
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা মমর্ম্বেম্বের্ সংরক্ষণ ও মোসাগম্বরর পবরম্বিম্বের উন্নয়র্ সংক্রান্ত বিম্বল স্বাক্ষর 
কম্বরম্বের্  

  
মপার্ন বিস ও বিবমম্বের খাম্বেের গুরুত্বপণূন উৎস রক্ষা করম্বি র্িুর্ আইম্বর্ ইন্ডাবিয়াল পাসন মসইর্ 

মর্ম্বর্র মাধ্েম্বম মমর্ম্বেম্বের্ বেকার করা বর্বিদ্ধ করা েম্বয়ম্বে  
  
গুরুত্বপণূন পেম্বক্ষপ মাত্রাবিবরক্ত মৎস আেরণ প্রবিম্বরাধ্ করম্বি এিং বর্উ ইয়ম্বকন র অর্ননর্বিকভাম্বি 

গুরুত্বপণূন উপকূলীয় জলসীমা ও িাবণবজেক মৎস আেরম্বণর পবরম্বিম্বের উন্নয়র্ করম্বি  
  
  
মেনহেহেন, যা এেন একটি োছ যার প্রজাতি সংরক্ষণ তনউ ইয়হকে র জলসীোয় অনযানয প্রজাতির 
েহযয স্ট্রাইপে বাস, তিতে, েলতিন, উপকূলীয় োঙ্গর, োংসাশী োছ এবং সােুতিক তসবােে  
পুনরুদ্ধাহরর মক্ষহে গুরুত্বপণূে, িা সংরক্ষহণর জনয গভনের অযানু্ড্র এে. কুওহো আইন 
(A2571 Englebright/S2317 Kaminsky) এ স্বাক্ষর কহরহছন। এই পদহক্ষপ পাসে মসইন তেহসহব 
পতরতিি একটি বাতণতজযক মনট মযটি োহছর পুহরা একটি দলহক িারপাশ মেহক আটহক মিহল মসটি 
তনতিদ্ধ করার োযযহে এই মছাট োহছর প্রজাতিহক সংরক্ষণ করার প্রহিষ্টাসেূেহক শতিশালী করহব।  
  
"আোহদর স্বাভাতবক পতরহবহশর উন্নয়ন, ক্ষতিকর দিূহণর উৎস দরূীকরণ এবং আোহদর জলসীোয় 
জীবহনর স্বাস্থ্যকর ববতিেয পুনরুদ্ধাহরর জনয তনউ ইয়কে  উহেখহযাগয তবতনহয়াগ কহরহছ", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই গুরুত্বপূণে নিুন আইন আোহদরহক একটি গুরুত্বপূণে েৎস সম্পদ রক্ষা করহি 
আহরা মবশী সোয়িা করহব যা মসইসব প্রজাতিহক সোয়িা করহব যারা আোহদর মপাটে তিতশং 
অেেনীতির পাশাপাতশ তবশাল আকাহরর তিতে ও অনযানয সােুতিক প্রাণীর জনয গুরুত্বপূণে মযগুহলা 
আোহদর মেহটর উপকূলীয় জলসীোয় প্রিযাবিে ন করহছ।"  
  
ছয়টি তসটি ব্লহকর সোন বড় পাসে মসইন নােক োছ যরার জাল, যা তনহির তদহক ভারী োহক 
এবং উপহরর প্রান্ত ভাসোন মেহক োহছর ঝাাঁকহক একতেি কহর আহন, মসগুহলা বযবোর কহর 
মেনহেহেন যরাহক আজ স্বাক্ষতরি েওয়া পদহক্ষপ তনতিদ্ধ কহর। োহছর মিল, সার ও োহছর খাবার 
উৎপাদহনর জনয এই গুরুত্বপূণে বাতণতজযক মটাহপর কাহজ বযবহৃি োছ মেনহেহেন িািও করা 
েয়। তনউ ইয়হকে র জলসীোয় পাসে মসইন বযবোর তনতিদ্ধ করা আোহদর মসইসকল েৎসজীবীহকও 
সোয়িা করহব যারা অতযকির মটকসই আেরণ পদ্ধতি বযবোর কহরন এবং মেনহেহেন, মযটি 
বাংকার তেহসহবও পতরতিি মসগুহলা যরার সক্ষেিাও বৃতদ্ধ করহব।  
  



 

 

োোতিতরি েৎস আেরহণর োযযহে িাহদর পতরোণ উহেখহযাগযভাহব হ্রাস পাওয়ার আগ পযেন্ত 
ঐতিোতসকভাহব তনউ ইয়হকে র জলসীোয় প্রিুর পতরোহণ বাংকার পাওয়া মযি। 2012 সাহল 
আটলাতিক মেটস মেতরন তিসাতরজ কতেশন কিৃে ক মেনহেহেন প্রজাতি পুনরুদ্ধাহরর আইন পাশ 
েওয়ার পর মেহক এই োছটি যীহর যীহর পূবোবস্থ্ায় তিহর আসহছ। মসই সাহে তনউ ইয়হকে র মটাহপর 
কাহজ বযবহৃি োহছর প্রিযাবিে ন ভাহলাভাহব শনাি করার জনয 2011 সাহল পতরহবশ সংরক্ষণ 
তবভাগ (DEC) িাহির বযাপাহর তরহপাটে  করার শিে াবতল বৃতদ্ধ কহরহছ। তনউ ইয়হকে র একাগ্র 
বযবস্থ্াপনার িহল একটি স্বাস্থ্যবান, অতযকির বয়স্ক এবং বযাপক পতরোহণ মেনহেহেন বৃতদ্ধ মপহয়হছ।  
  
মেনহেহেন পাতনহি অতিহজহনর পতরোহণর প্রতি সংহবদনশীল এবং যখন বড় বড় দহল গরে 
আবোওয়ায় আবদ্ধ পাতনহি প্রহবশ কহর িখন তনয়তেিভাহব োজার োজার োরা যায়। েিৃ োহছর 
ঝাাঁক প্রায়ই উপকূহল মভহস আহস, বসকি দতূিি কহর এবং অপ্রীতিকর গন্ধ সৃতষ্ট কহর এবং মসগুহলা 
অপসারণ করা ক্ষতিগ্রস্থ্ তেউতনতসপযাতলটিসেূহের জনয উহেখহযাগয বযহয়র কারণ েহয় দাাঁড়ায়। এই 
যরহনর পতরতস্থ্তিসেূে প্রতিহরায করহি সোয়িার জনয নিুন আইহন একটি গুরুত্বপূণে প্রতবযান যুি 
েহয়হছ যা DEC-মক একটি অস্থ্ায়ী আহদশ প্রদাহনর ক্ষেিা তদহয়হছ যা োছ তনযহনর অপতরোযে ঝুাঁ তক 
োকাকালীন সেহয় পাসে মসইনসেূে বযবোর হ্রাস করহব।  
  
মেনহেহেন তনউ ইয়হকে র জলসীো ও োেসন নদীর মোেনার খাদয শৃঙ্খহলর একটি গুরুত্বপূণে 
অংশ। তনউ ইয়হকে র উপকূলবিী েোসেূহি মেনহেহেহনর প্রািুযে বৃতদ্ধ এবং মসগুহলা খাওয়ার জনয 
ববতিেযেয় প্রাণীকূহলর আগেন বনযপ্রাণী পযেহবক্ষক ও মেহটর বাতণতজযক ও মসৌতখন েৎস তশকারীহদর 
জনয অতযকির সুহযাগসুতবযা প্রদান কহরহছ।  
  
আটলাতিক উপকূহল বাতণতজযক েৎস তশকার 46 তবতলয়ন োতকে ন েলাহরর মবশী আয় কহর এবং 
340,000 কেেসংস্থ্াহনর সহুযাগ সৃতষ্ট কহরহছ, মযখাহন 14 তেতলয়ন মসৌতখন বড়শী তদহয় োছ তশকারী 
বছহর 16 তবতলয়ন োতকে ন েলার বযয় কহর যা 167,086 কেেসংস্থ্ান সৃতষ্ট কহর। মসইসাহে, প্রায় 
29 তেতলয়ন বনয প্রাণী পযেহবক্ষক দ্বারা বছহর 17 তবতলয়ন োতকে ন েলার বযয় করার োযযহে 
আটলাতিক উপকূলজহুড় ইহকা-পযেটন তশল্প প্রবৃতদ্ধ লাভ কহর।  
  
পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার মিবসল মসম্বগাস িম্বলর্, "স্বাস্থ্যবান ও প্রাহণাচ্ছল উপকূলীয় 
বাস্তুিহের মক্ষহে মেনহেহেন একটি গুরুত্বপূণে অংশ এবং গভনের কুওহোর মনিৃত্ব এবং আোহদর 
তসহনট ও অযাহসম্বতলর অংশীদারহদর সোয়িার োযযহে এই নিুন আইন আোহদর গুরুত্বপূণে েৎস 
সম্পদ পুনরূদ্ধাহর সোয়িা অবযােি রাখহব। আোহদর েৎসতভতিক অেেনীতিহক সংেি এবং এই 
অপতরোযে তশল্পহক মটকসই করহি আোহদর িলোন প্রহিষ্টাসেূেহক এই পদহক্ষপ শতিশালী করহব।"  
  
মসম্বর্র্র র্ে কাবমর্বি িম্বলর্, "এটি অপতরোযে ময আেরা আগােীর জনয আোহদর পৃতেবীহক 
আজহক রক্ষা করহবা- তবহশিি এখাহন লং আইলযাহে এবং আোহদর মেটজহুড় গুরুত্বপূণে প্রাকৃতিক 
সম্পদসেূেহক রক্ষা করহবা। মেনহেহেন প্রজাতি রক্ষা সংক্রান্ত আোর আইহন স্বাক্ষর করার জনয 
আতে গভনের অযানু্ড্র এে. কুওহোহক যনযবাদ জানাই - এই গুরুত্বপূণে পদহক্ষপ আটলাতিক েোসাগহর 
একটি গুরুত্বপূণে প্রজাতিহক রক্ষা করহব।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সেসে বিভ অোম্বেলব্রাইর্ িম্বলর্, "প্রায়ই 'সাগহরর সবহিহয় গুরুত্বপূণে োছ' তেহসহব 
উহেখকৃি মেনহেহেন োছটি স্ট্রাইপে বাস, ব্লুতিশ ও তিতেসে অহনক োহছর খাবাহরর একটি 
গুরুত্বপূণে অংশ। সােুতিক পাতখরাও মসগুহলা মখহয় োহক। স্থ্ানীয় োছ তশকারীগণ মসগুহলাহক মটাপ 
তেহসহব বযবোর কহর োহকন। আোর এ আইন আোহদর জলসীোয় মসই মেতণর বাতণতজযক োহছর 
োোতিতরি তশকার প্রতিহরায করহব যা একটি প্রজাতিহক ধ্বংস কহর তদহি পাহর। আোর তবলটি 
স্বাক্ষর কহর আইহন পতরণি করার জনয আতে গভনের কুওহোহক যনযবাদ জানাহি িাই।"  
  
এই অঞ্চহলর সােুতিক সম্পদসেূে রক্ষায় গভনের কুওহো উহেখহযাগয তবতনহয়াগ কহরহছন, যার েহযয 
রহয়হছ মেহটর ইতিোহস বেৃিে প্রকল্প মেহটর কৃতেে প্রবালপ্রািীর সম্প্রসারণ, 300 তেতলয়ন োতকে ন 
েলাহরর মরকেে  পতরোণ পতরহবশ সুরক্ষা েতবল তবতনহয়াগ, 2.5 তবতলয়ন োতকে ন েলাহরর সুহপয় 
পাতনর অবকাঠাহো আইন এবং 2019-2020 বাহজহট সুহপয় পাতনর জনয 500 তেতলয়ন োতকে ন 
েলাহরর অতিতরি িেতবল, লং আইলযাহের বাদােী মজায়ার হ্রাহস 2 তেতলয়ন োতকে ন েলাহরর মবশী 
তনউ ইয়কে  সী গ্রাি কেেসতূি এবং তনউ ইয়হকে র উপকূলহরখায় তিতলং তনতিদ্ধ কহর গৃেীি 
পদহক্ষপসেূে। তনউ ইয়হকে র সােুতিক সম্পদসেূে মেহটর অেেনীতির জনয গুরুত্বপূণে, যা প্রায় 
350,000 কেেসংস্থ্ান সতৃষ্ট করহছ এবং পযেটন, োছ আেরণ ও অনযানয তশহল্পর োযযহে তবতলয়ন 
তবতলয়ন েলার আয় তনতিি করহছ।  
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