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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বিবল জ াম্বেম্বলর উপবিবিম্বি বর্উ ইেম্বকনর লাধারগুম্বলাম্বি অফম্বোর বিবলিং
(OFFSHORE DRILLING) বর্বিদ্ধ করার বিম্বল স্বাক্ষর কম্বরর্

জেম্বের

লাধার ও উপকূলীে কবমউবর্টির সুরক্ষার উম্বেম্বেে ওোবেিংেম্বর্র ীিাশ্ম জ্বালাবর্
আক্রমম্বের (Fossil Fuel Assault) মধেিিী সমম্বে বর্উ ইেকন পদম্বক্ষপ বর্ম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ বিবি জজামেমির উপবিবিমি বর্উ ইের্ন জেমের জিাধারগুমিামি
অ্ফম ার বিবিিং বর্বিদ্ধ র্রার আইমর্ (S.2316 (Kaminsky)/A.2572 (Englebright)) স্বাক্ষর
র্মরর্। এই আইর্ জেেমর্ জেে বর্েবিি অ্ফম ার এিার্াে বিবিিং অ্থিা জিি িা গযাস
অ্র্ুসন্ধামর্র অ্র্ুমবি প্রদার্ র্রাে িাধা জদমি। এই বর্মিধাজ্ঞা উপকূিীে বর্উ ইেমর্ন র বর্র্মে,
এমর্বর্ জফডামরি সরর্ার বর্েবিি জিাধারগুমিামিও জিি ও গযাস অ্র্ুস
ন্ধার্ র্াজ র্ঠির্ র্মর
জিািার মাধযমম বর্উ ইেমর্ন র জিাধার এিিং উপকূিমর্ বর্রাপদ রাখমি। অ্বধর্ন্তু, এই আইর্ জিি
িা প্রার্ৃ বির্ গযামসর অ্র্ুসন্ধার্, উন্নের্ িা উৎপাদমর্র অ্র্ুমবি প্রদার্ র্মর িা সুবিধা র্মর জদে
জেমের মাবির্ার্াধীর্ পাবর্র বর্মের উপকূিিিী এমর্ এিার্াগুমিার ইজারা প্রদার্ও বর্বিদ্ধ র্মর।
ট্রাম্প প্র াসমর্র মাবর্ন র্ যুক্তরামের উপকূিীে অ্ঞ্চি বিবিিং এর জর্য উন্মুক্ত র্মর জদোর প্রস্তামির
সরাসবর প্রবিবিো বিমসমি গভর্নর এই বিমি স্বাক্ষর র্মরর্।
"এই বিমি িিা িমেমে এটি জর্ামর্াভামিই সম্ভি র্ে জয আপবর্ িিং আইিযান্ড এিিং বর্উ ইেমর্ন র
উপকূমি বিি র্রমির্ র্ারণ আমামদর অ্ি যই এই জফডামরি সরর্ার যা র্রমে িার বির্ল্প রাস্তাে
সামমর্ এবগমে জযমি িমি", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আজমর্র বদর্টি এটি বর্বিি র্রার জর্য জয
আমামদর ব শুমদর জর্য এিিং পরিিী প্রজমন্মর জর্য জজান্স বিে এিিং সর্ি উপকূিীে র্বমউবর্টি
জযর্ বিদযমার্ থামর্। আমামদর অ্ি যই এটি বর্বিি র্রমি িমি জয আমরা এই পৃবথিীটিমর্ িামদর
জর্য অ্বধর্ির ভামিা জােগা বিমসমি জরমখ যাবি র্ারণ বপিামািা বিমসমি, র্াগবরর্ বিমসমি, মার্ুি
বিমসমি আমামদর র্াজ এটিমর্ আমরা জযভামি জপমেবে িার জেমে অ্বধর্ ভামিা অ্িিাে জরমখ
যাওো।"
"বর্উ ইেমর্ন র জিপমথ অ্ফম ার বিবিিং বর্বিদ্ধ র্রার এই আইর্টি আমামদর পাবর্র গুণাগুণ রক্ষা
ও বির্িাউজ গযাস বর্িঃসরণ র্বমমে আর্ার েিমার্ প্রমেষ্টার অ্িং ", জলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি
জ াচু ল িম্বলর্। "জযখামর্ জফডামরি সরর্ার পবরমি গি ক্ষবির হুমবর্ জমার্ামিিাে িযথন িমেমে,
জসখামর্ বর্উ ইের্ন ভবিিযৎ প্রজমন্মর জর্য আরও স্বি ও সিুজ পবরমি জরমখ যাওোর উমেম য
আমামদর অ্দময বির্ এর্াবজন জগাি (clean energy goals) ও জিিােু পবরিিন র্ জমার্ামিিার
প্রবিশ্রুবিমর্ সামথ বর্মে জর্িৃ ত্ব বদমে েমিমে।"

2017 সামি জফডামরি সরর্ার 2019-2024 পযনন্ত সমমের জর্য এর্টি র্িু র্ র্যা র্াি আউোর
র্বিমর্িাি জ িফ অ্মেি এন্ড গযাস বিবজিং জপ্রািাম (National Outer Continental Shelf Oil
and Gas Leasing Program) এর প্রস্তাি জদে জযখামর্ জদম র 90 িািংম র জিব অ্ফম ার
জিাধার জিি ও গযাস বিবিিং এর জর্য উন্মুক্ত র্মর জদো িমিা। র্মের্ দ মর্ প্রথমিামরর মমিা
র্িু র্ জফডামরি পবরর্ল্পর্াটিমি আেিাবির্ মিাসাগমরর বিস্তীণন এিার্া সম্ভািয জীিাশ্ম জ্বািাবর্
অ্র্ুসন্ধার্ ও বিবিিং এর জর্য উন্মুক্ত র্মর জদো িমিা যার ফমি বর্উ ইেমর্ন র উপকূি সরাসবর
উমেখমযাগয পবরমি গি ক্ষবির সম্মুখীর্ িমিা।
োিু িওোর বর্েু সমে পমরই জলাবরডামর্ অ্ফম ার বিবিিং জথমর্ জরিাই জদো িে এই র্ারমণ জয
জেেটি জদম র অ্র্যিম ীিন সমুদ্র অ্থনর্ীবি বিমসমি পযনেমর্র উপর িযাপর্ভামি বর্ভন র ীি। িমি,
জদম র িৃ িীে সমুদ্র অ্থনর্ীবি িওোর পমরও বর্উ ইের্ন এই বর্ষ্কৃবি পােবর্ এিিং বর্ষ্কৃবি র্া জদো
িমি প্রাে 320,000 টি র্মনস
িংিার্ এিিং পযনের্ ও মৎসয ব ল্প জথমর্ উপাবজনি বিবিের্ ডিার অ্থন
িাবরমে জফিার সম্ভাির্া সৃবষ্ট িে। সি বমবিমে, বর্উ ইেমর্ন র সমুদ্র অ্থনর্ীবি 11 বিবিের্ মাবর্ন র্
ডিার মজুবর খামি খরে র্মর এিিং জমাে জদ জ উৎপাদমর্ (gross domestic product) 23
বিবিের্ মাবর্ন র্ ডিার এর অ্িদার্ রামখ। িিং আইিযান্ড এিিং বর্উ ইের্ন িারিার 11.4 বমবিের্
মার্ুমির িাসিার্ জযখামর্ জেমের 60 িািং মার্ুি প্রাে 2,000 মাইি উপকূিীে জরখার
র্াোর্াবে িাস র্রমের্।
অ্বধর্ন্তু, বর্উ ইের্ন ও বর্উ জাবসনর িন্দর (Port of NYNJ)—আেিাবির্ সমুদ্রিমে সিনিৃিৎ
িন্দর—অ্ফম ার বিবিিং সিংিান্ত জযমর্ামর্া িড় ধরমর্র বিমির র্ারমণ বিধ্বস্ত িমে যামি যা
িন্দমরর র্াযনিম এিিং জািীে অ্থনর্ীবির উপর প্রভাি জফিমি। 90 বিবিের্ মাবর্ন র্ ডিামরর
সমবষ্টগি িযবক্তগি ও িযিসাবের্ আে এিিং 8.5 বিবিের্ মাবর্ন র্ ডিামরর জফডামরি, জেে ও
িার্ীে র্র উপাজনমর্র সামথ সামথ িন্দরটি 400,000 টি পমরাক্ষ র্মনসিংিার্ এিিং 229,000 টি
প্রিযক্ষ র্মনসিংিামর্ সিােিা র্মর থামর্।
জসম্বক্রোবর অি জেে জরাসার্া জরাসাম্ব া িম্বলর্, "বর্উ ইের্ন জিি ও গযাস র্াযনর্িামপর হুমবর্
জমার্ামিিাে এর্িািদ্ধ এিিং গভর্নর কুওমমা আিারও এর্িার স্বািযর্র সামুবদ্রর্ পবরমি যার উপর
আমামদর উপকূিীে র্বমউবর্টি ও অ্থনর্ীবি বর্ভন র ীি জসটি রক্ষাে িার প্রবিশ্রুবির প্রবিফির্
জদবখমেমের্। ভবিিযমি আমামদর বক্তর রুপান্তর, জিিােু পবরিিন র্ জমার্ামিিা এিিং জিপমরাো
জ ািণ জথমর্ আমামদর জেেমর্ রক্ষাে জেমের অ্িযািি প্রমেষ্টাে এটি এর্টি গুরুত্বপূণন সিংিাম।"
DEC কবমের্ার জিবসল জসম্বগাস িম্বলর্, "স্ব
ি বক্তর অ্থনর্ীবিমি রূপান্তমরর জক্ষমে বর্উ ইের্ন
জাবিমর্ জর্িৃ ত্ব বদমে েমিমে। আমরা িুঝমি জপমরবে জয জিি ও গযাস অ্র্ুসন্ধার্, বিবিিং এিিং
অ্ফম ার বিবিিং এর ফমি িওো সম্ভািয পবরমি গি ক্ষবি বর্উ ইেমর্ন র িহু বিবিের্ ডিামরর
উপকূিীে অ্থনর্ীবিমর্ বিপদ্গ্িস্ত র্রমি। আমামদর উপকূি ও পাবর্ স্বািয ঝুুঁ বর্র সম্মুখীর্ র্রার
পবরিমিন গভর্নর কুওমমার পবরোির্াে বর্উ ইের্ন বির্িাউজ গযাস বর্িঃসরণ র্মামর্া এিিং জিিােু
পবরিিন র্ জমার্ামিিাে জেমের সমবিি প্রমেষ্টাে সিােিা র্রার উমেম য র্িাের্মযাগয বক্তর সবিে
সম্প্রসারর্ োবিমে যামি।"

র্োচারাল বরম্বসাম্বসন স ব ম্বফন্স কাউবন্সল (Natural Resources Defense Council) এর বর্উ ইেকন
অঞ্চম্বলর পবরচালক এিিং বসবর্ের অোেবর্ন মাকন আই মোর্ িম্বলর্, "আমামদর জিাধারগুমিামর্
অ্ফম ার বিবিিং এর জর্য উন্মুক্ত র্মর জদওোর জক্ষমে জপ্রবসমডি ট্রামম্পর জিপমরাো পবরর্ল্পর্ার
ভাগয জযখামর্ অ্বর্বিি, গভর্নর কুওমমা জসখামর্ বর্উ ইেমর্ন র উপকূিীে অ্থনর্ীবিমর্ এই আওিার
িাইমর থার্া বর্বিি র্রমের্। এই আইর্ স্বাক্ষমরর মাধযমম গভর্নর এটি পবরষ্কারভামি জাবর্মে
বদমির্ জয বর্উ ইের্ন এর অ্মূিয উপকূিীে জিাধার - এর সামথ জবড়ি ি সিস্র র্মনসিংিার্
রক্ষা র্রমি - এিিং আমামদর অ্জস্র মৎসয ও প্রাণীকুিমর্ বর্রাপমদ রাখমি। অ্ফম ার বিবিিং এর
মাধযমম আমামদর সমুমদ্রর পাবর্মর্ দূবিি র্রার পবরিমিন বর্উ ইের্ন আমামদর উপকূিীে িােুপ্রিাি
র্ামজ িাবগমে এিিং সর্ি বর্উ ইের্ন িাসীর জর্য ভবিিযমি স্ব
ি বক্তমি বিবর্মোমগর মাধযমম জর্িৃ ত্ব
বদমে যামি।"
জসম্বর্ে সিংখ্োগবরষ্ঠ জর্িা অোবন্ড্রো েু োেন-কাব ন্স িম্বলর্, "জসমর্মের সিংখযাগবরষ্ঠ অ্িং ট্রাম্প
প্র াসমর্র িিং আইিযান্ড সমুদ্রিীমর বিি র্রার পবরর্ল্পর্ার সমথনমর্ দাুঁড়ামি র্া। িিং আইিযামন্ডর
প্রার্ৃ বির্ সম্পদ এিিং র্বমউবর্টিগুমিার জীির্যাো হুমবর্র সম্মুখীর্। আবম বিি উত্থাপর্র্ারী
জসমর্ের েড র্াবমর্বিমর্ িিং আইিযান্ডমর্ রক্ষাে িার িবড়ৎ পদমক্ষপ এিিং বর্উ ইের্ন জেমের
পবরমি রক্ষাে িার জর্িৃ ত্ব দামর্র জর্য প্র িংসা জার্াই। জসমর্ে জডমমামিটির্ জমজবরটি িিং
আইিযান্ড পবরিামরর পাম দাুঁড়ামি এিিং বর্উ ইেমর্ন র িেমরখার বর্র্মে জযমর্ামর্া বিি প্রমেষ্টার
বিরুমদ্ধ িড়াই র্রমি।"
অোম্বসেবল বিকার কালন ব বে িম্বলর্, "বর্উ ইেমর্ন র উপকূি এিিং জিপথ আমামদর জেে,
পবরমি ও অ্থনর্ীবির স্বািয ও সুিিার অ্বিমিদয অ্িং । অ্মেি বিি র্ী পবরমাণ ধ্বিংমসর র্ারণ
িমি পামর িা আমরা জদমখবে এিিং বর্উ ইেমর্ন জস ধরমর্র ধ্বিংসিীিা প্রবিমরামধ প্রবিশ্রুবিিদ্ধ।
আবম 2018 সামি অ্যামসম্ববিমি প্রথম পা িওো প্রস্তাির্াটি আইর্ বিমসমি স্বাক্ষবরি িমি জদমখ
আর্বন্দি। আমামদর এর্ভােরর্মমিাি র্র্জারমভ র্ র্বমটির (Environmental Conservation
Committee) সভাপবি বেভ অ্যািংগিব্রাইেমর্ ধর্যিাদ বযবর্ বিিটি উত্থাপর্ র্মরর্ এিিং এখামর্
বর্উ ইেমর্ন এটিমর্ িাস্তিরুপ বদমেমের্। জযখামর্ জফডামরি প্র াসর্ পবরমি গি সুরক্ষা দুিনি র্রা
অ্িযািি জরমখমে এিিং অ্বিবি ীি বক্ত র্ীবিমািা োবপমে বদমি, জসখামর্ অ্যামসম্ববি জমজবরটি
আমামদর িেমরখা ও জিপথ রক্ষাে বর্মিবদি রমেমে।"
জসম্বর্ের ে কাবমর্বি িম্বলর্, "এটি জফডামরি সরর্ামরর জর্য প্রমযাজয র্া িমিও আমামদর জেমের
জর্য িিং আইিযামন্ডর জিাধারগুমিামর্ অ্র্ৃ বেম রাখামর্ অ্িাবধর্ার বদমি িমি। আজমর্ অ্মেি বিবিিং
বর্মিধাজ্ঞাে স্বাক্ষমরর মাধযমম, গভর্নর কুওমমা ও আমামদর সমি জেে এমর্ এর্টি বক্ত ািী িািন া
জদে জয আমরা আমামদর বক্ত সিংিান্ত র্ীবিমািার জক্ষমে বপবেমে পড়ি র্া এিিং আমরা আমামদর
প্রার্ৃ বির্ সম্পদ সুরক্ষার জর্য অ্িসর িি।"
অোম্বসেবল জমোর বেভ অোিংগলব্রাইে িম্বলর্, "জফডামরি সরর্ামরর জিি ও গযামসর জর্য বিবিিং
আমামদর জিাধারগুমিামর্ উন্মুক্ত র্মর জদওোর প্রস্তামি প্রাে সিনসম্মি বর্ন্দা রমেমে। এই আইর্
অ্ফম াি বিবিিং বর্বিদ্ধর্রমণর মাধযমম বর্উ ইেমর্ন র পবরমি মর্ সুরবক্ষি রাখার জর্য অ্দময পদমক্ষপ

জর্ে। এই আইর্ আমামদর জিাধারগুমিামর্ রক্ষা র্রমি; জসগুমিামর্ বিমর্াদর্, মােধরা ও ির্যপ্রাণীর
জর্য বর্রাপদ রাখমি। জসইসামথ এই র্াযনিম আমামদর জদ ীে ও প্রার্ৃ বির্ সম্পমদর মূিয রক্ষা
র্রমি যা িিং আইিযান্ডমর্ পযনের্মদর গন্তিযিমি পবরণি র্মরমে। আবম এই আইর্টি পাম র জর্য
স্বাক্ষর র্রাে আমার জসমর্ে িন্সর েড র্াবমর্বিমর্ ধর্যিাদ জার্াই এিিং গভর্নর কুওমমার প্র িংসা
র্রবে।"
সাম্বফাক কাউবন্টর এবিবকউটিভ বেভ জিম্বলার্ িম্বলর্, "আমরা জিি জর্াম্পাবর্গুমিামর্ িিং
আইিযান্ড বিমের বিবর্মমে সরর্াবর র্ীবিমািা বর্মদন র্ার অ্র্ুমবি বদি র্া জাবর্মে বর্উ ইের্ন
ওোব িংেমর্র র্ামে এর্টি িািন া পাঠামি। আমরা র্িাের্মযাগয স্ব
ি বক্তর জক্ষমে সামফার্ র্াউবিমর্
জদম র ীি
নিার্ীে র্রার জর্য র্িু র্ সীমামন্ত র্াজ শুরু র্রার ফমি আমামদর িেমরখামর্ রক্ষার
জর্য আবম গভর্নর কুওমমামর্ ধর্যিাদ জার্ামি োই।"
র্াসাউ কাউবন্ট এবিবকউটিভ লরা কারার্ িম্বলর্, "সম্প্রসাবরি অ্ফম ার বিবিিং আমামদর
জিাধারগুমিামর্ পবরষ্কার রাখা, আমামদর িাস্তুিিমর্ বিপদিি র্রা এিিং িিং আইিযান্ডিাসী র্ামজর
জর্য বর্ভন র র্মর এমর্ ব ল্প প্রবিষ্ঠার্গুমিামর্ িযািি র্রার জর্য আমামদর প্রমেষ্ঠার সামথ আমপাি
র্রমি। আবম গভর্নর কুওমমা ও জসমর্ের র্াবমর্বির প্রবি িিং আইিযামন্ডর মূিযিার্ জিাধার ও
প্রার্ৃ বির্ সম্পদ সুরক্ষাে িামদর জর্িৃ মত্বর জর্য র্ৃ িজ্ঞ।"
সাম্বফাক কাউবন্ট বিধার্সভার সিংখ্োগবরষ্ঠ জর্িা কারা র্ িম্বলর্, "এর্ প্রজমন্মরও অ্বধর্ সমে
ধমর, বর্উ ইের্ন এর উপকূি ও জিপথ উভমের ব ল্পােমর্র ফমি িওো পবরমি গি প্রভাি
প্রবিমরামধর জর্য র্াজ র্রমে। সি র্াজ ও বিবর্মোগমর্ হুমবর্র মুমখ জফিা অ্দূরদ ী র্ীবিমািার
অ্র্ুকূমি আর্মি আমরা বর্উ ইের্ন িাসী আমামদর উপকূিীে জিাধারগুমিামর্ সুরক্ষা ও পুর্রুদ্ধার
র্রার জর্য র্মঠার সিংিাম র্মরবে। আমামদর পবরমি ও উপকূিমর্ সুরবক্ষি র্রার প্রবিশ্রুবিমর্
পুর্িঃবর্বিি র্রার জর্য আবম অ্যামসম্ববিমযার্ অ্যািংগিব্রাইে, জসমর্ের র্াবমর্বি ও গভর্নর কুওমমামর্
ধর্যিাদ জার্াবি ও িামদর প্র িংসা র্রবে।"
সাম্বফাক কাউবন্টর বিধােক রি কোলারম্বকা িম্বলর্, "আমামদর উপকূিগুমিা িিং আইিযান্ডিাসীর
র্ামে প্রধার্ অ্িংম পবরণি িমি। বিশ্বমামর্র সসর্ি, প্রাণিন্ত মৎসয ব ল্প এিিং স্বািয ও আমামদর
জিার্মদর র্িযাণ সিই আমামদর উপকূমির মমধয বর্বিি। জফডামরি সরর্ার আমামদর উপকূমির মাে
র্মের্ মাইমি অ্মেি বিবিিং এর অ্র্ুমবি দামর্ িামদর জিপমরাো পবরর্ল্পর্ার মাধযমম আমামদর
জীবির্া ও স্বািযমর্ ঝুুঁ বর্র মুমখ জফিমে। আবম গভর্নর কুওমমার পাম থার্মি জপমর গবিনি এিিং
িিবে জয আমরা অ্মপক্ষা র্রি র্া এিিং ওোব িংের্মর্ এর দাবেত্বিীর্ পবরর্ল্পর্ার দ্বারা িিং
আইিযান্ডমর্ ঝুুঁ বর্র মুমখ জফিমি জদি র্া।"
সাম্বফাক কাউবন্টর বিধােক বব্রম্ব ে জেবমিং িম্বলর্, "বদ্বিীে জিবজমিটিভ বডবিক্টমর্, আবম জযটির
প্রবিবর্বধ, ব্রুর্মিমভর্ জথমর্ জ ল্টার আইিযান্ড িমে জসখার্ জথমর্ জমার্োর্ পমেি পযনন্ত িাড়ামর্া
ি
মি এিিং এটি আন্তজনাবির্ভামি-স্বীর্ৃ ি র্জরর্াড়া সসর্ি, এর্টি বক্ত ািী পযনের্ ও বদ্বিীে জদ জ
অ্
্থর্ীবি এিিং পুর্রুবদি র্ৃ বি ও মৎসয ব ল্প, সি গুরুত্বপূণন অ্থননর্বির্ োবির্া বক্তর জর্ন্দ্র
িমি
পবরণি ি
মি। িিং আইিযান্ড এিার্াে, 5.6 বিবিের্ মাবর্ন র্ ডিার আে িে পযনের্ জথমর্ এিিং িা

100,000 এর জিব িার্ীে র্মনসিংিার্ প্রদার্ র্মর। আবম আিমিবর্মি, িিং আইিযান্ড ও সামফার্
র্াউবিমি অ্ফম ার বিবিিং বর্বিদ্ধর্রণ ও সমুদ্র িীর যা আমামদর অ্থন বর্ধনারমণ সািাযয র্মর িার
সুরক্ষার ও সিংরক্ষণ প্রমেষ্ঠার জর্যআমামদর জর্িাগণমর্ সম্পূণরু
ন মপ সমথনর্ র্বর।"
োম্পেো োউর্ সুপারভাই ার লরা বগম্বলর্ িম্বলর্, "িিং আইিযামন্ডর সসর্ি ও জিপথগুমিা
বর্িংিদন্তীিু িয এিিং আমামদর িেমরখা দবক্ষণ কূমির জর্য মুকুেস্বরূপ যা প্রবিিের বমবিের্ বমবিের্
পযনের্ ও দ নর্াথীমদর আর্ৃ ষ্ট র্মর। অ্ফম ার বিবিিং জথমর্ এসি প্রার্ৃ বির্ সম্পদমর্ সুরক্ষা র্রা
শুধু সিুজ বক্তর বির্ল্পসমূমির উন্নের্ অ্র্ুসন্ধার্ র্মর র্া, িরিং আমামদর উপকূিীে
র্বমউবর্টিগুমিামর্ সিংরক্ষণ র্মর, আমামদর িার্ীে অ্থনর্ীবিমর্ সুরবক্ষি র্মর, যা প্রেণ্ডভামি পযনের্,
মৎসয ব র্ার ও জর্ৌর্া োিামর্র উপর বর্ভন র র্মর।"
2019 মামেন, ইউ.এস. র্মাসন বডপােনমমমির (U.S. Commerce Department) জািীে মিাসাগরীে
ও িােুমণ্ডিীে প্র াসর্ (National Oceanic and Atmospheric Administration) জর্গণমর্ এর্টি
জেে পযনামিাের্া পদ্ধবি "প্রিামির" উপােগুমিা মূিযাের্ র্রমি িমিমে যা জর্াোি জজার্
মযামর্জমমি অ্যামক্টর (Coastal Zone Management Act) অ্ধীমর্ মঞ্জুর র্রা িমেমে, যা জেমের
িামদর উপকূমির র্াযনিম বর্েিণ র্রার জর্য এর্টি বক্ত ািী অ্স্ত্র। গভর্নর কুওমমার বর্মদন র্াে,
বডপােনমমি অ্ি জেে (Department of State) বর্েু মন্তিয জপ র্মরমে জযগুমিা জফডামরি
সরর্ারমর্ আমামদর গুরুত্বপূণন উপকূিীে অ্থনর্ীবিমর্ রক্ষার জর্য প্রমোজর্ীে জেমের র্িৃন ত্বমর্ দুিনি
িা হ্রাস র্রার জযমর্ামর্া প্রমেষ্টা িজনর্ র্রমি আহ্বার্ জার্াে।
ইর্মেবরের জসমিোবর জডবিড িার্নিাডনে সম্প্রবি প্র াসমর্র বিবিিং পবরর্ল্পর্া অ্িসর িমি বর্র্া জস
িযাপামর অ্বর্িেিা প্রর্া র্রমিও বর্উ ইের্ন ও অ্র্যার্য উপকূিীে জেেগুমিা োপ প্রদার্ অ্িযািি
রাখমে এিিং িার বিমরাবধিার িযাপামর সির্ন িা অ্িিম্বর্ র্রমে। বিবভন্ন জেমের আইর্সভা িামদর
উপকূমি জফডামরি সরর্ামরর জিি ও গযাস সিংিান্ত ইজারা সম্প্রসারমণর প্রস্তাির্াে িাুঁধা বদমি
আইবর্ পদমক্ষপ বর্মেমে। র্ামর্র্টির্াে, জলাবরডা, জবজনো, িাওোই, জমইর্, মযাসােু মসেস,
বর্উিযাম্প াোর, জরাবড আইিযান্ড ও সাউথ র্যামরাবির্া িামদর উপকূিীে জিাধারগুমিামি অ্ফম ার
বিবিিং প্রবিমরামধর িমক্ষয বিি পা র্মরমে িা সমাধামর্র উপাে উপিাপর্ র্মরমে। র্যাবিমফাবর্নো,
জডিাওেযার, মযাবরিযান্ড, বর্উ জাবসন ও ওমরগর্ সাফমিযর সামথ আইর্ পা র্মরমে।
গভর্নর কুওমমা জেমের ইবিিামস র্ৃ বেম প্রিাি প্রােীর জপ্রািাম (Artificial Reef program) এর
সিনিৃিৎ সম্প্রসারণ সি এই অ্ঞ্চমির সামুবদ্রর্ সম্পদগুমিার সিােিাে উমেখমযাগয বিবর্মোগ র্মরমের্,
2019-2020 িামজমে পবরমি সুরক্ষা ফামন্ড (Environmental Protection Fund) সমিনাচ্চ 300
বমবিের্ মাবর্ন র্ ডিার বিবর্মোগ, 2.5 বিবিের্ মাবর্ন র্ ডিামরর বির্ ওোোর ইর্ফ্রািার্োর অ্যাক্ট
(Clean Water Infrastructure Act) এিিং স্বি পাবর্র জর্য অ্বিবরক্ত 500 বমবিের্ মাবর্ন র্
ডিার, িিং আইিযামন্ডর িাদামী জজাোর প্র মর্ র্রমি বর্উ ইের্ন বস িযাি জপ্রািামমর (NY Sea
Grant program) জর্য এিিং বর্উ ইেমর্ন র িেমরখাজুমড় অ্ফম ার বিবিিং বর্বিদ্ধ র্রার জর্য
পদমক্ষপ বর্মি 2 বমবিের্ মাবর্ন র্ ডিামররও জিব বিবর্মোগ র্মরর্।
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