
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/7/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

বর্ম্বেকুম্ব াগ বরভার শ্েট পাম্বকন র্তুর্ DEC শ্েবরর্ বরম্বোম্বে নে শ্ ডম্বকা াটনাম্বরর 

বর্ে নাণকাজ েোপ্ত  ম্ব ম্বে িম্বল গভর্ নর শ্ াচুম্বলর শ্ াষণা  

  

শ্টকে তার উপর শ্জার শ্ে া 26 বেবল র্ ডলাম্বরর এই ফ্োবেবলটট NY ও াকনে (NY 

Works) ত বিল দ্বারা েেবি নত; বর্ম্বেকুম্ব াগ বরভার শ্েট পাকন োোর প্ল্োম্বর্র লম্বযের 

োম্বি েঙ্গবতপূণ ন  

  

বর্উ ই ম্বকনর প্রিে FDA-ের্েপ্রাপ্ত শ্েলবফ্ে োইম্বরািাম্ব ালজজ লোিম্বরটবরর 

টিকার্া; বর্উ ই ম্বকনর গুরুত্বপূণ ন োেুবিক েংস্থার্েেূ  েুরবযত রাখম্বত ও উন্নত করম্বত 

ো ায্ে করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ অথিস অি পাক্নস, থরক্রিয়েশর্ অযান্ড থ য়টাথরক্ থিজারয়ভশর্ 

(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) এর থর্য়সকু্য়োগ থরভার হটট পাক্ন, 

থক্িংস পাক্ন, সায়িাক্ ক্াউথিয়ে অবথিে থর্উ ইেক্ন হটয়টর পথরয়বশ সিংরক্ষণ থবভায়গর 

(Department of Environmental Conservation) র্েুর্ হেথরর্ থরয়সায়স নস হ ডয়ক্াোটনার চাল ু

 ওোর হ াষণা থিয়েয়ের্। হবশ থক্েু হটক্সই সবজু ববথশষ্ট্যসেদৃ্ধ এই র্েুর্ ভবর্ DEC-এর 

হেথরর্ থরয়সায়স নস থবভায়গর জর্য এবিং থর্উ ইেয়ক্নর হেথরর্ থিশাথরজ, হশলথিশ, ও অর্যার্য 

সুরথক্ষে সােুথিক্ িাণীর আবাসিল বযবিাপর্া ও সিংরক্ষণ ক্রার অপথর ার্ ন িাথেত্ব পালয়র্র 

জর্য হক্ন্দ্রীে  াব থ য়সয়ব ভূথেক্া রাখয়ব।  

  

"এক্থিয়র্র থচত্তথবয়র্ািয়র্র জর্য োে থশক্ারী হিয়ক্ শুরু ক্য়র ক্য়েক্ িজন্ম ধয়র আোয়ির 

হটয়টর পাথর্য়ে োে ধয়র আসয়ের্ এের্ হপশাজীবী হশলথিশ থশক্ারী স  আোয়ির 

উপকূ্লীে ক্থেউথর্টটর অি ননর্থেক্ সুিোর জর্য থর্উ ইেয়ক্নর সােুথিক্ বাস্তসিংিায়র্র সুিো 

অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন," িম্বলম্বের্ গভর্ নর শ্ াচুল। "এই র্েুর্ িযাথসথলটট হটক্সই অবক্াঠায়ো 

উন্নেয়র্ হর্েৃত্ব হিোর পাশাপাথশ থর্উ ইেয়ক্নর ববথচত্র্যেে সােুথিক্ জীবর্য়ক্ সুরথক্ষে রাখার 

আোয়ির অঙ্গীক্ায়রর এক্টট িোণ।"  

  

"আোয়ির হশোর ক্রা িাকৃ্থেক্ সম্পিগুয়লা সিংরক্ষণ ও সুরক্ষা ক্রার জর্য DEC-এর ক্াজয়ক্ 

সেদৃ্ধ ক্রয়ে র্াওো এই র্েুর্, সব নাধুথর্ক্ সবুজ ভবয়র্র িথেটট ববথশয়ষ্ট্যর েয়ধয এই অঞ্চয়লর 

সােুথিক্ পথরয়বশ সুরথক্ষে রাখা ও সিংরক্ষণ ক্রার জর্য থর্উ ইেয়ক্নর িােী অঙ্গীক্ায়রর িোণ 

পাওো র্াে," িম্বলম্বের্ কবেের্ার িাবেল শ্েম্বগাে। "এই র্েুর্ হটক্সই িযাথসথলটট থর্য়ে DEC 



ভথবষযে িজয়ন্মর জর্য আোয়ির সােুথিক্ পথরয়বশয়ক্ সিংরক্ষণ ক্রার জর্য ববজ্ঞাথর্ক্ 

গয়বষণা ও পথরয়বশ সুরক্ষা থবষেক্ ক্রিোক্লায়পর অগ্রভায়গ িাক্য়ব।"  

  

শ্েট পাকনে কবেের্ার এবরক কুম্বলম্বেইড িম্বলর্, "থর্য়সকু্য়োগ থরভার হটট পায়ক্নর 

চলোর্ রূপান্তয়রর ক্ায়জ ক্থেশর্ার হসয়গাস ও DEC-এর সায়ি অিংশীিার  ওোর সুয়র্াগ হপয়ে 

আথে কৃ্েজ্ঞ। এই DEC হেথরর্ থরয়সায়স নস হ ডয়ক্াোটনার জলাভূথের ক্াোক্াথে অবথিে এই 

পাক্নটটর জর্য চেৎক্ারভায়ব উপয়র্াগী, এবিং এই িযাথসথলটটয়ে DEC এর থর্য়ে আসা বের-

বযাপী বথধ নে িাথেত্বপূণ ন বযবিাপর্া, ক্ে নসূথচ, ও আইর্ িয়োগক্ারী সিংিার উপথিথে হিয়ক্ 

আোয়ির িশ নর্ািীরা বযাপক্ভায়ব উপকৃ্ে  য়ব।"  

  

এই িযাথসথলটট জ্বালাথর্ সাশ্রেী থর্ে নাণক্ায়জর জর্য র্ুক্তরায়ের থগ্রর্ থবক্রডিং ক্াউক্রিল (Green 

Building Council) হিয়ক্ LEED থসলভার-সর্িিাপ্ত। এটটর েয়ধয পাথর্র বযব ার ক্োয়র্া ও 

বটৃষ্ট্র পাথর্ বযবিাপর্ার ববথশষ্ট্য, পথরয়বশ সয়চের্ ও থর্ম্ন-িষূণ-থর্গ নের্ক্ারী থর্ে নাণক্ায়জর 

উপক্রণ রয়েয়ে, এবিং 100,000 থক্য়লাওোট- ণ্টা/বের হসৌর শক্রক্ত উৎপািয়র্র বযবিা রয়েয়ে। 

26 থেথলের্ ডলায়রর এই র্েুর্ িযাথসথলটটর থর্ে নাণক্ায়জ NY ওোক্নস ে থবল সেি নর্ থিয়েয়ে 

এবিং এটট থর্য়সকু্য়োগ থরভার হটট পাক্ন োটার প্ল্যায়র্র লয়ক্ষযর সায়ি সঙ্গথেপূণ ন।  

  

র্েুর্ িযাথসথলটটর হটক্সই ববথশষ্ট্যগুয়লার েয়ধয রয়েয়ে:  

• বেয়র 100,000 থক্য়লাওোট- ণ্টা থবিুযৎউৎপািয়র্র জর্য হেয়ে ও োয়ি িাপর্ ক্রা 

হসালার পযায়র্ল;  

• LED লাইটটিং, শক্রক্ত-সাশ্রেী ববিুযথেক্ বযবিা, এবিং খরচ ক্োয়র্ার জর্য অথিোইজকৃ্ে 

পাথর্র িক্রিোক্রণ;  

•  য়রর হভেয়রর পথরয়বয়শ বােুর োর্ থর্েন্ত্রণ,  য়রর বাইয়র োপ ক্োয়র্ার উপক্রণ, 

থবিুযৎ বযব ার র্ূযর্েে পর্ নায়ে রাখয়ে িথেিলক্ রঙ;   

• থর্ম্ন-িভাবথবথশষ্ট্ হরথিজায়রি;   

• পথরয়বশ বান্ধব, থর্ম্ন-থর্গ নের্থবথশষ্ট্, ও পুর্ব নযব ারয়র্াগয থর্ে নাণক্ায়জর উপক্রণ;  

• ববিুযথেক্ আয়লার বযব ার ক্োয়ে  য়রর হভেয়র উচ্চ োয়র্র থিয়র্র আয়লা িয়বয়শর 

বযবিা এবিং  য়রর বাইয়রর িাকৃ্থেক্ িৃশয হিখার বযবিা;  

• পথরিশ নর্ক্ারী ও ক্েীয়ির জর্য সবজু ও ববিুযথেক্ র্ার্বা য়র্র পাথক্নিং ও চাক্রজনিং 

হটশর্;  

• বাইক্ র যাক্ এবিং িকৃ্থের সায়ি সিংয়র্ায়গর এক্টট হেইল;  

• েয়ের পাথর্র হরাে ক্োয়র্াে সা ার্য ক্রয়ে বটৃষ্ট্র পাথর্ বজব উপায়ে সিংরক্ষণ ও হরইর্ 

গায়ডনর্; এবিং  

• িার্ীে বাস্তুসিংিায়র্র স্বায়িযর উন্নেয়র্র জর্য হিশীে ও অথভয়র্াক্রজে উক্রিি ও বকৃ্ষ।  

 

DEC বাথণক্রজযক্ ও থচত্তথবয়র্াির্েূলক্ থিশাথরজ, হর্ের্ থিপড বযাস, ব্ল্যাক্ থস বযাস, সাোর 

িাউন্ডার, ও ব্ল ুিযাব, ইেযাথির বযবিাপর্ার হক্ষয়ত্র্ এক্টট গুরুত্বপূণ ন ভূথেক্া পালর্ ক্য়র 

িায়ক্। স্বািযক্র থিশাথরয়জর সুরক্ষার জর্য DEC অরথক্ষে ও হবিখল  য়ে র্াওো সােুথিক্ 

িাণীর আবাসিল সিংরক্ষয়ণর জর্য িৃঢ় িথেজ্ঞ, র্ার েয়ধয উপকূ্লীে জলাভূথে, উপসাগর, 

সেুয়ির খা াঁথে,  াডসর্ র্িী, লিং আইলযান্ড সাউন্ড, ও আটলাথিক্ সেুি অন্তভুনক্ত রয়েয়ে। সুি 



সােুথিক্ পথরয়বশ বজার রাখাটা লিং আইলযায়ন্ডর হটক্সই ও উৎপাির্েুখী সােুথিক্ সিংিায়র্র 

উপর থর্ভনরশীল উপকূ্লীে ক্থেউথর্টট ও থশল্পগুয়লায়ক্ সা ার্য ক্য়র। থর্উ ইেয়ক্নর সােুথিক্ 

সিংিার্সেূ  হটয়টর অি নর্ীথের জর্য অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন - এটট আর্ুোথর্ক্ 350,000 

ক্ে নসিংিায়র্ স ােো ক্রয়ে এবিং পর্ নটর্, োে থশক্ার, ও অর্যার্য থশয়ল্পর োধযয়ে ক্য়েক্ 

থবথলের্ ডলার উপাজনর্ ক্রয়ে। এই অঞ্চয়লর িেবধ নোর্ সােুথিক্ অি নর্ীথে লিং আইলযায়ন্ডর 

হোট গ্রস হডায়েথটক্ হিাডায়ের আর্ুোথর্ক্ 9.7 শোিংশ বয়ে আয়র্।  

 

DEC থর্উ ইেয়ক্নর জলভূথে হিয়ক্ হভাক্তা চাথ িা পূরয়ণর জর্য উৎপাির্েুখী, স্বািযক্র, ও 

থর্রাপি হশলথিশ আ রণ থর্ক্রিে ক্রয়ে হশলথিশ ও অযাকু্োক্ালচার বযবিাপর্ার েত্ত্বাবধার্ 

ক্য়র িায়ক্। এই র্েুর্ সিরিপ্তর থর্উ ইেয়ক্নর সােুথিক্ জলাভূথের এক্ থেথলের্ এক্য়ররও 

হবথশ হশলথিশ হবয়ে উঠার এলাক্া র্ায়ে র্যাশর্াল হশলথিশ সযাথর্য়টশর্ হিাগ্রায়ের (National 

Shellfish Sanitation Program, NSSP) ক্য়ঠার শেন পূরণ ক্য়র ো থর্ক্রিে ক্রয়ে র্ুক্তরায়ের 

খািয ও ঔষধ িশাসয়র্র (Food and Drug Administration, FDA)সর্িিাপ্ত হটয়টর এক্োত্র্ 

হশলথিশ োইয়িাবায়োলক্রজ লযাবয়রটথর পথরচালর্া ক্রয়ে। এই লযাবটটর অবশযই এর FDA 

সর্ি ধয়র রাখার জর্য বেয়র িুইবার FDA-অর্ুয়োথিে উপর্ুক্তোর পরীক্ষা সম্পন্ন ক্রয়ে  য়ব 

এবিং িথে থের্ বের অন্তর NSSP ক্েপ্ল্ায়েি ও পুর্রাে সর্িিাথপ্তর জর্য FDA ক্েৃনক্ েূলযাের্ 

ক্রা  য়ব।  

 

"আজয়ক্র এই থরবর্ ক্াটা শুধ ুআোয়ির অঞ্চয়লর গুরুত্বপূণ ন সােুথিক্ বাস্তসিংিায়র্র জর্য 

এক্টট বে জয়ের িথেথর্থধত্বই ক্য়র র্া, বরিং হসইসায়ি এটট িার্ীে বযবসাথেক্ ক্থেউথর্টটয়ক্ 

হজারিার ক্রার জর্য সাধারণ থবয়বচর্ার হক্ায়র্া িক্ল্পয়ক্ স ােোর জর্য হক্ায়র্া ক্থেউথর্টট 

এক্সয়ঙ্গ এথগয়ে আসয়ল ক্ী অজনর্ ক্রা সম্ভব হস থবষেটট হিথখয়ে থিয়েয়ে। আথে থর্উ ইেক্ন 

হটট, সুপারভাইজার ওয়েরয় ইে, থক্িংস পাক্ন ক্থেউথর্টট এবিং আোয়ির শ্রথেক্ ভাই-হবার্য়ির 

ধর্যবাি জার্ায়ে চাই র্ায়ির হর্েৃত্ব ও এই িক্য়ল্পর িথে অঙ্গীক্ার িক্ল্পটট সোপ্ত ক্রয়ে 

সা ার্য ক্য়রয়ে," িম্বলম্বের্ োম্বফ্াক কাউবির এজিবকউটটভ বেভ শ্িম্বলাম্বর্।  

 

"এই ক্থেউথর্টটয়ে আর্ষু্ঠাথর্ক্ভায়ব DEC হেথরর্ থরয়সায়স নস হ ডয়ক্াোটনারয়ক্ স্বাগে জার্ায়র্াে 

থক্িংস পায়ক্নর জর্য আজ এক্টট চেৎক্ার থির্। থর্ক্টি ডাউর্টাউয়র্ র্েুর্ ক্ে নসিংিার্ ও 

বযেয়র্াগয আে সিংয়র্াজর্ ক্রার োধযয়ে এই র্েুর্ হ ডয়ক্াোটনার কু্ষি বযবসােী ক্থেউথর্টটর 

বে ধরয়র্র উন্নথে ক্রয়ব, থক্ন্তু সবয়চয়ে গুরুত্বপূণ ন বযাপার  য়লা, এটট আোয়ির িার্ীে 

বাস্তুসিংিায়র্র জর্য এক্টট ব ৃৎ থবথর্য়োগ। হশলথিয়শর সিংখযা পুর্রুদ্ধার হিয়ক্ শুরু ক্য়র 

থিশাথরজ বযবিাপর্া, সােুথিক্ িাণীর বাসিার্ সুরথক্ষে রাখা, ও থশশুয়ির থশক্ষােূলক্ ক্ে নসূথচ 

সরবরা  ক্রা পর্ নন্ত থবথভন্ন িাথেত্ব পালর্ ক্রা DEC-হক্ আোয়ির িথেয়বথশ এলাক্াে স্বাগে 

জার্ায়ে হপয়র আেরা কৃ্েজ্ঞ এবিং আেরা আোয়ির থর্য়জয়ির এলাক্াে পথরয়বশ সিংরক্ষণ 

বকৃ্রদ্ধর ভথবষযে সুয়র্াগগুয়লার জর্য িেীক্ষাে রয়েথে," িম্বলম্বের্ জিিটাউম্বর্র 

েুপারভাইজার, এড ওম্ব রম্ব ইে।  

 

"থর্য়সকু্য়োগ থরভার হটট পাক্ন িাউয়ন্ডশয়র্র (Nissequogue River State Park Foundation) 

েরি হিয়ক্ আথে DEC-হক্ পায়ক্ন স্বাগে জার্াক্রি এবিং DEC-এর সায়ি থেয়ল পায়ক্নর থর্ব নাচর্ী 

এলাক্ার সব োর্ুয়ষর জর্য েূলয বেথর ক্রয়ে সা ার্য ক্রয়ব এের্ িী নয়েোিী অি নপূণ ন 



অিংশীিাথরত্ব গয়ে হোলার িেযাশা রাথখ," িম্বলম্বের্ বর্ম্বেকুম্ব াগ বরভার শ্েট পাকন 

ফ্াউম্বেেম্বর্র শ্প্রবেম্বডি জর্ েোককুএইড।  

 

থর্য়সকু্য়োগ থরভার হটট পাক্ন সার্য়ক্র্ থেয়ডা হটট পায়ক্নর (Sunken Meadow State Park) 

সায়ি সিংয়র্াগ িাপর্ ক্য়র র্া িশ নর্ািীয়ির 521 এক্য়রর র্িীর েীরবেী হেইল, লবণাক্ত পাথর্র 

জলাভূথে, ও বর্যিাণীর আবাসিল  ুয়র হিখার সুয়র্াগ ক্য়র হিে। লিং আইলযায়ন্ডর উত্তর েীয়র 

অবথিে, এই পাক্ন থর্য়সকু্য়োগ র্িীর থর্ক্য়ট অবথিে এবিং র্িীর ও লিং আইলযান্ড সাউয়ন্ডর 

র্ান্দথর্ক্ িৃশয হিখার সয়ুর্াগ ক্য়র হিে এবিং থবথচত্র্ িজাথের উপকূ্লীে পাথখ, সথরসৃপ, ও 

উভচর িাণীর জর্য েূলযবার্ আবাসিয়লর বযবিা ক্য়র। পাক্নটটয়ে ক্যার্ু ও ক্াোক্ চালায়র্া, 

োে থশক্ার, পাথখ হিখা, বযাখযােূলক্ সাইর্, গাইড স  টুযর, ও থরজায়ভনশয়র্র োধযয়ে গ্রুপ 

টুযয়রর বযবিা রয়েয়ে। সবুজ ভবয়র্র ববথশয়ষ্ট্যর পাশাপাথশ এই র্েুর্ িযাথসথলটটয়ে উন্নে 

ববঠয়ক্র জােগা, ক্েীয়ির ক্ে নিল, ও পরীক্ষাগার রয়েয়ে। এোোও এই িযাথসথলটট DEC-এর 

পথরয়বশ থবষেক্ থশক্ষা ও আই থিশ NY (I FISH NY) ক্ে নসূথচ সম্প্রসারয়ণর সুয়র্াগ িিার্ ক্য়র, 

হসইসায়ি হটট পাক্নয়সর সায়ি আই লাভ োই পাক্ন হড (I Love My Park Day), িাটন হড 

 াইক্স (First Day Hikes), ও আউটয়ডারস হড (Outdoors Day) এর েয়ো থবথভন্ন হর্ৌি উয়িযাগ 

বকৃ্রদ্ধ ক্য়র।  

 

হিয়শর ব ৃত্তে অিয়শার বাোস সিংিান্ত চুক্রক্ত, পথরয়বশ সুরক্ষা ে থবল ও থর্ে নল পাথর্র 

অবক্াঠায়োয়ে হরক্ডন পথরোণ থবথর্য়োগ, আটটনথিথশোল থরি হিাগাে (Artificial Reef 

Program), অিয়শার ক্রিথলিং থর্থষদ্ধক্রণ, হের্ যায়ডর্ োে ধরার জর্য বে জায়লর বযব ার 

থর্থষদ্ধ ক্রা 'বািংক্ার থবল' এর অর্ুয়িি, এবিং লিং আইলযান্ড হশলথিশ পুর্রুদ্ধার উয়িযায়গর 

(Long Island Shellfish Restoration initiative) অবযা ে অগ্রগথে, িভৃথে  য়লা 

থচত্তথবয়র্াির্েূলক্ োে থশক্ায়রর িসার  টায়র্া, সােুথিক্ বাস্তসিংিার্ পুর্রুদ্ধার ক্রা, লিং 

আইলযায়ন্ডর অি নর্ীথে শক্রক্তশালী ক্রা, এবিং জলবাে ুপথরবেনর্ হোক্ায়বলার জর্য থর্উ ইেক্ন 

হটয়টর গ্র ণ ক্রা ক্য়েক্টট পিয়ক্ষয়পর উিা রণ।  
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