
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/21/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে স্টনাম্বমািাইল স্টেইল স্টমরামত ও রক্ষণাম্বিক্ষম্বণর জর্ে 4.2 

বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িরাম্বের স্ট াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  

বির্ামমূ্বলের স্টনাম্বমািাইল সপ্তাহান্ত শুরু হম্বি 25-27 জারু্য়াবর  

  

প্রচারণামলূক সপ্তাহাম্বন্তর জর্ে স্টেম্বটর িাইম্বরর স্টনাম্বমািাইলারম্বির জর্ে বর্িন্ধর্ বি মওকুি করা 
হম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট জমুে স্টনোমমোবোইল স্টেইল স্টমরোমত ও রক্ষণোমবক্ষমণর জর্য 4.2 

নমনলয়র্ মোনর্ন র্ ডলোর বরোমের স্ট োষণো নিময়মের্ এবং 25-27 জোর্য়ুোনররেুটির নির্মর্ স্টেমটর বোইমরর ও 

র্োর্োনডয়োর্ স্টনোমমোবোইলোরমির জর্য নবর্োমূমলযর স্টনোমমোবোইল সপ্তোহোন্ত স্ট োষণো র্মরমের্। প্রচোরণোমূলর্ সপ্তোহোন্ত 

চলোর্োলীর্, স্টেমটর বোইমরর যথোযথভোমব নর্বন্ধর্ ও বীমোরৃ্ত আগ্রহী স্টযসব স্টনোমমোবোইলোর নর্উ ইয়মর্ন র 

10,400 মোইল-নবনিষ্ট স্টনোমমোবোইল স্টেইল রোইড র্রমত চোর্ তোমির জর্য নর্উ ইয়মর্ন র নর্বন্ধর্ মওকুফ র্রো 
হময়মে।  

  

"চোরটি স্টমৌসুমমর সবর্টিমতই নর্উ ইয়মর্ন র প্রোরৃ্নত স্টসৌন্দযন অর্র্য। আমোমির অর্র্যসোধোরণ িীতর্োলীর্ ভূিিৃয 
উপমভোগ র্রমত স্টনোমমোবোইলোরমির জর্য রময়মে বযোপর্ আর্োমরর নবমর্োির্ স্টেইল নসমেম", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। "স্টেইলগুমলো ভোমলো অবস্থোয় রোখমত এবং নবর্োমূমলযর স্টনোমমোবোইল সপ্তোহোমন্তর জর্য আরও নবি 

পযনটর্মর্ আমোমির স্টেমট ভ্রমমণ উৎসোনহত র্রমত অথনোয়মর্র মোধযমম আমরো আপমেট পযনটর্ অথনর্ীনতর 

নবর্োি এবং ভনবষৎ প্রজমের জর্য আউটমডোর স্টেইল ঠির্ রোখোয় সহোয়তো র্রনে।"  

  

এই িীমত স্টনোমমোবোইল স্টেইল স্টমরোমমতর জর্য নর্উ ইয়মর্ন র স্থোর্ীয় র্নমউনর্টিগুমলোমর্ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট 4.2 

নমনলয়র্ মোনর্ন র্ ডলোর নিমে। স্টনোমমোবোইলোরগণ যোমত নর্রোপমি তোমির রোইড উপমভোগ র্রমত পোমরর্ স্টসজর্য 
এই স্টেইল অর্ুিোর্ স্টেট জমুে নর্ধনোনরত 10,400 মোইল স্টেইলমর্ সহোয়তো র্রো হমব। স্থোর্ীয় অর্ুিোর্ র্মনসূনচটি 

স্টেট নডপোটন মমন্ট অব স্টমোটর নভর্ল (State Department of Motor Vehicles)-র্তৃন র্ সংগৃহীত 

স্টনোমমোবোইল নর্বন্ধর্ নফ স্টথমর্ অথনোনয়ত, উমেখয এসব নফ স্টনোমমোবোইল স্টেইল স্টডমভলপমমন্ট এন্ড স্টমইর্মটমর্ন্স 

ফোন্ড (Snowmobile Trail Development and Maintenance Fund)-এ জমো হয়। র্োউনন্ট ও স্টপৌর 

সরর্োরগুমলো এসব অর্ুিোর্ স্টেমটর প্রোয় 230টি স্টনোমমোবোইল ক্লোবমর্ নবতরণ র্মর, যোরো স্টেইলগুমলো পনরচযনো ও 

রক্ষণোমবক্ষণ র্মর।  

  

বর্ম্বে কাউবি-বভবিক প্রিি টাকার বহম্বসি প্রিার্ করা হম্বলা:  
  

কোবিটাল বরবজয়র্    



Albany  $12,984  

Greene  $3,312  

Rensselaer  $40,452  

Saratoga  $56,784  

Schenectady  $6,684  

Warren  $69,240  

Washington  $110,520  

স্টমাট  $299,976  

  

স্টসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন     
Cortland  $96,252  

Madison  $148,860  

Onondaga  $93,240  

Oswego  $229,464  

Cayuga  $107,196  

স্টমাট  $675,012  

  

বিঙ্গার স্টলকস    
Genesee  $72,576  

Livingston  $18,144  

Monroe  $37,584  

Ontario  $31,032  

Orleans  $42,336  

Seneca  $7,896  

Wayne  $64,512  

Wyoming  $146,376  

স্টমাট  $420,456  

  

বমড-হাডসর্ ভোবল    
Delaware  $103,200  

স্টমাট  $103,200  

  

স্টমাহক ভোবল    
Fulton  $61,932  

Herkimer  $191,592  

Montgomery  $65,052  

Oneida  $281,376  

Otsego  $121,668  

Schoharie  $66,696  

স্টমাট  $788,316  

  

র্র্ন কাবন্ট্র    
Clinton  $102,060  



Essex  $50,232  

Franklin  $81,864  

Hamilton  $175,536  

Jefferson  $69,612  

Lewis  $283,920  

St. Lawrence  $192,816  

স্টমাট  $956,040  

  

সাউিার্ন টিয়ার    
Broome  $38,976  

Chenango  $105,852  

Schuyler  $24,588  

Steuben  $42,084  

Tioga  $52,512  

Tompkins  $32,352  

স্টমাট  $296,364  

  

িবিম বর্উ ইয়কন     
Allegany  $111,348  

Cattaraugus  $153,204  

Chautauqua  $229,176  

Erie  $186,096  

Niagara  $21,840  

স্টমাট  $701,664  

    

  

বডিাটন ম্বমি অি এর্ভায়রর্মম্বর্টাল কর্জারম্বভেম্বর্র (Department of Environmental 

Conservation, DEC) কবমের্ার স্টিবসল স্টসম্বগাস িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন -এর নপ্রেোইর্ স্টেইল স্থোর্ীয় 

অনধবোসী ও পযনটর্মির চমৎর্োর স্টনোমমোবোইল অনভজ্ঞতো প্রিোর্ র্মর। স্টেট জমুে রোইমডর সময়, 

স্টনোমমোবোইলোরগণ নবনভন্ন ধরমর্র স্টেইমলর অনভজ্ঞতো পোমবর্। নর্উ ইয়র্ন -এর স্টনোমমোবোইল স্টেইমল গভর্নর 

কুওমমো‘র নবনর্ময়োগ স্টর্বল স্থোর্ীয় স্টেইল বযবহোরর্োরীমিরই উপরৃ্ত র্রমব র্ো, বরং এসব এলোর্োয় আরও 

স্টবনি সংখযর্ পযনটর্মর্ আরৃ্ষ্ট র্রমব। আসন্ন নবর্োমূমলযর স্টনোমমোবোইল সপ্তোহোন্তটি সবোর জর্য অর্র্যসোধোরণ 

স্টেইলগুমলো পনরিিনর্ এবং নর্উ ইয়র্ন -এর প্রোরৃ্নতর্ স্টসৌন্দযন উপমভোমগর িোরুণ এর্টি সুমযোগ ততনর র্রমব।"  

  

িাকন , বিম্বর্াির্ ও ঐবতহাবসক স্থাির্া সংরক্ষণ অবিম্বসর (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation) কবমের্ার স্টরাজ হাম্বভন  িম্বলর্,"গভর্নর কুওমমো‘র স্টর্তৃমে, নর্উ ইয়র্ন  স্টেট 

আরও স্টবনি সংখযর্ বনহরোগত আগ্রহী িীতর্োলীর্ পযনটর্মর্ এম্পোয়োর স্টেট (Empire State) পনরভ্রমমণর 

সুমযোগ র্মর নিমে। এসব অর্ুিোর্ স্টেইল নসমেম-স্টর্ স্থোর্ীয় অনধবোসীমির জর্য ও িীতর্োলটো নর্উ ইয়র্ন -এ 

র্োটোমত চোওয়ো পযনটর্মির জর্য নর্রোপি ও পোনরপোটি রোখমব।"  

  

এম্পায়ার স্টেট স্টডম্বভলিম্বমি (Empire State Development) এর স্টপ্রবসম্বডি, প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া এিং কবমের্ার হাওয়াডন  স্টেমবি িম্বলর্, "আমোমির অর্র্য স্টনোমমোবোইল স্টেইল অনভজ্ঞতো লোমভ 



নর্উ ইয়র্ন  স্টেট ভ্রমণ পনরর্ল্পর্ো র্রোর সময়, আনম সবোইমর্ এর্টু স্টবনি সময় এখোমর্ থোর্মত উৎসোনহত 

র্রমবো যোমত তোরো আমোমির স্থোর্ীয় সুমযোগ-সুনবধো এবং নবশ্বমসরো আর্ষনণীয় স্থোর্গুমলো  ুমর স্টিখমত পোমরর্, 

পোিোপোনি আমোমির অর্র্য খোবোর ও পোর্ীয় পরখ র্মর নর্মত পোমরর্।"  

  

বর্উ ইয়কন  স্টেট বডিাটন ম্বমি অি স্টমাটর বভকল (Department of Motor Vehicles, DMV)-এর 

বর্িনাহী উি-কবমের্ার স্টটবর ইগোর্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  স্টেট-এ স্টর্বল প্রোরৃ্নতর্ স্টসৌন্দযন পনরমবনষ্টত 

িোরুণসব স্টনোমমোবোইল স্টেইলই স্টর্ই, নডএমনভ (DMV)-স্টত আমরো স্টেমটর এবং স্টেমটর বোইমরর আগ্রহীমির 

নর্বন্ধর্ প্রনিয়ো সহমজ ও দ্রুততোর সোমথ সম্পন্ন র্নর। অর্লোইমর্ স্টর্বল র্ময়র্টি নক্লমর্ই, রোইডোরগণ স্টেইমল 

স্টর্মম পেমত পোরমবর্। আপনর্ স্টেনডং, নিনয়ং যোই র্মরর্ বো নর্উ ইয়মর্ন র অর্যোর্য িীতর্োলীর্ স্টয সনুবধোই 
উপমভোগ র্মর, আমোমির পরোমিন হমে আপর্োরো িোনয়েিীল আচরণ র্রুর্।"  

  

বর্উ ইয়কন  স্টেট স্টনাম্বমািাইল এম্বসাবসম্বয়ের্ (New York State Snowmobile Association)-এর 

বর্িনাহী িবরচালক স্টডাবমবর্ক জোকাংম্বগম্বলা িম্বলর্, "িীতর্োলীর্ পযনটর্ অথনর্ীনতর অংি নহমসমব 

স্টনোমমোবোইনলং প্রসোর র্রোয় গভর্নরমর্ ধর্যবোি। যোরো নর্উ ইয়র্ন  স্টেইল চেমত আমসর্ তোরো আমোমির স্টেমটর 

রোইনডং তবনচত্র্য স্টিমখ খুিী হমবর্। যোরো এর্বোর এখোমর্ আসমবর্ তোরো বোরবোর নফমর আসমত চোইমবর্ যো 
স্থোর্ীয় অথনর্ীনতমত অবিোর্ রোখমব। আপনর্ স্টযখোমর্ই রোইড র্মরর্, স্টসখোর্র্োর স্টর্োমর্ো ক্লোমব স্টযোগ নিমত 

ভুলমবর্ র্ো এবং সুমযোগ থোর্মলই স্টেেোমসবর্ স্টহোর্!"  

  

তুষোরপোমতর পনরমোণ ও অর্যোর্য নবষময়র উপর নভনি র্মর স্টেইমলর অবস্থো নভন্ন হমত পোমর। স্টেইমলর অবস্থো ও 

রক্ষণোমবক্ষমণর আপমডট জোর্মত স্থোর্ীয় স্টনোমমোবোইল ক্লোবগুমলোর ওময়বসোইমট স্টচোখ রোখুর্। নর্উ ইয়র্ন  স্টেট 

স্টনোমমোবোইল এমমসোনসময়ির্ (New York State Snowmobile Association)-এর ওময়বসোইট -এ 

স্টনোমমোবোইল ও স্টনোমমোবোইল ক্লোব সম্পমর্ন  তথয রময়মে। স্টেট স্টনোমমোবোইল স্টেইল স্টর্টওয়োর্ন -এর মোর্নচত্র্ নর্উ 

ইয়র্ন  স্টেট পোর্ন স (New York State Parks)-এর ওময়বসোইমট এখোমর্ পোওয়ো যোমব।  

  

নডএমনভ (DMV) নর্উ ইয়র্ন -এর রোইডোরমির স্মরণ র্নরময় নিমে স্টয স্টনোমমোবোইল নর্বন্ধর্ অবিযই বোৎসনরর্ 

র্বোয়র্ র্রমত হমব। নডএমনভ (DMV) স্টনোমমোবোইলোরমিরমর্ নডএমনভ ওময়বসোইট-এ অর্লোইমর্, ডোর্মযোমগ 

অথবো সরোসনর নডএমনভ অনফস-এ তোমির নর্বন্ধর্ র্বোয়মর্র সুমযোগ নিমে। স্টনোমমোবোইল নর্বন্ধর্ নফস 100 

ডলোর, নর্ন্তু স্টনোমমোবোইলোর যনি স্থোর্ীয় স্টর্োমর্ো ক্লোমবর সিসয হর্, তোহমল এটি 45 মোনর্ন র্ ডলোমর স্টর্মম আসমত 

পোমর। নবর্োমূমলযর স্টনোমমোবোইল সপ্তোহোমন্ত অংিগ্রহণর্োরীগণমর্ অবিযই সঠির্ভোমব তোমির নর্জে 

স্টেট/র্োর্োডোর প্রমিমি নর্বনন্ধত হমত হমব এবং তোমির নর্জে স্টেট/ প্রমিমির বোধযবোধর্তো অর্ুযোয়ী প্রমযোজয 
বীমো সনুবধো থোর্মত হমব। নর্উ ইয়মর্ন র বোইমরর অনধবোসী যোরো এই প্রচোর সপ্তোহোমন্তর আমগ বো পমর নর্উ ইয়র্ন  
স্টেমটর স্টনোমমোবোইল বযবহোর র্রমত চোর্ তোরো 15-নিমর্র নর্বন্ধর্ স্টপমত ও তোমির স্টনোমমোবোইলতৎক্ষণোৎ রোইড 

র্রমত স্টেমটর বোইমরর স্টনোমমোবোইল রোইডোরমির জর্য এর্ওয়োইএস নর্বন্ধর্ (NYS Registration for Out-

of-State Snowmobile) বযবহোর র্রমত পোরমবর্। নডএমনভ ডোর্মযোমগ এর্টি স্থোয়ী নর্বন্ধর্ পোঠিময় নিমব।  

  

িীতর্োলীর্ ভ্রমণ স্টেমটর অথননর্নতর্ প্রবৃনিমত সহোয়তো র্মর চলমে এবং গত বের িিনর্োথীমির বযয় স্টথমর্ 

13.5 নবনলয়র্ মোনর্ন র্ ডলোর রোজে আয় হময়মে। নর্উ ইয়র্ন  স্টেট-এর িীতর্োলীর্ পযনটর্ সংিোন্ত আরও তথয 
www.iloveny.com/winter ওময়ব সোইমট এবং I LOVE NEW YORK র্োমর্ নবর্োমূমলযর স্টমোবোইল 

অযোপটিমত পোওয়ো যোমব যো iTunes ও Google Play অযোপ স্টেোর স্টথমর্ অথবো 
www.iloveny.com/mobile ওময়বসোইট স্টথমর্ ডোউর্মলোড র্রো যোমব।  

http://nysnowmobiler.com/ride-ny-trails/
https://parks.ny.gov/recreation/snowmobiles/maps.aspx
https://dmv.ny.gov/node/1976
https://dmv.ny.gov/offices
https://transact2.dmv.ny.gov/SnowmobileOutofState/
https://transact2.dmv.ny.gov/SnowmobileOutofState/
http://www.iloveny.com/winter
http://www.iloveny.com/mobile


  

2011 সোমল পট্সডযোম স্টেট ইউনর্ভোনসনটি (State University at Potsdam)-এর এর্ গমবষণোয় স্টিখো যোয় 

স্টয স্টেমটর স্টনোমমোবোইল র্নমউনর্টির প্রোয় 868 নমনলয়র্ মোনর্ন র্ ডলোমরর স্টমৌসুমী অথননর্নতর্ প্রভোব রময়মে। 

নর্উ ইয়র্ন  স্টেট 45 র্োউনন্ট জমুে, যোরো 200টিরও স্টবনি ক্লোব চোলোয় এবং 51 স্টপৌর স্পন্সমরর সোহোমযয চমল, 

স্টেটবযোপী স্টনোমমোবোইল স্টেইল নসমেম (Statewide Snowmobile Trail System)-এর মোধযমম স্টনোমমোবোইল 

রোইডমর্ সহোয়তো র্মর। স্টনোমমোবোইল সংিোন্ত আরও তমথযর জর্য, parks.ny.gov সোইটটি পনরিিনর্ র্রুর্। 

স্টেট লযোন্ডস-এ স্টনোমমোবোইল সংিোন্ত আরও তমথযর জর্য এখোমর্ নডইনস (DEC) ওমববসোইটটি পনরিিনর্ 

র্রুর্।  

  
  

###  
  

 
অনতনরক্ত তথয স্টপমত স্টিখুর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়র্ন  স্টেট | এনিনর্উটিভ স্টচম্বোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

আর্সোবস্ক্রোইব র্রুর্ 

 

https://parks.ny.gov/recreation/snowmobiles/
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7718.html
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES3F2B6BCA3974B07D8525836A0068DCEA00000000000000000000000000000000

