
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 25 মম মেম্বক অবিকাাংে মেট ওয়াটাম্বর মাসম্বকলাম্বে (MUSKELLUNGE) মমৌসুম 
শুরু হওয়ার ম াষণা মের্  

  
15 জরু্ মেট মলকস ওয়াটাম্বরর জর্ে মমৌসুম শুরু  

  
মেটজমু্বে চমৎকার মাছ িরার সুম্ব াগ পাওয়া  াম্বি ম ম্বহতু মাছ িরার প্রায় সি মমৌসুম শুরু 

হম্বয়  াম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে, মাসমকলামে, ো "মুস্কি" (muskie) বা 
"মাস্কি" (musky) র্ামমও পস্করস্কিত, মাছ ধরার ঘমৌসুম অ্স্কধকাাংশ ঘেট ওয়াটামর এ সপ্তামের 
ঘশষভামগ শুরু েমব। স্কর্উ ইয়মকন র বেৃত্তম স্কমঠাপাস্কর্র ঘপাটন স্কিমশর ঘমৌসুম ইর্লযান্ড ওয়াটামর 25 
ঘম এবাং ঘেট ঘলকস ওয়াটামর (ঘলক এস্কর, আপার র্ায়াো র্দী, ঘলায়ার র্ায়াো র্দী, ঘলক 
ওন্টাস্করও এবাং ঘসইন্ট লমরন্স র্দী) 15 জরু্ শুরু েমব।  
  
"ট্রাউট ও সযামর্ ঘেমক শুরু কমর ওয়ালআই ও র্দন ার্ন পাইক, স্কবস্মৃস্কতপ্রবণ মুস্কি পেনন্ত, স্কর্উ ইয়কন  
ঘেমটর কােনত প্রস্কতটি ঘকাণায় স্কবশ্বমামর্র মাছ িাষ করা েয়। ঘটকসই বযবস্থাপর্া িিন ার প্রস্কত 
আমামদর প্রস্কতশ্রুস্কতর কারমণ এই মাছ িাষ কখমর্াই এখর্কার মমতা শস্কিশালী স্কছল র্া", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেমেতু এখর্ উষ্ণ আবোওয়া িলমছ, আস্কম সকল স্কর্উ ইয়কন বাসীমক বাইমর 
ঘবম ামর্ার এবাং স্কর্উ ইয়মকন র ওয়াটামর মাছ ধরার এই স্কবশাল সুমোগ অ্র্যমদর সামে ঘশয়ার করার 
উৎসাে স্কদস্কি।"  
  
"স্কছপ স্কদময় মাছ ধরা বযস্কিগণ মাসমকলামেমক সমবনাচ্চ ট্রস্কি স্কিশ স্কবমবির্া কমর োমকর্।" বর্উ 
ইয়কন  মেম্বটর পবরম্বিে সাংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation, DEC) 
কবমের্ার িোবসল মসম্বগাস িম্বলর্। "মসু্কি স্কবশালাকামরর েমত পামর, আপমেট ওয়াটামর কখমর্া 
ঘসটা 50 পাউন্ড বা তার ঘবস্কশ েয়। এগুমলা স্কর্উ ইয়কন  ঘেমটর হ্রদ, জলমরাত, র্দী ও পুকুমর 
স্কবশ্ব মামর্র মাছ ধরার বহু সুমোমগর অ্র্যতম।"  
  
োমক "10,000 জামতর মাছ" র্ামম অ্স্কভস্কেত করা েয়, এই শীষন স্কশকারীমদর ঘকামর্া ঘকামর্াটিমক 
ধরমত ধধেনয ও স্কর্ষ্ঠার প্রময়াজর্ েয়। 13 টি হ্রদ ও 19 টি র্দীমত মাসমকলামে পাওয়া োয়। 
সবনাস্কধক স্কবখযাত স্কিশাস্করগুমলা শযাতুয়াকুয়া ঘলক, আপার র্ায়াো র্দী এবাং ঘসন্ট লমরন্স র্দীমত 
অ্বস্কস্থত। অ্র্যার্য মার্সম্পন্ন মাসমকলামে ওয়াটার েমি ওয়ামর্তা, স্কের্উড, ঘবয়ার এবাং কযাসাদাগা 
ঘলকস এবাং সুসমকাময়োর্া, ঘশর্াাংমগা, োস এবাং ঘেট ঘিস্কজ র্দী। মাসমকলামে স্ককভামব ধরমত েয় 
ঘস স্কর্মদনশর্ার জর্য DEC এর Muskie 101 ওময়বমপজটি প ুর্।  

http://www.dec.ny.gov/outdoor/9230.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/29956.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/29956.html
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http://www.dec.ny.gov/outdoor/26972.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/26964.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/26964.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/42299.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/63442.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/49285.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/100343.html


  
স্কর্উ ইয়মকন র র্যযর্তম আকার র্ীস্কতমালায় মাসমকলামে এর ট্রস্কি েযাটামসর প্রস্কতিলর্ ঘদখা োয়। 
ঘেটজমু  র্যযর্তম আকামরর সীমা েমি 40 ইস্কি। ঘেট ঘলক ওয়াটামর এটি 54 ইস্কি। আমরা তমেযর 
জর্য স্কমঠাপাস্কর্র মাছ ধরার র্ীস্কতমালা স্কর্মদনশর্া (Freshwater Fishing Regulations Guide) 
ঘদখুর্।  
  
স্কর্উ ইয়মকন র মাসমকলামে স্কিশাস্করগুমলা বাসস্থার্ সুরক্ষা ও বস্কধনতকরণ, গমবষণা ও পেনমবক্ষণ, মজতু 
করা ও মাছ ধরার র্ীস্কতমালার মাধযমম পস্করিাস্কলত েয়। প্রকমের সাংস্কক্ষপ্ত স্কববরণ জার্মত স্কর্উ ইয়কন  
ঘেমট মাসমকলামে বযবস্থাপর্া ঘদখুর্। 2018 সামলর শযাতুয়াকুয়া ঘলক বাস্কষনক মাসমকলামে ট্রযাপ ঘর্ট 
সামভন  (Chautauqua Lake Annual Muskellunge Trap Net Survey) সম্পমকন ও একটি কাস্করগস্কর 
স্কববরণ উপলব্ধ রময়মছ।  
  
মাসমকলামে পস্করিালর্ার ঘক্ষমে অ্াংশীদাস্করত্ব গুরুত্বপযণন। র্ায়াো মাস্কি অ্যামসাস্কসময়শর্ (Niagara 
Musky Association, NMA), ওময়োর্ন স্কর্উ ইয়মকন র একটি রক্ষণশীল ও স্কর্মবস্কদত স্কিস্কশাং ক্লাব, এ 
বছর এর 25তম প্রস্কতষ্ঠাবাস্কষনকী উদোপর্ করমছ। NMA ঘগা া ঘেমকই ঘলক এস্কর ও র্ায়াো র্দীর 
মাসমকলামে স্কিশাস্কর রক্ষার প্রমিষ্টায় অ্াংশীদার স্কেমসমব রময়মছ। NMA সদসযগণ 1995 সাল ঘেমক 
মাসমকলামে অ্যাাংগলার ডাময়স্কর প্রকে পস্করিালর্া করমছর্ ো DEC-ঘক বযবস্থাপর্া স্কসদ্ধান্ত স্কর্মত 
সাোেয কমর। এছা াও তারা আপার র্ায়াো র্দীমত বাসস্থার্ রক্ষা প্রমিষ্টায় অ্বদার্ রামখর্, 
জর্সাংখযার প্রািুেন অ্র্মুার্ করার স্বামেন মাসমকলামে স্কিস্কিত কমরর্ এবাং মাসমকলামে উৎপাদর্ 
বাসস্থার্ উন্নয়র্ বা বস্কধনত করার সমবনাত্তম স্থার্ স্কর্ণনময়র জর্য বামিমলা োরবামর এক অ্যাকুস্কেক 
ঘটস্কলমমস্কট্র োস্কড পস্করিালর্ায় সাোেয কমরর্। DEC পরবতী 25 বছর NMA এর সামে অ্াংশীদাস্করত্ব 
বজায় রাখার প্রতযাশা কমর।  
  
এই বসমন্তর শুরুমত, DEC 4 ঘম ওয়ালআই, র্দন ার্ন পাইক, স্কপকামরল এবাং টাইগার মাসমকলামেসে 
স্কবস্কভন্ন জর্স্কপ্রয় ঠাণ্ডাপাস্কর্র ঘপাটন স্কিশ প্রজাস্কতর মাছ ধরার ঘমৌসুম শুরু েওয়ার ঘ াষণা স্কদময়মছ। 
বসমন্তর শুরুর ঠাণ্ডাপাস্কর্র অ্বস্থা ওয়ালআই ও র্দন ার্ন পাইক মাছ ধরার জর্য স্কবমশষ সুস্কবধা কমর 
ঘদয় এবাং মাছ স্কশকারীমদর স্কর্উ ইয়মকন র স্কবদযমার্ স্কবস্কভন্ন সুমোগ কামজ লাগামর্ার উৎসাে ঘদয়া 
েয়। গভর্নর কুওমমা 1 এস্কপ্রল স্কর্উ ইয়মকন র ট্রাউট ও সযামর্ মাছ ধরার ঘমৌসুম শুরুর তাস্করখ 
স্কেমসমব ঘ াষণা কমরর্ এবাং মাছ স্কশকারীগণমেটজমু  311 টি হ্রদ ও পুকুর এবাং আর্মুাস্কর্ক 2,845 
মাইল জলমরামত ধরার ঘোগয 2.33 স্কমস্কলয়র্ ব্রুক, ব্রাউর্ ও ঘরইর্মবা ট্রাউমটর জর্য এ বসমন্তর 
মজদু পস্করকের্া ঘদখার জর্য পস্করমবশ সাংরক্ষণ স্কবভামগর ওময়বসাইট স্কভস্কজট করমত পামরর্। তাছা া, 
এই বসমন্ত DEC প্রায় 1.5 স্কমস্কলয়মর্র কাছাকাস্কছ এক বছর বয়সী ঘলক ট্রাউট, স্কেলমেড 
(steelhead), লযান্ডলকড সযালমর্ (landlocked salmon), ঘেক (splake) ও ঘকামো সযালমর্ 
(coho salmon) স্কশকার করমব। মৎসয স্কশকার ঘেমটর ক্রমবধনমার্ মৎসয স্কশকার ক্রী া স্কশেমক 
সোয়তা কমর ো প্রস্কত বছর অ্েননর্স্কতক কমনকামণ্ড প্রায় 1.8 স্কবস্কলয়র্ মাস্ককন র্ ডলার ঘোগ কমর।  
  

###  
  

 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/100348.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/100348.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/115909.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/115909.html
http://www.dec.ny.gov/press/116829.html
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-new-yorks-trout-and-salmon-fishing-season-april-1-0
http://www.dec.ny.gov/outdoor/30465.html
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