
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/20/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

  

গভর্ নর হ াকল হরর্ম্বেলার মালভূবমম্বে 1,175 একর অবিগ্র ম্বের হ াষো করম্বলর্ 

 

বিটেটাউর্ হেট িম্বর্র োম্বি েংম্ব াজর্ খািার িাবর্র েরিরা  এিং অবে গুরুত্বিূে ন 

ির্েপ্রােীর আিাে রক্ষা করম্বি, বিম্বর্াদম্বর্র েুম্ব াগ িৃদ্ধি করম্বি এিং হটকেই ির্ায়ম্বর্র 

প্রচার করম্বি  

  

র্োট বেমম্বের হেৌজম্বর্ে িাওয়া হরর্ম্বেলার মালভূবমর ছবি এখাম্বর্ িাওয়া  াম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ গ্র্যাফ্টর্ টাউকর্র হরর্কেলার মালভূথমকে (Rensselaer Plateau) 

থিটেটাউর্ হেট বকর্র (Pittstown State Forest) েংলগ্ন 1,175 এক্র বর্জ ভূথমর স্থায়ী েুরক্ষা 

হ াষণা ক্রকলর্। থর্উ ইয়ক্ন হেকটর থবশ্ব েপ্তাক র অংশ থ কেকব হ াথষে হরর্কেলার মালভূথম 

হজাট (Rensselaer Plateau Alliance, RPA) হিকক্ োম্প্ৰথেক্ অথিগ্র্ ণ থিটেটাউর্ হেট বকর্র 

আক্ার থিগুণ ক্রকব, অথে গুরুত্বিূণ ন হ ালা স্থার্ েংরক্ষণ ক্রকব, এবং স্থার্ীয় অি নর্ীথের 

েমি নকর্ থবকর্াদকর্র েুক াগ েম্প্ৰোরণ ক্রকব।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ালা স্থার্ েংরক্ষণ ও উন্নয়কর্ থর্থবড় মকর্াক াগ প্রদার্ ক্রকে এবং ক্যাথিটল 

হিকক্ োমার্য দরূকত্ব অবথস্থে হরর্কেলার মালভূথম অযালবাথর্র বযস্ত ডাউর্টাউর্ হিকক্ েুটট 

থর্কয়  করর বাইকর  ুকর আোর দুদনান্ত এক্টট স্থার্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থিটেটাউর্ হেট 

বকর্ আজকক্র েংক াজর্  া এর আক্ার থিগুকণর হবথশ ক্কর, স্থার্ীয় বাথেন্দা এবং হবড়াকে 

আো মার্ুকষর জর্য থবে্েৃে  করর বাইকরর থবকর্াদকর্র েুক াগ প্রদার্ ক্রকব এবং এক্ইোকি 

মূলযবার্ হ ালা স্থার্ এবং হরর্কেলার মালভূথমকক্ েংজ্ঞাথয়ে ক্রা অর্র্য জলাভূথম 

েম্প্ৰদায়েমূ কক্ রক্ষা ক্রকব।"  

  

অথিগ্র্ কণর 900 এক্করর হবথশ িূকব ন গান্ডরাম লথগং এবং লাম্বাকরর (Gundrum Logging and 

Lumber) মাথলক্, গান্ডরাম িথরবাকরর মাথলক্ার্ািীর্ থেকলা। হরর্কেলার মালভূথম হজাট রাইর্াডন 

গান্ডরাকমর হিকক্ 2016 োকল 927 এক্র ক্রয় ক্কর, এবং িরবেীকে দয ক্র্জারকভটটভ ফাকন্ডর 

(The Conservation Fund) ে ায়োয় অর্য মাথলক্কদর োকি থের্টট িৃিক্ হলর্কদকর্ অথেথরক্ত 

248 এক্র েংলগ্ন জথম ক্রয় ক্কর।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-04%2FLands_on_the_Rensselaer_Plateau.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6abb30696b334498299f08da22e7466d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860674083905480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6%2BrchJetJKFYPJp4mcVJBZmAn6EOtDJ9Ziiz9IC0yas%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Flands%2F106776.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6abb30696b334498299f08da22e7466d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860674083905480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LJdqQGA3gDg%2FLcZQPLiyvRKI%2BHerUqW01HorlVP0u%2Fw%3D&reserved=0


েম্পথিটট থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ালা স্থার্ িথরক্ল্পর্া (New York State Open Space Plan) এবং 

হরর্কেলার মালভূথম আঞ্চথলক্ ক্র্জারকভশর্ িথরক্ল্পর্া (Rensselaer Plateau Regional 

Conservation Plan) উভকয়র অিীকর্ অগ্র্াথিক্ার থভথিক্ অথিগ্র্ ণ থেকলা। এর্ভায়রর্কমন্টাল 

ক্র্জারকভশর্ থডিাটনকমকন্টর (Department of Environmental Conservation, DEC) 

এর্ভায়রর্কমন্টাল হপ্রাকটক্শর্ ে থবকলর (Environmental Protection Fund, EPF) অি ন বযব ার 

ক্কর েম্পথিটট 894,000 মাথক্নর্ ডলার থদকয় RPA-র হিকক্ ক্রয় ক্করকে। 2022-23 হেট 

বাকজকটর (State Budget) বহু িথরকবশগে থবজকয়র মকিয গভর্ নর হ াক্ল EPF-হক্ 300 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার হিকক্ বৃদ্ধি ক্কর 400 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ক্রার প্রণয়কর্ েফল  কয়কের্, এটট 

ক্ম নেূথির ইথে াকে েব নক্াকলর েকব নাচ্চ অি নায়র্। EPF জলবায় ুিথরবেনর্ প্রশমর্ এবং 

অথভক াজর্ প্রকিষ্টা েমি নর্ ক্কর, হটক্েই কৃ্থষর প্রোর ক্রকে কৃ্থষ েংস্থাকর্র উন্নয়র্ ক্কর, 

আমাকদর িাথর্র উৎে রক্ষা ক্কর, ক্র্জারকভশর্ প্রকিষ্টা অগ্র্ের ক্কর, এবং থর্উ ইয়ক্নবােীর 

জর্য থবকর্াদর্মূলক্ েুক াগ প্রদার্ ক্কর। এোড়াও বাকজট হেকটর জলাভূথম েুরক্ষা ক্ম নেূথি 

উন্নে ক্রকে গভর্ নকরর প্রথেশ্রুথে িূরকণ ো া য ক্কর, এটট আর্ুমাথর্ক্ এক্ থমথলয়র্ অথেথরক্ত 

এক্র অরথক্ষে জলাভূথম আবাে থর্রািদ ক্কর এবং থর্উ ইয়ক্নবােীকক্ জলবায় ুিথরবেনর্ িারা 

িাথলে বথি নে বর্যা এবং েীব্র ঝকড়র োকি মাথর্কয় থর্কে ো া য ক্কর।  

  

এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ বিিাটনম্বমম্বন্টর কবমের্ার হিবেল হেম্বগাে িম্বলর্, 

"হ মর্টট গভর্ নর হ াক্কলর োম্প্ৰথেক্ িথরকবশ বাকজট প্রদশ নর্ ক্কর, আমাকদর ক্াোক্াথে বর্য 

ও প্রাকৃ্থেক্ স্থার্ েংরক্ষকণ থর্উ ইয়ক্ন হেকটর অঙ্গীক্ার অর্য হ কক্াকর্া েমকয়র হিকক্ হবথশ 

দৃঢ়। DEC এই েম্পথিগুথলকক্ হটক্েই ক্া নক্র বর্ এবং হেইোকি েক্ল থর্উ ইয়ক্নবােীকদর 

জর্য িুকরা বেকরর থবকর্াদর্মূলক্ েুক াকগর জর্য েংরক্ষণ ক্রকে। আমরা এইেব ভূথম থর্রািদ 

ক্রা এবং োকদর েুরথক্ষে অবস্থা থর্দ্ধিে ক্রার হক্ষকে এক্ই দশ নকর্র জর্য হরর্কেলার মালভূথম 

হজাট, দয ক্র্জারকভশর্ ফান্ড, গান্ডরাম িথরবার, এবং DEC আঞ্চথলক্ বর্ ক্ম নক্েনা থবল 

হরাঙ্গাকরর প্রথে কৃ্েজ্ঞ।"  

  

হেট বেম্বর্টর িোফবর্ জিনার্ িম্বলর্, "মার্ুষ, বর্যপ্রাণী এবং োকদর আগামী প্রজন্মগুথল এটট 

হজকর্ আর্দ্ধন্দে  কে িাকর হ  হরর্কেলার মালভূথমর অথেথরক্ত 1,175 এক্র স্থায়ীভাকব 

থিটেটাউর্ হেট বকর্র এক্টট েংক াজর্ থ কেকব েুরথক্ষে িাক্কব। জথমটটকে এমর্ বর্ ও 

জলাভূথমর ইকক্াথেকেম রকয়কে  া বহু প্রাণী, িাথ , এবং গােকক্ েমি নর্ ক্কর। এোড়াও এ াকর্ 

এমর্ ঝণ না রকয়কে  া হরর্কেলার ক্াউথন্টর 135,000 জকর্র জর্য টম যাকর্াক্ জলািাকর 

(Tomhannock Reservoir) িাথর্ েরবরা  ক্কর। হরর্কেলার মালভূথম হজাটকক্ এই জথমটটকক্ 

এক্টট েংরক্ষণ প্রক্ল্প বার্াকর্ার হক্ষকে োকদর দরূদথশ নো এবং উদযকমর জর্য অথভর্ন্দর্, এটট 

আবাে, হদ ার োয়াস্থার্, িাথর্র উৎে রক্ষা ক্কর এবং েক্কলর জর্য  াইক্ ও বাইকরর আর্ন্দকক্ 

বাস্তকব িথরণে ক্কর। এটট দুদনান্ত উদা রণ হ  এক্দল আগ্র্ ী মার্ুষ, দয ক্র্জারকভশর্ ফান্ড 

এবং হেকটর এর্ভায়রর্কমন্টাল হপ্রাকটক্শর্ ফান্ড এক্কে থমকল ক্ী ক্ী অজনর্ ক্রকে িাকর।"  

  

হরর্ম্বেলার মালভূবম হজাম্বটর বর্ি না ী িবরচালক দ্ধজম হিাম্বর্বেল িম্বলর্, "আমরা এই 

ভূথম েংরক্ষকণ ভূথমক্া রা কে হিকর অেযন্ত আর্দ্ধন্দে। আমরা ভথবষযৎ প্রজকন্মর জর্য এই জথম 

েংরক্ষকণ োকদর দশ নকর্র জর্য এবং থবদ্ধক্রর হলর্কদর্ েম্ভব ক্রকে এই জথমর এক্টট অংশ দার্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-highlights-historic-fy-2023-new-york-state-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6abb30696b334498299f08da22e7466d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860674083905480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FP8waOiUleWIvrmtiihf%2FWyXJZ5Mdkbmutv1Vqih73w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-highlights-historic-fy-2023-new-york-state-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6abb30696b334498299f08da22e7466d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860674083905480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FP8waOiUleWIvrmtiihf%2FWyXJZ5Mdkbmutv1Vqih73w%3D&reserved=0


ক্রার জর্য গান্ডরাম িথরবাকরর প্রথে অথে কৃ্েজ্ঞ। আমরা DEC এবং দয ক্র্জারকভশর্ ফাকন্ডর 

োকি আমাকদর দৃঢ় অংশীদাথরকত্বর ক্দর ক্থর,  াকদর োড়া আমরা এটট ক্রকে িারোম র্া।"  

  

দে কর্জারম্বভের্ ফাম্বের ভাইে হপ্রবেম্বিন্ট এিং উত্তরিূম্বি নর প্রবেবর্বি টম িাফাে 

িম্বলর্, "জথম ক্র্জারকভশকর্র জর্য েময় এবং শূর্যস্থার্ িূরকণর জর্য থর্কবথদে অংশীদার 

প্রকয়াজর্  াকে ফলস্বরূি অযালবাথর্ ক্যাথিটাল হজলা (Albany Capital District) হিকক্ দৃশযমার্ 

থিটেটাউর্ হেট বকর্র মকো ক্াকের েম্প্ৰদায়েমূ  এবং িথরকবকশর জর্য এক্াথিক্ েুথবিা লাভ 

ক্রা  ায়। বর্ আমাকদরকক্ অকর্ক্ হবথশ অেযাবশযক্ীয় েংস্থার্ প্রদার্ ক্কর, হ মর্, িথরষ্কার 

িাথর্ ও বায়,ু থবকর্াদর্মূলক্ েুক াগ এবং ক্াকের িাক্থর, এবং আমরা এলাক্ার আকরা ক্া নক্র 

বর্ভূথম রক্ষা ক্রার জর্য হরর্কেলার মালভূথম হজাট এবং DEC-র োকি এক্কে ক্াজ িাথলকয় 

 াকবা।"  

 

রাইর্ািন গােরাম জুবর্য়র,  ার িবরিার জবমটট বিদ্ধি কম্বরম্বছ, িম্বলর্, "আমার িথরবাকরর 

বর্ভূথমর অংশ িাক্াক্ালীর্ প্রায় 30 বের িকর এই ট্র্যাক্টটট লথগং ক্রার ির, আথম েবেময় এই 

িারণায় থবশ্বাে ক্করথে হ  গ্র্যাফ্টর্ বর্কক্ ক্া নক্র বর্ থ কেকবই রা া উথিে, এবং আমার ইচ্ছা 

থেকলা এই জথমর ভথবষযকের দাথয়ত্ব থর্উ ইয়ক্ন হেটকক্ থবশ্বাে ক্কর অি নণ ক্রা। আমরা ক্কয়ক্ 

দশক্ িকর হেকটর জথমকে লথগং ক্করথে এবং DEC-র স্থার্ীয় বর্ ক্ম নক্েনাকদর োকি আমাকদর 

দারুণ েম্পক্ন রকয়কে। আথম জাথর্ হেট োর স্থার্ীয় বর্ ক্ম নক্েনাকদর মািযকম বর্টটকক্ 

েটেক্ভাকব বযবস্থাির্া ক্রকব।"  

  

প্রাক্তর্ গান্ডরাম ভূথমকে রকয়কে হরর্কেলার মালভূথম আঞ্চথলক্ ক্র্জারকভশর্ িথরক্ল্পর্ায় 

ের্াক্ত ক্রা উকে ক াগয প্রাকৃ্থেক্ এলাক্ােমূ ,  ার মকিয এক্াথিক্ গুরুত্বিূণ ন জলাভূথম 

ইকক্াথেকেম রকয়কে। এটট মালভূথমর েব নবৃ ৎ অক্ষে বর্গুথলর মকিয এক্টট এবং এ াকর্ শে 

শে এক্র উচ্চমাকর্র বর্জ ইকক্াথেকেম রকয়কে হ  াকর্ বহু িরকর্র বর্যপ্রাণী বাে ক্কর হ মর্ 

মুজ  থরণ, ববক্যাট, ক্াকলা ভালুক্ এবং উভির, েরীেৃি ও িাথ র বহু প্রজাথে। এই জথমর 

ঝণ নােমূ  টম যাকর্াক্ জলািাকর িথরষ্কার িাথর্ েরবরা  ক্কর, এটট ট্র্য়, িূব ন থগ্র্র্বুশ, উির 

থগ্র্র্বুশ, হিাকয়কের্থিল, এবং ব্রান্সউইকক্র 135,000 জর্ মার্ুকষর  াবার িাথর্ েরবরা  ক্কর। 

এক্াথিক্ িািুকর আউটক্রথিংকয়র ক্ারকণ উির  াডের্ ভযাথল, অযাথডরন্ডযাক্ এবং থগ্র্র্ 

মাউকন্টইর্কের দুদনান্ত দৃশয হদ া  ায়।  

  

হরর্কেলার মালভূথম হজাট মালভূথমর বর্ এবং গুরুত্বিূণ ন বর্যপ্রাণীর এলাক্া েংরক্ষণ প্রক্ার ও 

েম্ভব ক্রকে েম্প্ৰদাকয়র োকি ক্াজ ক্কর। ববথিেযময় েংস্থা ও বযদ্ধক্তর এই হজাট এক্টট োিারণ 

দশ নকর্ থবশ্বাে ক্কর হ  এ র্ হিকক্ 100 বের িকরও মালভূথমটট এক্টট বড় বর্ থ কেকবই িাক্কব 

এবং  াজার  াজার মার্ুষকক্ িথরষ্কার িাথর্ প্রদার্ ক্রকব, বর্যপ্রাণীর আবাে  কয় িাক্কব, স্থার্ীয় 

অি নর্ীথেকক্ েমি নর্ ক্রকব এবং অর্যার্য আকরা অকর্ক্ েুথবিা প্রদার্ ক্রকব।  

  

ক্র্জাকভনশর্ ফান্ড (Conservation Fund)  কলা আকমথরক্ায় েংরক্ষণমূলক্ ক্া নক্রকমর জর্য 

থর্কবথদে এক্টট জােীয় অলাভজর্ক্ েংস্থা। িথরকবশগে এবং অি ননর্থেক্ভাকব েঙ্গে েমািার্ 

বেথর ক্রার মািযকম এই ফান্ড আমাকদর ভথবষযে েমৃদ্ধির হক্ষকে এটটর অিথর া ন ভূথমক্া েুকল 

িরার জর্য েংরক্ষণ দ্ধক্রয়াক্লাকির েংজ্ঞাকক্ িাকে থদকচ্ছ। এর ওয়াথক্নং ফকরে ফান্ড 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rensselaerplateau.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6abb30696b334498299f08da22e7466d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860674083905480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XKBAmDQelK50wcd7Cw98fHdSk9BE9gFSjdYMONf3980%3D&reserved=0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=58210cb0-07ba35f7-5823f585-000babd9fa3f-d2839b3e11b4ef93&q=1&e=be5a5e9a-84f1-4586-b10c-c9a8106c3c3a&u=https%3A%2F%2Fwww.conservationfund.org%2F


(Working Forest Fund®) এর মািযকম এর লক্ষয  কলা জলবায়ু িথরবেনর্ প্রশথমে ক্রা, গ্র্ামীণ 

অি নর্ীথেকক্ শদ্ধক্তশালী ক্রা এবং প্রাকৃ্থেক্ বাস্তুেংস্থার্ েুরথক্ষে রা ার জর্য ঝুুঁ থক্কে িাক্া িাুঁি 

থমথলয়র্ এক্র ওয়াথক্নং ফকরে স্থায়ীভাকব েংরক্ষণ ক্রা। ক্ম নদক্ষো ও ক্া নক্াথরোর জর্য শীষ ন 

অবস্থাকর্ িাক্া এই ফান্ড 1985 োল হিকক্ 50টট হেকটর েবগুকলাকে আট থমথলয়র্ এক্করর 

হবথশ ভূথম েুরথক্ষে রা কে ক্াজ ক্করকে  ার মকিয প্রায় 493,000 এক্র ভূথম  কলা থর্উ ইয়কক্ন।  

  

###  
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