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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা আটলাবিক বিচ বরম্বে 16টি ররল গাবি সংম্ব াজর্ কম্বর রেম্বটর কৃবিম বরে
রর্টওয়াকন সমৃদ্ধ কম্বরর্

আটলাবিক বিচ বরম্বে ররল গাবি সংম্ব াজম্বর্র েম্বল অঞ্চম্বলর মৎসে সম্পদ উন্নত হম্বি এিং
সামুবিক িাসস্থার্ উন্নত হম্বি
রমাট 75 ওম্বয়লস োম্বগন া ররল কম্ব্নাম্বরের্ ররল গাবি বিতীয় ড্র্ DEC দার্ কম্বর
রেম্বটর কৃবিম বরে সম্প্রসারম্বের তৃ তীয় িছর ্ ন টর্ এিং বিম্বর্াদম্বর্র জর্ে র্তু র্ সুম্ব াগম্বক
উৎসাবহত কম্বর
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ লং আইলযামের উপকূমল কৃ ত্রিম ত্ররমের ঐত্রিহাত্রিক িম্প্রিারমের
িৃ িীয় বছমর আটলাত্রিক ত্রবচ ত্ররমে 16টি ররল গাত্রি িংম াজমর্র র াষো ত্রিময়মছর্। গভর্নর ত্রর্উ
ইয়মকন র ত্রবত্রভন্ন িামুত্রিক জীবর্ উন্নি করমি এবং লং আইলযামের ত্রবমর্াির্মূলক ও মাছ ধরার
ক্রীিা এবং ডাইত্রভং ত্রিল্পগুত্রলমক উন্নি করমি আটলাত্রিক ত্রবচ ত্ররেমক ওময়লি োরমগা ররল
কমপনামরির্ কিৃন ক প্রিত্ত 75টি ররল গাত্রির মমধয 16টি ররল গাত্রির এই রকৌিলগি িংম াজমর্র
ত্রর্মিন ি ত্রিময়মছর্। রিমেম্বর মামি, টাগ "রজর্", 16টি ররল গাত্রি এবং একটি ইস্পাি টাবনাইর্
রহম্পত্রিড ত্ররমে স্থাপর্ করা হয়, া 2020 িামল একাত্রধক ত্ররমে িংম াজমর্র মমধয প্রথম।
"আমরা ত্রর্উ ইয়মকন র পত্ররমবিগি উত্তরাত্রধকার এবং আমামির রিমটর কৃ ত্রিম ত্ররমের রর্টওয়াকন
বৃত্রির মাধযমম িংরক্ষমের প্রত্রি আমামির অ্ঙ্গীকারমক িম্মার্ জার্াত্রি। এই ত্ররেগুত্রল মৎিয পুর্রুিার
এবং উৎপাির্িীল কামজ উদ্বৃত্ত উপািার্ বযবহামরর মাধযমম আমামির পত্ররমবিমক উপকৃ ি
কমর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্িু র্ িংম াজমর্র মাধযমম আমরা ত্রর্উ ইয়কন বািীমির ভত্রবষযৎ
প্রজমের জর্য িামুত্রিক পত্ররমবিমক িত্রিিালী করার প্রমচষ্টা চাত্রলময় াত্রি।"
গভর্নর র মর্
পত্ররবহে িপ্তর
ইয়কন পাওয়ার
Corporation)

ত্রর্মিন ি কমরমছর্ এত্রপ্রল 2018 িামল - এবং অ্ভূ িপূবন, মাত্রি-এমজত্রি িমন্বয়, রিট
(Department of Transportation, DOT) রথমক পুর্বনযবহৃি উপকরেগুত্রল, ত্রর্উ
অ্থত্ররটি (New York Power Authority, NYPA)/কযার্াল কমপনামরির্ (Canal
এবং থ্রুওময় অ্থত্ররটি (Thruway Authority), অ্র্যার্য িরকাত্রর ও রবিরকাত্রর

অ্ংিীিারমির মমধয, র্িু র্ বযবহার করা হমি এবং ত্রর্উ ইয়মকন র কৃ ত্রিম ত্ররে িাইটগুত্রল ত্রবকামি
িহায়িা করা হমি।
ত্রর্উ ইয়কন রিট ত্রডপাটনমমি অ্ব এর্ভায়রর্মমিাল কর্জারমভির্ (Department of Environmental
Conservation, DEC) রিমটর 12টি কৃ ত্রিম প্রবালপ্রাচীর পত্ররচালর্া কমর, ার মমধয লং আইলযাে
িাউমে িুটি, রেট িাউথ রবমি িুটি এবং আটলাত্রিক মহািাগমর আটটি প্রবালপ্রাচীর রময়মছ।
আটলাত্রিক ত্রবচ ত্ররে 413 একর জায়গা জুমি আটলাত্রিক ত্রবচ রথমক ত্রির্ র্টিকযাল মাইল িত্রক্ষমে
অ্বত্রস্থি ার গভীরিা 55-64 েু ট। ত্রর্উ ইয়কন রিমট তিত্রর প্রথম ত্ররেগুত্রলর মমধয একটি, এই
ত্ররেটি আমগ িুইটি জাহাজ, র্য়টি ত্রকিত্রি, উদ্বৃত্ত িাাঁমজায়া ার্, 404 অ্মটা বত্রড, 10 গুড ত্রহউমার
ট্রাক, ইস্পাি কত্রপকল এবং বুম, পাথর, কংত্রক্রট স্ল্যাব, পাইপ, কালভাটন, রডত্রকং এবং ধ্বংিস্তূ প
দ্বারা গঠিি ত্রছল।
ত্ররেটি িম্প্রিারমের জর্য বযবহৃি উপািার্ রকৌিলগিভামব স্থাপর্ করা হমি এবং কঠির্, রটকিই
কাঠামমা র মর্- পাথর কংত্রক্রট ও ইস্পাি অ্ন্তভুন ি করা হমি। DEC প্রবালপ্রাচীমরর জায়গায়
রমািাময়র্ হওয়ার আমগ িমুমির জীবমর্ িম্ভাবয প্রভাব কমামি পুর্বনযবহারম াগয প্রবালপ্রাচীর উপািার্
রথমক িূত্রষি পিাথন পত্ররষ্কামরর িত্ত্বাবধার্ কমর। একবার উপকরে ও জাহাজগুত্রল িমুমির রমমেমি
ভামলাভামব বমি রগমল, বি মাছ র মর্- ব্ল্যাকত্রেি, ব্ল্যাক ত্রি বযাি, কড ও িামার ফ্লাউোর,
র্িু র্ কাঠামমার মমধয আবািস্থল গমি রিালার জর্য আমি এবং কঠির্ আবরমে পত্ররেি হওয়া প্রােী
র মর্- বার্নামকলি, স্পঞ্জ, অ্যাত্রর্মমার্, প্রবাল এবং ত্রের্ুক রলমগ থামক এবং উপািার্টিমক আিাত্রিি
কমর। িমময়র িামথ িামথ, এই পুর্বনযবহারম াগয কাঠামমাগুত্রল একটি প্রাকৃ ত্রিক ত্ররমের মমিা বািস্থার্
তিত্রর করমব।
আটলাত্রিক ত্রবচ ত্ররমে 2019-এ িংম াজর্ করা পত্ররমষবা বত্রহমুনখী িামেী DOT, NYPA/কযার্াল
কমপনামরির্ এবং র্যািার্াল ত্রেমডর (National Grid) মাধযমম িরবরাহ করা হয় এবং এর মমধয
রময়মছ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

পয়ত্রিিটি 20-েু ট কংত্রক্রট বযাত্ররয়ার;
িযামটর্ আইলযাে এক্সমপ্রিওময় রথমক কংত্রক্রমটর চূ িািহ কুত্রিটি ইস্পামির গাডনার;
রকািাইিজমকা রিিু রথমক পমর্মরাটি 5-40 েু ট ইস্পাি পাইপ;
একটি 75 েু ট ক্ষত্রয়ষ্ণু ডাম্প স্কাউ;
আটটি 20 েু ট পিু র্;
ছাত্রিিটি 10-14 েু ট রলক বুওয়;
চারটি 100 েু ট ক্ষত্রয়ষ্ণু ডাম্প স্কাউ;
একটি রর্াঙ্গর;
একটি র্যাত্রভগযাির্াল বুওয় এবং
এক ত্রিমলর টারবাইর্ ও ত্রিমলর টারবাইর্ রিল।

DEC কবমের্ার রিবসল রসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার উদ্ভাবর্ী পিমক্ষপ ত্রর্উ ইয়মকন র কৃ ত্রিম
প্রাচীমরর রর্টওয়াকন প্রিাত্ররি করার, একটি িূরিিী পত্ররকল্পর্া া ত্রর্উ ইয়মকন র উপকূলীয় িম্প্রিাময়র
অ্থনর্ীত্রিমক বত্রলষ্ঠ করার িামথ িামথ স্বাস্থযিম্মি, প্রােবন্ত এবং ত্রবত্রবধ জলজ বাস্তুিন্ত্র তিত্রর করমব।
এই চলমার্, ঐত্রিহাত্রিক ত্ররে িম্প্রিারে প্রমচষ্টার জর্য আত্রম রাষ্ট্রীয় এমজত্রি এবং DEC-এর
িামুত্রিক িম্পি ত্রবমিষজ্ঞমির প্রিংিা করত্রছ, া ইমিামমধয অ্যাথত্রলটমির, ডু বুত্রর এবং িামুত্রিক
পত্ররমবমির জর্য আমরা রবত্রি িুম াগ প্রিার্ করমছ।"
বর্উ ইয়কন রেট ্বরিহর্ বিভাগ এর কবমের্ার মোবর রেম্বরস র াবমম্বেজ িম্বলর্, "রিট পত্ররবহে
ত্রবভাগ এই গুরুত্বপূেন কমনিূত্রচ, কৃ ত্রিম ত্ররে িম্প্রিারে এবং জীবববত্রচিয, মাছ ধরা ও প নটর্মক
িমথনর্ কমর আমামির ত্রিিার এমজত্রিগুমলার িমঙ্গ কাজ করমি রপমর গত্রবনি। গভর্নর কুওমমার
রর্িৃ মত্ব ত্রর্উ ইয়কন রিট কীভামব আমামির বাস্তুিন্ত্র রক্ষার জর্য িাহিী পিমক্ষপ ত্রর্মি এবং ত্রর্উ
ইয়কন বািীমির বিন মার্ ও ভত্রবষযি প্রজেমক উপকৃ ি করমব এমর্ রটকিই অ্থনবর্ত্রিক প্রবৃত্রিমক
রজারিার করমি পামর এটি িার আমরকটি উিাহরে।"
NYPA এর রপ্রবসম্ব ি ও প্রধার্ বর্িন াহী বগল বস. কুইবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "NYPA এবং কযার্াল
কমপনামরির্ গভর্নমরর কৃ ত্রিম ত্ররমের কমনিূত্রচমি ভূ ত্রমকা রাখমি রপমর গত্রবনি। এই উদ্ভাবর্ী কমনিত্রূ চ
পত্ররমবি এবং আমামির উপকূলমরখার জর্য উপকারী এবং রজমল ও ডু বুত্ররমির জর্য র্িু র্
ত্রবমর্াির্মূলক িুম ামগর পািাপাত্রি আমামির উপকূলীয় কত্রমউত্রর্টির জর্য স্থার্ীয় অ্থনবর্ত্রিক িুত্রবধা
প্রিার্ কমর। পুরমর্া িরঞ্জামগুত্রলর এই িৃজর্িীল পুর্বনযবহার একটি জয়।"
বসম্বর্ট এর্ভায়রর্ম্বমিাল কর্জাম্বভনের্ কবমটি (Senate Environmental Conservation
Committee)-এর সভা্বত বসম্বর্টর ট কাবমর্বি িম্বলর্, "আটলাত্রিক ত্রবচ ত্ররেমক িম্প্রিারে
করার জর্য পত্ররমবি পুর্রুিামরর প্রমচষ্টা আমামির লং আইলযামের িামুত্রিক জীবর্ এবং িত্রক্ষে
উপকূমলর অ্থনর্ীত্রি উভয়মক র মর্ আমামির ত্রেত্রিং, ডাইত্রভং এবং প ট
ন র্ ত্রিল্পমক রজারিার করার
িুম াগ রিয়। কৃ ত্রিম ত্ররে িম্প্রিারমে এই গুরুত্বপূেন ত্রবত্রর্ময়াগগুত্রল অ্পত্ররহা ন এবং আত্রম এই
গুরুত্বপূেন কামজ অ্ংিীিার হওয়ার জর্য গভর্নর ও পত্ররমবি িংরক্ষে ত্রবভাগমক ধর্যবাি জার্াই।"
অোম্বসেবলওমোর্ রমবলসা বমলার িম্বলর্, "ত্রর্উ ইয়মকন র িামুত্রিক িম্পি আমামির অ্থনর্ীত্রির জর্য
অ্িযন্ত গুরুত্বপূেন এবং আত্রম আমামির আটলাত্রিক ত্রবচ ত্ররমে ররল গাত্রিমক স্বাগি জার্াই। এটি
আমামির িামুত্রিক বাস্তুিমন্ত্রর উন্নত্রি এবং মাছ ধরার ক্রীিা, ডাইত্রভং এবং অ্র্যার্য িামুত্রিক
ত্রবমর্াির্মূলক ত্রিল্পমক উন্নি করমি িহায়িা করমব। গভর্নর কুওমমামক আমামির পত্ররমবমির প্রত্রি
িার প্রত্রিশ্রুত্রির জর্য ধর্যবাি জার্াই।"
2020 িামলর রিট অ্ব রিট ভাষমে গভর্নর কুওমমা 12টি ত্রবিযমার্ িাইমটর িািটি িম্প্রিারে
এবং লং আইলযাে িাউেও আটলাত্রিক মহািাগমর চারটি র্িু র্ কৃ ত্রিম প্রবালপ্রাচীর তিত্রর কমর ত্রর্উ
ইয়মকন র ত্রবিযমার্ প্রবালপ্রাচীমরর আয়ির্ ত্রদ্বগুে করমি প্রত্রিশ্রুত্রিবি হময়মছর্। 2022 িামলর মমধয
এই িম্প্রিারেটি িম্পূেন হমব।

2020 িামলর এত্রপ্রল মামি DEC কৃ ত্রিম প্রবালপ্রাচীর কমনিূত্রচর জর্য একটি িম্পূরক রজমর্ত্ররক
এর্ভায়রর্মমিাল ইমপযাক্ট রিটমমি (Supplemental Generic Environmental Impact Statement,
SGEIS) চূ িান্ত কমর। SGEIS ত্রর্উ ইয়মকন র উপকূল বরাবর প্রবালপ্রাচীর িাইমটর িম্প্রিারে,
ত্রর্মনাে ও অ্বযাহি বযবহামরর প্রস্তাব কমরমছ। প্রথম রজমর্ত্ররক এর্ভায়রর্মমিাল ইমপযাক্ট রিটমমি
(Generic Environmental Impact Statement, GEIS) এবং কৃ ত্রিম প্রবালপ্রাচীর পত্ররকল্পর্া 1993
িামল উন্নি করা হয়।
ত্রর্উ ইয়মকন র রমত্ররর্ িংস্থার্িমূহ রিমটর অ্থনর্ীত্রির জর্য গুরুত্বপূেন, প্রায় 350,000 চাকত্ররর বযবস্থা
কমর এবং প ট
ন র্, মাছ ধরা ও অ্র্যার্য ত্রিমল্পর মাধযমম বহু ত্রবত্রলয়র্ ডলামরর রজাগার্ রিয়। এই
অ্ঞ্চমল 500,000 এরও রবত্রি অ্যাংলার গভন র্মরর উমিযামগর িুত্রবধাগুত্রল েহে করমব এবং এই
অ্ঞ্চমলর ক্রমবধনমার্ িামুত্রিক অ্থনর্ীত্রিমক িহায়িা করমব া লং আইলযামের রমাট রমাট রিিীয়
পেয (Gross Domestic Product, GDP) এর প্রায় 9.7 িিাংি অ্বিার্ রামখ।
কৃ ত্রিম প্রবালপ্রাচীর ত্রর্মনাে গভর্নর কুওমমার মাছ ও ত্রিকামরর উমিযামগর জর্য ত্রর্উ ইয়কন রখালা
(NY Open for Fishing and Hunting Initiative) উমিযামগর অ্ংি, া হমলা রিট ও রিমটর
বাইমর থাকা পুরুষ ও মত্রহলা রখমলায়ারমির জর্য ত্রবমর্াির্মূলক কা নক্রম উন্নি করার এবং িারা
রিমটর প নটমর্র িুম াগ বৃত্রি করার একটি প্রমচষ্টা। DEC এর কৃ ত্রিম ত্ররমের রপ্রাোম িম্পমকন আমরা
িমথযর জর্য DEC এর ওময়বিাইট রিখুর্।
ত্রর্উ ইয়মকন র কৃ ত্রিম প্রবালপ্রাচীর রপ্রাোম িামুত্রিক বাস্তুিন্ত্র ও অ্থনর্ীত্রির পুর্রুিামরর জর্য গভর্নমরর
প্রত্রিশ্রুত্রির একটি উিাহরে মাি। বৃহত্তম অ্েমিার বায়ুচুত্রির িামথ ত্রমত্রলি হময় পত্ররমবি রক্ষা
িহত্রবল ও ত্রবশুি পাত্রর্ পত্ররকাঠামমা আইমর্ (Environmental Protection Fund and Clean
Water Infrastructure Act) ররকডন ত্রবত্রর্ময়াগ, অ্েমিার ত্রিত্রলং-এর ওপর ত্রর্মষধাজ্ঞা, এই কীমিার্
প্রজাত্রিরক্ষার জর্য পািন ত্রির্ বযবহার ত্রর্ত্রষি করার জর্য 'বাঙ্কার ত্রবল' পাি, লং আইলযাে রিলত্রেি
পুর্রুিার উমিযাগ এবং পাত্রর্র মার্ রক্ষা এবং উন্নি করার অ্র্যার্য কমনিচ
ূ ী, গভর্নমরর প্রমচষ্টা
িকল ত্রর্উ ইয়কন বািীমির জর্য একটি পত্ররষ্কার ও স্বাস্থযকর িামুত্রিক পত্ররমবি উপলত্রি করমছ।
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