপামর, এেিং মার্ফ্রচত্র ঘেট ঘনামমাফ্রে  ঘেই  ঘর্টওয়ামকন র পাওয়া োমে ফ্রর্উ ইয়কন  ঘেট 
পামকন র ওময়েসাইমট।  
  
DMV ফ্রর্উ ইয়মকন র চা কমের স্মরণ কফ্ররময় ঘেয় ঘে এই ঘনামমাফ্রে  ফ্রর্েির্ প্রফ্রতেের অ্েশযই 
পুর্ঃর্োয়র্ করমত হমে। ঘনামমাফ্রে ারগণ অ্র্ াইমর্ তামের ফ্রর্েিগুফ্র  র্োয়র্ করমত 
পারমের্ DMV ওময়েসাইমট, ঘমইম র মাযযমম এেিং স্বশরীমর DMV অ্ফ্রিমস। ঘনামমাফ্রে  ফ্রর্েিমর্র 
খরচ 100 মাফ্রকন র্ ড ার, ফ্রকন্তু তা কমম 45 মাফ্রকন র্ ড ার হয় েফ্রে ঘনামমাফ্রে ার একজর্ সেসয 
হর্ আঞ্চফ্র ক ঘনামমাফ্রে  ক্লামের।  
  
ফ্রর্উ ইয়কন  রাজয সমর্নর্ কমর ঘনামমাফ্রেফ্র িংমক একটি ঘেটওয়াইড ঘনামমাফ্র িং ঘেই  ফ্রসমেমমর মাযযমম 
ো 45টি কাউফ্রন্ট জমু়ে ফ্রেসৃ্তত, প্রায় 230টি ক্লাে দ্বারা রেণামেেণ করা হয়, এেিং 51টি ঘপৌর 
ের্সমরর মাযযমম অ্র্নাফ্রয়ত হয়। ঘনামমাোই  সিংক্রান্ত আরও তমর্যর জর্য, parks.ny.gov সাইটটি 
পফ্ররেশনর্ করুর্। DEC ওময়েসাইট ঘেখরু্ এখামর্ আমরা তমর্যর জর্য ঘনামমাফ্রেফ্র িং ঘেট  যামন্ড।  
  
ফ্রর্উ ইয়কন  রামজয শীতকা ীর্ পেনটমর্র েযাপামর আরও তর্য পাওয়া োমে 
www.iloveny.com/winter এেিং খরচফ্রেহীর্ I LOVE NY ঘমাোই  এযামপ, ো ডাউর্ম াড করা 
োমে iTunes এেিং Google Play অ্যাপ ঘোর ঘর্মক ো এখামর্ www.iloveny.com/mobile।  
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