
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 মহামাবরর সময় বর্উ ইয়ম্বকন র সামুবিক মাছ ধরা বেল্পম্বক সহায়তা 
করার জর্ে 6.7 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার ফেডাম্বরল তহবিম্বল প্রদাম্বর্র ফ াষণা কম্বরর্ 

 
বর্উ ইয়কন  মৎসে ত্রাণ ফপ্রাগ্রাম মহামাবর সম্পবকন ত িেিসাবয়ক ক্ষবত ফমাকাম্বিলায় সরাসবর অর্ন 

প্রদার্ করম্বি  
  

30-বদম্বর্র আম্বিদম্বর্র সময়সীমা 1 বডম্বসের ফর্ম্বক শুরু হম্বি 
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেডামরল তহবিমল প্রদার্ করা 6.7 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলার সামুবিক মৎসয ত্রাণ ঘপ্রাগ্রাম ঘেমক পাওয়া োমি ো কমরার্াভাইরাস এইড, ত্রাণ এিং 
অ্েননর্বতক বর্রাপত্তা অ্েিা CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, 
CARES) এর মাধ্যমম প্রবতবিত, COVID-19 মহামাবরর কারমণ িযাপক অ্েননর্বতক ক্ষবতর েমল 
বর্উ ইয়মকন র সামবুিক মাে ধ্রা বিল্পমক সহায়তা করার জর্য। উপেকু্ত সামবুিক খাদয, িাবণবজযক 
সামুবিক মাে ধ্রা এিং সামুবিক বিমর্াদর্মূলক মাে ধ্রার িযিসা এই কঠির্ আ াত এিং 
গুরুত্বপূণন বিমল্পর জর্য আবেনক ত্রাণ প্রদামর্র জর্য 1 বডমসম্বর ঘেমক তহবিমলর জর্য আমিদর্ করমত 
পারমি।  
  
"ঘেমহতু COVID-19 মহামাবরর অ্েননর্বতক সংকট বিশ্বিযাপী বিমল্পর উপর প্রভাি বিস্তার করমে, 
বর্উ ইয়মকন র সামবুিক মাে ধ্রা বিল্পও তার িযবতক্রম র্য়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "বিমর্াদর্মূলক ঘহাক িা িাবণবজযক মাে ধ্রা ঘহাক, এই বিল্প বর্ময় গঠিত িযিসা আমামদর 
ঘেমটর সচূর্ালগ্ন ঘেমক বর্উ ইয়মকন র অ্েননর্বতক সােলয এিং সাংসৃ্কবতক ঐবতমহযর জর্য অ্তযন্ত 
গুরুত্বপূণন এিং আমরা বর্বিত কবর ঘে এই কঠির্ সমময় তামদর প্রময়াজর্ীয় সম্পদ এিং সমেনর্ 
আমে।"  
  
বর্উ ইয়মকন র ঘমবরর্ সংস্থার্সমূহ ঘেমটর অ্েনর্ীবতর জর্য গুরুত্বপূণন, ো প্রায় 350,000 চাকবরর 
িযিস্থা কমর এিং পেনটর্, মাে ধ্রা ও অ্র্যার্য বিমল্পর মাধ্যমম বিবলয়র্ বিবলয়র্ ডলামরর ঘজাগার্ 
ঘদয়। ঘেমটর সামুবিক মৎসয ত্রাণ কমনসবূচর িরাদ্দ ঘেমক 6.7 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার জাতীয় 
মহাসাগর ও িায়মুণ্ডলীয় প্রিাসর্ (National Oceanic and Atmospheric Administration, 
NOAA) মৎসয দ্বারা বর্ধ্নারণ করা হয় ো বর্উ ইয়মকন র মৎসয সম্পবকন ত িযিসা ঘেমক ঘমাট 
িাবষনক আময়র উপর বভবত্ত কমর বর্ধ্নাবরত হয়, বকন্তু COVID-19 এর কারমণ বিমল্পর ঘমাট 
অ্েননর্বতক ক্ষবত প্রবতেবলত হয় র্া। বর্উ ইয়কন  ঘেট পবরমিি সংরক্ষণ বিভাগ (New 
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York State Department of Environmental Conservation, DEC) NOAA বেিাবরজ এিং 
আটলাবিক ঘেটস ঘমবরর্ বেিাবরজ কবমিমর্র (Atlantic States Marine Fisheries 
Commission, ASMFC) সামে বর্উ ইয়কন  মৎসয ত্রাণ কমনসবূচ িযয় পবরকল্পর্ার (New York 
Fisheries Relief Program Spend Plan) অ্র্ুমমাদমর্র জর্য ঘেৌেভামি কাজ কমরমে ো এই 
তহবিল বিতরমণর কাঠামমা প্রবতিা কমর।  
  
DEC কবমের্ার ফিবসল ফসম্বগাস িম্বলর্, "COVID-19 এর প্রােবমক প্রবতবক্রয়ার পর ঘেমক বর্উ 
ইয়মকন র সামুবিক খাদয এিং মাে ধ্রা বিল্প উমেখমোগয ঘর্বতিাচক প্রভামির সম্মুখীর্ হমে এিং 
আমামদর ঘেট এিং জাবত এই বিস্তামরর বিরুমে লড়াই করার সামে সামে র্তুর্ চযামলমের সম্মুখীর্ 
হমে। DEC বর্উ ইয়মকন র সামুবিক মাে ধ্রা বিল্পমক সমেনর্ করমত প্রবতশ্রুবতিে এিং সকল 
ঘোগয আমিদর্কারীমক এই ত্রাণ বিতরণ ত্বরাবিত করমত আমামদর অ্ংিীদারমদর সামে ঘেৌেভামি 
কাজ করমি।"  
 
DEC 1 বডমসম্বর, 2020 তাবরমখ বর্উ ইকন  বেিাবরজ বরবলে ঘপ্রাগ্রামমর আমিদর্ এিং অ্বতবরক্ত 
ঘোগযতা সংক্রান্ত তেয প্রকাি করমি।য় একিার উপলভয হমল, DEC-এর ওময়িসাইমট আমিদর্ পত্র 
ঘপাে করা হমি এিং ঘমবরর্ পারবমট ঘহাল্ডার, ঘেকমহাল্ডার উপমদষ্টা গ্রুপ এিং অ্র্যার্য সম্ভািয 
ঘোগয পমক্ষর কামে ঘর্াটিি পাঠামর্া হমি। সম্ভািয অ্ংিগ্রহণকারীমদর DEC-এর ঘকয়ারস অ্যাক্ট 
ওময়িসাইমট চূড়ান্ত মৎসয ত্রাণ িযয় পবরকল্পর্ার সকল মার্দণ্ড পেনামলাচর্া করমত উৎসাবহত করা 
হয়। আমরা তমেযর জর্য, ইমমইল করুর্ fisherydisaster@dec.ny.govএ অ্েিা (631) 444-
0473 র্ম্বমর কল করুর্।  
  
DEC 31 বডমসম্বর, 2020 এর মমধ্য 30 বদমর্র জর্য আমিদর্ গ্রহণ করমি। আমিদমর্র সময়সীমা 
ঘিষ হওয়ার পর, ঘেডামরল ঘপ্রাগ্রামমর সামে সামেসয িজায় রাখার সময় DEC প্রােবমকভামি 
একটি পুঙ্খার্ুপুঙ্খ এিং অ্ন্তভুন বক্তমূলক আবপল প্রবক্রয়ার অ্ংি বহমসমি প্রােবমকভামি প্রতযাখযাত 
আমিদর্ বিমর্াদর্ করমি। DEC অ্র্ুমমাবদত আমিদর্কারীমদরমক তহবিল বিতরমণর জর্য ASMFC-
এর সামে ঘেৌেভামি কাজ করমি। তামদর আমিদর্ অ্র্ুমমাদমর্র পর সহায়তা প্রদার্ করা হমি এিং 
অ্ংিগ্রহণকারীমদর জর্য উপলভয করা হমি। NOAA বেিাবরজ কতৃন ক প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী, বর্উ ইয়কন  
ঘেমটর জর্য িরাদ্দকৃত সকল তহবিল 2021 সামলর ঘসমেম্বমরর মমধ্য অ্ংিগ্রহণকারীমদরমক প্রদার্ 
করমত হমি। বকেু পুরস্কার গ্রহণকারী ঘেডামরল অ্বডমটর আওতাভুক্ত হমত পামর।  
  
মাে ধ্রা বিমল্পর জর্য এই তহবিল সুরবক্ষতকরমত বর্উ ইয়মকন র প্রমচষ্টা এই বিল্প এিং পবরমিমির 
উপর বর্ভন রিীল বিল্পমক সহায়তা করার জর্য গভর্নর কুওমমার ঘিি কময়কটি পদমক্ষমপর একটি। 
বর্উ ইয়কন  মাবকন র্ িাবণজয বিভামগর বিরুমে িাবণবজযক ফু্লক (গ্রীষ্মকালীর্ ঘফ্লান্ডার) বেিাবরমত 
ঘেমট িরাদ্দ করা অ্নিধ্ এিং অ্র্যায় ঘকাটা চযামলে কমর একটি মামলা দাময়র কমরমে।  
  
এোড়াও ঘেট বর্উ ইয়মকন র বিমর্াদর্মূলক ও ক্রীড়ামূলক মাে ধ্রা এিং ডাইবভং বিল্পমক চাঙ্গা 
করমত লং আইলযামন্ডর উপকূমল কৃবত্রম বরমের ঐবতহাবসক সম্প্রসারমণর তৃতীয় িেমর রময়মে। 
িৃহত্তম অ্েমিার িায়চুুবক্তর সামে বমবলত হময় পবরমিি রক্ষা তহবিল ও বিশুে পাবর্ পবরকাঠামমা 
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আইমর্ (Environmental Protection Fund and Clean Water Infrastructure Act) ঘরকডন  
বিবর্ময়াগ, অ্েমিার বিবলং-এর ওপর বর্মষধ্াজ্ঞা, এই কীমোর্ প্রজাবত রক্ষার জর্য পাসন বসর্ 
িযিহার বর্বষে করার জর্য 'িাঙ্কার বিল' পাস, লং আইলযান্ড ঘিলবেি পুর্রুোর উমদযাগ এিং 
পাবর্র মার্ রক্ষা এিং উন্নত করার অ্র্যার্য কমনসূবচ, গভর্নমরর প্রমচষ্টা সকল বর্উ ইয়কন িাসীমদর 
জর্য একটি পবরষ্কার ও স্বাস্থযকর সামুবিক পবরমিি উপলবি করমে।  
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