
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/24/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা েবর্িার, সেম্বেের 28 তাবরম্বে মুক্ত মাছ ধরা বিিে স াষণা কম্বরম্বছর্  
  

জাতীয় বেকার ও বিবেিং সে (National Hunting and Fishing Day)-র স্বীকৃবতস্বরূপ 28 
সেম্বেেম্বরর জর্ে অর্ুষ্ঠাম্বর্র পবরকল্পর্া করা হম্বয়ম্বছ  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র অর্নর্ীবতম্বত বেকার এিিং মাছ ধরা 4.9 বিবলয়র্ মাবকন র্ েলাম্বররও সিবে অিিার্ 

রাম্বে এিিং 56,000 কাম্বজর স াগার্ সিয়  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেমেম্বর 28, 2019 তাররমে রর্উ ইয়মকন র 
বারেন্দারা ঘেট জমুে থাকা 7,500 হ্রদ ও পুকুর অ্থবা 70,000 মাইল র্দী ও োরেগুমলাে 
ঘেমকামর্াটিমত রবর্া লাইমেমে মুক্তভামব মাে ধরমত পারমবর্। এই ঘেলায় দক্ষ বা র্তুর্ োই ঘ াক 
র্া ঘকর্ আরও ঘবরি ঘলাকমক বাইমর আেমত এবং ঘেট জমুে প্রচুর রিকার এবং মাে ধরার 
েুমোগ উপমভাগ করমত উৎোর ত করার জর্য ঘেট জমুে জাতীয় রিকার এবং মাে ধরা রদবমে 
ঘবি কময়কটি অ্র্ুষ্ঠার্ আময়ারজত  মে।  
  
"মাে ধরা এবং রিকার রর্উইয়মকন র দী নকালীর্ ঐরত য, ঘেমকামর্া স্থামর্র চাইমত েবমচময় ঘবিী 
েুমোগ ে কামর এবং আমামদর রামজযর েরিয় িীো েম্প্রদায় চলমার্ েংরক্ষণ প্রমচষ্টামত েুব 
গুরুত্বপূণন অ্ংিীদার", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই িরর্বামর, রেপ রদময় মাে ধমর এমর্ র্তুর্ ও 
অ্রভজ্ঞ বযরক্ত এবং রিকারীমদরমক ঘবর  মত এবং পররবার ও বনু্ধমদর োমথ অ্র্ুরষ্ঠত রকেু রকেু 
অ্র্ুষ্ঠামর্ অ্ংিগ্র ণ করার মাধযমম প্রকৃরত উপমভাগ করার জর্য অ্থবা দমূর মামে প্রান্তমর েময় 
উপমভাগ করার জর্য উৎোর ত কররে।"  
  
রিকার, মাে ধরা, লক্ষযবস্তু শ্যযটিংময়র মমতা আউটম ার কােনিমমক অ্র্ুপ্রারণত করার উমেমিয 
র্যাির্াল  ারটং অ্যান্ড রিরিং ঘ  প্ররত বের ঘেমেম্বমরর চতুথন িরর্বার পারলত  য়। এ মামে 
গভর্নর কুওমমা 28 ঘেমেম্বর, 2019 ঘক, রর্উ ইয়কন  ঘেমট রিকার এবং মাে ধরার রদবে র মেমব 
স্বীকৃরত প্রদার্ কমর একটি ঘ াষণা জারর কমরমের্ এবং অ্ংিগ্র ণকারী, রামের প্রাকৃরতক েম্পদ এবং 
অ্থনর্ীরতর জর্য িীোর উপকাররতার স্বীকৃরত রদময়মের্।  
  
রিকার এবং মাে ধরা, মাে এবং বর্যজীবর্ েম্পদ এবং আবােস্থমলর রজম্মাদারীমত্বর ধারণা ততরর 
কমর, অ্রভজ্ঞ রিকারী এবং মাে রিকারীমদরমক তামদর জ্ঞার্ অ্র্যমদর োমথ ভাগ কমর ঘর্ওয়ার 
েুমোগ ঘদয়, এবং তরুণ রিকারী এবং মাে রিকারীমদর পরামিন প্রদামর্র মাধযমম রিকার, মাে ধরা 

https://protect2.fireeye.com/url?k=afcbc3e9-f3f36554-afc93adc-000babd9fa3f-90e7de21cc3e069a&q=1&u=http://www.nhfday.org/


 

 

এবং রবমর্াদর্মূলক শ্যযটিংময় অ্ংিগ্র ণমক অ্র্ুপ্রারণত কমর। রর্উ ইয়মকন র রিকারী এবং মাে 
রিকারীরা অ্থনর্ীরতমত আর্ুমারর্ক 4.9 রবরলয়র্ মারকন র্  লামরর অ্বদার্ রামে, ো 56,000 চাকরর 
এবং ঘেট ও স্থার্ীয় 623 রমরলয়র্  লামররও ঘবরি কমরর ঘোগার্ ঘদয়।  
  
রর্উ ইয়মকন র িীো লাইমেে, ঘকর্ার মাধযমম, রিকারী এবং মাে রিকারীরা মাে এবং বর্যজীবর্ 
েংরক্ষণ, আবােস্থল বরৃি এবং প্রাকৃরতক েম্পদ েুরক্ষায় আর্ুমারর্ক 75 রমরলয়র্ মারকন র্  লার 
ঘজাগাে করমত ে ায়তা কমর।  
  
বেপার্ন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্মম্বর্র্াল কর্জারম্বভেম্বর্র কবমের্ার সিবেল সেম্বগাে িম্বলর্, "রিকার 
আর মাে ধরা রর্উ ইয়মকন র লারলত বর রাঙ্গর্ কােনকলাপ। আমামদর রিকার ও মাে ধরার েমৃি 
ঐরত যমক স্বীকৃত প্রদামর্র মাধযমম, গভর্নর কুওমমা ঘেমেম্বর 28, 2019 ঘক আর্ুরষ্ঠকভামব রিকার 
ও মাে ধরা রদবে র মেমব ঘ ারষত কমরমের্, এবং পররমবি েংরক্ষণ দপ্তর (Department of 
Environmental Conservation, DEC) এই োপ্তার ক েুটিমত বাইমর ঘবররময় আোর জর্য েকল 
বয়মের রর্উ ইয়কন াবােীমদর আকষনণীয় েুমোগ প্রদার্ কমর আমামদর অ্ংিীদারমদর োমথ কাজ করমত 
ঘপমর গরবনত।"  
 
28 ঘেমেম্বমর জাতীয় রিকার এবং মাে ধরা রদবে উদোপমর্র জর্য রর্উইয়কন  ঘেট-এর 
আময়ারজত অ্র্ুষ্ঠামর্র মমধয রময়মে:  

• েকাল 9টা ঘথমক রবকাল 4টা পেনন্ত েযামর্ ররভার রিি  যাচারর (Salmon River Fish 
Hatchery)-ঘত উনু্মক্ত  র এবং পররবার রদবে (Open House and Family Day) ঘেোমর্ রেল, 
 যাচারর ভ্রমণ,  যাচাররর অ্ভযন্তরীণ কামজর পদন ার অ্ন্তরামলর ভ্রমণ, একটি দিনর্ পাটাতর্ ো 
ঘলাকজর্মক স্থার্ান্তররত েযামর্ ঘদোর েুমোগ ঘদয়, একটি ঘলজার শ্যযটিং এলাকা, মাে ধরা প্রদিনর্ী 
এবং রিক্ষাগত েুমোগ;c  

• জাতীয় রিকার এবং মাে ধরার রদবে রর্উ ইয়মকন  মুক্তভামব মাে রিকামরর রদবে, োর মামর্  মে 
ঘে ঘকউই ঘেমটর স্বাদপুারর্র মাে ধরমত পারমব এবং ঘকামর্া প্রকার মাে ধরার লাইমেে োোই;  

• DEC-এর প্রাপ্তবয়স্ক িযামজট রিকার (Youth Pheasant Hunt) েং টিত  য় 28 ও 29 ঘেমেম্বর 
রর্উ ইয়মকন র উত্তর ও পূবন অ্ংমি; আর  

• DEC এবং পাকন , রবমর্াদর্ এবং ইরত াে েংরক্ষণ দিতর (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation, OPRHP) িরর্বার, 28 ঘেমেম্বর েকাল 10টা ঘথমক দপুুর 2টা পেনন্ত 
প্রথমবামরর মত ঘবলমট ঘলক ঘেট পামকন  (Belmont Lake State Park) র্ারী রিরিং এক্সমপার 
(Women's Fishing Expo) আময়াজর্ করমে, ঘেোমর্ একটি আর্ন্দদায়ক ও অ্রু্মপ্ররণামূলক 
পররমবমি  ামত কলমম রর্মদনির্া এবং অ্রভজ্ঞতা-রভরত্তক রিক্ষণ প্রদার্ করা  য়।  

  
28 ঘেমেম্বর বা তার আমগ পাওয়া রিকামরর অ্রতররক্ত েুমোগগুমলার মমধয রময়মে প্রাথরমক  ংে 
ঘমৌেুম, রাি  গ্রাউে (Ruffed Grouse) (উত্তর অ্ঞ্চল), বা অ্যার রর্ ামক প্রাথরমক ভালুক 
ঘমৌেুম।  
  
এোোও এই িরমত প্রচুর মাে ধরার েুমোগও রময়মে:  

https://www.dec.ny.gov/permits/96306.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/21663.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/89821.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/9349.html
https://www.dec.ny.gov/press/118147.html
https://www.dec.ny.gov/press/118147.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/28888.html#Canada
https://www.dec.ny.gov/outdoor/28888.html#Canada
https://www.dec.ny.gov/outdoor/29457.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/28605.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/28605.html


 

 

• পারর্ িীতল  মে এবং ট্রাউট (Trout) পুকুর ও ঘরামত আমরা েরিয়  ময় উেমে। িরৎ  মে 
অ্যার রর্ ামকর ঘকামর্া পুকুমর ব্রুক ট্রাউট (Brook Trout) েন্ধামর্র আদিন েময়। ঘরাত ও র্দীমত 
দ্রুত মাে ধরাও পাওয়া োয়। ঘবিীরভাগ পারর্মতই 15 অ্মটাবমর ট্রাউমটর ঘমৌেুম ঘিষ  ময় োয়;  

• পযারেরিক োলমর্ এর জর্য ঘলক অ্টাররও বা আটলারটক েযামর্ এর জর্য ঘলক চযাম্পমলইমর্র 
িাো র্দীগুমলা ঘদেুর্। ঘলক এরর এবং ঘলক অ্টাররও অ্মর্ক িাো ঘথমক চমৎকার রেলম   মাে 
পাওয়া োয়; এবং  

• রর্উ ইয়মকন র েবনারধক রবসৃ্তত ঘপাটন রিি, লাজন মাউথ এবং স্মাটন মাউথ বামের েন্ধার্ করুর্, ো 
মটাক ঘথমক বামিমলা পেনন্ত ঘেট জমুে পাওয়া োয়।  

  
রর্উ ইয়কন  ঘেমটর রিকার এবং মাে ধরার আমরা েুমোগ েম্পমকন  জার্মত, www.dec.ny.gov 
পররদিনর্ করুর্।  
  

###  
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https://www.dec.ny.gov/outdoor/62216.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/62216.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/hunting.html
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