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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

ক্ষবিকর েোওলা ফ াটার ফমাকাবিলায় উদ্ভাির্ী পাইলট প্রকল্প চালু করার ফ াষণা কম্বরম্বের্
গভর্ন র কুওম্বমা

ফমািাইল হাম্বভনস্টর বিম্বস্টম পাবর্ ফেম্বক েোওলা আলাদা কম্বর, হ্রম্বদ বিশুদ্ধ পাবর্ ব বরম্বয় ফদয় যবদ আগাওয়াম ফলক পাইলট ি ল প্রমাবণি হয়, িাহম্বল রাজ্ে জ্ুম্বে হাম্বভনস্টর প্রম্বয়াগ করা হম্বি
গভর্ন ম্বরর 82 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর িোপক ক্ষবিকারক েোওলা ফ াটা - িা HAB িমূহ রাজ্েিোপী উম্বদোম্বগর অংে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ একটি উদ্ভাবর্ী র্তু র্ পাইলট প্রকল্প চালু করার কথা ঘ াষণা
কমরমের্ ক্ষততকারক শ্যাওলা ঘ াটার - বা HAB - সামথ লড়াই করার জর্য এবং সাউদাম্পটর্
গ্রামমর আগাওয়াম হ্রমদ তবশুদ্ধ পাতর্ ত তরময় তদমত। তর্উ ইয়কন ঘেট তিপাটনমমন্ট অ্
এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশ্র্ (Department of Environmental Conservation, DEC) এবং
ঘজর্ামরল সাতভন মসস (Office of General Services, OGS) দ তমরর দ্বারা এই পাইলট পতরচাতলত
সাউদাম্পটর্ গ্রামমর সামথ অ্ংতশ্দাতরমে। এই পাইলট প্রমজক্ট রামজযর 82 তমতলয়র্ মাতকন র্ িলামরর
একটি উমদযামগর অ্ংশ্, যার উমেশ্য তর্উ ইয়মকন র জলাশ্য়গুতলমত HAB এর প্রতত সাড়া ঘদওয়া এবং
তা প্রততমরাধ করা। আগাওয়াম হ্রমদর পাইলট যতদ স ল হয়, তাহমল তা রাজয জুমড় প্রময়াগ ক্রয়া
হমব। গভর্নর রাজয অ্থনায়মর্ 65 তমতলয়র্ মাতকন র্ িলার তর্ময় HAB উমদযাগ শুরু কমরতেমলর্ 2018
সামল।
"তর্উ ইয়মকন র পাতর্র গুণমার্ রক্ষা একটি শ্ীষন অ্গ্রাতধকার এবং আমরা দ্রুত এবং কাযনকরভামব
ক্ষততকারক শ্যাওলা ঘ াটার প্রতত সাড়া তদময় জর্মগাষ্ঠীগুতলমক সরাসতর সহায়তা প্রদার্
করতে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা র্তু র্ আর উদ্ভাবর্ী সরঞ্জাম, ঘযমর্ HAB হামভন ের,
ঘমাতাময়র্ করতে আগাওয়াম হ্রমদ শ্যাওলা ঘ াটার ঘমাকাতবলা করমত, এবং এই সব ঘ াটাগুতল
পুমরাপুতর তর্মমনল করার জর্য সবনাধুতর্ক প্রযুতির অ্মেষণ চাতলময় যামবা এবং রামজযর চারপামশ্র
জলাশ্য়গুতলমক পতরচ্ছন্ন ও তর্রাপদ রাখমবা। যতদ এই পাইলট কাজ কমর, তাহমল আমরা তা ঘেল
পযনন্ত তর্ময় আসব এবং রাজয জুমড় ঘযখামর্ সম্ভব ঘসখামর্ প্রময়াগ করব।"
ঘমাবাইল অ্যালতগ হারমভের পাতর্ ঘথমক অ্যালতগ ও অ্র্যার্য পদাথন আলাদা করমব এবং এর মল
সৃষ্ট পতরমশ্াতধত এবং উন্নত পাতর্ হ্রমদর জমল ঘ রত পাঠামব HAB হ্রাস করমত। অ্যালতগ হামভন ের
এমর্ প্রযুতি বযবহার কমর যা প্রায়ই পার্ীয় পাতর্র প্ল্যামন্ট কামজ লাগামর্া হয় ।

বডপাটনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্মম্বর্টাল কর্জ্ারম্বভেম্বর্র (DEC) কবমের্ার ফিবিল ফিম্বগাি
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার তর্মদন মশ্, DEC তবজ্ঞার্ী এবং পাতর্র গুণমার্ তবমশ্ষজ্ঞরা, এবং আমামদর
রাজয এবং স্থার্ীয় অ্ংশ্ীদাররা, রাজয জুমড় শ্যাওলা ঘ াটার কারণ তদন্ত করমের্ এবং এই ঘ াটার
প্রতত সাড়া ঘদওয়ার জর্য এবং ঘসগুতল ঘয তবপদ তর্ময় আমস তর্উ ইয়মকন র জলাশ্য়গুতলর উপর তার
জর্য র্তু র্ পদ্ধততর সবনাধুতর্ক প্রযুতির সমাধার্ প্রদার্ করমের্। আজমকর আগাওয়াতম হ্রমদর এই
র্তু র্ পাইলট প্রকমল্পর উমদ্বাধর্ তর্উ ইয়মকন র এই সম্ভাবয তবষাি শ্যাওলা ঘ াটার ঘমাকামবলার
প্রমচষ্টামক অ্গ্রসর করমব।"
ফজ্র্াম্বরল িাবভনম্বিি কবমের্াম্বরর অব ি, ফরাঅোর্ ফডিটিম্বটা িম্বলর্, "রামজযর জমলর গুণমার্
তর্ময় দী নমময়াতদ তর্রাপত্তার তবষয়টিমক অ্গ্রাতধকার তদমচ্ছর্ গভর্নর কুওমমা। DEC, OGS এর সামথ
অ্ংতশ্দাতরে এই পাইলট ঘপ্রাগ্রামমক চু তিতভতত্তক, প্রযুতিগত এবং প্রশ্াসতর্ক সহায়তা প্রদার্ করমে, যা
আমামদর জলাশ্ময় অ্তবরত শ্যাওলা ঘ াটার ঘমাকাতবলা করার জর্য প্রস্তুত করা হময়মে। এই ধরমর্র
উদ্ভাবর্ী ঘপ্রাগ্রাম প্রবতন র্ করমল তা আমামদর জলাশ্য়গুতলমত ঘটকসই সমাধার্ তর্ময় আসমত সাহাযয
করমব।"
িাম্ব াক কাউবন্টর এবিবকউটিভ বস্টভ ফিম্বলার্ িম্বলর্, "দ্বীপ তহমসমব পাতর্ আমামদর অ্র্যতম
মমলযবার্ সম্পদ, তকন্তু ক্ষততকর শ্যাওলা ঘ াটা আমামদর জীবর্যাত্রামক তবপন্ন করমে। গভর্নর
কুওমমার ঐততহাতসক তবতর্ময়াগমক ধর্যবাদ, আমরা আর এই কঠির্ পতরতস্থততর ঘমাকাতবলা করামক
এতড়ময় জাতচ্ছ র্া, আর এই র্তু র্ তবস্তৃ ত ঘপ্রাগ্রাম চালু করা প্রজমের পর প্রজে তবশুদ্ধ পাতর্
উপলব্ধ থাকমব তর্তিত করমত সাহাযয করমব।"
িাম্ব াক কাউবন্টর আইর্প্রম্বণিা বিম্বজ্ট ফেবমং, যার িাউে ফ াকন ফজ্লার মম্বযে রম্বয়ম্বে
িাউদাম্পটর্, িম্বলর্, "আমামদর অ্ঞ্চলবযাপী জলপথ একটি সংকটময় অ্বস্থায় আমে আর আগাওয়াম
হ্রমদর উন্নতত সাউদযাম্পটর্ গ্রামমর অ্থনর্ীতত এবং জীবর্যাত্রার মামর্র জর্য অ্পতরহাযন। DEC-র
স্থাপর্ করা র্ীল-সবুজ তপগমমমন্টর মামর্র বহু হাজার গুণ ঘবতশ্ শ্যাওলা ঘ াটা তর্বতিত হময়মে এই
হ্রমদ, যা সাউদযাম্পটর্ গ্রামমর প্রধার্ দশ্নর্ীয় স্থার্। এই টতির্গুমলা পার্শ্নবতী জর্মগাষ্ঠীর কামে একটি
সবনজর্ীর্ স্বাস্থয ও তর্রাপত্তার ঝুুঁ তক এবং আমামদর পযনটর্ তভতত্তক অ্থনর্ীততমক ঘর্ততবাচকভামব
প্রভাতবত কমর। র্তু র্ প্রযুতির সাহামযয ঘলক আগাওয়ামমর অ্বস্থার উন্নততমত তবতর্ময়াগমক আতম
পুমরাপুতর সমথনর্ কতর।"
িাউদোম্পটম্বর্র ফময়র ফজ্বি ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "আমরা গভর্নর কুওমমার সামথ অ্ংশ্ীদাতরে করমত
ঘপমর উৎ ু ল্ল, তযতর্ ক্ষততকারক শ্যাওলা ঘ াটার তবরুমদ্ধ পদমক্ষপ ঘর্ওয়ায় ঘর্তৃ ে তদমচ্ছর্ এবং তযতর্
এক অ্ভম তপমবন উপাময় আমামদর ঘলক আগাওয়ামমক পতরষ্কার করমত সাহাযয করমবর্। শ্যাওলা ঘ াটা
আমামদর জলাশ্য়গুতলর জর্য এবং আমামদর বাতসন্দামদর স্বামস্থযর জর্য ক্ষততকারক। এই উদ্ভাবর্ী
জবাব তবষয়টিমক সরাসতর আক্রমণ কমর। আমরা গভর্নর কুওমমার সামথ সরাসতর কাজ করমত ঘপমর
গতবনত, যখর্ আমরা র্তু র্ প্রযুতিমত তবতর্ময়াগ কতর যা আমামদর তপ্রয় জলাশ্য়গুতলমক রক্ষা কমর
এবং বহু বেমরর জর্য লং আইলযান্ডমক অ্গ্রসর কমর।"

DCS আম্বমবরকাি (DCS Americas), AECOM এর ভাইি ফপ্রবিম্বডন্ট, পবরম্বিে, ডোবর্ম্বয়ল ফলবভ
িম্বলর্, "মাতকন র্ যুিরাষ্ট্র জুমড় জলপমথ তবষাি শ্যাওলা একটি ক্রমবধনমার্ সমসযা যা জর্মগাষ্ঠীগুতল
উপর উপদ্রমবর কারর্ হময় থাকমব উপকূল ঘথমক উপকূল পযনন্ত। ঘলক আগাওয়ামম আমামদর পাইলট
ঘপ্রাগ্রাম অ্তযাধুতর্ক প্রযুতি বযবহার করমব, HAB সরামত সাহাযয করার জর্য যখর্ ঘসগুতল মট
এবং হ্রমদ পতরমপাষক পদামথনর র্ে কতমময় আর্ার জর্য সাহাযয করমত পামর।"
সাউদযাম্পটর্ গ্রামম একটি নর্সতগনক তবমর্াদর্মমলক পাকন শ্যাওলা ঘ াটায় আক্রান্ত যা হ্রমদর পাতর্র
গুর্মার্ তবপন্ন কমরমে। অ্ন্তত 2013 সাল ঘথমক প্রতত বের এই হ্রমদ HAB এর খবর পাওয়া
ঘগমে। অ্র্য রামজয স লভামব বযবহার করা এই অ্যালতগ হামভন ের তর্উ ইয়মকন পাইলট করা হমচ্ছ
ঘদখার জর্য ঘয তা হ্রদ ঘথমক শ্যাওলা সরামত সাহাযয করমত পামর তকর্া। আগাওয়াম ঘলক পামকন
সামতয়কভামব অ্যালতগ হামভন েরটি ইন্সটল করা হমব এবং দুই সপ্তামহর মমধয ঘসটি কাজ করমত শুরু
করমব বমল আশ্া করা হয়। DEC পাইলট প্রকল্প পতরচালর্া করার সময় হ্রমদর পাতর্র র্মুর্া সংগ্রহ
করমব এবং খুব তর্ষ্ঠভামব হ্রদটিমক পযনমবক্ষণ করমব।
বর্উ ইয়ম্বকনর HAB ফপ্রাগ্রাম এিং HAB এর িাম্বে লোই করার জ্র্ে গভর্ন ম্বরর উম্বদোগ িম্পম্বকন
িেে
ঘবতশ্র ভাগ শ্যাওলার ঘ াটা ক্ষততকর হয় র্া। তকন্তু, তর্তদন ষ্ট তকেু HAB এর টতির্ এবং অ্র্যার্য
পদামথনর সংস্পমশ্ন এমল তা মার্ুষ এবং পশুমদর অ্সুস্থ কমর তু লমত পামর। HAB এর ক্রমবধনমার্
তিমকাময়তন্স এবং সময়কাল বাস্তুতমের স্বাস্থয ও রাজয বযাপী পযনটমর্র জর্য অ্পতরহাযন পাতর্র গুণমার্
ও তবমর্াদর্মমলক বযবহারমক তবপন্ন কমর। 2012 সাল ঘথমক 400টিরও ঘবতশ্ জলাশ্ময় HAB সর্াি
করা ঘগমে। HAB এর সামস্থ ঘমাকাতবলা করমত DEC রাজয স্বাস্থয তবভাগ (Department of
Health, DOH), OGS, অ্ত স অ্ পািন, তবমর্াদর্ এবং ঐততহাতসক সংরক্ষণ (Office of
Parks, Recreation and Historic Preservation), এবং অ্র্যার্য রাজয এবং স্থার্ীয় অ্ংশ্ীদারমদর
সামথ কাজ কমর। DEC এবং DOH ঘদমশ্র সব ঘচময় বযাপক HAB পযনমবক্ষণ এবং তরপটিনং
ঘপ্রাগ্রামমর ঘর্তৃ ে তদময় চমলমে। DEC, DOH, ঘেট পাকন স, একামিতমক প্রততষ্ঠার্ এবং ঘস্বচ্ছামসবক
মতর্টতরং অ্ংশ্ীদাতরমের মাধযমম কময়কশ্ জলাশ্ময়র বাতষনক পযনমবক্ষণ করা হয়। উপরন্তু, DOH এর
জর্স্বাস্থয সুরক্ষার মমধয আমে তর্য়তেত নসকত এবং সরকারী পাতর্ তসমেমমর তত্ত্বাবধার্।
গভর্নর কুওমমার তর্মদন শ্র্ায়, DEC এবং DOH একটি মাতি-এমজতন্স, রাজযবযাপী আক্রমণাত্মকভামব
HAB এর সামথ লড়াই করার এবং পার্ীয় পাতর্র মার্ ও অ্থনর্ীতত সুরতক্ষত রাখার এক উমদযামগর
যার তবরুমদ্ধ যুদ্ধ এবং পার্ীয় জমলর গুণমার্ এবং অ্থনর্ীততমক রক্ষা করার জর্য বযাপক উমদযামগর
ঘর্তৃ ে তদমচ্ছ। 2018 সামল চারটি সাতমট জাতীয়, রাজয, এবং স্থার্ীয় তবমশ্ষজ্ঞমদর একত্র কমর
তকভামব এই ঘ াটা কমামর্া যায় তা তর্ময় আমলাচর্া করার জর্য। গভর্নর কুওমমার 2018 সামলর
ঘেট অ্ দয ঘেট ঘ াষণার পর, রাজয সংস্থাগুমলা HAB এর দ্বারা ক্ষততগ্রস্ত জলাশ্ময়র পুতষ্ট
জাতীয় দমষমণর ঘমাকামবলা করার জর্য 82 তমতলয়র্ মাতকন র্ িলার বরাে কমরমে প্রততমযাতগতামমলক
অ্র্ুদার্ তহমসমব। এই তহতবল একটি বহু-বেমরর HAB গমবষণা, উন্নত পযনমবক্ষণ, এবং পাইলট

ঘপ্রাগ্রামসমমহ যা 2018 সামল শুরু হময়তেল আর্ুমাতর্ক 11 তমতলয়র্ মাতকন র্ িলার তদময়, তার ওপমর
প্রদার্ করা হয়। এই বযময়র মমধয নদর্তন্দর্ পার্ীয় পাতর্র গুণমার্ পযনমবক্ষণ এবং একটি তর্তদন ষ্ট
HAB এর টর্ার প্রতততক্রয়ায় পাতর্র তত্ত্বাবধায়কমদর কতৃন ক গৃহীত প্রতততক্রয়ার জর্য অ্থনায়র্
অ্ন্তভুন ি র্য়।
যখর্ HAB এর কথা আমস, তখর্ DEC তর্উ ইয়কন বাসীমদর উৎসাহ ঘদয় "ঘসটা জার্মত", "এতড়ময়
চলমত", "তরমপাটন করমত"। ঘসটা জার্মত - HAB এর ঘচহারায় তারতময থামক, জমল তবতক্ষপ্ত সবুজ
তবন্দু ঘথমক, লম্বা, নরতখক সবুজ টার্, মটমরর সুযপ বা েতড়ময় পড়া সবুজ রং, র্ীলমচ-সবুজ বা
সাদা বমণনর। এতড়ময় চলমত - মার্ুষ, ঘপাষা প্রাণী এবং গবাতদ পশু ঘসই পাতর্র সামথ ঘযাগামযাগ
এতড়ময় চলা উতচত যার রঙ চমট ঘগমে বা যার পৃমষ্ঠর উপর শ্যাওলার োম রময়মে। তরমপাটন করমত
- যতদ জর্গমর্র সদসযরা ঘকার্ HAB বমল সমন্দহ কমরর্ তাহমল DEC-র ওময়বসাইমট পাওয়া
NYHAB এর অ্র্লাইর্ তরমপাটিনং মমনর মাধযমম তা তরমপাটন করুর্। HAB সম্পতকন ত উপসগন বা
স্বাস্থয উমদ্বগ harmfulalgae@health.ny.gov এ DOH এর কামে তরমপাটন করা উতচত।
যতদও HAB এর কারণ পুমরাপুতর ঘবাঝা যায় র্া, HAB সাধারণত ঘবতশ্ মাত্রায় স রাস
এবং/অ্থবা র্াইমরামজর্ থাকা পাতর্মত পাওয়া যায়। তর্উ ইয়কন ঘেমট অ্মর্ক ঘপ্রাগ্রাম এবং কাযনক্রম
ও তক্রয়াকলাপ আমে স রাস এবং র্াইমরামজর্ পার্শ্নবতী জতম ঘথমক পাতর্মত প্রমবশ্ করা কমামর্ার
জর্য, েমনওয়াটার অ্র্ুমমাদর্ ঘপ্রাগ্রাম, পাতর্র মামর্র উন্নতত প্রকমল্পর জর্য অ্থনায়র্, এবং একটি
পুতষ্ট আইর্ যা স রাস পমণন লমর্র সামরর বযবহার সীতমত কমর।
তর্উ ইয়কন ঘেমটর HAB এর কাযনক্রম সারা রামজয অ্ংশ্ীদারমদর সামথ কাজ কমর HAB-ঘক
তচতিত, রযাক এবং তরমপাটন করমত সারা রাজয জুমড়, এবং জর্সাধারণমক স্বামস্থযর ঝুুঁ তক সম্পমকন
অ্বগত করমত। এই বসমন্ত, DEC একটি র্তু র্ NYHABS তরমপাটিনং তসমেমচালু কমরমে যা সরকারী
এবং প্রতশ্তক্ষত শ্যাওলা ঘ াটার র্মুর্া সংগ্রহকারীমদর একটি সহজ, বযবহারকারী-এবং ঘমাবাইল ঘ ার্
অ্র্ুকূল মমনর মাধযমম HAB এর তরমপাটন DEC-ঘক ঘবৌদমযততর্ভামব পাঠামত ঘদয়। DEC ও DOH
এই প্রততমবদর্গুতলর মমলযায়র্ করার পমর NYHABS এর পৃষ্ঠামত ঘপাে করা হয়।
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