
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা ব্লাক বিস বসের্ জমু্বর্র 15 তাবরখ শুরুর কথা ব াষণা কম্বরম্বের্  
 

বেট জমু্বে সকল আয়তম্বর্র জলােম্বয় বিস খুুঁম্বজ পাওয়া বেম্বত পাম্বর এিং প্রারবিক অোংলাম্বরর 
জর্ে দারুণ একটি সুম্বোগ অফার করা বেম্বত পাম্বর  

  
বপাটন  বফবেং প্রবত িেম্বর আর্ুমাবর্ক 1.8 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অথনর্বতক কােনক্রম সৃবি 

কম্বর  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েমরমের্ ঘে বড় মখুওয়ালা ঘবস ও ঘোট মুখওয়ালা 
ঘবসসহ ব্লাে ঘবমসর জর্য নর্উ ইয়মেন র ঐনিহযবাহী েৃনষ ঘসশর্টি শনর্বার, জরু্ 15 িানরমখ শুরু 
হমে এবং র্মভম্বর 30 িানরখ পেনন্ত চলমব। ব্লাে ঘবস ঘসশর্টি নর্উ ইয়মেন র ঘপাটন  নিনশং নশল্পমে 
সহায়িা েমর ো আর্ুমানর্ে প্রনি বেমর 1.8 নবনলয়র্ মানেন র্ ডলামরর অ্থনর্নিে োেনক্রম সৃনি 
েমর।  
  
"নর্উ ইয়েন  হমলা ঘেমশর অ্র্যিম ঘসরা ঘবস মাে ধরার জায়গা এবং সারা নবমের অ্যাংলারমেরমে 
আমামের জলাশময় মাে ধরার জর্য আেনষনি েমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "োরুণ ঘবস অ্যাংনলং 
সুনবধাগুনল আমামের ঘেমটর 7,500টি ঘলে, পুকুর এবং 70,000 মাইল র্েীমি ও প্রবামহ পাওয়া 
োমব এবং আনম নর্উ ইয়মেন র বাইমর সেলমে োরুণ মাে ধরার ঘসশর্টি উপমভামগর জর্য 
উৎসানহি েনর।"  
  
1 নডমসম্বর ঘথমে ঐনিহযগিভামব উমবাধমর্র আমগর নের্ পেনন্ত ঘবনশরভাগ ঘেমেই েযাচ অ্যান্ড 
নরনলজ ঘসশর্টি নবেযমার্ থামে। ঋিু ববনচেয, র্যযর্িম বে নয ও বেনর্ে সীমাবদ্ধিা থামে এবং 
অ্যাংলারগণমে মাে ধরমি োওয়ার পযমবন ঘেট নডপাটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমর্টাল ের্জারমভশর্ 
(Department of Environmental Conservation, DeC) এর মাে ধরার নর্য়মমর বিন মার্ 
নর্মেন নশোটি পড়মি উৎসানহি েরা হয়।  
  
ঘবসমাোর মযাগানজর্ (Bassmaster Magazine) অ্র্ুসামর 2018 সামলর উত্তরপযমবনর ঘসরা 25টি 
"ঘসরা ঘবস ঘলে" এর মমধয েয়টি সহ জািীয়ভামব স্বীেৃি ঘবস মাে নশোরীমের োমে নর্উ ইয়েন  
হমলা আিুর র। এটি ঘসন্ট লমরন্স নরভার (হাজার বীপ) ঘরনকং র্ম্বর 2, ঘলে ইনর র্ম্বর 3, 
ঘলে চযাম্পমলইর্ র্ম্বর 5, অ্র্াইডা ঘলে র্ম্বর 12, োউগা ঘলে র্ম্বর 13, এবং োিো ঘলে 
র্ম্বর 23 অ্ন্তভুন ক্ত েমর।  
  

http://www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/29956.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/58757.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/41034.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/36544.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/9230.html


 

 

এই সেল জলাশয়গুনল বাড়নি ঘবস মাে ধরার সুনবধা প্রোর্ েমর নেন্তু অ্যাংলারমের অ্র্যার্য 
অ্মর্ে নবেল্প থামে এবং বানড় ঘথমে েযমর নগময় এেটি মধুর আশ্রয় অ্র্ুসন্ধামর্র জর্য ভ্রমণ েরমি 
হমব র্া। ব্লাে ঘবস বযাপেভামব সারা ঘেমটর জলাশয়গুনলর মমধয ভাগ েরা হয় এবং িামের জর্য 
প্রচুর োরুণ মাে ধরার জায়গা আমে। অ্নধেন্তু সেল আয়িমর্র জলাশময় বড় ঘবস ধরা পরমি 
পামর এমর্নে স্থার্ীয় পুকুমরও। গি এে েশমে নডপাটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমর্টাল ের্জারমভশমর্র 
(DEC) মৎসনবে জীবনবজ্ঞার্ীরা 10 এেমরর মি ঘোট পুকুরসহ অ্মর্ে জলাশয় ঘথমে মামের 
সংখযা মযলযায়মর্র সময় 20 ইনি বেম নযর চাইমি প্রায় 200 ঘবস সংগ্রহ েমরমের্।  
  
বডপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্মম্বর্টাল কর্জারম্বভেম্বর্র কবমের্ার বিবসল বসম্বগাস িম্বলর্, "এেটি 
বড় বা ঘোট মখুওয়ালা ঘবমসর মমধয হুনেং এর চাইমি আরও ভয়ংের ঘপাটন নিনশংময়র নেেু 
নজনর্স থামে ঘেগুনল েুদ্ধ বাধামর্ার জর্য পনরনচি। আনম নর্উ ইয়েন বাসীমে িামের েন্ত্রপানি ধমর 
রাখমি, বাইমর ঘবর হমি এবং েনে িারা িামের নর্জস্ব ট্রনি ঘবস ধরমি পামর িা ঘেখমি আনম 
চযামলঞ্জ জার্াই।"  
  
প্রথম ঘপাটন নিস ধরার জর্য অ্র্ুসন্ধার্োরী প্রারনিে অ্যাংলারমের জর্য ঘবস হমলা এেটি োরুণ 
অ্পশর্। ঘবসগুনল উপকূল ও ঘর্ৌো উভয় মাধযমম সহমজই ধরা পমর এবং ওয়ানে নরনগং এর মি 
ঘসখামর্ প্রচুর পনরমামণ সাধারণ োেনেরী ঘেৌশল আমে ঘেটি িামের ধরার জর্য বযবহার েরা হমি 
পামর। মাে ধরার র্িুর্ অ্যাংলারমের িমথযর জর্য আমার মাে ধরার জর্য NY (I FISH NY) 
প্রারনিেমের নর্মেন নশো গাইড পড়মি উৎসানহি েরা হয়।  
  
মৎসনবেমের DEC বযুমরা অ্যাংলার অ্যানচভমমন্ট অ্যাওয়াডন  ঘপ্রাগ্রামমর মাধযমম বড় ঘপাটন নিস ধরা 
স্বীোর েমর। েযাচ অ্যান্ড নরনলজ েযাটাগনরমি বড় মুমখর ঘবস 20 ইনি বা িারও ঘবনশ এবং 
ঘোট মুমখর ঘবস 18 ইনি বা িারও ঘবনশমে পুরস্কামরর জর্য ঘোগয নহমসমব ধরা হয়। গি বের 
23.5 ইনি পেনন্ত বড় মুমখর 23 ঘবস এবং 22.5 ইনি পেনন্ত 45টি ঘোট মুমখর ঘবস প্রমবশ 
েমরনেল। েনে এই বেমর এেটি বড় ঘবস িারা ধমর থামে িাহমল অ্যাংলারমের DEC এর সামথ 
ঘোগামোগ এ উৎসানহি েরা হয়।  
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