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গভর্নর কুওম্বমা উন্নত পাবর্র মার্ এিং উপকূলীয় বিবতেীলতার জর্ে বি পাকন  পবরিহর্ প্রকল্প 
এবগম্বয় বর্ম্বয় যাওয়ার আর্ুষ্ঠাবর্ক বিজ্ঞবি ব াষণা কম্বরম্বের্  

  
ওম্বয়স্টার্ন বিস কর্স্ট্রাক্টম্বরর বযৌথ উম্ব্োম্বগ চূডান্ত র্কো ও বর্মনাণ সহ DEC অর্ু্ার্ বিজ্ঞবি  

  
প্রকম্বল্পর মম্বযে রম্বয়ম্বে র্তুর্ পাম্প বস্টের্, ্টুি র্তুর্ েবি প্রযার্ পাইপ, সার্রাইজ হাইওম্বয় 
অোকুইডাম্বক্টর পরু্িনাসর্ এিং বিপলাইবর্ং, এিং বি্েমার্ বসডার বিক ওয়াটার ্ষূণ বর্য়ন্ত্রণ 

প্ল্োম্বের সমুদ্র পতর্  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ র্োসোউ কোউন্টির বে পোকন  পন্টরেহর্ প্রকমের (Bay Park 
Conveyance Project) জর্য আর্ুষ্ঠোন্টর্ক ন্টেজ্ঞন্টি ব োষণো কমরমের্, যো এই প্রকমের অগ্রগন্টিমি 
একটি উমেখমযোগয মোইলফলক ন্টহমসমে ন্টিন্টিি। ন্টর্উ ইয়কন  বেট ওময়েোর্ন বেস কর্স্ট্রোকটরস জময়ি 
বভঞ্চোর (Western Bays Constructors Joint Venture), প্রকমের র্কশো ন্টর্মনোণ ঠিকোদোর, যো বে 
পোকন  সুময়জ ন্টিটমমি প্ল্যোি (Bay Park Sewage Treatment Plant) বেমক ন্টসডোর ন্টিক ওয়োটোর 
দষূণ ন্টর্য়ন্ত্রণ প্ল্যোি (Cedar Creek Water Pollution Control Plant) বেমক ন্টিন্টকৎসো পোন্টর্ বপ ৌঁমে 
বদমে।  
  
প্রকেটি ন্টর্উ ইয়কন  বেট ন্টডপোটন মমি অে এর্ভোয়রর্মমিোল কর্জোরমভশর্ (New York State 
Department of Environmental Conservation) এেং র্োসোউ কোউন্টি ন্টডপোটন মমি অে পোেন্টলক 
ওয়োকন স (Nassau County Department of Public Works)-এর মমযয একটি অংশীদোন্টরত্ব। ন্টির্ 
েেমরর মমযয সম্পন্ন হমল, প্রকেটি প্রন্টিন্টদর্ 75 ন্টমন্টলয়র্ গযোলর্ স্বচ্ছ পোন্টর্ এেং প্রন্টি েের 
বরর্ল্ডস িযোমর্ল এেং পন্টিম উপসোগর বেমক র্োইমিোমজর্ বলোন্টডং এর 90 শিোংশ পযনন্ত  নু্টরময় 
বদমে, যো আঞ্চন্টলক ন্টিন্টিশীলিো এেং জীের্যোত্রোর মোর্ উন্নি করমে। এই েসমন্ত প্রকে ন্টর্মনোণ শুরু 
হমে।  
 
"পোন্টর্ দষূণ কমোমি এেং আমোমদর উপকূলীয় সম্প্রদোময়র পোন্টর্র মোর্ পুর্রুদ্ধোমরর জর্য আমোমদর 
বটকসই প্রমিষ্টোর অগ্রগন্টিমি এই উচ্চোন্টভলোষী প্রকে অিযন্ত গুরুত্বপূণন হমে", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "কময়ক দশক যমর লং আইলযোমের উপকূলীয় আেোসিলগুমলো র্োইমিোমজর্ দষূমণর ন্টশকোর 
হময়মে। আমরো আমোমদর িোর্ীয় অংশীদোরমদর সোমে এই পন্টরমেশগি হুমন্টক বমোকোমেলোর জর্য 
কম োর পন্টরশ্রম করন্টে, এেং বে পোকন  পন্টরেহর্ প্রকমের অগ্রগন্টির মোযযমম আমরো ভন্টেষযমি ের্যোর 



 

 

প্রন্টি িোমদর ন্টিন্টিশীলিো েোন্ট়িময় পন্টিম উপসোগর এেং পোর্শ্নেিী সম্প্রদোয়মক রক্ষো করমি আমরো 
পদমক্ষপ গ্রহণ করন্টে।"  
  
র্াসাউ কাউবে এবিবকউটিভ লরা কারার্ িম্বলর্, "ওময়েোর্ন বে এর পুর্রুজ্জীের্ আমোমদর 
পন্টরমেমশর উমেখমযোগয উন্নন্টি  টোমে এেং েৃহত্তর ঝ়ি ন্টিন্টিশীলিো প্রদোর্ করমে। র্োসোউ-এর 
পন্টরমেমশ ন্টেন্টর্ময়োমগর মোযযমম, আমরো শুযু কমনসংিোর্ সৃন্টষ্ট করন্টে র্ো এেং অেননর্ন্টিক উন্নয়র্মক 
উৎসোন্টহি করন্টে র্ো েরং ঝম়ির সময় গুরুত্বপূণন জলোভূন্টম পুর্রুদ্ধোমরর মোযযমম েোন্ট়ির মোন্টলকমদর 
রক্ষো করন্টে। আন্টম গভর্নর কুওমমোমক যর্যেোদ জোর্োই এই প্রকেমক অগ্রোন্টযকোর বদয়োর জর্য, একটি 
ন্টর্রেন্টচ্ছন্ন র্কশো ন্টর্মনোণ বক শল েযেহোর কমর যো পোন্টর্র মোর্ উন্নয়মর্ প্রময়োজর্ীয় অেকো োমমো 
ন্টর্মনোমণর জর্য প্রময়োজর্ীয় সমময়র পন্টরমোণ কন্টমময় বদয় এেং আগোমী প্রজমের জর্য আমোমদর 
পন্টরমেশমক পুর্রুজ্জীন্টেি কমর।"  
 
ন্টডজোইর্-ন্টেল্ড একটি খরি সোশ্রয়কোরী সংগ্রহ পদ্ধন্টি যো বেসরকোন্টর খোিমক ে়ি আকোমরর 
অেকো োমমো প্রকমের সমোন্টি ত্বরোন্টিি করমি প্রমণোদর্ো বদয়। এই পদ্ধন্টি েযেহোমরর ফমল, অর্যোর্য 
ন্টেকে যোর জর্য 600 ন্টমন্টলয়র্ মোন্টকন র্ ডলোমরর বেন্টশ েযয় এেং ন্টর্মনোমণ প্রোয় এক দশক লোগি, 
সম্পন্ন হেোর পর, বে পোকন  কর্মভময়ন্সটি পূমেনর প্রস্তোমের িোইমি অমর্ক কম েযয় এেং স্বে ন্টর্মনোণ 
সমময় ওময়েোর্ন বে-র পন্টরমেশগি পরু্রুদ্ধোরমক সম্ভে করমে। উপরন্তু, র্োসোউ কোউন্টির ওময়েোর্ন 
বেস-এ আর পোন্টর্ ন্টর্ষ্কোশর্ করো হমে র্ো, ন্টর্কটেিী সম্প্রদোয় পন্টরষ্কোর পোন্টর্, জীের্যোত্রোর মোর্ 
উন্নি, এেং গুরুত্বপূণন জলোভূন্টম পুর্রুদ্ধোর করমে যো িীব্র ঝম়ির সময় সম্প্রদোয়মক িরঙ্গ শন্টি এেং 
উপকূলীয় বেউ বেমক রক্ষো করমে।  
  
ন্টর্উ ইয়কন  বেট ন্টডপোটন মমি অে এর্ভোয়রর্মমিোল কর্জোরমভশর্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC) র্কশো ন্টর্মনোণ িুন্টি পন্টরিোলর্ো করমে, ওময়েোর্ন বেস কর্স্ট্রোকটরস জময়ি 
বভঞ্চোর, এেং সমোন্টির পর, র্োসোউ কোউন্টি ন্টডপোটন মমি অে পোেন্টলক ওয়োকন স (Nassau County 
Department of Public Works) র্িুর্ ফযোন্টসন্টলটি সমূমহর মোন্টলক হমে এেং পন্টরিোলর্ো করমে।  
  
DEC কবমের্ার বিবসল বসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমো আমোমদর উপকূলীয় সম্প্রদোয়মক ভন্টেষযমির 
ের্যো এেং ভয়োেহ ঝ়ি বেমক রক্ষো করমি প্রন্টিশ্রুন্টিেদ্ধ এেং একই সোমে পোন্টর্র মোর্ উন্নয়র্ এেং 
আমোমদর প্রোকৃন্টিক সম্পদ রক্ষো করমি প্রন্টিশ্রুন্টিেদ্ধ। আজমকর ব োষণো বে পোকন  পন্টরেহর্ প্রকমের 
অগ্রগন্টিমি একটি গুরুত্বপণূন মোইলফলক ন্টহমসমে ন্টিন্টিি কমরমে, যো ওময়েোর্ন বে-এর জর্য সেমিময় 
ে়ি পন্টরমেশগি হুমন্টক-র্োইমিোমজর্ বমোকোমেলো করমে। র্োসোউ কোউন্টিমি আমোমদর অংশীদোরমদর 
সোমে কোজ কমর ন্টর্উ ইয়কন  বে পোকন  পন্টরেহর্ প্রকে যি দ্রুি সম্ভে এেং খরিসোমপক্ষভোমে 
সরেরোহ করোর এক যোপ এন্টগময় রময়মে।"  
  
িুন্টি র্মভম্বর 2020 সোমল র্োসোউ কোউন্টি আইর্ প্রণয়র্কোরী পন্টরষমদর দ্বোরো অর্ুমমোন্টদি হয়, এেং 
িোরপর কোউন্টি ফোইর্যোন্স কমরোল বেোডন  (County Finance Control Board), কোউন্টি 
কম্পমিোলোর এেং কোউন্টি ন্টর্েনোহী লরো কোরোর্ কিৃন ক অর্ুমমোন্টদি হয়। এরপর DEC িুন্টিমি স্বোক্ষর 



 

 

কমর এেং িূ়িোন্ত অর্ুমমোদমর্র জর্য ন্টর্উ ইয়কন  বেট অযোটন্টর্ন বজর্োমরল এেং কম্পমিোলোমরর কোমে 
জমো বদয়।  
  
1949 সোমল ন্টর্ন্টমনি, বে পোকন  সুময়জ ন্টিটমমি প্ল্যোি র্োসোউ কোউন্টির 500,000 এরও বেন্টশ 
েোন্টসন্দোমদর পন্টরমষেো প্রদোর্ কমর এেং প্রন্টিন্টদর্ গম়ি 52 ন্টমন্টলয়র্ গযোলর্ বশোযর্কৃি েজন য পোন্টর্ 
বরর্ল্ডস িযোমর্মল (Reynolds Channel) অপসোরণ কমর। এই অপসোরণ ন্টহউমলট এেং েল্ডউইর্ 
(Hewlett and Baldwin) বপোিোশ্রয় সহ, আটলোন্টিক সসকি (Atlantic Beach) বেমক পময়ি 
লুকআউট (Point Lookout) পযনন্ত ওময়েোর্ন বে-র প্রোয় 10,000 একর পোন্টর্ এেং জমলোচ্ছ্বোস 
জলোভূন্টমমক প্রভোন্টেি কমর। অন্টযকোংশ বক্ষমত্র এই প্ল্যোি বেমক বশোন্টযি েজন য পোন্টর্মি েৃহৎ অংমশ 
র্োইমিোমজমর্র উপন্টিন্টি, মযোমিো সশেোমলর ন্টেকোশ এেং অর্যোর্য পোন্টর্র মোর্ সংিোন্ত প্রভোে বযমর্, 
স্বে দ্রেীভূি অন্টিমজমর্র কোরমণ ওময়েোর্ন বে ক্ষন্টিগ্রি হময়মে। ন্টপয়োর-ন্টরন্টভউকৃি সেজ্ঞোন্টর্ক 
গমেষণো উপকূলীয় জলোেদ্ধ দ্বীপগুন্টলর ক্ষন্টি এেং িূ়িোন্তভোমে ন্টেন্টচ্ছন্নিোর সোমে অন্টিন্টরি 
র্োইমিোমজর্মক যুি কমরমে যো ঝম়ির িীব্রিো এেং এর সোমে যিু িরঙ্গগুন্টলর ন্টেপরীমি একটি 
শন্টিশোলী েোযো ন্টহসোমে কোজ কমর।  
  
এই বপ্রোমজমে বে পোকন  সুময়জ ন্টিটমমি প্ল্যোি বেমক সোর্রোইজ হোইওময় পযনন্ত ন্টেসৃ্তি কোউন্টির 
মোন্টলকোর্োযীর্ অযোমকোয়োডোে পযনন্ত উত্তর ন্টদমক দইু মোইল, 72 ইন্টঞ্চ পোইপলোইর্ সিন্টর কমর 
পন্টরমশোন্টযি পোন্টর্ ন্টর্ময় যোওয়ো হমে। এমি 7.3 মোইল েোন্টিল অযোমকোয়োডোেমক কোমজ লোগোমর্ো যোমে 
এেং অযোমকোয়োডোে বেমক বিদোর ন্টিক ওয়োটোর পন্টলউশর্ কমরোল প্ল্যোমির ওন্টশয়োর্ আউটফল পোইপ 
পযনন্ত 1.6 মোইল, 72 ইন্টঞ্চ পোইপলোইর্ সিন্টর করো হমে, যোর সদ নয সোি মোইল এেং আটলোন্টিক 
মহোসোগমর ন্টির্ মোইল পযনন্ত পন্টরমশোন্টযি পোন্টর্ ন্টর্ময় যোমে। মোটির র্ীমি 20 বেমক 60 ফুট পযনন্ত 
মোইমিোটোমর্ন্টলং কমর র্িুর্ পোইপলোইর্ সিন্টর করো হমে।  
  
বে পোকন  সুময়জ ন্টিটমমি প্ল্যোমির দী নমময়োদী উন্নয়মর্র অংশ ন্টহসোমে বেট এেং বফডোমরল িহন্টেমলর 
830 ন্টমন্টলয়র্ মোন্টকন র্ ডলোর ন্টেন্টর্ময়োগ কমর বে পোকন  কর্মভময়ন্স বপ্রোমজে সিন্টর করো হমে। এই 
প্রকে, ন্টিন্টিশীলিোয় অর্যোর্য রোজয এেং কোউন্টি ন্টেন্টর্ময়োগ সমঙ্গ ন্টমন্টলি হময়, ওময়েোর্ন বে 
পুর্রুদ্ধোর সমেনর্, গুরুত্বপূণন সোমনু্টদ্রক সম্পদ রক্ষো, এেং ঝ়ি বেমক ভন্টেষযৎ ক্ষন্টির ন্টেরুমদ্ধ 
উপকূলীয় সম্প্রদোময়র উন্নি সুরক্ষো সুন্টেযো সহ িোর্ীয় অেনর্ীন্টিমক েৃন্টদ্ধ করমে।  
  
এর্ভায়রর্ম্বমোল কর্জাম্বভন ের্ কবমটির (Environmental Conservation Committee) সভাপবত 
বসম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "দশমকর পর দশক যমর, ওময়েোর্ন বেস বশোযর্ করো বর্োংরো পোন্টর্ 
এেং র্োইমিোমজমর্র কোরমণ দনূ্টষি হময়মে। এটি আমোমদর পন্টরমেশ এেং জীের্যোত্রোর মোমর্র ক্ষন্টি 
করমে। এই বপ্রোমজে আমোমদর কন্টমউন্টর্টিমক ের্যো বেমক রক্ষো করমে, আমোমদর পোন্টর্ বশোযর্ করমে 
এেং আমোমদর িোর্ীয় পন্টরমেশগি প্রোণশন্টিমক শন্টিশোলী করমে- এেং সরকোমর আমোর অংশীদোরমদর 
সোমে কোজ করমি বপমর আন্টম গন্টেনি।"  
  
বসম্বর্টর জর্ ই. ব্রুকস িম্বলর্, "লং আইলযোমে েজন য পোন্টর্ বশোযর্ েযেিো ন্টর্রোপমদ এেং কোযনকরভোমে 
উন্নন্টি করো এেং ওময়েোর্ন বেস রক্ষোয় এই প্রকে অিযন্ত গুরুত্বপূণন। আমোমদর উপকূলীয় এলোকোয় 



 

 

ন্টর্রোপত্তো গম়ি বিোলো এেং আমোমদর পোন্টর্ বেমক দষূণ দরূ করোর এই প্রমিষ্টোমক আন্টম সমূ্পণনভোমে 
সমেনর্ কন্টর। আন্টম গভর্নর কুওমমো এেং DEC-এর প্রশংসো করন্টে যোমি এই প্রকে বদন্টর র্ো কমর 
এন্টগময় বযমি পোমর।"  
  
অোম্বসেবল স্সে বমবলসা বমলার িম্বলর্, "আন্টম খুেই আর্ন্টন্দি বয বে পোকন  কর্মভময়ন্স বপ্রোমজমের 
কোজ জোন্টর রোখমি DEC অর্ুমন্টি ন্টদময়মে। এই বপ্রোমজমের কোজ বশষ হমল উভয় অঞ্চমলর ঝ়ি 
প্রন্টিমরোয ক্ষমিো উন্নি করমে এেং র্োসোউ কোউন্টির জীের্যোত্রোর মোর্ েনৃ্টদ্ধ উন্নি করমে। আন্টম 
েসন্ত বেমক কোজ শুরু হওয়োর অমপক্ষোয় আন্টে।"  
  
অোম্বসেবল স্সে বটলর ডাবলনং িম্বলর্, "লং আইলযোমের -এর পোন্টর্র মোর্ রক্ষোয় বে পোকন  
কর্মভময়ন্স বপ্রোমজে একটি ইন্টিেোিক পদমক্ষপ। জলোভূন্টম পরু্রুদ্ধোর এেং সোউে বশোর-এর পোন্টর্ 
পন্টরষ্কোর করমল দী নমময়োদী বক্ষমত্র লং আইলযোমের ভন্টেষযমি ইন্টিেোিক প্রভোে েোকমে।"  
  
অোম্বসেবলর স্সে জবুড বিবির্ িম্বলর্, "লং আইলযোমে ওময়েোর্ন বে-এর পোন্টর্র মোর্ েযোপকভোমে 
উন্নি করমি, ঝম়ির প্রমকোপ বেমক আমোমদর উপকূল অঞ্চলমক রক্ষো করমি, দষূণ হ্রোস এেং 
ভন্টেষযৎ প্রজমের জর্য আমোমদর পোন্টর্র মোর্ সংরক্ষণ করমি বে পোকন  কর্মভময়ন্স বপ্রোমজে অিযন্ত 
গুরুত্বপূণন। লং আইলযোে উপকূল এলোকোর কন্টমউন্টর্টিমক ন্টর্রোপমদ রোখমি আমোমদর পন্টরমেমশ 
র্োইমিোমজমর্র দষূণ কমোমর্োর জর্য বে পোকন  সুময়জ ন্টিটমমি প্ল্যোমির ফোইর্োল ন্টডজোইর্ এেং ন্টর্মনোমণ 
আজমকর ব োষণো একটি অিযন্ত গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ। সফল বর্িৃমত্বর জর্য গভর্নর কুওমমোমক 
যর্যেোদ।" 
র্াসাউ কাউবের আইর্প্রম্বণতা বকভার্ আব্রাহামস, বডবস্ট্রক্ট 1, িম্বলম্বের্, "বে পোকন  কর্মভময়ন্স 
বপ্রোমজে গুরুত্বপূণন র্দনমো অেকো োমমোমক এমর্ভোমে আযুন্টর্ক কমর িুলমে, যো পন্টরমেশ রক্ষো করমে, 
আমোমদর মূলযেোর্ ওময়েোর্ন বে-বক রক্ষো করমে এেং ভন্টেষযৎ প্রজমের জর্য অেননর্ন্টিক উন্নয়র্ 
গম়ি িুলমে। আঞ্চন্টলক ভোমে এই গুরুত্বপূণন উমদযোগমক সফল করমি যোরো ভূন্টমকো পোলর্ কমরমের্, 
িোমদর কোমে আমরো গভীরভোমে কৃিজ্ঞ।"  
  
র্াসাউ কাউবের আইর্ প্রম্বণতা বডবর্স বিাডন , বডবস্ট্রক্ট 4, িম্বলর্, "আন্টম এই প্রন্টিয়োমক আমোমদর 
জলপে, ন্টেমশষ কমর বরর্ল্ডস িযোমর্ল এেং ওময়েোর্ন বে-এর পুর্রুদ্ধোর এেং সংরক্ষণ িোলু েোকো 
বদখমি উদগ্রীে। আমোমদর বফডোমরল, বেট এেং িোর্ীয় অংশীদোরমদর সোমে এই সহমযোন্টগিো ন্টর্ন্টিি 
করমে বয আমোমদর েোন্টসন্দো এেং ের্যপ্রোণীরো আমোমদর অঞ্চমলর অর্যিম েৃহৎ প্রোকৃন্টিক সম্পদ 
উপমভোমগ বকোমর্ো সমসযো হমে র্ো।"  
  
র্াসাউ কাউবের আইর্প্রম্বণতা বডিরা বমউল, বডবস্ট্রক্ট 5, িম্বলর্, "এটো এমর্ একটো মুহূিন  যো 
বদখোর জর্য র্োসোউ কোউন্টির দন্টক্ষণ উপকূমলর ওয়োটোরফ্রি কন্টমউন্টর্টির অমর্ক েোন্টসন্দো অযীর 
আগ্রমহ অমপক্ষো কমরমের্। এর উদ্ভোের্ী দনৃ্টষ্টভন্টঙ্গর মোযযমম, বে পোকন  কর্মভময়ন্স বপ্রোমজে আমোমদর 
র্দনমোগুমলোর অেকো োমমো এমর্ভোমে মজেুি করমে যো আগোমী ন্টদমর্ ওময়েোর্ন বে এেং বরর্ল্ডস 
িযোমর্লমক পন্টরমেশগিভোমে আমরো সমৃদ্ধ করমে। আন্টম সেোইমক যর্যেোদ জোর্োই যোরো এই ন্টেশোল 
অঙ্গীকোরমক সফল করমি ভূন্টমকো পোলর্ কমরমের্।"  



 

 

  
ওম্বয়স্টার্ন বি'স বরবজবলম্বয়বি ইবর্বেম্বয়টিভ  
বে পোকন  পন্টরেহর্ প্রকে েৃহত্তর পন্টিম বে'স বরন্টজন্টলময়ন্টন্স ইন্টর্ন্টশময়টিমভর অংশ। র্োসোউ কোউন্টি 
অঞ্চলেযোপী ন্টিন্টিশীলিো এেং দী নমময়োদী উন্নয়র্ প্রকমের একটি ন্টসন্টরমজর বর্িৃত্ব ন্টদমচ্ছ যো ওময়েোর্ন 
বে-এর পোন্টর্র মোর্ উন্নি করমে। ওময়েোর্ন বে বরন্টজন্টলময়ন্টন্স ইন্টর্ন্টশময়টিভ অযীমর্ র্োসোউ কোউন্টি 
ন্টর্মনোি প্রমজেগুমলোর কোজ করমে- বে পোকন  কর্মভময়ন্স বপ্রোমজে, লং ন্টেি কর্মসোন্টলমডশর্ প্রমজে 
এেং পময়ি লুকআউট ন্টসউয়োর ন্টফন্টজন্টেন্টলটি েোন্টড।  
  

###  
 

আমরো সংেোদ বপমি বদখুর্ www.governor.ny.gov 
ন্টর্উ ইয়কন  বেট | এন্টিন্টকউটিভ বিম্বোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
আর্সোেস্ক্রোইে করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f5d6261d-aa4d1f13-f5d4df28-0cc47aa88e08-68d4e66aaca7abd7&q=1&e=2fa2068b-648a-467b-b223-32bf4db011a2&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES96B9D3996F1C03468525868E00548B5F00000000000000000000000000000000

