
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

11 র্ম্বভের বির্ামূম্বলে মাছ ধরার বিম্বর্র মাধেম্বম ভভম্বেরার্ম্বির সম্মার্ জার্াম্বির্ গভর্নর কুওম্বমা 
এিং বর্উ ইয়কন  ভেে  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র ভভম্বেরার্ম্বির সম্মার্ জার্াম্বে এিং বর্উ ইয়কন িাসীম্বির আউেম্ব াম্বর ভেম্বে এিং 
রাম্বজের মাছ ধরার সুম্বোগ উপম্বভাগ করম্বে উৎসাবিে করম্বে মাছ ধরার লাইম্বসম্বের 

প্রম্বয়াজর্ীয়ো ভমৌকুফ করা িম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে, দর্উ ই়েমকন র অ্দিবাসী এবং অ্র্দিবাসীরা 
বুিবার, 11 র্মভম্বর ঘভমেরান্স ঘে-ঘে মাে িরার লাইমসন্স োডাই দবর্ামূমলয মাে িরমে পারমবর্। 
দর্উ ই়েমকন র দি দিদ ং ঘে আমরা ঘবদ  মার্ুষমক বাইমর োও়োর জর্য এবং বহু দবশ্বমামর্র মাে 
িরার উপলভয সুমোগগুদল উপমভাগ করার জর্য উৎসাদিে কমর। 2015 সামল গভর্নমরর স্বাক্ষদরে 
আইর্ ঘেেবযাপী দি দিদ ং ঘে-এর সংখ্যা বদৃির অ্র্ুমমাির্ ঘি়ে। এখ্র্ ঘেমক প্রদে বের 
ঘভমেরান্স ঘে-ঘক দি দিদ ং ঘে দিমসমব দর্দিনষ্ট করা িম়েমে।  
  
"ঠিক এখ্ামর্ এম্পা়োর ঘেমে, জাদের দকেু ঘসরা মাে িরার স্থার্ উপমভাগ করার সুমোগ প্রিার্ 
করার মািযমম ঘভমেরার্স ঘে দি দিদ ং ঘে আমামির ঘভমেরার্মির অ্বিার্ স্বীকার করার একটি 
উপা়ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আদম দবম ষজ্ঞ এমেলার ঘেমক শুরু কমর দ ক্ষার্দব  সবাইমক 
এই দবর্ামূমলয মাে িরার দিমর্র সুমোগ দর্মে এবং দর্উ ই়েমকন র ো দকেু আমে ো উপমভাগ 
করমে উৎসাদিে করদে।"  
  
গভর্নর কুওমমার দর্উ ই়েকন  ওমপর্ ির দর্উ ই়েকন  দিদ ং অ্যান্ড িাদটং ইদর্দ ম়েটিমভর (NY 
Open for Fishing and Hunting Initiative) অ্ং  দিমসমব দি দিদ ং ঘে ঘপ্রাগ্রামটি পদরমব  
সংরক্ষমণর দবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) দ্বারা প্র াদসে ি়ে। 
দি দিদ ং ঘে 1991 সামল শুরু িম়েদেল োরা মাে িমরর্ র্া োমির এই আকষনণী়ে ঘখ্লার সুমোগ 
কমর দিমে দবর্া খ্রমে, ঘলামকমির একটি র্েুর্  মখ্র সামে পদরে়ে কদরম়ে দিমে এবং দর্উ ই়েকন  
ঘেমের মাে িরার লাইমসন্স দকর্মে উৎসাদিে করমে োমে এই ঘখ্লাটি সমেনর্ লাভ কমর।  
  
পবরম্বিে সংরক্ষণ অবধিফের এর কবমের্ার, ভিবসল ভসম্বগাস িম্বলর্, "ঘভমেরান্স ঘে-ঘে দবর্ামূমলয 
মাে িরা আমামির স স্ত্র বাদির্ীর র্ারী-পুরুমষর ঘসবামক স্বীকৃদে প্রিার্ কমর এবং এো অ্দভজ্ঞ 
মাে দ কারীমির জর্য একটি বড সুমোগ ো এই ক্রীডা়ে বনু্ধ-বান্ধব এবং আত্মী়েমির সামে ঘিখ্া 
করার সুবণন সুমোগ প্রিার্ কমর। েখ্র্ আমরা সবাই COVID-19 এর দবস্তার ঘরামি কাজ করদে, 

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


 

 

েখ্র্ আমরা দর্উ ই়েকন বাসী স্থার্ী়ে দবমর্াির্মূলক কমনকামের ঘখ্াোঁমজ বাইমর োমে। পাদর্র 
কাোকাদে োকা়ে, রামের দকেু দবশ্বমামর্র দি াদর উপমভাগ করা, দরলাক্স িও়ো এবং মাে িরার 
ঘখ্লা সম্পমকন  আমরা জার্ার একটি েমৎকার উপা়ে।"  
  
দি দিদ ং ঘেমে অ্ং গ্রিণকারীমির মমর্ কদরম়ে ঘিও়ো ি়ে ঘে, মাে িরার লাইমসমন্সর প্রম়োজমর্ 
দবর্ামূমলয মাে িরার দির্গুদল মকুব করা ি়ে, অ্র্যার্য মাে িরার দর়্েমগুদল কােনকর োমক। দি 
দিদ ং ঘে-ঘে অ্ং গ্রিণ র্া করমল, 16 বের ব়েসী এবং োর ঘেম়ে বডমির অ্ব যই একটি 
িালর্াগাি করা ঘেে দিদ ং লাইমসন্স োকমে িমব দর্উ ই়েমকন  মাে িরার জর্য। মাে িরার 
লাইমসন্স ক্রম়ের োদরখ্ ঘেমক 365 দিমর্র জর্য ববি োমক। মাে িরার লাইমসন্স ঘকর্ার দবষম়ে 
আমরা েেয DEC এর ওম়েবসাইমে পাও়ো োমব।  
  
দর্উ ই়েমকন  মাে িরা এবং দ কার মাে এবং বর্যজীবর্ সম্পি এবং আবাসস্থমলর দজম্মািারীমের 
িারণা বেদর কমর, অ্দভজ্ঞ দ কারী এবং মাে দ কারীমিরমক োমির জ্ঞার্ অ্র্যমির সামে ভাগ কমর 
ঘর্ও়োর সুমোগ ঘি়ে এবং েরুণ দ কারী এবং মাে দ কারীমির পরাম ন প্রিামর্র মািযমম দ কার, 
মাে িরা এবং দবমর্াির্মলূক শুযটিংম়ে অ্ং গ্রিণমক অ্র্ুপ্রাদণে কমর। দর্উ ই়েমকন র দ কারী এবং 
মাে দ কারীরা অ্েনর্ীদেমে আর্ুমাদর্ক 4.9 দবদল়ের্ মাদকন র্ েলামরর অ্বিার্ রামখ্, ো 56,000 
োকদর এবং ঘেে ও স্থার্ী়ে 623 দমদল়ের্ েলামররও ঘবদ  কমরর ঘোগার্ ঘি়ে। আপর্ার 
কাোকাদে সুমোগ সম্পমকন  জার্মে, DEC এর ওম়েবসাইমে মাে িরার স্থার্ পদরি নর্ করুর্ অ্েবা 
দর্উ ই়েকন  মাে িরা, দ কার এবং বর্যপ্রাণী অ্যাপ োউর্মলাে করুর্।  
  
দর্উ ই়েকন  ঘেে COVID-19-এ রামের েলমার্ প্রদেদক্র়োর সম়ে জর্গণমক িাদ়েে ীল দবমর্ািমর্র 
কামজ দর্ম়োদজে োকার জর্য উৎসাদিে কমর োমে। এই  রমে, রাজযজমুড অ্সািারণ মাে িরার 
সুমোগ উপমভাগ করার সম়ে COVID-19 এর দবস্তার বন্ধ করার জর্য সেকন ো অ্বলম্বর্ করার 
বযাপামর এমেলারমির সমেের্ োকা উদেে। জর্দপ্র়ে আকষনণী়ে গন্তবযস্থমল, দবম ষ কমর ওসওম়েমগা 
কাউদটর সযামর্ র্িী, অ্যাংলার  র্ে সামাদজক িরূে কঠির্ করার জর্য েমেষ্ট উচ্চ িমে পামর। 
DEC জর্দপ্র়ে স্থামর্ সাইর্মবােন  স্থাপর্ করমে ো এমেলারমির এ বের মাে িরার সম়ে স্মােন  
িও়োর কো স্মরণ কদরম়ে দিমে:  
  

• সামাদজক িরূে কমপমক্ষ ে়ে িুে বযবিামর্;  
• মাস্ক - েখ্র্ আপদর্ সামাদজক িরূে বজা়ে রাখ্মে পারমবর্ র্া, দবম ষ কমর পাদকন ং লে 

এবং িুেপাে বরাবর েখ্র্ এটি পরুর্;  
• সম্ভব িমল দগ়োর ঘ ়োর করা এদডম়ে েলুর্;  
• সম্মার্ করুর্ স্থার্ সরবরাি কমর এবং বর্দেক ঘকৌদণক অ্র্ু ীলমর্র মািযমম আপর্ার 

সিকমী অ্যামেলার ও সংস্থার্টিমক এবং  
• আপদর্ কী এমর্মের্ ো গ্রিণ করুর্ বা ঝুদডগুদলমে আবজন র্া রাখ্রু্।  

  
একটি ঘর্ৌকা ঘেমক মাে িরা অ্যােলারমির দর্দিে করা উদেে ঘে এটি েমেষ্ট বড োই জািামজ 
োকা বযদিরা এমক অ্পমরর ঘেমক অ্ন্তে ে়ে িুে িমূর োমক। ঘর্ৌকা সংক্রান্ত দর্মিন দ কা এবং 

https://www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html
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https://www.dec.ny.gov/outdoor/7749.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/96470.html


 

 

দর্রাপত্তা সম্পমকন  আরও েমেযর জর্য ঘেে পামকন র ওম়েবসাইমে োর্ এবং ঘে স্মােন  * ঘে ঘসি * 
ঘে ঘলাকাল, সম্পমকন  দবস্তাদরে জার্ার জর্য DEC-এর ওম়েবসাইে দভদজে করুর্।  
  

###  
  

  

 
আরও সংবাি ঘপমে ঘিখ্ুর্ www.governor.ny.gov 

দর্উ ই়েকন  ঘেে | এদক্সদকউটিভ ঘেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
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