
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/24/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

জলিায় ুসপ্তা  চলাকালীর্, গভর্ নর হ াচুল বিঙ্গার হলকম্বসর সি নিৃ ৎ িেক্তিগত-

মাবলকার্াধীর্ উপকূম্বলর ভবিষ্েৎ বর্রাপত্তা বর্ক্তিত করম্বত চুক্তি হ াষ্ণা কম্বরম্বের্  

  

গভর্ নর বিঙ্গার হলকস অঞ্চম্বলর সি নিৃ ৎ িেক্তিগত-মাবলকার্াধীর্ পবতত জবমর 

উপকূম্বলর অংে, 470 একর হিল হেের্ লোক্তডং পোম্বর্ম্বলর পবরকবিত বর্লাম িাবতল 

করার জর্ে বর্উ ইয়কন হেট ইম্বলকট্রিক অোড গোস কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (New York State 

Electric and Gas Corporation, NYSEG) সাম্বি চুক্তি বর্ক্তিত কম্বরম্বের্  

  

গভর্ নর হেম্বটর বিপাটনম্বমন্ট অি পািবলক সাবভনস, বিপাটনম্বমন্ট অি 

এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনের্ এিং হেম্বটর পাকনগুবলম্বক কাইয়গুা হলক সংলগ্ন জবম 

সংরক্ষণ এিং অবত গুরুত্বপূণ ন জীম্বির প্রাকৃবতক িাসস্থার্ ও পাবর্র মাণ সুরক্ষার জর্ে 

NYSEG এর সাম্বি আম্বলাচর্ার িেিস্থা করম্বত বর্ম্বদনের্া বদম্বয়ম্বের্  

  

 জলবায় ুসপ্তাহ চলাকালীন, গভন নর কযাথি হহাচুল আজকক হ াষণা ককরকেন হে আপকেট 

ইউটটথলটট NYSEG, টম্পথকনস কাউথির কাইয়ুগা হলককর পূব ন পাকের 3,400 থিট থনখুুঁত 

উপকূলসহ 470 একর পথতত জথির জনয 11 অকটাবকরর থনলাি বাথতল করকব এবং 

সম্পদটটকক স্থায়ীভাকব রক্ষা করার জনয অগ্রবতী প্রকচষ্টা গ্রহণ করকব। হবল হেেন লযান্ডং 

থহকসকব পথরথচত, এই জথিকত রকয়কে থিঙ্গার হলককসর সব নবহৃৎ বযন্ি-িাথলকানাধীন উপকূল 

এবং এটট সংরক্ষণ ও গণ বযবহাকরর জনয খুকল হদওয়া অকনক থদন ধকরই একটট অগ্রাথধকার 

থহকসকব আকে।  

  

"হবল হেেন লযান্ডং হল থিঙ্গার হলকস অঞ্চকলর সব নবহৃৎ বযন্ি-িাথলকানাধীন উপকূল, আর 

েখন আিরা পথরকবকের উপর িানুকষর প্রভাকবর িলািল থনকয় থবতকন করথে, তখন আিাকদর 

অবেযই ভথবষযৎ প্রজন্মগুথলর জনয এিন অননয একটট জথির সংরক্ষকণর বযাপারটট থবকবচনা 

করা উথচত," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্।"ভাকলা ককপ নাকরট নাগথরক হকয় হেচ্ছায় জথির থনলাি 

বাথতল করাকত রান্জ হওয়ার জনয আথি NYSEG হক ধনযবাদ জানান্চ্ছ। বযন্িগত থনি নাণ 

পথরকবেগতভাকব সংকবদনেীল এই জথিটটর অপূরণীয় ক্ষথত করকত পারকতা, এবং থনলািটট েথদ 

সম্পন্ন হকতা, জনগকণর বযবহার ও সংরক্ষকণর জনয এই ভূথিটটকক অকু্ষণ্ণ রাখার সুকোগ 

থচরতকর হাথরকয় হেকতা।"  

  

গত থকেু সপ্তাহ ধকর, ককয়ক ডজন স্থানীয় জথির িাথলক, পথরকবে সংক্রান্ত গ্রুপ, এবং 

থনব নাথচত কি নকতনারা গভন নর হহাচুকলর অথিকস হোগাকোগ ককরকেন এবং থনলািটট বন্ধ ককর 



জথিটটকক রক্ষার বযবস্থা খুুঁকজ হবর করার জনয তাকক অনুকরাধ ককরকেন। থনলাি বাথতকলর চুন্ি 

থনন্িত ককর, গভন নর হহাচুল এখন এই অংেটটকক স্থায়ীভাকব সুরক্ষা প্রদান এবং গণ বযবহাকরর 

জনয খুকল হদওয়ার বযবস্থা করকত DPS, DEC এবং অথিস অি পাকনস, থরন্ক্রকয়েন অযাড 

থহকোথরক থপ্রজাকভনেনকক (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) 

থনকদনেনা থদকচ্ছন।  

  

NYSEG ও হরাম্বচোর গোস অোড ইম্বলকট্রিক কম্বপ নাম্বরের্ (Rochester Gas and 

Electric Corporation, RG&E) এর হপ্রবসম্বিন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা কাল ন এ. হটইলর 

িম্বলর্, "NYSEG অকনক থদন ধকরই হচকয়কে হে জথির এই অংেটট সংরথক্ষত হহাক, এবং আথি 

গভন নর হহাচুল, হচয়ার হাওয়াডন, কথিেনার হসকগাস ও কথিেনার কুকলকসইডকক এই সিসযার 

সিাধাকন তাকদর সিন্বয় ও সিি নকনর জনয ধনযবাদ জানান্চ্ছ। 30 বেকরর হবথে সিয় ধকর 

থিঙ্গার হলককসর একজন বাথসন্দা থহকসকব, আথি আিাকদর প্রাকৃথতক সম্পকদর েত্ন হনওয়া ও 

একজন ভাকলা ককপ নাকরট নাগথরক হওয়ার গুরুত্ব বুন্ি। আিরা হেইসব এলাকায় হসবা প্রদান 

করথে হসখাকন হটকসই সম্প্রদায় গকে হতালা আিাকদর হকাম্পাথনর জনয অগ্রাথধকার এবং এই 

থসদ্ধান্তটট আসন্ন বেরগুথলকত থিঙ্গার হলকস এলাকায় সংরক্ষণ প্রকচষ্টার জনয সুথবধাজনক 

হকব।"  

  

কাইয়ুগা হলক এই অঞ্চকলর খাবার পাথন, পে নটন, ও থবকনাদকনর একটট অথত গুরুত্বপূণ ন উৎস। 

হবল হেেন সংরক্ষণ উন্িদ ও বনযপ্রাণীর অথত গুরুত্বপূণ ন আবাস রক্ষার কাকজ সাহােয করকব, 

এবং কাইয়গুা হলককর পূব ন পাকের উপকূল, োর 90 েতাংে বযন্ি-িাথলকানাধীন, সরাসথর 

বযবহাকরর বযবস্থা ককর জনগকণর থবকনাদকনর সুকোগ অকনকাংকে বনৃ্দ্ধ করকব। হলকটটকত 

রকয়কে অসাধারণ ক্রীো থহকসকব ধরার িকতা িাে হেিন, লাজনিাউি বযাস, হচইন থপকককরল, 

নদনান ন পাইক, ক্রযাথপ, ইকয়কলা পাচন, সানথিে, গার, এবং হবাথিন। এোোও থনউ ইয়কন অডুবন 

কাইয়ুগা হলককক গুরুত্বপূণ ন পাথখ এলাকা থহকসকব েীকৃথত থদকয়কে এবং এখাকন ওয়াটারিাউল ও 

অনযানয পাথখর থবোল ও ববথচত্র্যিয় পাথখর বসথত রকয়কে, থবকেষ ককর িাইকগ্রেকনর সিয় ও 

েীতকাকল। অননয এসব স্থান বযবহাকরর বথধ নত সকুোগ থদকল তা স্থানীয় জনগকণর জনয বাথহযক 

থবকনাদকনর চলিান জনথপ্রয়তা কাকজ লাগাকনার গুরুত্বপূণ ন অি নননথতক সুকোগ বতথর ককর, 

একইসাকি এটট পাথনর িাণ রক্ষাকারী প্রাকৃথতক বলয়কক সুরথক্ষত রাকখ। থবকেষ ককর, হলককর 

পাকে থনি নাণকাজ ও ভূথি ক্ষয় হিকক হলককক সুরক্ষা থদকল তা জনগকণর খাবার পাথনর 

সরবরাকহ পাথনর িাণ রক্ষা করকব এবং ক্ষথতকর বেবাকলর প্রস্িুটন হ্রাস করকত সাহােয 

করকব।  

  

বিপাটনম্বমন্ট অি পািবলক সাবভনস (Department of Public Service, DPS) এর প্রধার্ 

বর্ি না ী কম নকতনা, জর্ বি.  াওয়ািন , িম্বলর্, "থিঙ্গার হলকস অঞ্চকলর একজন স্থানীয় 

বাথসন্দা থহকসকব, থিঙ্গার হলককস হখালা স্থান সংরক্ষণ এবং হবসরকাথর থনি নাণ হিকক অননয 

এলাকাগুথলকক রক্ষা করার প্রকয়াজন আথি ভাকলা ককরই বুন্ি। এই জথির গুরুত্বপূণ ন 

পথরকবেগত িূকলযর কিা থবকবচনা ককর, থনলািটট বাথতল ককর জথিটট সুরথক্ষত রাখার উপায় 

থনন্িত করার হক্ষকত্র্ NYSEG এর সাগ্রহ সম্মথতর আিরা প্রেংসা করথে।"  

  



বিপাটনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনের্ (Department of Environmental 

Conservation, DEC) কবমের্ার িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্,"সরকাথর ও হবসরকাথর 

অংেীদাররা একসাকি কাজ ককর আিাকদর প্রাকৃথতক সম্পদকক সুরথক্ষত রাখকত পাকর এবং 

এইসব থবকেষ স্থান জনগকণর অথধকতর হটকসই বযবহাকরর জনয খুকল থদকত পাকর। হবল 

হেেন অংেটট সংরক্ষণ করকত গভন নর হহাচুকলর প্রকচষ্টায় আথি কৃতজ্ঞ, এবং আগািী প্রজকন্মর 

দে ননািীরা োকত হবল হেেকনর অথভজ্ঞতা উপকভাগ করকত পাকর তার জনয এটট সংরক্ষণ 

করকত থিঙ্গার হলকস লযাড ট্রাকের সাকি কাজ করকত DEC উন্মুখ।"  

  

হেট পাকনম্বসর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইি িম্বলর্, "হবল হেেন লযান্ডংকয়র সংরক্ষণ 

কাইয়ুগা হলকক পাথনর িাণ রক্ষা, গণ থবকনাদকনর বযবস্থা বথধ নত করা, এবং টািানক হেট পাকনার 

থভউকেড রাখা করার একটট থবরল সুকোগ। এই গুরুত্বপূণ ন সংরক্ষণ প্রকচষ্টায় DPS ও DEC এর 

সাকি কাজ করার জনয আিরা উন্মখু।"  

  

বসম্বর্টর পোম হ বমং িম্বলর্, "আিাকদর অঞ্চকলর হাজার হাজার বাথসন্দার জনয এটট একটট 

োগত সংবাদ োরা অকনক প্রজন্ম ধকর কাইয়ুগা হলককর উপকূকলর থনখুুঁত এলাকা উপকভাগ 

করকত পারকব। অকনক থনকবথদত িানুষ ও প্রথতষ্ঠাকনর সাকি হোগ থদকয় এই িলািল অজনন 

করকত হপকর আথি গথব নত। সুপারভাইজার এড লাথভকে, লযান্সং টাউন, টম্পথকনস কাউথি, 

থিঙ্গার হলকস ট্রাে এবং থনব নাহী পথরচালক অযান্ড হজপ, কাইয়ুগা হলক ওয়াটারকেড 

ইিারথিউথনথসপযাল অগ নানাইকজেন (Cayuga Lake Watershed Intermunicipal 

Organization), এবং আিার বহু লযান্সং সহকিীকদর তাকদর ওকালথতর জনয ধনযবাদ জানান্চ্ছ। 

ধনযবাদ পাবথলক সাথভনস কথিেন (Public Service Commission), DEC এবং NYSEG। আর 

আিাকদর দুন্িন্তা ও পরািে ন হোনার জনয, সম্প্রদায়কক লাভবান ককর এিন সিাধান এবং 

দারুণ ববথচত্র্যিয় প্রাকৃথতক সম্পদটটকক, হেটট হপকয় আিরা ভাগযবান, সংরক্ষকণর পদকক্ষপ 

হনওয়ার জনয, গভন নর হহাচুল, আপনাকক থবকেষ ককর ধনযবাদ।"  

  

অোম্বসেবলম্বমোর আর্া হকম্বলস িম্বলর্, "আথি হবল হেেন সংরক্ষকণ তাকদর অঙ্গীকাকরর 

জনয গভন নর হহাচুল, DPS, DEC, OPRHP এবং NYSEG হক ধনযবাদ জানাকত চাই, কাইয়ুগা 

হলককর পূব ন পাকে 3,400 থিট থনখুুঁত উপকূল ও পাহাথে বনভূথি, প্রবাহিান জলপ্রপাত, জরুথর 

পাথখর বাসা, এবং থবরল থবলুথপ্তর িুুঁ থককত িাকা উন্িদ প্রজাথত থনকয় হবল হেেন সথতযই পথতত 

জথির সুন্দর একটট প্রসার। কাইয়ুগা হলক থবকের হেষ থিঠাপাথনর জলাধারগুথলর একটট। 

বনভূথি সংরক্ষণ করকল তা শুধ ুহলককক ভূথি ক্ষয় ও উপকূকল হসপটটক থসকেকির থবরূপ 

প্রভাব হিকক হিককই বা ুঁচাকব না বরং এই ভূথিকক পে নটন ও বাস্তুসংস্থানসংক্রান্ত থেক্ষার জনয 

সংরক্ষণ করকব। আথি সম্প্রদায়কক তাকদর েন্িোলী ওকালথত এবং আিাকদর প্রাকৃথতক সম্পদ 

ও পথরকবকের প্রথত চলিান দাথয়ত্ব পালকনর জনয ধনযবাদ জানাকত চাই।"  

  

বিঙ্গার হলকস লোড িাম্বের (Finger Lakes Land Trust) বর্ি না ী পবরচালক অোড্রু 

হজপ িম্বলর্, "এটট থিঙ্গার হলককসর জনয একটট দুদনান্ত সংবাদ। হলককর পাকের এই রকত্নর 

ভথবষযৎ থনন্িত করকত সাহােয করার জনয আিরা গভন নর কযাথি হহাচুকলর হনতৃত্ব, DEC 

কথিেনার হবথসল হসকগাস, PSC হচয়ার জন হাওয়াডন, এবং হেট পাকন কথিেনার এথরক 



কুকলকসইকডর প্রথত কৃতজ্ঞ। এই অঞ্চকলর সকল বাথসন্দা এবং হেট এই থবকেষ স্থানটটর 

সংরক্ষণ হিকক লাভবান হকব।"  

  

টম্পবকর্স কাউবন্টর আইর্সভার হচয়ারওমোর্ হলসবলর্ মোকবির্-হেয়ারির্ ন িম্বলর্, 

"সুন্দর এই জথিটট োকত জনগকণর বযবহাকরর জনয সংরথক্ষত হিকক তা থনন্িত করকত গভন নর 

হহাচুকলর প্রকচষ্টার আিরা িন হিকক প্রেংসা করথে এবং আিরা জথিটটর েিােি ও 

সুথবধাজনক বযবহাকরর বযবস্থায় স্থানীয় সম্প্রদাকয়র সাকি কাজ করার জনয NYSEG এর প্রথত 

কৃতজ্ঞ। থনউ ইয়কন হেট ও থিঙ্গার হলককসর ভথবষযৎ প্রজকন্মর বাথসন্দারা এই জথি ও এর 

প্রাকৃথতক সম্পদ অকনক বের ধকর উপকভাগ করকত পারকব এিনটট আো করথে।"  

  

DEC এবং থিঙ্গার হলকস ট্রাে এই জথি অথধগ্রহণ ককর জথির হলককর পাকের অংকে একটট 

জনগকণর জনয উন্মুি বনযপ্রাণী বযবস্থাপনা এলাকা বতথরর প্রস্তাবনা প্রদান ককরকে। থনউ ইয়কন 

হেকটর ওকপন হেস প্ল্যাকনর জনয হবল হেেনকক একটট অগ্রাথধকার প্রককের েীকৃথত হদওয়া 

হকয়কে এবং এটটকক টাউন অি লযান্সং কম্প্রম্প্রকহন্সভ প্ল্যাকন "ভথবষযকত গণ বযবহাকরর 

সংরথক্ষত জথি" আখযা প্রদান।  
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