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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা েবর্িার, 26 সেম্বেের তাবরম্বে বি বিবেিং সে স াষণা কম্বরম্বের্

বর্উ ইয়কনিােীগণ বি বিবেিং সে-সত লাইম্বেন্স োড়াই মাে ধরম্বত পারম্বি
বর্উ ইয়ম্বকন স্বাদুপাবর্র মৎেে-বেকার িাবষন ক আর্ুমাবর্ক 2.14 বিবলয়র্ মাবকনর্ েলার
অর্ন নর্বতক কমন তৎপরতা েৃবি কম্বর, রাজ্েিোপী প্রায় 11,000 টি কমন ম্বেত্র ততরী কম্বর
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে শনর্বার, 26 ঘেমেম্বর র্যাশর্াল হানটিং
অ্যান্ড নিনশিং ঘে (National Hunting and Fishing Day) উপলমে নর্উ ইয়মকন র বানেন্দারা
নবর্ামূমলয মাে ধরমে পারমবর্ ো প্রনে বের নশকার, মাে ধরা এবিং নর্নদন ষ্ট লেযবস্তুমে গুনল
বষনমণর মমো আউটমোর কােনক্রমমর জর্য পানলে হয়।
"এটি েবারই জার্া আমে ঘে প্রনে বের শরমের শুরুর েময়টা মাে ধরার ঘেরা েুমোগ এবিং
নর্উ ইয়কন উত্তর-পূবান ঞ্চমলর নকেু ঘেরা হ্রদ, পুকুর, র্দী এবিং জলধারার োমে নমনলে হমে ো শুধু
অ্র্ুেন্ধামর্র জর্য অ্মপো করমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "মাে ধরা আমার পনরবার এবিং নর্উ
ইয়কন ঘেট জুমে োকা পনরবারগুমলার মমধয একটি ঐনেহয এবিং আনম অ্নভজ্ঞ এমেলার ঘেমক শুরু
কমর োরা এই নি নিনশিং ঘে-ঘে পূমবন কখমর্া অ্িংশগ্রহণ কমরর্নর্ োমদরমক েহ েবাইমক অ্িংশগ্রহণ
কমর বাইমর নকেু েময় একোমে কাটামর্ার আহ্বার্ জার্ানে।"
"নি নিনশিং ঘে েকল নর্উ ইয়কন বােীমক মাে ধরা এবিং বাইমরর কােনক্রম উপমভাগ করার েুমোগ
প্রদার্ কমর," সলিম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্ স াচু ল িম্বলর্। "ঘেমহেু আমরা COVID-19 মহামারীর
কারমণ চ্যামলমের মুমখামুনখ হময় আনে ঘেমেমে এটি নর্উ ইয়কন ঘেট ো অ্িার কমর োর
েবগুমলাই প্রমেযক বযনি এবিং পনরবারমক উপমভাগ করার েুমোগ কমর ঘদমব। আমরা গ্রীষ্ম ও
শরৎকামল নর্উ ইয়মকন আউটমোমরর েব মহৎ কামজর প্রচ্ার করমে এবিং ঘেটজুমে কনমউনর্টিমে
বেবােকারী নর্উ ইয়কন বােীমদর জীবর্োোর মার্ উন্নয়মর্ প্রনেশ্রুনেবদ্ধ।"
নর্উ ইয়কন ঘেট নেপাটনমমট অ্ব এর্ভায়রর্মমটাল কর্জারমভশর্ (Department of Environmental
Conservation, DEC) ঘেে টু নিশ ওময়বমপজ োরা োমদর পরবেী মাে ধরার পনরকল্পর্া করমে
প্রস্তুে োমদর জর্য একটি নর্ভন রমোগয উৎে। শুরু করমে আগ্রহী মৎে নশকারীমদর জর্য, আই নিশ
এর্ওয়াই নবনগর্ােন গাইে টু ঘিশওয়াটার নিনশিং আপর্ার মাে ধরার নেপ নর্বনাচ্র্ করা ঘেমক শুরু

কমর ঘকাোয় মাে ধরমে হমব এবিং মাে ধরার নর্য়মকার্ুর্ ঘবাঝা পেনন্ত েবনকেু েম্পমকন েেয
প্রদার্ কমর।
DEC কবমের্ার সিবেল সেম্বগাে িম্বলর্, "নি নিনশিং ঘে-ঘে অ্নভজ্ঞ এবিং র্বীর্ মৎে নশকারীমদর
নর্উ ইয়কন ঘেমট প্রচ্ু র মাে ধরার েুমোগ ঘদয়। ঘেমহেু আমরা েবাই COVID-19 মহামারীর েময়
েজাগ োকার ঘচ্ষ্টা করনে োই অ্মর্ক নর্উ ইয়কন বােী বানের কাোকানে নবমর্াদর্পূণন কােনক্রমমর
ঘখাোঁমজ বাইমর োমে। পানর্র উপর একটি নদর্ পুমরা পনরবামরর জর্য আর্ন্দদায়ক হমব এবিং অ্মর্ক
মার্ুষ আমামদর ঘেমটর হানটিং ও নিনশিং কনমউনর্টিমে ঘোগ ঘদমব।"
নর্উ ইয়কন বােীরা COVID-19 মহামারীর েময় আউটমোর কােনক্রম উপমভাগ করার আমরা অ্মর্ক
উপায় খুোঁজমে, DEC হানটিং ও ট্র্যানপিং লাইমেমের ঘরকেন ভাোর অ্নভজ্ঞো লাভ করমে। বে ঘগম
নশকার এবিং ট্র্যানপিং লাইমেে এবিং হনরণ মযামর্জমমট পারনমট (Deer Management Permits,
DMPs) নবক্রয় উমবাধর্ী নদমর্ আমগর বেমরর নবক্রময়র প্রায় নের্গুণ নেল, নবেীয় নদমর্ নবগুমণরও
ঘবনশ এবিং প্রেম দুই েপ্তামহর প্রায় নবগুণ নবনক্র হময়মে। এই বেন্ত পেনন্ত মাে ধরার লাইমেে
স্বাভানবমকর েু লর্ায় ঘবমেমে 15 শোিংশ। নিনশিং, হানটিং ও ট্র্যানপিং হমে আউটমোর কােনক্রম ো
COVID-19 মহামারীর েময় নর্রাপমদ পনরচ্ালর্া করা ঘেমে পামর ঘেমহেু এগুমলা প্রায়ই োমানজক
দূরত্ব বজায় ঘরমখ নর্খুোঁেভামব েম্পাদর্ করা োয়।
নি নিনশিং ঘে-গুমলামে, নর্উ ইয়মকন র বানেন্দা এবিং বানেন্দা র্র্ এমর্ বযনি ও পনরবারগুমলাও মাে
ধরার লাইমেে োোই নবর্ামূমলয মাে ধরমে পামর। নি নিনশিং ঘে-ঘে অ্িংশগ্রহণকারীমদর মমর্
কনরময় ঘদওয়া হয় ঘে, নি নিনশিং ঘে-গুমলামে েনদও মাে ধরার লাইমেমের শেন াবলী নশনেল করা
হয় েমব অ্র্যার্য মাে ধরার নর্য়মগুনল কােনকর োকমব। 2020 োমলর চ্ূ োন্ত নি নিনশিং ঘে 11
র্মভম্বর ঘভমটরাে নদবমে অ্র্ুনিে হমব। নি নিনশিং ঘে-ঘে অ্িংশগ্রহণ র্া করমল, 16 বের বয়েী
এবিং োর ঘচ্ময় বেমদর অ্বশযই একটি হালর্াগাদ করা ঘেট নিনশিং লাইমেে োকমে হমব নর্উ
ইয়মকন মাে ধরার জর্য। মাে ধরার লাইমেে এখর্ ক্রময়র োনরখ ঘেমক 365 নদমর্র জর্য ববধ
োমক। নিনশিং লাইমেে ঘকর্ার নবষময় নবস্তানরে েেয DEC-এর ওময়বোইমট পাওয়া োমব।
নর্উ ইয়মকন মাে ধরা এবিং নশকার মাে এবিং বর্যজীবর্ েম্পদ এবিং আবােস্থমলর নজম্মাদারীমত্বর
ধারণা বেনর কমর, অ্নভজ্ঞ নশকারী এবিং মাে নশকারীমদরমক োমদর জ্ঞার্ অ্র্যমদর োমে ভাগ কমর
ঘর্ওয়ার েুমোগ ঘদয় এবিং েরুণ নশকারী এবিং মাে নশকারীমদর পরামশন প্রদামর্র মাধযমম নশকার,
মাে ধরা এবিং নবমর্াদর্মূলক শুযটিিংময় অ্িংশগ্রহণমক অ্র্ুপ্রানণে কমর। নর্উ ইয়মকন র নশকারী এবিং
মাে নশকারীরা অ্েনর্ীনেমে আর্ুমানর্ক 4.9 নবনলয়র্ মানকন র্ েলামরর অ্বদার্ রামখ, ো 56,000
চ্াকনর এবিং ঘেট ও স্থার্ীয় 623 নমনলয়র্ েলামররও ঘবনশ কমরর ঘোগার্ ঘদয়।
নর্উ ইয়কন ঘেট COVID-19 ঘমাকামবলায় ঘেমটর চ্লমার্ প্রনেনক্রয়ার েময় জর্গণমক েমচ্ের্মূলক
নবমর্াদমর্র কামজ নর্ময়ানজে োকার জর্য উৎোনহে কমর োমে। এই শরমে, ঘেটজুমে অ্র্যার্য
জলাধারগুমলার পাশাপানশ র্ায়াগ্রা র্দীেহ ঘলক এনর এবিং ঘলক অ্টানরও উপর্দীমে োজা েযালমর্
এবিং ট্র্াউট মাে ধরা উপমভাগ করার েময় মৎে নশকারীমদর COVID-19-এর নবস্তার ঘরামধ

েেকন ো অ্বলম্বর্ করার বযাপামর েেকন োকা উনচ্ে। মৎে নশকামরর জর্নপ্রয় ঘকন্দ্রস্থল নবমশষ
কমর ওেওময়মগা কাউনটর েযালমর্ র্দী, এখামর্ মৎে নশকারীমদর উপনস্থনে ঘবনশ হওয়ার কারমণ
োমানজক দূরত্ব বজায় রাখা কঠির্ হমে পামর। মৎে নশকারীমদর এ বের মাে ধরার েময়
েমচ্ের্ভামব উনিনখে নবষয়ানদ স্মরণ ঘরমখ মাে ধরার জর্নপ্রয় স্থার্গুমলামে DEC োইর্মবােন
লানগময় নদমে:
•
•
•
•
•

োমানজক দূরত্ব একজমর্র ঘেমক আমরকজমর্র মমধয কমপমে েয় িু ট হমে হমব;
মাস্ক - েখর্ আপনর্ োমানজক দূরত্ব বজায় রাখমে পারমবর্ র্া, নবমশষ কমর পানকন িং লট
এবিং িু টপাে বযবহামরর েময় একটি মাস্ক পেুর্;
েম্ভব হমল নগয়ার ঘশয়ার করা ঘেমক বিরে োকুর্;
স্থার্ েরবরাহ কমর এবিং মৎে নশকামরর বর্নেকো প্রদশনমর্র মাধযমম আপর্ার েেী মৎে
নশকারী এবিং নরমোেনটির প্রনে ে করুর্; এবিং
আপনর্ ো নর্ময় এমেমের্ ো োওয়ার েময় েমে নর্ময় যার্ বা আবজন র্ার পামে রাখুর্।

ঘর্ৌকা ঘেমক মাে ধরা মৎে নশকারীমদর নর্নিে করমে হমব ঘে এটি েমেষ্ট বে োমে ঘর্ৌকায়
োকা বযনিরা এমক অ্পমরর ঘেমক অ্ন্তে েয় িু ট দূমর োকমে পামর। ঘর্ৌকা েিংক্রান্ত নর্মদন নশকা
এবিং নর্রাপত্তা েম্পমকন আরও েমেযর জর্য ঘেট পামকন র ওময়বোইমট োর্ এবিং ঘে স্মাটন * ঘে
ঘেি * ঘে ঘলাকাল, েম্পমকন নবস্তানরে জার্ার জর্য DEC-এর ওময়বোইট নভনজট করুর্।
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