
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা এই সপ্তাম্বে বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে বির্ামূম্বলে মাছ ধরার বিম্বর্র (FREE FISHING 

DAYS) স্ট াষণা কম্বরম্বছর্  
  

ছয়টি বির্ামমূ্বলে মাছ ধরার বিম্বর্র মম্বধে রম্বয়ম্বছ 29 স্টে এিং 30 স্টে জরু্ যা স্টেলাধুলা উপম্বভাগ 
করার জর্ে আম্বরা স্টিবে মার্ুষম্বক উৎসাবেত করার জর্ে প্রিার্ করা েম্বয়ম্বছ  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র ক্রীডা মৎসে বেল্প িছম্বর অর্ননর্বতক কাযনক্রম্বম আর্ুমাবর্ক 3 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 

উৎপাির্ কম্বর, যা সারা রাজে জমু্বড প্রায় 20,000 কাজম্বক সমর্নর্ কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র বানিন্দারা নবর্ামূমযয মাে ধরমে 
পামরর্ রাজয জমুে 7,500 হ্রদ ও পুকুমর বা 70,000 মাইমযর র্দী ও খানেগুনযমে 2019 িামযর 
29-30 ঘে জরু্ িপ্তামের ঘেমষ। নর্উ ইয়মকন র নি নিনেিং উইকএন্ডগুনয (Free Fishing 
Weekends) আমরা ঘবনে মার্ুষমক উৎিানেে করমব - এই ঘখযায় োরা দক্ষ বা র্েুর্, ো 
নর্নবনমেমষ - বাইমর োওয়ার জর্য এবিং বহু নবশ্বমামর্র মাে ধরার উপযব্ধ িমুোগগুনয উপমভাগ 
করার জর্য।  
  
"নর্উ ইয়কন  ঘেট োজার োজার হ্রদ এবিং 70,000 মাইয র্দী ও খানের আবািস্থয ো অ্িাধারণ 
মাে ধরার িুমোগ প্রদার্ কমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নি নিনেিংময়র নদর্গুনয অ্মপোদার এবিং 
অ্নভজ্ঞ ঘমেুমেমদর, উভয়মকই, িুমোগ কমর ঘদয় নর্মজমদর এই ঘখযাটি ঘেষ্টা কমর ঘদখার অ্থবা 
অ্র্যার্যমদরমক এম্পায়ার ঘেট জমুে নবশ্বমামর্র মাে ধরার এবিং িুন্দর গন্তবযগুনযর িামেে পনরেয় 
কনরময় ঘদয়।"  
  
গভর্নর কুওমমার NY ওমপর্ ির নর্উ ইয়কন  নিনেিং অ্যান্ড োনটিং ইনর্নেময়টিমভর (NY Open for 
Fishing and Hunting Initiative) অ্িংে নেমিমব নি নিনেিং ঘে ঘপ্রাগ্রামটি পনরমবে িিংরক্ষমণর 
নবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) দ্বারা প্রোনিে েয়। 28ঘে 
ঘিমেম্বর (জােীয় নেকার ও মােধরা নদবি), এবিং 11ই র্মভম্বর (ঘভমটরান্স ঘে) িে 2019 
িামযর জর্য েয়টি পনরকনিে নদমর্র মমধয রময়মে আিন্ন নি নিনেিং ঘেজ। নি নিনেিং ঘেজ 1991 
িাময শুরু েময়নেয োরা মাে ধমরর্ র্া োমদর এই আকষনণীয় ঘখযার িুমোগ কমর নদমে নবর্া 
খরমে, ঘযামকমদর একটি র্েুর্ েমখর িামথ পনরেয় কনরময় নদমে এবিং নর্উ ইয়কন  ঘেমটর মাে 
ধরার যাইমিন্স নকর্মে উৎিানেে করমে োমে এই ঘখযাটি িমথনর্ যাভ কমর। 2014 িাময গভর্নর 
দ্বারা স্বাক্ষনরে আইর্টি প্রনে বের অ্র্ুমমানদে রাজযর্যাপী নবর্ামূমযযর মাে ধরার নদর্গুনযর িিংখযা 
দইু ঘথমক বানেময় ঘোময।  

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


  
"সু্কয আর্ুষ্ঠানর্কভামব বন্ধ থাকমব এবিং পনরবামরর িামথ গ্রীমের েুটি শুরু করার জর্য আপর্ার 
বাচ্চামদর মাে ধরমে নর্ময় োওয়ার ঘেে আমরা ভামযাউপায় আর ঘর্ই", DEC কবমের্ার স্টিবসল 
স্টসম্বগাস িম্বলর্। "মাে ধরার জর্য জায়গা খুুঁজমে আপর্ামক অ্মর্ক দমূর ভ্রমণ করমে েমব র্া। 
নর্উ ইয়কন  প্রেুর পনরমামণ মৎিয িম্পদ িে আেীবনাদপ্রাপ্ত এবিং বানের কামে অ্মর্ক বে িুমোগ 
রময়মে, আপনর্ ঘেখামর্ই থাকুর্ র্া ঘকর্। মাে ধরার অ্মর্ক মজা, নকন্তু প্রকৃনের ো নকেু 
ঘদওয়ার আমে োর অ্নভজ্ঞো কমর ঘে িময় কাটামর্া েয় ো েয িব ঘেময় বে পুরষ্কার।"  
  
নি নিনেিং ঘেজ ঘপ্রাগ্রাম োোও, NY ওমপর্ ির নিনেিং অ্যান্ড োনটিং িিংস্থাগুনয এবিং গ্রুপগুনযমক 
নবর্ামূমযয নিনেিং নিনর্ক ঘোে করার অ্র্ুমনে ঘদয়। মাে ধরমে নেখমে োর্ এমর্ বযনিরা িারা 
ঘদমে DEC এবিং অ্র্যার্য ঘগাষ্ঠীমদর দ্বারা পনরোনযে নবনভন্ন মাে িিংক্রান্ত নেক্ষামূযক ঘপ্রাগ্রামমর 
িুনবধা নর্মে পামরর্। 2019 নি নিনেিং নিনর্মকর একটি িমূ্পণন োনযকা নর্য়নমে আপমেট করা 
েয়। আিন্ন নিনর্কগুনযর মমধয রময়মে ইে আইনযমপ 27ঘে জরু্, িামিাক কাউনটমে; 28 জরু্ 
েুময়মভিযাট, কযনম্বয়া কাউনটমে; এবিং 29ঘে জরু্ টামেমো, অ্মরঞ্জ কাউনটমে।  
  
নি নিনেিং ঘেমে অ্িংেগ্রেণকারীমদর মমর্ কনরময় ঘদওয়া েয় ঘে, মাে ধরার যাইমিমন্সর প্রময়াজমর্ 
নবর্ামূমযয মাে ধরার নদর্গুনয মকুব করা েয়, অ্র্যার্য মাে ধরার নর্য়মগুনয কােনকর থামক। 
নবর্ামূমযয মাে িিংক্রান্ত নিনর্মক বা নি নিনেিং ঘেমজ অ্িংেগ্রেণ র্া করময, 16 বের বয়িী এবিং 
োর ঘেময় বেমদর অ্বেযই একটি োযর্াগাদ করা ঘেট নিনেিং যাইমিন্স থাকমে েমব নর্উ ইয়মকন  
মামের জর্য। মাে ধরার যাইমিন্স এখর্ ক্রময়র োনরখ ঘথমক 365 নদমর্র জর্য ববধ থামক। 
মাে ধরার যাইমিন্স ঘকর্ার নবষময় আমরা েথয DEC এর ওময়বিাইমট পাওয়া োমব।  
  
আপর্ার কাোকানে মাে ধরার িুমোগ িম্পমকন  জার্মে, DEC এর ওময়বিাইমট মাে ধরার স্থার্িমূে 
পৃষ্ঠাগুনযমে োর্।  
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