
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/3/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের ইবিহাম্বে িৃহত্তম কৃবিম প্রিাল প্রাচীম্বরর েম্প্রোরম্বের বিিীয় ির্ন উম্বিাধর্ 

করম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা  
  
ফায়ার আইলোন্ড বরফ এিং আরও ছয়টি প্রিাল প্রাচীম্বর বর্ম্বয়াজর্ র্িুর্ োমুবিক িােস্থার্ প্রদার্ 

করা, জীিবিবচিে প্রোবরি করা ও মৎেেেম্পদ পরু্রুদ্ধাম্বরর জর্ে রাম্বজের প্রম্বচষ্টা অিোহি 
রাখম্বি  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র কৃবিম প্রিাল প্রাবচর স্টপ্রাগ্রামটি মাছ ধরা, পর্নের্ এিং বিম্বর্াদম্বর্র জর্ে িবধনি 

েুম্বর্াম্বগর মাধেম্বম লং আইলোম্বন্ডর অর্নর্ীবিম্বক িবলষ্ঠ কম্বর িুলম্বি  
  

গভর্নর কুওম্বমা স্টজান্স বিচ এর 90িমিছর পবূিন  অর্ুষ্ঠার্ম্বক স্বীকৃবি বদম্বয়ম্বছর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের ইনিহামে ের্নর্ৃহৎ রৃ্নিম প্রর্াল প্রাচীমরর 
েম্প্রোরমের নিিীয় র্র্ন চালু র্মরমের্, এটি এর্টি শনিশালী, আমরা বর্নচিযপেূন োমনুির্ র্াস্তুিন্ত্র 
এর্ং নর্উইয়মর্ন র উপকূমলর মাে ও অ্র্যার্য োমুনির্ জীর্মর্র জর্য আশ্রময়র র্যর্স্থা র্রার জর্য 
রামজযর চলমার্ উম্যামগর অ্ংশ। গভর্নর আজ ফায়ার আইলযান্ড নরমফ, েযামের্ আইলযান্ড 
এক্সমপ্রেওময়, নর্উ গামডন ন্স এর্ং র্সু্কইজমর্া স্টেিু,ইনর র্যার্াল এর্ং মানর্ন র্ যিুরামের স্থলমের্ার 
অ্র্েরপ্রাপ্ত নেমলর জলযার্ এমনভ হাডের্ (M/V HUDSON) স্টেমর্ পুর্র্নযর্হৃি উপর্রে নর্ময়াগ 
র্মরমের্ এর্টি র্িুর্ োমনুির্ র্ােস্থার্ বিনর র্রমি। আজমর্র নরফ প্রোরমের জর্য উপর্রে - 
এর্ং িার োমে এই র্েমরর জর্য আরও েয়টি স্ট ানর্ি প্রোরে, আেলানির্ নর্চ, মযার্র্যানলোর 
গ্রাউন্ডে,ইময়মলার্ার, নর্েমমে, মযাটির্র্র্ এর্ং েুময়ল্ভ মাইল - নর্উ ইয়মর্ন র বর্নচিযময় োমুনির্ 
জীর্র্ উন্নি র্রমি এর্ং লং আইলযামন্ডর নর্মর্া্র্মূলর্ ও নিড়ামূলর্ মাে ধরা এর্ং ডাইনভং 
নশল্পমর্ র্াড়ামি স্টর্ৌশলগিভামর্ স্থাপর্ র্রা হমর্।  
  
"নর্উ ইয়র্ন  স্টেে জলর্ায় ুপনরর্িন র্ ও পনরমর্শ রক্ষার স্টক্ষমি যিুরামের স্টয স্টর্ামর্া রামজযর স্টচময় 
স্টর্নশ র্াজ র্রমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রর্াল প্রাচীর পনরমর্শ এর্ং অ্েনর্ীনির জর্য অ্র্ুকূল, 
এর্ং আমাম্র র্যাপর্ রৃ্নিম প্রর্াল স্টপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্ বিনর র্িুর্ প্রাচীরগুনল ইনিমমধয 
অ্নর্শ্বােযভামর্ েফল হময়মে। আমরা এই োফলয অ্র্যাহি রাখমর্া ফায়ার আইলযান্ড নরফমর্ নর্নভন্ন 
ধরমের উপর্রে ন্ময় র্নলষ্ঠ র্মর িুমল, এর্ং স্ট্খামর্া স্টয নর্উ ইয়র্ন , নর্মশর্ র্মর লং আইলযান্ড, 
নর্ভামর্ এর্টি পনরমর্শ অ্র্ুকূল অ্েনর্ীনি এর্ং এর্টি পনরমর্শ গমড় স্টিালা যায়, িা প্র্শনর্ র্রমি 
পামর এর্ং িা র্রমর্।"  



  
গভর্নর কুওমমা স্টযমর্ নর্ম ন্শ র্মরমের্ এনপ্রল 2018এ, এর্ং অ্ভূিপূর্ন, মানি-এমজনন্স েমন্বয়, রাজয 
পনরর্হে ্প্তর (Department of Transportation, DOT), নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার অ্েনরটি (New 
York Power Authority, NYPA)/র্যার্াল র্মপনামরশর্ (Canal Corporation) এর্ং থ্রুওময় 
অ্মোনরটি (Thruway Authority), অ্র্যার্য অ্ংশী্ারম্র মমধয স্টেমর্ প্রাপ্ত পরু্র্নযর্হৃি োমগ্রী র্িুর্ 
র্ামজ লাগামর্া হমে এর্ং নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্নিম প্রর্াল প্রাচীমরর োইেগুমলামর্ নর্র্নশি র্রমি োহাযয 
র্রমে।  
  
744 এর্র জায়গা নর্ময়, িীর স্টেমর্ ্ ুমাইল ্রূমে অ্র্নস্থি ফায়ার আইলযান্ড নরফ, যার 
গভীরিা 62-73 ফুে, ের্ স্টচময় োম্প্রনির্ োমগ্রীর প্রাপর্ যার অ্ন্তভুন ি:  
  
মাবকন র্ স্টের্া িাবহর্ীর ইবিবর্য়ারম্বদর কাছ স্টর্ম্বক:  

• অ্র্েরপ্রাপ্ত মানর্ন র্ স্টের্া র্ানহর্ীর ইনিনর্য়ােনম্র নেল স্টভমেল এম/নভ 
হাডের্। 1963 োমল নর্নমনি এম/নভ হাডের্ েমুমি িার র্মনজীর্মর্ অ্মর্র্ উদ্ধার 
প্রমচষ্টায় র্াজ র্মর এর্ং এটি লম্বায় প্রায় 53 ফুে এর্ং ওজর্ 19 ের্। এর 
প্রশংের্ীয় র্মনজীর্মর্ নেল স্টহনলর্প্টার এর্ং নর্মার্ ্ ুনের্ার প্রনি োড়া স্ট্ওয়া, 
মৎেয র্মুর্া েংগ্রহ এর্ং জমলর গুেমার্ এর্ং পনলর র্মুর্া েংগ্রহ র্মর স্টর্নভমগশমর্র 
রক্ষোমর্ক্ষে র্রা এর্ং স্টেনজমের র্াজ েমেনর্ র্রা, এর্ং েম্প্রনি নর্উ ইয়র্ন  এর্ং 
নর্উ জানেনর র্ন্দমরর গভীরিা 50 ফুে র্রা, যামি আন্তজন ানির্ র্ানেমজযর জগমি 
প্রনিমযানগিা চানলময় স্টযমি েক্ষম হয় এই অ্ঞ্চল।  

  
DOT-এর েোম্বের্ আইলোন্ড এক্সম্বপ্রেওম্বয়, কুইম্বন্সর বকউ গাম্বডন ন্স স্টেিু এিং স্টকাসু্কইজম্বকা স্টেিুর 
স্টেকের্ স্টর্ম্বক প্রায় 1,000 ের্ উপাদার্, র্ার মম্বধে রম্বয়ম্বছ:  

• ইস্পামির স্টেিুর গাডন ার 20 স্টেমর্ 60 ফুে ্ী ন;  
• ইস্পামির পাইপ 20 স্টেমর্ 40 ফুে ্ী ন;  
• ইস্পামির োইর্ র্াঠামমা 50 ফুে ্ী ন; এর্ং  
• 10টি ইস্পামির উমতালর্ োওয়ামরর অ্ংশ 10 স্টেমর্ 15 ফুে ্ী ন।  

  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অম্বর্াবরটি (NYPA)/কোর্াল কম্বপনাম্বরেম্বর্র স্টর্ম্বক:  

• এর্টি 30 ফুে স্টেইিার স্টগে;  
• 34 ফুে পযনন্ত নলফে নিমজর স্টের্শর্;  
• 33 ফুে নমোর স্টগে; এএর্ং  
• েটি 20 ফুে নেল পিুন্স।  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-initiative-develop-artificial-reefs-long-islands-coast-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-initiative-develop-artificial-reefs-long-islands-coast-and


আজমর্র এই নর্ময়ামগর েমে স্টযাগ হময়মে গভর্নর কুওমমার রৃ্নিম নরফ উম্যাগ (Artificial Reef 
Initiative), যার মমধয এর্টি অ্ভূিপূর্ন প্রমচষ্টা হল নর্উ ইয়র্ন  স্টেে থ্রাওময় অ্েনরটি (ওল্ড োপ্পার্ 
নজ স্টেিুর উপর্রে), NYPA/র্যার্াল র্মপনামরশর্ (ইনর র্যার্াল স্টভমেল এর্ং ্ইুটি োর্নাইর্ ), 
DOT (ইস্পামির ট্রাে, পাইপ এর্ং পাের) এর্ং নর্উ ইয়র্ন  নেটি নডপােন মমি অ্ফ ট্রান্সমপামেন শর্ 
(New York City Department of Transportation) (নেটি আইলযান্ড নিমজর অ্ংশ) স্টেমর্ নর্শাল 
পনরমামে পুর্র্নযর্হারমযাগয উপর্রে যা ্রূ্র্মুি র্রা হময়মে, িা 2018 োমল নর্উ ইয়র্ন  নরফ 
োইেগুনলমি নর্যিু র্রা। নর্উইয়র্ন  স্টেে নডপােন মমি অ্র্ এর্ভায়রর্মমিাল র্র্জারমভশমর্র 
(Department of Environmental Conservation, DEC) রৃ্নিম নরফ স্টপ্রাগ্রাম, যা রামজযর 12টি 
রৃ্নিম প্রর্াল প্রাচীর পনরচালর্া র্মর, (লং আইলযান্ড োউমন্ডর ্টুি প্রাচীর, স্টগ্রে োউে স্টর্-স্টি ্টুি 
এর্ং আেলানির্ মহাোগমরর আেটি) এোড়াও এর্টি নপয়ার, নিজ োমপােন  র্ংনিে এর্ং র্ংনিমের 
র্যানরয়ার স্টমািাময়র্ র্মরমে নডর্নমশর্ র্রা নমল স্টর্নের্ েনিজ (Mill Basin Drawbridge) স্টেমর্ 
নর্ময় স্টহম্পনেড নরমফ নর্যুি র্মর।জার্ুয়ারী এর্ং স্টফব্রুয়ারী 2019-এ।  
  
ফায়ার আইলযান্ড নরমফ স্টমািাময়র্ র্রা উপর্রমের অ্ন্তভুন ি নেল 2018 োমল:  

• 4,700 ের্ স্টজটির পাের;  
• 1,808  র্ গজ োপ্পার্ নজ নিমজর র্ংনিে স্টরাড স্টডনর্ং, পাইপ পাইল এর্ং 

োর্স্ট্রার্চামরর েুর্রা;  
• 110' x29' ইস্পামির এয়ার স্টফােন ফ্ল্যাে স্টস্কা;  
• 30' x15' ইস্পামির নপয়ামর্া ফ্ল্যাে স্টস্কা; এর্ং  
• 100' x29' ইস্পামির ডাম্প স্টস্কা।  

  
2018 োমল, গভর্নমরর উম্যামগর অ্ধীমর্ স্টহম্পনেড, স্টমানরমচে, রর্ওময়, নশমর্র্র্, নিেোউর্ এর্ং 
ফায়ার আইলযান্ড রৃ্নিম প্রর্াল প্রাচীমর স্টমািাময়র্ র্রা উপর্রমের মমধয নেল 8,805 নর্উনর্র্ গজ 
পুরমর্া োপ্পার্ নজ নিমজর উপর্রে, 13টি প্রাির্ র্যার্াল র্মপনামরশমর্র জাহাজ, 4,700 ের্ স্টজটির 
পাের, ্টুি 70-ের্ NYPA োর্নাইর্ এর্ং 170 েমর্রও স্টর্নশ DOT উপা্ার্, যার অ্ন্তভুন িইস্পামির 
পাইপ, ট্রাে এর্ং আই-নর্ম।  
  
োমুনির্ জীর্নর্জ্ঞার্ীরা োমুনির্ জীর্মর্র দ্রুি উপনর্মর্শায়মর্র র্ো র্নের্দ্ধ র্মরমের্, যার মমধয 
রময়মে স্পি, নির্ুর্, িাময়ামজায়ার্, র্ার্নামর্লে এর্ং অ্যানর্মমার্, নর্যিু উপা্ামর্র এর্ং নরফ 
েম্পনর্ন ি হাড়ওয়ালা মামের, স্টযমর্ ব্ল্যার্নফশ/োউেগ, ব্ল্যার্ নে র্াে এর্ং স্কাপ/স্টপানগন, এমর্ 
উপর্রমের উপর যা গি র্ের গভর্নমরর রৃ্নিম নরফ উম্যামগর আওিায় স্টমািাময়র্ র্রা হময়মে। 
স্টেে ইউনর্ভানেনটি অ্ফ স্টোনর্ ব্রুর্ োউ্যাম্পেমর্র (State University of Stony Brook 
Southampton) প্রমফের িযাড নপোরের্ নশমর্র্র্ নরমফ র্িুর্ নর্ময়ানজি নরফ উপা্ার্ নর্ময় 
আন্ডারওয়াোর স্টগ্রাে গমর্র্ো পনরচালর্া র্রমের্ নরমফর নর্জ্ঞার্ এর্ং েমি্ানর অ্গ্রের র্রমি 
এর্ং র্াস্তুিমন্ত্র স্টেগুনল স্টয েুনর্ধা রপ্ার্ র্মর িা র্ুিমি।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-initiative-develop-artificial-reefs-long-islands-coast-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-initiative-develop-artificial-reefs-long-islands-coast-and
https://www.dec.ny.gov/outdoor/7896.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/7896.html
https://www.dec.ny.gov/press/115914.html
https://www.dec.ny.gov/press/116288.html
https://www.dec.ny.gov/press/115030.html


DEC-র রৃ্নিম নরফ স্টপ্রাগ্রামমর িারা পনরচানলি পযনমর্ক্ষে জনরপ 2018 োমল নরফ উম্যাগ শুরু 
হওয়ার পর স্টেমর্ নরফ োইেগুনলমি অ্যােলামরর র্াযনর্লাপ র্নৃদ্ধ র্ো র্নের্দ্ধ র্রা হময়মে। 2018 
োমলর আগমে েমাপ্ত এর্টি জনরপ এর্ ন্মর্ 369টি জাহাজগের্া র্মর নরফ োইেগুনলমি, যা 
এর্টি ের্নর্ালীর্ উচ্চ েংখযা, যা পূর্ন ব্নর্র্ উচ্চ জাহামজর গের্ার স্টচময় নির্ গুে স্টর্নশ। 
এোড়াও, র্িুর্ স্টযাগ র্রা র্যার্াল র্মপনামরশমর্র জাহাজগুনল এর্ং োপ্পার্ নজ স্টেিুর উপর্রেগুনল 
অ্মন্বর্ে র্রমি রৃ্নিম প্রাচীরগুনল পনর্শনর্ র্রার উমেমশয যাওয়া ডুর্ুনর েংখযা স্টর্মড়মে। লং 
আইলযান্ড ডুর্ুনরর ক্লার্গুনলর িারা র্যর্হৃি স্থার্ীয় ডাইভ চােন ারগুনল িাম্র ডাইভ চােন ামরর গন্তমর্যর 
র্যামলন্ডামর নশমর্র্র্ নরমফর োগমর্াে নরলাময়র্ল এর্ং স্টেন্ডার 6 স্টযাগ র্মরমে।  
  
নর্উ ইয়মর্ন র প্রেম রৃ্নিম প্রর্াল প্রাচীর নর্মনামের িানরখ 1949 োল, এর্ং এই ের্নমশর্ উম্যাগ 
রৃ্নিম প্রাচীমরর পূেন পনরমর্শগি এর্ং অ্েননর্নির্ েুনর্ধা উেীনপি র্রমি রামজযর প্রেম েমনন্বি 
প্রমচষ্টা। রৃ্নিম নরফ েম্প্রোরমের মাধযমম নর্নভন্ন ধরমর্র মাে ও িাোনেয়ার জর্য আর্ােস্থমলর 
জীর্নর্নচিয র্ৃনদ্ধ পামর্, জীর্নর্নচিয ও পনরমর্শগি স্থানয়মের প্রোর  েমর্ এর্ং নর্উ ইয়মর্ন র 
নর্মর্া্র্মূলর্ মাে ধরা, নিড়ামূলর্ মাে ধরা ও ডাইনভং নশল্পমর্ র্াড়ামর্। নরফ েম্প্রোরমের জর্য 
র্যর্হৃি উপর্রে স্টর্ৌশলগিভামর্ স্থাপর্ র্রা হমে এর্ং র্ঠির্, স্টের্েই র্াঠামমা স্টযমর্ পাের, 
র্ংনিে এর্ং ইস্পামির পাইপ, এর্ং োধারেি উিতৃ র্া স্ক্র্যাপ উপর্রে যা োমুনির্ জীর্মর্র উপর 
েম্ভার্য প্রভার্ প্রশনমি র্রমি ্রূ্র্ মুি র্রা হয়, িার োহামযয বিনর র্রা। এর্র্ার উপর্রে 
এর্ং জাহাজগুনল েমুমির স্টমমিমি ভামলাভামর্ র্মে স্টগমল - র্ড় মাে স্টযমর্ ব্ল্যার্নফশ, ব্ল্যার্ 
নের্যাে, র্ড এর্ং োমার ফ্ল্াউন্ডার - র্িুর্ র্াঠামমার মমধয আর্ােস্থল গমড় স্টিালার জর্য আমে, 
এর্ং র্ঠির্ আর্রমে পনরেি হওয়া প্রােী স্টযমর্ র্ার্নামর্লে, স্পি, অ্যানর্মমান্, প্রর্াল এর্ং নির্ুর্ 
স্টলমগ োমর্ এর্ং উপা্ার্টিমর্ আোন্ি র্মর। েমময়র োমে োমে, এই নরোইমর্ল র্রা 
র্াঠামমাগুনল এর্টি প্রারৃ্নির্ প্রর্াল প্রাচীমরর মি র্ােস্থার্ বিনর র্রমর্।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টজলার র্ুক্তরাম্বের ইবিবর্য়ােন আবমন স্টকাম্বরর কমান্ডার কম্বর্নল েম অোেম্বিবর িম্বলর্, 
"এমনভ হাডের্ এখর্ িার নিিীয় র্মনজীর্র্ শুরু র্মরমে এর্ং োমুনির্ র্ােস্থার্ বিনর র্মর এর্ং 
মাে ধরা ও ডাইনভং এর জর্য নর্মর্া্র্মলূর্ েুমযাগ প্র্ামর্র মাধযমম জানির স্টের্ায় অ্গ্রের হমর্। 
আনম রাজয এর্ং যুিরােীয় ্লগি র্ামজর এর্ং উম্যামগর জর্য অ্িযন্ত গনর্নিময 56 র্ের 
পনরমর্র্া প্র্ামর্র পর আমাম্র র্হমরর এর্টি আইর্নর্র্ জলযার্ নডর্নমশর্ র্মর স্টেটি স্ক্র্যাপ 
ধািুর জর্য নরোইমর্ল র্া র্মর জর্োধারমের েুনর্ধার জর্য এটি র্যর্হার র্রার অ্র্ুমমা্র্ 
স্টপময়নে।"  
  
পবরম্বিে েংরক্ষে দপ্তর এর কবমের্ার স্টিবেল স্টেম্বগাে িম্বলম্বছর্, "গভর্নর কুওমমার উদ্ভার্র্ী 
প্মক্ষপ নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্নিম প্রাচীর এর স্টর্েওয়ার্ন  প্রোনরি র্রার, এর্টি ্রূ্শী পনরর্ল্পর্া যা 
নর্উ ইয়মর্ন র উপকূলীয় েম্প্র্াময়র অ্েনর্ীনিমর্ র্নলষ্ঠ র্রার োমে োমে স্বাস্থযেম্মি, প্রাের্ন্ত এর্ং 
নর্নর্ধ জলজ র্াস্তুিন্ত্র বিনর র্রমর্। ফায়ার আইলযান্ড নরমফর উপা্ামর্ আজমর্র স্টযাগ্ার্ অ্গনেি 
োমুনির্ প্রজানিমর্ র্িুর্ র্ােস্থার্ প্র্ার্ র্রমর্, এই অ্ঞ্চমলর নিড়ামলূর্ মাে ধরা ও ডাইনভং 
নশমল্পর জর্য নর্মর্া্র্মূলর্ েুমযাগ র্নৃদ্ধ র্রমর্ এর্ং গভর্নমরর স্বীরৃ্নির ের্নমশর্ উ্াহরে স্টয 
আমাম্র পনরমর্শ ও অ্েনর্ীনি ওিমপ্রািভামর্ জনড়ি।"  



  
বর্উ ইয়কন  স্টেে বডপােন ম্বমন্ট অি ট্রান্সম্বপাম্বেন ের্-এর কবমের্ার মোবর স্টর্ম্বরে স্টডাবমংম্বয়জ িম্বলর্, 
"পনরমর্শমর্ রক্ষা র্রা এর্ং রামজযর অ্েনর্ীনিমর্ িুমল ধরার জর্য আমরা, নর্উ ইয়র্ন  রামজযর 
পনরর্হর্ নর্ভাগ, র্াজ র্নর, এর্ং আমরা গনর্নি গভর্নর কুওমমার উদ্ভার্র্ী রৃ্নিম প্রর্াল প্রাচীর 
উম্যামগর অ্ংশ হমি স্টপমর। আমাম্র নর্উ গামডন র্ে এর্ং র্েকুইজমর্া নিজ প্রর্ল্প স্টেমর্ স্টর্ওয়া 
উপর্রেগুনল এর্টি বর্নচিযময় োমুনির্ র্াস্তুিন্ত্র উন্নীি র্রমি োহাযয র্রমর্, নর্মর্া্র্মলূর্ েুমযাগ 
র্ৃনদ্ধ র্রমর্ এর্ং পযনেমর্র প্রোর  োমর্। এটি শুধ ুপনরমর্মশর জর্য ভামলা র্য় র্রং এটি এর্টি 
নর্চক্ষে পনরর্হে র্ীনি।"  
 
 NYPA এর স্টপ্রবেম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী বগল বে. কুইবর্ওম্বর্ে িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার 
অ্েনরটি এর্ং র্যার্াল র্মপনামরশর্ লং আইলযামন্ডর উপকূমলর নর্র্ের্িী রৃ্নিম প্রর্াল প্রাচীর 
েম্প্রোরে অ্র্যাহি রাখার জর্য গভর্নর কুওমমার উম্যামগ এর্টি ভূনমর্া পালর্ র্রমি স্টপমর 
গনর্নি। র্জন য প্ামেনর এই উদ্ভার্র্ী পূের্নযর্হার এর্টি গুরুেপূেন উপকূলীয় েম্প্মর্ উজ্জীনর্ি র্রমর্ 
এর্ং মাে ধরা, নর্মর্া্র্মলূর্ ডাইনভং এর্ং পযনের্ টিনর্ময় রাখমি োহাযয র্মর এমর্ জলপে 
েমৃদ্ধ র্রমর্। নর্উইয়র্ন  স্টেে আর্ামরা পনরমর্শ স্থানয়ে ও অ্েননর্নির্ উন্নয়মর্র প্রচামরর স্টক্ষমি িার 
জািীয় স্টর্িৃে প্র্শনর্ র্মর।"  
  
কোর্াল কম্বপনাম্বরেম্বর্র পবরচালক ব্রায়ার্ ইউ. স্ট্র্োের্ িম্বলর্, "আমরা খুনশ স্টয নর্উইয়র্ন  স্টেে 
খামলর পনরর্াঠামমার গুরুেপূেন অ্ংশ এই উপা্ার্গুনল, আরও এর্ র্ার ভামলাভামর্ র্যর্হার র্রা 
যামর্। নফশানরগুনলমর্ েমদৃ্ধ র্রমি এর্ং নর্মর্া্মর্র র্িুর্ উৎেগুনল উন্নি র্রা আমাম্র মূলমন্ত্র।"  
  
থ্রুওম্বয় অর্বরটির এবক্সবকউটিভ বডম্বরক্টর মোবর্উ স্টজ. বিেম্বকাল িম্বলর্, "পুরমর্া োপ্পার্ নজ 
স্টেিুমর্ গি র্ের র্িুর্ জীর্র্ স্ট্ওয়া হয় যখর্ িার ইস্পাি ও র্ংনিে নরোইমর্ল র্রা হয় এর্ং 
লং আইলযামন্ডর উপকূমলর ফায়ার আইলযান্ড নরফ এর্ং অ্র্যার্য রৃ্নিম প্রর্াল প্রাচীরগুনলমি র্যর্হৃি 
হয়। আজমর্র এই স্টমািাময়র্ এই গুরুেপূেন োমনুির্ উম্যাগমর্ প্রোনরি র্মর। গভর্নর কুওমমা 
স্টর্ামির্ স্টয রামজযর েংস্থাগুনল এর্োমে র্াজ র্মর েৃজর্শীল েমাধার্ প্র্ার্ র্রমল িা অ্েননর্নির্ 
উন্নয়র্ এর্ং পনরমর্শ রক্ষার জর্য ভামলা হয়।"  
  
বেম্বর্ে এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটির (Senate Environmental Conservation 
Committee) েভাপবি বেম্বর্ের েড কাবমর্বস্ক িম্বলর্, "লং আইলযামন্ডর উপকূমলর র্ামে রৃ্নিম 
প্রর্াল প্রাচীর স্থাপর্ র্রা এর্টি উদ্ভার্র্ী এর্ং যুগান্তর্ারী পনরর্ল্পর্া যা আমাম্র এলার্ায় মামের 
স্টর্মড় ওঠার জর্য এর্টি র্িুর্ র্ানড় এর্ং স্থার্ প্র্ার্ র্মরমে। আনম গভর্নর কুওমমা, পনরমর্শ 
েংরক্ষে অ্নধ্প্তর, এর্ং রাজয েরর্ামর আমার েহর্মীম্র ধর্যর্া্ জার্াই এই প্রাচীর েম্প্রোরমের 
জর্য স্টের্েই নর্নর্ময়াগ র্রার জর্য।"  
  
পবরর্দ েদেে বেভ অোঙ্গলব্রাইে িম্বলর্, "লং আইলযামন্ডর র্ামে, আমাম্র র্ন্দর এর্ং েমুমির 
পানর্র স্টমমি মূলি র্ানল এর্ং অ্র্যার্য আলগা পনল ন্ময় বিনর। েমুমির নর্মচ এর্টি শি পষৃ্ঠিল 
যার উপর এর্টি োমুনির্ উনদ্ভ্ র্া প্রােী র্াড়মি পামর িা পাওয়া ্সু্কর। এই র্ারমে পুরামর্া 



স্টেিু এর্ং অ্র্যার্য পনরেন্ন নডর্নমশর্ র্রা র্াঠামমা স্টেমর্ ইস্পাি পুর্ঃর্যর্হার র্মর প্রাচীর বিনর 
র্রমল িা উচ্চ মামর্র মাে ধরার স্টক্ষি প্র্ার্ র্মর জীর্নর্নচিময় োমুনির্ আর্ােস্থল বিনর র্রমি 
পামর। ইস্পাি ও অ্র্যার্য উপর্রমের পরু্র্নযর্হামরর মাধযমম োমনুির্ জীর্মর্র র্িুর্ র্ােস্থার্ বিনরর 
উম্যামগর জর্য গভর্নর কুওমমার উম্যামগর প্রশংো র্নর।"  
  
নর্উ ইয়মর্ন র স্টমনরর্ েংস্থার্েমূহ রামজযর অ্েনর্ীনির জর্য গুরুেপূেন, প্রায় 350,000 চার্নরর র্যর্স্থা 
র্মর এর্ং পযনের্, মাে ধরা ও অ্র্যার্য নশমল্পর মাধযমম র্হু নর্নলয়র্ ডলার উৎপা্র্ র্মর। এই 
অ্ঞ্চমলর 500,000 স্টর্নশ স্টমেুমড় এই উম্যামগর েুফল পামর্র্, এই অ্ঞ্চমলর িমর্ধনমার্ োমুনির্ 
অ্েনর্ীনিমর্ েমেনর্ র্মর যা লং আইলযামন্ডর স্টমাে GDP-র প্রায় 9.7 শিাংশ।  
  
নর্উ ইয়মর্ন র রৃ্নিম নরফ স্টপ্রাগ্রাম োমুনির্ র্াস্তুিন্ত্র ও অ্েনর্ীনি পুর্রুদ্ধামরর জর্য গভর্নমরর 
প্রনিশ্রুনির এর্টি উ্াহরে মাি। র্ৃহতম অ্ফমশার র্ায়ুচুনির োমে নমনলি হময় পনরমর্শ রক্ষা 
িহনর্ল ও নর্শুদ্ধ পানর্ পনরর্াঠামমা আইমর্ (Environmental Protection Fund and Clean 
Water Infrastructure Act) স্টরর্ডন  নর্নর্ময়াগ, অ্ফমশার নেনলং-এর ওপর নর্মর্ধাজ্ঞা, র্াঙ্কার 
নর্মলর প্রেয়র্ নর্মোর্ প্রজানির েরুক্ষার জর্য পােন স্টেইমন্সর (র্ড় জাল, যা গুটিময় র্যামগর মি 
র্রা যায়) র্যর্হার নর্নর্দ্ধ র্রা, লং আইলযান্ড স্টশলনফশ স্টরমোমরশর্ উম্যামগর অ্নর্রি অ্গ্রগনি, 
এর্ং আমরা অ্মর্র্ স্টপ্রাগ্রাম জমলর মার্ রক্ষা এর্ং উন্নি র্রার জর্য, গভর্নমরর প্রমচষ্টা ের্ নর্উ 
ইয়র্ন র্ােীম্র জর্য এর্টি পনরষ্কার এর্ং স্বাস্থযেম্মি োমুনির্ পনরমর্শ প্র্ার্ র্রমি ন্মে।  
  
রৃ্নিম প্রর্াল প্রাচীর নর্মনাে গভর্নর কুওমমার মাে ও নশর্ামরর উম্যামগর জর্য নর্উ ইয়র্ন  স্টখালা 
(NY Open for Fishing and Hunting Initiative) উম্যামগর অ্ংশ, রামজযর এর্ং রামজযর র্াইমর 
োর্া পুরুর্ ও মনহলা স্টখমলায়ারম্র জর্য নর্মর্া্র্মলূর্ র্াযনিম উন্নি র্রার প্রমচষ্টা এর্ং োরা 
রামজয পযনেমর্র েুমযাগ র্ৃনদ্ধ র্রা। এই নর্র্ময় আরও িমেযর জর্য DEC-র ওময়র্োইেটি 
স্ট্খুর্ রৃ্নিম নরফ স্টপ্রাগ্রাম েম্পমর্ন ।  
  
এর্টি মার্নচি, োইে স্থার্াংর্ এর্ং নর্উ ইয়র্ন  রামজযর রৃ্নিম প্রর্াল প্রাচীর উপর অ্নিনরি িেয 
(PDF, 914 KB) নর্উইয়র্ন মেে নরফ োইমে ভ্রমমের পনরর্ল্পর্া র্রার জর্য পাওয়া যায়।  
  
নর্উ ইয়মর্ন র এর্ রৃ্নিম প্রর্াল প্রাচীর পনর্শনমর্র আমগ, স্ট্খুর্ র্িন মার্ নর্মর্া্র্মূলর্ স্টর্ার্া জমলর 
মাে ধরার নর্য়মর্ার্রু্. স্ট্খুর্ DEC-র রৃ্নিম নরফ নর্নল্ডংময়র নভনডও ইউটিউমর্ ও আমাম্র 
স্টস্বোমের্র্ পযনমর্ক্ষে স্টপ্রাগ্রাম েম্পমর্ন  আরও জার্রু্ DEC-র ওময়র্োইমে।  
  
স্টজান্স সেকম্বির 90 িম িাবর্নকী  
আেলানির্ মহাোগমরর েয় মাইমলর স্টর্নশ র্ানলর েমুিনের্ি নর্ময় এর্টি অ্ন্তরায় িীমপ অ্র্নস্থি 
2,413 এর্র আয়িমর্র এই পামর্ন  র্র্নর্রে েপ্তাহামন্ত নর্নভন্ন অ্র্ুষ্ঠামর্র আময়াজর্ র্রা হয়। রর্ােন  
স্টমামজমের নডজাইর্ র্রা এই পার্ন টি 2005 োল স্টেমর্ ঐনিহানের্ স্থামর্র জািীয় নর্র্ন্ধটিমি 
(National Register of Historic Places) রময়মে এর্ং র্িন মামর্ র্েমর েয় নমনলয়মর্র স্টর্নশ 
্শনর্ােীম্র আরৃ্ষ্ট র্মর।  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-ny-open-fishing-and-hunting-plan-reduce-cost-hunting-and-fishing
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-ny-open-fishing-and-hunting-plan-reduce-cost-hunting-and-fishing
https://www.dec.ny.gov/outdoor/7896.html
https://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/artificialreefbrochure.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/artificialreefbrochure.pdf
https://www.dec.ny.gov/outdoor/7894.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/7894.html
https://www.youtube.com/watch?v=5sZwYTAE1gY
https://www.dec.ny.gov/outdoor/9211.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/9211.html


  
ইমভিগুনলর মমধয রময়মে: এর্টি খা্য ট্রার্ গ্রাম, নশশুম্র জর্য স্টফালামর্া যায় এমর্ র্স্তু, নপনরয়ড 
স্টপার্ার্ পনরনহি অ্নভমর্িারা যারা স্টর্াডন ওয়ামর্ পায়চানর র্রমর্র্; লর্ স্টগম; এর্ং স্ব-ফমো স্টেশর্, 
অ্িীমির স্টর্ৌিুর্ময় স্টজান্স নর্চ পার্ন  র্মীম্র ইউনর্ফমমনর েনর্র র্াে-আউে েহ স্টজগুনল স্থাপর্ 
র্রা হমর্।  
  
4 আগে, স্বাভানর্র্ 10 মানর্ন র্ ডলামরর পানর্ন ং চাজন  50 স্টেমি র্ানমময় আর্া হমর্, যা মূলি স্টয 
র্ের স্টজান্স নর্চ স্টখালা হময়নেল স্টে র্েমরর েপ্তাহামন্তর নফ নেল। স্টেন্র্ স্টেন্ট্রাল মমল ের্াল 11 ো 
স্টেমর্ শুরু র্মর 400 পাউন্ড ওজমর্র জন্মন্মর্র স্টর্র্ র্াো ও েুর্মরা র্মর নর্িরে র্রা হমর্। 
এরপর পামর্ন র ের্নি 9,990 টি র্াপমর্র্ নর্র্ামূমলয নর্িরে র্রা হমর্।  
  
2011 োল স্টেমর্ গভর্নমরর নর্উ ইয়র্ন  পার্ন ে 2020 পনরর্ল্পর্ার (Governor's NY Parks 2020 
Plan) অ্ধীমর্ স্টজান্স নর্চ স্টেে পামর্ন র ঐনিহানের্ রাজর্ীয়িা পুর্রুদ্ধার র্রা, ক্ষনিগ্রস্ত েুপারেমন 
েযানন্ডর (Superstorm Sandy) স্টমরামি র্রা, র্িুর্ ্শনর্ােীম্র আরৃ্ষ্ট র্রা এর্ং র্হুর্র্নর্যাপী 
পুর্রুজ্জীনর্ির্রে পনরর্ল্পর্ার অ্ংশ নহমেমর্ র্িুর্ নর্মর্া্র্মূলর্ স্টফনেনলটি বিনর র্রার জর্য স্টেে 
পার্ন  100 মানর্ন র্ ডলামরর অ্নধর্ মূমলযর নর্নভন্ন প্রর্ল্প শুরু এর্ং েমাপ্ত র্মরমে।  
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