
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা আক্রমণাত্মক প্রজাবি ছবিম্বে পিা প্রবিম্বরাধ করার বিরুম্বে লিাই করার জর্ে 2.8 

বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অর্দুার্ প্রদার্ করার ঘ াষণা কম্বরম্বছর্  
  

এই অর্নাের্ আক্রমণাত্মক প্রজাবির প্রবি দ্রুি প্রবিবক্রো এিং বর্েন্ত্রণ, গম্বিষণা, হ্রদ িেিস্থাপর্া 
পবরকল্পর্া, এিং জলজ আক্রমণাত্মক প্রজাবি ছবিম্বে যাওো প্রবিম্বরাধ কমনসচূীগুবল (Aquatic 

Invasive Species Spread Prevention Programs) সমর্নর্ কম্বর  
  
  
গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা আজ ঘ াষণা কম্বরম্বছর্ ঘয 42টি প্রকম্বল্প 2.8 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার 
অর্ুদার্ প্রদার্ করা হম্বেম্বছ যা আক্রমণাত্মক প্রজাবির ঘর্বিিাচক প্রভাি হ্রাস করম্বি বর্েন্ত্রণ এিং 
অপসারণ বক্রোকলাপ, গম্বিষণা, এিং ছবিম্বে পিা বর্েন্ত্রম্বণর মাধেম্বম। এই অর্ুদার্গুবল ঘেট 
বডপারটম্বমন্ট অফ এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কজাম্বভন েম্বর্র (Department of Environmental 
Conservation, DEC) ইর্ম্বভবসভ বিবসস গ্রান্ট ঘপ্রাগ্রাম্বমর (Invasive Species Grant Program) 
অংে এিং এর অর্নাের্ করা হে ঘেম্বটর এর্ভােরর্ম্বমন্টাল ঘপ্রাম্বটকের্ ফান্ড (Environmental 
Protection Fund) দ্বারা।  
  
"বর্উ ইেকন  ঘেট আমাম্বদর পবরম্বিেম্বক ঘটকসই, সসু্থ ও েবিোলী িম্বল বর্বিি করার জর্ে 
আক্রমণাত্মক প্রজাবির িেিস্থাপর্ার পম্বর্ অগ্রণী ভূবমকা পালর্ করম্বছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আমাম্বদর রাজে, সমাজ এিং সাংগঠবর্ক অংেীদারম্বদর ঘযৌর্ প্রম্বচষ্টার মাধেম্বম, আমরা আক্রমণাত্মক 
প্রজাবির ঝুুঁ বক ঘমাকাম্বিলা করার জর্ে র্িুর্ কমনসচূী এিং উম্বদোগগুবল তিবর করবছ যা বর্উ 
ইেম্বকন র জলপর্, কৃবষজাি ফসল এিং অমূলে ির্ভূবম ক্ষবিগ্রস্ত করম্বি পাম্বর।"  
  
"ইবর ঘলম্বকর উপকূম্বল িসিাসকারী একজর্ বহম্বসম্বি, আবম আক্রমণকারী প্রজাবিগুবলর বিস্তাম্বরর 
বিরুম্বে লিাই ও সুরক্ষা করার প্রম্বচষ্টা অিোহি রাখার জর্ে বিবর্ম্বোগ চাবলম্বে জাওোর গুরুত্ব 
জাবর্", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "বর্উ ইেকন  প্রাকৃবিক ঘসৌন্দম্বযনর প্রাচুম্বযন পবরপূণন 
যা স্থার্ীে িাবসন্দাম্বদর এিং দেনকম্বদর একইভাম্বি আকষনণ কম্বর। আমরা বর্বিি করম্বি চাই ঘয 
আমরা আমাম্বদর পবরম্বিে রক্ষা করবছ এিং ভবিষেি প্রজম্বের জর্ে আমাম্বদর ির্, হ্রদ ও র্দী 
সুরবক্ষি র্াকম্বি।"  
  
রাজে জমু্বি, বডপারটম্বমন্ট অফ এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কজাম্বভন েম্বর্র (DEC) আক্রমণাত্মক প্রজাবিম্বক 
বর্েন্ত্রম্বণ রাখার জর্ে সিনাবধক প্রভাি রাখম্বি ঘয পদম্বক্ষপ িা বর্ধনারণ করার জর্ে বিজ্ঞার্ িেিহার 
করম্বছ। অর্ুদার্প্রাপ্ত প্রকল্পগুবল চারটি বিভাম্বগর মম্বধে ছিাম্বর্া আম্বছ:  



• 594,464 মাবকন র্ ডলার আটটি জলজ আক্রমণাত্মক প্রজাবির প্রাদভুন াি প্রবিম্বরাধ (Aquatic 
Invasive Species Spread Prevention) করার জর্ে, ঘযখাম্বর্ জলযাম্বর্র ঘেোডন ম্বদর 
বর্ম্বোবজি করার জর্ে ঘেচ্ছাে ঘর্ৌকা পবরদেনর্ এিং বিম্বর্াদর্মূলক ঘর্ৌকাম্বরাহীম্বদর বেবক্ষি 
করার উম্বেম্বেে আউটবরচ পবরচালর্া করা;  

• 1,163,139 মাবকন র্ ডলার 16টি স্থল ও জলজ আক্রমণাত্মক প্রজাবির দ্রুি প্রবিবক্রো এিং 
বর্েন্ত্রণ (Terrestrial and Aquatic Invasive Species Rapid Response and Control) 
প্রকল্প যা োরীবরক ও যাবন্ত্রক অপসারণ উন্নের্ কম্বর রাসােবর্ক প্রবক্রোকরণ এিং 
তজিবর্েন্ত্রণ উেিুকরম্বণর মাধেম্বম আক্রমণাত্মক প্রজাবির অপসারণম্বক উত্সাবহি কম্বর;  

• 865,960 মাবকন র্ ডলার 10টি স্থল ও জলজ আক্রমণাত্মক প্রজাবির গম্বিষণা (Terrestrial 
and Aquatic Invasive Species Research) সংক্রান্ত প্রকল্প যা আক্রমণাত্মক প্রজাবির 
বর্েন্ত্রণ পেবি উন্নি করম্বি সাহাযে কম্বর; এিং  

• 233,899 মাবকন র্ ডলার আটটি হ্রদ িেিস্থাপর্া পবরকল্পর্া প্রকল্পগুবলর জর্ে, জলজ 
আক্রমণাত্মক প্রজাবির প্রাদভুন াম্বির অন্তবর্নবহি কারণগুবলর ঘমাকাবিলা করার জর্ে এিং 
িাম্বদর বর্েন্ত্রণ ও িেিস্থাপর্ার জর্ে প্রসঙ্গ প্রদার্ করম্বি সহােিা কম্বর।  

  
অঞ্চল অর্ুযােী প্রদার্ করা অর্ুদার্গুবল হল:  
  
কোবপটাল বরবজের্  

• ঘলক জজন  এম্বসাবসম্বেের্, ইর্ক। (Lake George Association, Inc.): 78,575 মাবকন র্ 
ডলার ঘলক জজন  পুটর্াম এিং হাগ জলজ আক্রমণাত্মক প্রজাবির েুোডন স।  

• ঘরর্ম্বসলার পবলম্বটকবর্ক ইন্সটিটিউট (Rensselaer Polytechnic Institute): 78,134 মাবকন র্ 
ডলার ARMOR এর জর্ে, যা একটি র্িুর্ সরঞ্জাম আক্রমণাত্মক জলজ বিবসম্বসর ছবিম্বে 
পিা িেিস্থাপর্া করার জর্ে।  

• িালের্ েহর: 19,635 মাবকন র্ ডলার, িালের্ হ্রদ িেিস্থাপর্া পবরকল্পর্া (Ballston 
Lake Management Plan)।  

• ঘলক লজুার্ন েহর: 13,000 মাবকন র্ ডলার, ঘলক লজুার্ন িেিস্থাপর্া পবরকল্পর্া (Lake 
Luzerne Management Plan)।  

  
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইেকন :  

• কম্বর্নল ইউবর্ভাবসনটি (Cornell University): 100,000 মাবকন র্ ডলার পবরম্বিেগি DNA 
সরঞ্জাম তিবর করার জর্ে অিেন্ত আক্রমণাত্মক জলজ গাছ হাইবিলা ভাটিন বসম্বলট এর পূিন 
সর্ািকরম্বণর জর্ে।  

• অম্বর্ান্ডাগা এর্ভারর্ম্বমন্টাল ইন্সটিটিউট ইঙ্ক (Onondaga Environmental Institute, Inc.): 
99,182 মাবকন র্ ডলার, ঘসন্ট্রাল বর্উ ইেকন  ওোটারক্রোফট েুোডন  ঘপ্রাগ্রাম্বমর (Central 
New York Watercraft Steward Program) জর্ে।  

• ঘকাটন লোন্ড কাউবন্ট সম্বেল ও ওোটার কঞ্জাম্বভন ের্ বডবিক্ট (Cortland County Soil & 
Water Conservation District): 65,177 মাবকন র্ ডলার, ঘকাটন লেন্ড কাউবন্ট "আক্রমণ 



র্ামার্" ঘিাট বডকন্টোবমম্বর্ের্ প্রকল্প ("STOP the Invasion" Boat Decontamination 
Project)  

• ওটিম্বকা ঘলক বপ্রজাম্বভন ের্ আম্বসাবসম্বেের্ (Otisco Lake Preservation Association): 
36,900 মাবকন র্ ডলার, ওটিম্বকা ঘলক ওোটারক্রোফট েুোডন  ঘপ্রাগ্রাম (Otisco Lake 
Watercraft Steward Program)।  

• বরসাচন  ফাউম্বন্ডের্ ফর সাবর্ (State University of New York, SUNY) ঘকাটন লোন্ড 
(Research Foundation for SUNY Cortland) 94,811 মাবকন র্ ডলার সহ-আক্রমণাত্মক 
লাফাম্বর্া ওোমনম্বসর বিপদ বর্ধনারর্ করার জর্ে বর্ে ইেকন  ঘেম্বটর জর্ে।  

  
বফঙ্গার ঘলকস:  

• ঘহািাটন  অোন্ড উইবলোম বির্ কম্বলজগুবল (Hobart and William Smith Colleges) 
100,000 মাবকন র্ ডলার, বর্উ ইেম্বকন র িাস্তুিম্বন্ত্রর উপর োবর ঘোর্ওম্বটন র প্রভাি ঘিাঝার 
জর্ে।  

• ঘরাম্বচোর ইন্সটিউট অফ ঘটকম্বর্ালবজ (Rochester Institute of Technology): 99,985 
মাবকন র্ ডলার, বর্উ ইেকন  ঘেম্বট পাুঁচটি মলূ আক্রমণাত্মক গাম্বছর প্রজাবি সর্াি করার 
জর্ে আটিন বফবসোল ইম্বন্টবলম্বজন্স িেিহার করা বিট বভউ ইম্বমজাবরম্বি।  

• বরসাচন  ফাউম্বন্ডের্ ফর সাবর্ ব্রকম্বপাটন  (Research Foundation for SUNY Brockport): 
85,577 মাবকন র্ ডলার, মাইল-এ-বমবর্ট (পাবসনকাবরো পাম্বফন াবলোটা) আবিষ্কার এিং 
বর্েন্ত্রণ ওম্বেোর্ন বর্উ ইেম্বকন ।  

• বর্ে ইেকন  ঘেম্বটর ইম্বেটস কাউবন্টম্বি ঘকাওপাম্বরটিভ এক্সম্বটর্ের্ আম্বসাবসোম্বেের্: 77,361 
মাবকন র্ ডলার ঘকউকা ঘলক জলজ আক্রমণাত্মক বিবসস প্রবিম্বরাধ ঘপ্রাগ্রাম্বমর জর্ে।  

• কোর্ান্ডাইগুো েহর: 76,281 মাবকন র্ ডলার কোর্ান্ডাইগুো এিং হম্বর্াম্বে ঘলকম্বস 
আক্রমণাত্মক প্রজাবির প্রসার প্রবিম্বরাধ করার জর্ে, জলযার্ পবরদেনর্, বেক্ষা, এিং 
আউটবরম্বচর মাধেম্বম।  

• কোর্ান্ডাইগুো েহর: 15,618 মাবকন র্ ডলার, িার্নস গাবল ঘহমলক পেমী অোম্বডলবজড বর্মূনল 
প্রকল্প।  

• মোবসডর্ েহর" 11,133 মাবকন র্ ডলার, স্থম্বলর আক্রমণাত্মক বিবসম্বসর বর্েন্ত্রণ, কোর্াল 
পাম্বকন ।  

  
লং আইলোন্ড:  

• সাউর্হোম্পটর্ েহর: 74,999 মাবকন র্ ডলার বরভারসাইড পাকন  স্থম্বলর আক্রমণাত্মক বিবসস 
অপসারণ।  

  
বমড-হাডসর্:  

• গ্রাউন্ডওোকন  হাডসর্ ভোবল: 100,000 মাবকন র্ ডলার, ইেঙ্কাসন বগ্রর্ওম্বে রে্াবপড ঘরসপন্স 
ইবর্বেম্বেটিম্বভর (Yonkers Greenway Rapid Response Initiative) জর্ে।  

• ঐবিহাবসক হাডসর্ ভোবল: 100,000 মাবকন র্ ডলার, পবসনবলর্ ঘিবর, জোপাবর্জ বেল্টগ্রাস, 
এিং সাধারণ বরড িেিস্থাপর্ার জর্ে বফবলপ্সিাগন মোর্ম্বর।  



• রাই টাউর্: 100,000 মাবকন র্ ডলার, আক্রমণাত্মক বিবসম্বসর দ্রুি প্রবিবক্রো এিং 
বর্েন্ত্রম্বর্র জর্ে  

• ওম্বেেম্বচোর পাকন  ফাউম্বন্ডের্ (Westchester Parks Foundation): 58,109 মাবকন র্ 
ডলার, টিম্বিটস ব্রুক পাকন  হ্রদ িেিস্থাপর্া পবরকল্পর্ার (Tibbetts Brook Park lake 
management plan) জর্ে।  

• টিটাউর্ ঘলক বরজাম্বভন ের্ ইঙ্ক (Teatown Lake Reservation, Inc.): 53,050 মাবকন র্ 
ডলার, জলজ আক্রমণাত্মক প্রজাবির পযনম্বিক্ষণ এিং বর্েন্ত্রম্বর্র জর্ে টিটাউম্বর্র হ্রম্বদ।  

• বিবপ হম্বলা গ্রাম: 36,818 মাবকন র্ ডলার, বডবিস পাম্বকন র আক্রমণাত্মক দ্রুি প্রবিবক্রো 
কমনসূচীর জর্ে।  

• ফলসিাগন েহর: 15,000 মাবকন র্ ডলার, ঘেজার ঘলক িেিস্থাপর্া পবরকল্পর্া (Pleasure 
Lake Management Plan)।  

  
মধে-হাডসর্/বর্উ ইেকন  বসটি:  

• বর্উ ইেকন  বর্উ জাবসন ঘেইল কর্ফাম্বরন্স: 100,000 মাবকন র্ ডলার, ঘলাোর হাডসর্ পূিন 
সর্ািকরণ এিং দ্রুি প্রবিবক্রো সর্ািকরম্বণর জর্ে কুকুম্বরর দল।  

• বরসাচন  ফাউম্বন্ডের্ অফ বসটি ইউবর্ভাবসনটি অফ বর্উ ইেকন  (Research Foundation of 
CUNY), আম্বরা ভালভাম্বি িলম্বি ঘগম্বল, CUNY আডভান্সড সাইন্স বরসাচন  ঘসন্টার (CUNY 
Advanced Science Research Center) 100,000 মাবকন র্ ডলার বর্ম্ন হাডসর্ ভোবল 
এিং বর্উ ইেকন  বসটির আক্রমণকারী গাছ, কীট এিং পোম্বর্াম্বজর্ পাওো যািার 
ঘিবেম্বোম্বটম্বম্পারাল র্কোর মোপ করার জর্ে।  

• অম্বরঞ্জ কাউবন্ট পাক্সন এিং বিম্বর্াদর্: 20,000 মাবকন র্ ডলার, অোলগর্কুইর্ পাম্বকন  হ্রদ 
িেিস্থাপর্ার পবরকল্পর্া।  

  
মধে-হাডসর্-হাডসর্/সাউদার্ন টিোর/কোবপটাল বরবজের্  

• কোটবকল ঘসন্টার ফর কঞ্জাম্বভন ের্ অোন্ড ঘডম্বভলপম্বমন্ট 63,297 মাবকন র্ ডলার, 2019 
কোটবকল আক্রমণাত্মক বিবসম্বসর দ্রুি প্রবিবক্রো এিং বর্েন্ত্রম্বর্র জর্ে।  

  
ঘমাহক ভোবল:  

• কাম্বরাগা েহর: 60,989 মাবকন র্ ডলার, কাম্বরাগা বডকন্টাবমম্বর্ের্ ঘেেম্বর্র জর্ে।  
• অম্বেম্বগা কাউবন্ট কঞ্জাম্বভন ের্ আম্বসাবসম্বেের্, ইঙ্কঃ (Otsego County Conservation 

Association, Inc.): 40,341 মাবকন র্ ডলার, অম্বেম্বগা কাউবন্ট জলজ আক্রমণাত্মক বিবসস 
দ্রুি প্রবিবক্রো এিং পিুন সর্ািকরণ ঘপ্রাগ্রাম্বমর।  

  
বর্উ ইেকন  েহরঃ  

• দা এভাবগ্রনন্স বসম্বমটাবর বপ্রজাম্বভন ের্ ফাউম্বন্ডের্ঃ (Evergreens Cemetery Preservation 
Foundation): 100,000 মাবকন র্ ডলার, আক্রমণাত্মক প্রজাবি প্রবিম্বরাধ করার জর্ে।  



• গভর্নরস আইলোন্ড অোলাম্বেন্স, ইঙ্ক (Governors Island Alliance, Inc.): 100,000 
মাবকন র্ ডলার, গভর্নরস আইলোন্ড আক্রমণাত্মক ফ্র্োগমাইটস অপসারম্বর্র জর্ে।  

• ব্রঙ্কস বরভার অোলাম্বেন্স, ইঙ্ক (Bronx River Alliance, Inc.): 82,448 মাবকন র্ ডলার, 
ব্রঙ্কস বরভার ঘমাে ওোম্বন্টড - আক্রমণাত্মম্বকর বর্মূনবলকরম্বণর জর্ে।  

• ভোর্ ঘকাটন ম্বলেন্ড পাম্বকন র িনু্ধরা: 55,822 মাবকন র্ ডলার, র্টউইড হ্রাসকরণ অধেেম্বর্র 
জর্েঃ িেিহার করা, কাটা এিং ঘসালারাইম্বজেম্বর্র জর্ে।  

  
র্র্ন কাবন্ট্র:  

• র্দীম্বক রক্ষা করুর্: 100,000 মাবকন র্ ডলার, বর্ম্ন গ্রাবস র্দীম্বি ইউবর্ওবর্ম্বডর িাসস্থাম্বর্র 
স্থােীত্ব চবরত্রাবেি করা এিং ঘিম্বসবর্ম্বডর পুর্রাে উপবর্ম্বিে স্থাপর্ করার জর্ে পুর্: 
প্রবিষ্ঠার পম্বর।  

• পল বিম্বর্র কম্বলজ অফ আটন স ও সাইন্স (Paul Smith's College of Arts and 
Science): 88,152 মাবকন র্ ডলার আক্রমম্বণর পম্বর্র জর্ে: বিম্বর্াদর্মলূক ঘর্ৌ-বিম্বর্াদম্বর্র 
কাযনকলাম্বপর ভবিষেৎিাণী করার জর্ে মম্বডল তিবর করা, জলজ আক্রমণাত্মক প্রজাবির 
বিিরণ, এিং লোন্ডম্বকপ স্তম্বরর সংম্বযাগ, বর্উ ইেকন  ঘেট জমু্বি আক্রমণাত্মক প্রজাবির 
িেিস্থাপর্াম্বক অিগি রাখার জর্ে।  

• আপার সারার্াক ফাউম্বন্ডের্: 68,075 মাবকন র্ ডলার, আপার সারার্াক হ্রদ িেিস্থাপর্া 
পবরকল্পর্ার (Upper Saranac Lake Management Plan) জর্ে।  

• পল বিম্বর্র কম্বলজ অফ আটন স ও সাইন্স: 49,056 মাবকন র্ ডলার, অবিবর্ম্বদর জলজ 
আক্রমণাত্মক প্রজাবি প্রবিম্বরাধ ঘকৌেল অিলের্ িধনর্ করার জর্ে ঘর্ৌকার েুেোডন  এিং 
বর্উ ইেকন  ঘেম্বটর প্রবিধাম্বর্র ফলপ্রসূিার জর্ে।  

• রে্াম্বকট ঘলক বপ্রজাম্বভন ের্ ফাউম্বন্ডের্, ইঙ্ক (Raquette Lake Preservation Foundation, 
Inc.): 25,500 মাবকন র্ ডলার, আক্রমণাত্মক প্রজাবির জর্ে হ্রদ িেিস্থাপর্া পবরকল্পর্া 
আহরণ এিং িার অর্ুম্বমাদম্বর্র জর্ে।  

• ঘচোরবফল্ড েহর: 14,580 মাবকন র্ ডলার, িাটারর্াট পন্ড হ্রদ িেিস্থাপর্া পবরকল্পর্া 
(Butternut Pond Lake Management Plan)।  

  
ওম্বেোর্ন বর্উ ইেকন  

• চাউটাকুো ঘলক আম্বসাবসম্বেের্, ইঙ্ক (Chautauqua Lake Association, Inc.): 100,000 
মাবকন র্ ডলার, চাউটাকুো ঘলক জলজ আক্রমণাত্মক প্রজাবির বিস্তার প্রবিম্বরাধ এিং 
সম্বচির্িা সংক্রান্ত কাজ।  

• SUNY-র জর্ে গম্বিষণার ফাউম্বন্ডের্, িাফাম্বলা রাম্বজে: 99,858 মাবকন র্ ডলার, দ্রুি 
প্রবিবক্রোর জর্ে এিং ওম্বেোর্ন বর্উ ইেম্বকন  ঘিন্ডার ফালস ঘব্রাম এিং জাপাবর্ বেল্টগ্রাম্বসর 
সর্ািকরম্বণর জর্ে।  

  
"গভর্নর কুওম্বমার ঘর্িৃম্বত্ব, রাম্বজের এর্ভােরর্ম্বমন্টাল ঘপ্রাম্বটকের্ ফান্ড ঘরকডন  উচ্চিাে টিম্বক আম্বছ 
300 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার সহ, এিং 2019-20 রাজে িাম্বজম্বট 13.3 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার 
বিম্বেষ কম্বর রাজে জমু্বি আক্রমণাত্মক প্রজাবির বিস্তার সীবমি করার পবরকবল্পি প্রকল্প এিং 



ঘপ্রাগ্রাম্বম বিবর্ম্বোগ করার জর্ে মম্বর্ার্ীি", DEC কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্। "আক্রমণাত্মক 
প্রজাবিগুবল বর্উ ইেকন  ঘেম্বটর জীি তিবচম্বত্রের সি ঘচম্বে িি ঝুুঁ বকগুবলর মম্বধে একটি এিং এই 
অর্নাের্টি ঠিক ঘসই সাম্প্রবিকিম গুরুত্বপূণন পদম্বক্ষপ যা বর্উ ইেকন  িাম্বদর বিস্তারম্বক হ্রাস করম্বি 
এিং প্রবিম্বরাম্বধ করম্বি গ্রহণ করম্বছ।"  
  
অর্নাের্ ছািাও, বর্উ ইেকন  ঘেট আক্রমণাত্মক প্রজাবির বিস্তার ঘরাধ করার জর্ে একটি বিসৃ্তি 
আক্রমম্বণর পবরকল্পর্া গঠর্ কম্বরম্বছ। রাজে DEC প্রবিধার্ প্রর্ম্বম বর্গনমর্ এিং পবরষ্কার করা ছািা 
ঘর্ৌকা এিং সরঞ্জাম DEC লঞ্চ সাইম্বট প্রম্বিে করা িা ঘছম্বি যাওো বর্বষে কম্বর। ঘর্ৌচালকম্বদর 
উবচি সিকন িা অিলের্ করা - "পবরষ্কার, জল বর্গনমর্ এিং শুম্বকাম্বর্া ছািা" - সিনজর্ীর্ জম্বল 
একটি জলযার্ িা ভাসমার্ ডক প্রিিন র্ করার আম্বগ।  
  
সম্প্রবি, বর্উ ইেকন  ঘেট সম্প্রবি সমূ্পণন করা কুইন্সম্বিবর, ওোম্বরর্ কাউবন্টম্বি ইন্টারম্বেট 87 
অোবডরন্ডাক্স ওম্বেলকাম ঘসন্টাম্বর রাম্বজর সি ঘচম্বে উন্নি ঘর্ৌ পবরদেনর্ ও বডকম্বন্টবমম্বর্ের্ ঘকন্দ্র 
স্থাপর্ কম্বরম্বছ। DEC-র অোবডরর্ডাক অোম্বকাোটিক ইর্ম্বভবসভ বিবসস বপ্রম্বভর্ের্ ঘপ্রাগ্রাম 
(Adirondack Aquatic Invasive Species Prevention Program) প্রাে 100,000 ঘর্ৌকা 
পবরদেনর্ পবরচালর্া কম্বরম্বছর্ 4,600 আক্রমণাত্মক প্রজাবি  টর্া ঘরাধ করার জর্ে 2018 সাম্বল।  
  
জর্সাধারম্বণর সম্বচির্িা িৃবের লম্বক্ষে অলাভজর্ক, বেক্ষাগি এিং ঘপৌর সহম্বযাগী অংেীদারম্বদর 
সহম্বযাবগিার সাহাম্বযে একটি ঘকৌেলগি পেবি অিলের্ করম্বছ জম্বলর মার্ উন্নি করম্বি, ির্েপ্রাবণ 
সুরবক্ষি করম্বি, সমস্ত জলা জােগাে আক্রমণাত্মক প্রাণীর বিস্তার িন্ধ করম্বি, যার মম্বধে রম্বেম্বছ 
একটি জর্সাধারম্বণর জর্ে সম্বচির্িা িৃবে করার জর্ে একটি সিনজর্ীর্ প্রচারণা ঘলক জজন , ঘলক 
চোম্পম্বলইর্ এিং রাজে জমু্বি আক্রমণিামক প্রার্ীর বিস্তার প্রবিম্বরাধ করার জর্ে।  
  
ঘেম্বটর কৃবষ কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলর্, "আমাম্বদর প্রাকৃবিক সম্পদ রক্ষা করা আমাম্বদর 
গভর্নম্বরর কাম্বছ এক অগ্রাবধকার হম্বে রম্বেম্বছ, এিং আক্রমণাত্মক প্রজাবির বিরুম্বে লিাইম্বে রাজে 
ঘয িোপক এিং ঘকৌেলগি পেবি অিলের্ কম্বরম্বছ িার জর্ে আবম গবিনি এিং। এই অর্ুদার্গুবল 
রাজে জমু্বি আমাম্বদর অংেীদারম্বদর কাযনকরভাম্বি ঘসই সি প্রকল্পগুবল িাস্তিাের্ করম্বি ঘদম্বি যা 
কাযনকরভাম্বি আক্রমণাত্মক প্রজাবি সম্পম্বকন  গম্বিষণা, বর্েন্ত্রণ এিং িা অপসারণ কম্বর, এই 
ক্ষবিকারক কীটপিঙ্গ ঘর্ম্বক আমাম্বদর জলপর্, ফসল এিং গাছগুবলম্বক সুরবক্ষি রাখম্বি সাহাযে 
কম্বর।"  
  
বসম্বর্টর এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটির (Senate Environmental Conservation 
Committee) সভাপবি বসম্বর্টর টড কাবমর্বক িম্বলর্, "আক্রমণাত্মক প্রজাবির বিস্তাম্বরর সাম্বর্ লিাই 
ঘজারদার করা অিোিেেক এিং িা করার জর্ে উম্বেখম্বযাগে বিবর্ম্বোগ প্রম্বোজর্। আক্রমণাত্মক 
প্রজাবির বিস্তারম্বক র্ামাম্বি এিং আমাম্বদর মলূেিার্, স্থার্ীে প্রাকৃবিক সম্পদ রক্ষা করার জর্ে দ্রুি 
প্রবিবক্রো এিং বর্েন্ত্রণ ঘপ্রাগ্রামগুবল অর্নাের্ করার জর্ে গভর্নর কুওম্বমার সাম্বর্ অংেীদাবরত্ব করম্বি 
ঘপম্বর গবিনি।"  
  
অোম্বসেবলর সদসে বেভ এম্বঙ্গলব্রাইট, অোম্বসেবল এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটির (Assembly 
Environmental Conservation Committee) সভাপবি, িম্বলর্, "আক্রমণাত্মক উবিদ ও প্রাণী 

https://www.dec.ny.gov/docs/lands_forests_pdf/ais8awisplw.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-grand-opening-new-boat-wash-station-adirondacks-welcome-center


প্রজাবিগুবল বর্উ ইেম্বকন র অসাধারণ জীি তিবচত্রম্বক উম্বেখম্বযাগেভাম্বি বিপন্ন কম্বর, আমাম্বদর ির্গুবলর 
সাম্বর্ আমাম্বদর রাম্বজের কৃবষ ও পযনটর্ অর্নর্ীবিগুবলম্বক গুরুিরভাম্বি প্রভাবিি করার সম্ভাির্া সহ। 
আক্রমণাত্মক প্রজাবি গ্রান্ট ঘপ্রাগ্রাম অগ্রসর করার জর্ে এিং িার সাম্বর্ আমাম্বদর রাজে এিং 
স্থার্ীে সরকার, সমাজ এিং অলাভজর্ক অংেীদারকম্বদর আক্রমণাত্নক প্রজাবির বিরুম্বে লিাই 
করার উম্বেম্বেে একবত্রি করার জর্ে িার প্রম্বচষ্টার গভর্নর কুওম্বমার প্রেংসা করা উবচি।"  
  
ইর্ম্বভবসভ ঘিম্বসস গ্রান্ট ঘপ্রাগ্রাম DEC-র ভূবম ও ির্ বিভাম্বগর িুেম্বরা অফ ইর্ম্বভবসভ বিবসস 
অোন্ড ইম্বকাবসম্বেম ঘহলর্ দ্বারা প্রোবসি হে। আম্বরা িম্বর্ের জর্ে, DEC-র ওম্বেিসাইট ঘদখুর্, 
এখাম্বর্ https://www.dec.ny.gov/animals/265.html।  
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