
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/13/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এিং U.S. আবমন কর্নস অি ইবিবর্য়াসন মন্টাউক র্ম্বয়ন্ট লাইটহাউস র্রু্রুদ্ধার 
এিং সুরক্ষার জর্ে 30.7 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর চুবি ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
ঘটার্ বরম্বভটম্বমন্ট ঐবিহাবসক লং আইলোন্ড লোন্ডমাকন  রক্ষা করম্বি র্রু্িনাসর্ করা হম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং U.S আর্মন কর্নস অ্ব ইর্ির্র্য়াসন আজ র্র্উ ইয়মকন র বব ব ামরর 
H&Lকন্ট্রার্টং-এ ঐর্িহার্সক মন্টাউক র্ময়ন্ট লাইটহাউস এবং লং আইলযামের র্ূবন র্বন্দুমি অ্বর্িি 
সাংসৃ্কর্িক সম্পদ রক্ষার জর্য 30.7 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর চুর্ির ব াষণা কমরমের্। এই বসমে 
এই ঐর্িহার্সক লাইটহাউসমক উর্কূমলর ক্ষয় বেমক রক্ষা করার জর্য আর্ুমার্র্ক দইু বেমরর প্রকল্প 
শুরু হমব বমল আ া করা হমে। মন্টাক র্ময়ন্ট লাইটহাউসটি হমলা র্র্উ ইয়কন  বেমট র্র্র্মনি প্রেম 
বার্ি র, বেডামরল এবং বেট র্র্বর্িি ঐর্িহার্সক জায়গা।  
  
"ঐর্িহার্সক মন্টাউক র্ময়ন্ট লাইটহাউস হমলা র্র্উ ইয়মকন র সম্পদ, র্কন্তু বহু বেমরর ক্ষয় ও ওজর্ 
এটিমক মুমে বেলার হুমর্ক র্দমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি যামি র্া  মট োমক িাই বেট 
আমামদর বেডামরল অ্ং ীদারমদর সামে কাজ করমি প্রর্িশ্রুর্িবদ্ধ এবং যামি র্র্উ ইয়কন বাসীমদর 
ভর্বষযৎ প্রজমের জর্য এই লযােমাকন  সংরক্ষণ করা যায়। এই উন্নমর্র মাধ্যমম, এই বসমে 
র্ুর্রুদ্ধামরর জর্য কাজ শুরু করা বযমি র্ামর, এবং য়এই র্বষয়টি র্র্র্িি কমর বয এটি জজন  
ওয়ার্ ংটমর্র কর্ম র্ করা বার্ি র—র্র্উ ইয়মকন র প্রেম—সবার বদখার জর্য একটি বার্ি র র্হসামব 
রময় বগমে।"  
  
"মন্টাউক র্ময়ন্ট লাইটহাউস লং আইলযামের ঐর্িহার্সক রত্ন। কময়ক দ ক ধ্মর এটি র্ার্বকমদর 
জর্য একটি বার্ি র র্হমসমব কাজ কমরমে এবং বার্ণমজয সহায়িা কমরমে যা র্র্উ ইয়কন  বেটমক 
ইউর্র্য়মর্র সবমচময় সমৃদ্ধ বেমট র্র্রণি কমরমে। এই ঐর্িহার্সক আইকর্ রক্ষার জটিল প্রকৃর্ি 
ইউএস আর্মন কর্নস অ্ব ইর্ির্র্য়াসন (US Army Corps of Engineers, USACE) এর জর্য 
উর্যুি একটি কাজ," কম্বর্নল মোথু লুজাম্বটা, কমান্ডার, USACE, বর্উ ইয়কন  বডবিক্ট 
িম্বলর্। "আমরা র্র্র্িি করমি উদগ্রীব বয আমমর্রকার ইর্িহামসর এই গুরুত্বর্ূণন অ্ং টি আগামী 
100 বেমরর জর্য আমামদর  র্ি এবং আমমর্রকার্ সামর্রক প্রমকৌ ল উৎকমষনর প্রিীক।"  
  
লাইটহাউসটি জজন  ওয়ার্ ংটর্ এর দ্বারা কর্ম র্ করা হয় এবং 1796 সামল প্রায় 300 েুট ব্লাে 
প্রাে বেমক র্র্র্মনি হয়। বেমরর র্র বের ধ্মর, সাইটটি এই লং আইলযাে গেমবযর কাঠামমামি 
র্যনটকমদর জর্য ক্রমবধ্নমার্ র্বর্জ্জর্ক এবং কম র্ির্ি ীল হময় উমঠমে। আজ, এই লযােমাকন  ব্লাে 



র্কর্ারা বেমক 100 েুট কম দমূর অ্বর্িি এবং এর ক্ষয়প্রাপ্ত র্ােমরর কাজ এর র্ুর্রুত্থার্ একমাত্র 
র্জর্র্স যা ক্ষময়র কারমণ সমুমে হার্রময় যাওয়া বেমক রক্ষা কমর।  
  
লাইটহাউস কমমেক্স লাইটহাউস টাওয়ার এবং র্কর্ার হাউস, োয়ার কমন্ট্রাল টাওয়ার এবং গযামরজ 
র্র্ময় গঠিি, যা একটি র্বূনবিী র্কর্ামরর বার্ি র্হমসমব কাজ কমর। লাইটহাউস এবং ব্লাে সমে 
সংর্িষ্ট প্রত্নিার্িক িার্ োিাও কমমেমক্সর অ্ং ।  
  
রাম্বজের র্বরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার, ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "এই প্রকল্প গভর্নর অ্যানু্ড্র 
কুওমমার আমামদর উর্কূল রক্ষায় অ্দময অ্েীকামরর আমরা প্রমাণ। U.S আর্মন কর্নস অ্ব 
ইর্ির্র্য়াসন-এ আমামদর অ্ং ীদারমদর সামে র্র্র্মনি র্িুর্ র্রমভটমমমন্ট প্রমব ার্ধ্কার এলাকা অ্েভুন ি 
করা হমব যামি র্যনটকরা লাইটহাউমসর সমুমের র্া  র্দময় র্র্রার্মদ হাাঁটমি র্ারমব।"  
  
"এই গুরুত্বর্ূণন মাইলেলকটি র্র্উ ইয়কন  র্ডর্িমট আমামদর দমলর সকল কমঠার র্র্রশ্রমমর একটি 
প্রমাণ িার্ীয়, বেট এবং বেডামরল র্যনাময় আমামদর অ্ং ীদারমদর সামে সমন্বয় সাধ্র্ কমর," বর্উ 
ইয়কন  বডবিম্বক্টর USACE-এর প্রম্বজক্ট মোম্বর্জার ফ্র্োঙ্ক ভাগনা িম্বলম্বের্। "আমরা আ া কর্র যি 
িািািার্ি সম্ভব এই জািীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও সুরক্ষার কাজ শুরু করার জর্য মাটিমি ঢালাইময়র 
কাজ শুরু হমব।"  
  
প্রকমল্পর র্ৃষ্ঠমর্াষকমদর মমধ্য খরচ ভাগাভার্গ করা হয়। DEC এই প্রকমল্পর র্র্-বেডামরল র্ষৃ্ঠমর্াষক 
র্হমসমব NY ওয়াকন স িহর্বমল 15.4 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্র্ুদামর্র বক্ষমত্র প্রর্িশ্রুর্িবদ্ধ। িার্ীয় 
র্ৃষ্ঠমর্াষক, মন্টাউক ঐর্িহার্সক বসাসাইটি, র্র্মনাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার র্র সাইটটি রক্ষণামবক্ষণ 
করমব। এই র্বর্র্ময়াগ লাইটহাউস কমমেমক্সর সামে সংর্িষ্ট র্বর্ভন্ন সাংসৃ্কর্িক সম্পদ রক্ষা করমব 
এবং একটি র্যনটর্ আকষনণ র্হমসমব সাইমটর অ্বযাহি বযবহার সহায়িা করমি প্রাকৃর্িক র্র্রমব  
র্ির্ি ীল রাখমি সহায়িা করমব। এই প্রকমল্পর জর্য প্রেম বেট এবং বেডামরল সহায়িা র্র্র্িি 
করার র্র বেমক, USACE এবং অ্ং ীদাররা প্রকমল্পর র্র্লাম, প্রকল্প অ্ং ীদার চুর্ি এবং সংর্িষ্ট 
সকল র্রময়ল এমেমটর জর্য প্রমব ার্ধ্কার চুর্ি সুরর্ক্ষি করার জর্য কাজ করমে। র্র্মনাণ কামজ 
প্রায় দইু বের সময় লাগমব বমল আ া করা হমে।  
  
মন্টাউক র্ম্বয়ন্ট লাইটহাউম্বসর ক্ষয় বর্য়ন্ত্রণ র্বরচালক ঘেগ ঘডাম্বর্াহুম্বয় িম্বলর্, "এই র্ুরস্কামরর 
সামে সমৃ্পি অ্ং ীদার্রত্ব ববসামর্রক এবং সরকার্র সংিার একর্ত্রি হওয়ার র্বষয়টি একটি দারুণ 
র্দার্নর্ যারা এই জািীয় ঐর্িহার্সক লযােমাকন  এবং ইর্িহামসর এই র্বম ষ িামর্র জর্য সাধ্ারণ 
কলযামণর জর্য একর্ত্রি হময়মে।"  
  
ইট হোম্পটম্বর্র টাউর্ সুর্ারভাইজার বর্টার ভোর্ স্কাম্বয়াক িম্বলম্বের্, "মন্টাউক লাইটহাউস 
একটি গুরুত্বর্ূণন ঐর্িহার্সক লযােমাকন  এবং বসই সামে একটি লং আইলযাে আইকর্ এবং র্যনটক 
আকষনণ। ইে হযাম্পটর্ িার ইর্িহাস সংরক্ষণমক লালর্ র্ালর্ কমর এবং আর্ম এই গুরুত্বর্ূণন 
প্রকল্পমক এর্গময় বযমি বদমখ আর্র্ন্দি।"  
  



আর্ুমার্র্ক 1,000 লাইর্ার র্েট র্াের ধ্মর রাখার কাজটি র্বদযমার্ র্াাঁচ এবং 10 টর্ আমনার 
র্াের অ্র্সারণ এবং র্ুর্রায় বযবহামরর জর্য র্িুর্ 10 এবং 15 টর্ আমনার র্াের িার্র্ কমরমে 
এবং ধ্মর রাখার জর্য উর্মরর বক্রে ও বটমরর্সং এবং গাের্ালামক র্ির্ি ীলিা প্রদার্ কমরমে।  
  
1996 সামল, মার্কন র্ উর্কূলরক্ষী বার্হর্ী ঐর্িহার্সক িামর্র মার্লকার্া মন্টাউক ঐর্িহার্সক 
বসাসাইটির কামে হস্তাের কমর যারা এখর্ র্র্রচালর্া এবং সম্পর্ির মার্লক। মন্টাউক ঐর্িহার্সক 
বসাসাইটি এই জািীয়ভামব উমেখমযাগয লযােমামকন র সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং র্ ক্ষাগি উন্নয়মর্ র্র্মবর্দি 
এবং 1990-এর দ মকর শুরু বেমক র্ুর্রুদ্ধার বজায় বরমখমে। লাইটহাউস কমমেক্স ব্লাে মন্টাউক 
র্ময়ন্ট বেট র্াকন  সংলগ্ন অ্বর্িি এবং প্রাের্মকভামব বজমল, সােন ার এবং দ নর্ীয় িার্ দ্বারা 
বযবহৃি হয়।  
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