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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা অোবিরর্িোক ওম্বেলকাম সেন্টার (ADIRONDACKS WELCOME CENTER)-এ
বর্উ সিাট ওোে সেের্ (NEW BOAT WASH STATION) োড়েম্বর উম্ববাধম্বর্র স াষণা বিম্বেম্বের্

েহম্ব াবগতামূলক সেট সিাট ওোে সেের্ আক্রমণকারী জলজ প্রজাবতেমূম্বহর বিস্তার প্রবতম্বরাম্বধ
োহা ে কম্বর
সমম্বমাবরোল সি উইম্বকন্ড সেটিোপী সিাম্বটর তত্ত্বািধােক বর্ম্বোম্বগর েূচর্ার িাতনা প্রিার্ কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ কুইন্সবারর, ওয়ামরর্ কাউরির ইিারমেট 87-এ সম্প্ররি সম্পন্ন
হওয়া অ্যারিরর্িযাক ওময়লকাম সসিামর সেমটর সবমেময় উন্নি সর্ৌ পররদর্নর্ ও রর্য়ন্ত্রণ সকন্দ্রটি
সাড়ম্বমর উমবাধমর্র মাধযমম আক্রমণাত্মক প্রজারিসমূমহর রবস্তার সরামধ রর্উ ইয়মকন র সামরিক
প্রমেষ্টাসমূমহর অ্ংর্ রহমসমব সাম্প্ররিকিম পদমেমপর স াষণা কমরমের্। ওময়লকাম সসিার সাইট হমলা
রর্উ ইয়মকন একটি হাইওময় রবশ্রাম েমপর অ্ংর্ রহমসমব রর্রমনি প্রথম সর্ৌকা পররদর্নর্ সকন্দ্র এবং
এটি আরিরন্ডাক পামকন র গুরুত্বপূণন প্রমবর্বামর অ্বরিি যা আক্রমণাত্মক জলজ প্রজারিসমূমহর আগমর্
ও রবস্তারমক প্ররিমরাধ করমি সহায়িা করমব। এই উমবাধর্ বারষনক রভরিমি সবামটর িত্বাবধায়ক
রর্ময়াগ এবং সেটজুমড় পাবরলক সবাট লঞ্চসমূমহ দূষণ হ্রামসর প্রমেষ্টাসমূমহর সামথ যুগপৎভামব
সং টিি হমব।
"আমামদর পররমবর্মক সটকসই, স্বািযকর ও র্রির্ালী থাকা রর্রিি করার জর্য রর্উ ইয়কন
আমামদর সেমটর অ্মূলয প্রাকৃ রিক সম্পদ, রবমর্াদর্মূলক সম্পদ এবং মাে ও বর্যপ্রাণীর বাসিার্মক
আক্রমণাত্মক রর্কারীমদর হাি সথমক রো করার জর্য প্রময়াজর্ীয় পদমেপসমূহ িহণ করমে",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্যারিরর্িযাক ওময়লকাম সসিামর এই র্িু র্ অ্িযাধুরর্ক সর্ৌকা পররদর্নর্
সের্র্টি দর্নর্াথীমদরমক সেমটর জলপথসমূমহ প্রমবমর্র পূমবন িামদর সবাটসমূহ সহমজ পরীো করামর্া
ও সধৌি করার সুমযাগ প্রদার্ করমব।"
"অ্যারিরর্িযাক সেট এবং সদমর্র জর্য একটি গুরুত্বপূণন িার্ এবং আমরা ক্রমাগিভামব
দর্নর্াথীমদর অ্রভজ্ঞিার উন্নরির উপর দৃরষ্ট রর্বদ্ধ রারি", সলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি সহাচু ল
িম্বলর্। "অ্যারিরর্িযাক ওময়লকাম সসিারটিমি রর্উ ইয়মকন র সবমেময় ভামলা সুমযাগ-সুরবধা,
আকষনণ এবং সসবাসমূহ রবদযমার্ রময়মে। এোড়াও এটি একটি র্িু র্ সর্ৌযার্ সধৌি করার সের্র্
অ্ন্তভুন ি করমব যা দর্নর্াথীমদর জর্য সর্ৌকা পররদর্নমর্র সুমযাগ প্রদার্ করাসহ আক্রমণাত্মক
প্রজারিসমূমহর রবস্তার প্ররিমরামধর সেমে সমবনািম পদ্ধরিগুরলর প্রোর করমব। আমরা আমামদর

প্রাকৃ রিক সম্পদ সুররেি রািমি োই এবং রর্রিি করমি োই সয অ্যারিরর্িযাক রবরভন্ন প্রজমের
জর্য পযনটর্ গন্তবয রহমসমব বজায় থাকমব।"
অ্যারিরর্িযাক ওময়লকাম সসিার সবাট ওয়ারর্ং সের্র্ প্রকল্পটি দয রর্উ ইয়কন র্যাোর কর্সারমভরন্স
(The New York Nature Conservancy (TNC)), পল রিথ'স কমলজ অ্যারিরর্িযাক
ওয়াটারমর্ি ইন্সটিটিউট (Paul Smith's College Adirondack Watershed Institute (AWI)),
দয ফান্ড ফর সলক জজন (The FUND for Lake George), সলক জজন পাকন করমর্র্ (Lake
George Park Commission) এবং সলক জজন অ্যামসারসময়র্র্ (Lake George Association)-সহ
িার্ীয় ও সেট সরকার ও সাংগঠরর্ক অ্ংর্ীদারমদর সহায়িায় রর্উ ইয়কন সেট রিপাটনমমি অ্ব
এর্ভায়রর্মমিাল কর্জামভন র্র্ (Department of Environmental Conservation, DEC) অ্যান্ড
ট্রান্সমপামটনর্র্ (Department of Transportation) কিৃন ক পররোরলি হময়রেল। সসইসামথ,আক্রমণাত্মক
জলজ প্রজারিসমূহ (Aquatic Invasive Species, AIS)-এর হুমরক সথমক সলক জজন মক আরও
রর্রাপদ করার জর্য এবং সলমক এর সর্ৌকা লঞ্চসমূমহ সম্ভাবয প্রমবর্ পথসমূহমক সীমাবদ্ধ করার জর্য
DEC আক্রমণকারী প্রজারিসমূমহর সলমক প্রমবর্ প্ররিহি করমি অ্রিররি পদমেপসমূহ প্রণয়মর্ এই
সকল সেকমহাল্ডারমদর সামথ সরক্রয়ভামব কাজ করমে।
সেমটর অ্যারিরর্িযাক পাকন ইর্মভরসভ প্ল্যাি সপ্রািাম (Adirondack Park Invasive Plant
Program)-এর মাধযমম DEC এবং অ্রফস অ্ব পাকন স, রররক্রময়র্র্ অ্যান্ড রহেররক রপ্রমভর্র্র্
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) িার্ীয় সরকার, সলক
অ্যামসারসময়র্ার্সমূহ এবং AWI এর সামথ রমমল অ্যারিরর্িযাক এর জলাধারসমূমহ আক্রমণকারী
প্রজারিগুরলর রবস্তার প্ররিমরামধ একটি অ্িগামী প্ররিরো বযবিা িহমণর জর্য অ্বযাহিভামব কাজ
করমে। এই প্রমেষ্টায় সেট EPF এর মাধযমম অ্থনায়র্ করাসহ AWI এর সামথ পাাঁে বেমরর
পররোলর্া েু রির মাধযমম 9 রমরলয়র্ মারকন র্ িলার অ্থনায়র্ করা হময়মে। AWI ববজ্ঞারর্ক গমবষণা,
িত্ত্বাবধায়র্, রর্োথীমদর জর্য হামি-কলমম অ্রভজ্ঞিার মাধযমম অ্যারিরর্িযামক রবশুদ্ধ পারর্ রো,
বাসিার্ সংরেণ ও মার্ুমষর স্বািয ও সুিিার জর্য কাজ করমে। AWI এই প্রকমল্পর পররকল্পর্া,
র্কর্া এবং বাস্তবায়মর্র জর্য অ্ংর্ীদারমদর সামথ রর্ষ্ঠভামব কাজ কমরমে। AWI সের্মর্র কমী
সংিামর্র জর্য সমৌসুমী সর্ৌকা পররদর্নক প্রদার্ করমব, জলযার্সমূমহর বজন য সংমর্াধর্ করমব,
আক্রমণাত্মক জলজ প্রজারিসমূমহর হুমরক সম্পমকন দর্নর্াথীমদরমক সমেির্ করমব এবং িামদরমক
DEC-এর অ্যারিরর্িযাক সর্ৌকা পররদর্নর্ এবং দূষণ প্ররিমরাধ সর্টওয়ামকন র সামথ পররেয় কররময়
সদমব। AWI এই অ্ঞ্চলজুমড় আরও 29টি সর্ৌকা দূষণমূিকরণ ও পররদর্নর্ সকন্দ্র পররোলর্া কমর,
সযগুমলার অ্বিার্ পাওয়া যামব এিামর্ adkcleanboats.com।
সর্ৌকা িত্বাবধায়কগণ সসই সকল করমউরর্টির সস্বচ্ছামসবী বা সবির্ভু ি সদসয যারা সর্ৌকা োলক
এবং অ্র্যার্য রবমর্াদর্কামী মার্ুষমক িারা কীভামব AIS রবস্তামরর সম্ভাবর্ামক হ্রাস করমি পামরর্
সস বযাপামর গুরুত্বপূণন িথয প্রদার্ কমরর্। িত্ত্বাবধায়কগণ জর্সাধারণমক িামদর জলযার্ ও
সরঞ্জামগুরল পররদর্নর্, পররষ্কার, রর্ষ্কার্র্ এবং রেণামবেণ সম্পমকন সর্িার্। এোড়াও িত্ত্বাবধায়কগণ
সর্ৌকা োলকগমণর কামে িারা সবনমর্ষ সকাথা সথমক সর্ৌকা সেমড়রেমলর্ এবং সকাথায় সর্ষ হময়রেল
িা জার্মি োর্ এবং কির্ও কির্ও iMapInvasives, রর্উ ইয়কন সেমটর আক্রমণাত্মক
প্রজারিসমূমহর সিটামবমসর মাধযমম সয সকল সলক ও পুকুমর ভ্রমণ করা হময়মে সসগুমলামি সকার্

সকার্ আক্রমণাত্মক প্রজারি পাওয়া যায় সসগুমলা রর্ধনারণ কমরর্। 2018 সামল, সর্ৌকা
িত্বাবধায়কগণ সমি সেমট 300,000-এরও সবরর্ সর্ৌকার জররপ কমররেল।
বিপাটনম্বমন্ট অি এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনেম্বর্র কবমের্ার, সিবেল সেম্বগাে িম্বলর্, "রর্উ
ইয়কন সেমটর একটি রবস্তৃ ি সর্ৌযার্ িত্বাবধায়র্ কমনসূরে রময়মে যা শুধুমাে রর্উ ইয়মকন র পারর্
সম্পদসমূহ রো করমি সহায়িা কমর র্া বরং আক্রমণকারী জলজ প্রজারিসমূমহর বযাপামর
জর্সাধারমণর সমেির্িা বৃরদ্ধ করমি সহায়িা কমর। গভর্নর কুওমমার সর্িৃ মত্বর অ্ধীমর্ এবং
আক্রমণাত্মক প্রজারিসমূমহর সমাকামবলায় সেমটর পররমবর্ সুরো িহরবল (Environmental
Protection Fund, EPF) সথমক অ্বযাহি সহায়িার মাধযমম এই বের রর্উ ইয়কন সেট জুমড়
250-টিরও সবরর্ িামর্ 160 জর্ সর্ৌকা িত্ত্বাবধায়ক দারয়ত্ব পালর্ করমবর্। এোড়াও আমরা
আক্রমণকারী প্রজারিসমূমহর হুমরক সথমক সলক জজন মক রো করার জর্য সেমটর েলমার্ ও বযাপক
কমনকাণ্ডমক র্রির্ালী করমি একটি পররকল্পর্া প্রণয়মর্র জর্য সেকমহাল্ডারমদর সামথ সরক্রয়ভামব
কাজ কররে।"
পবরিহর্ বিভাম্বগর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার মাবর সিম্বরে িবমিংম্বগজ িম্বলর্, "রবররি সর্ওয়াসহ
অ্যারিরর্িযামকর সকল সুমযাগসুরবধা সম্পমকন জার্ার জর্য অ্যারিরর্িযাক একটি দুদনান্ত জায়গা এবং
এির্, ঠিক িীষ্মকালীর্ সমৌসুম েলাকালীর্ -- রর্রিি করুর্ সয রবমর্াদর্মূলক সর্ৌকাগুরল সযর্
সসইসব জলজ উরিদ এবং প্রাণীমদর সথমক মুি থামক সযগুমলা এই অ্ঞ্চমলর সলকসমূমহর েরিসাধর্
করমি পামর। গভর্নর কুওমমা রর্রিি কমরমের্ সয এই সগটওময় ওময়লকাম সসিারটি রবশ্বমামর্র
এবং র্িু র্ সর্ৌযার্ পররদর্নর্ ও দূষণমুিকরণ সের্র্টি একটি িাটন, সুরবধাজর্ক সংমযাজর্ যা
েমকপ্রদ অ্যারিরর্িযাক পামকন র জীব ববরেেয সংরেমণ সহায়িা করমব।
বেম্বর্টর সিটি বলটল িম্বলর্, "অ্যারিরর্িযাক শুধুমাে আক্রমণকারী প্রজারি বযিীি - অ্র্য সবাইমক
স্বাগি জার্ায়। র্থনওময়র এমকবামর উপকমে অ্বরিি র্িু র্ ওময়লকাম সসিারটি আপর্ার সর্ৌকাটি
পররষ্কার এবং বযবহামরর জর্য প্রস্তুি ও আক্রমণকারীমদর সথমক মুি হওয়া রর্রিি করার জর্য
একটি আদর্ন িার্। এবং আমার এই আর্া রময়রে সয আমরা সকবল এই সবাট ওয়ারর্ং সের্র্টি
বযাপকভামব বযবহৃি হওয়াই সদিমবা র্া বরং এটি সকল সর্ৌকা আমরাহীমদর জর্য এই মমমন একটি
অ্র্ুিারক রহমসমবও কাজ করমি যামচ্ছ সয আক্রমণকারীমদর েরড়ময় পড়া প্ররিমরামধ সকমলর
সহমযারগিা এবং রর্ষ্ঠার প্রময়াজর্ রময়মে। আমামদর সলক ও র্দীগুরলমক একটি অ্িযন্ত বযয়বহুল
সমসযা সথমক মুি রািার জর্য অ্মর্ক সবরর্ পররশ্রমমর প্রময়াজর্ পমড় র্া।"
অোম্বেেবল সমোর িোর্ সেক িম্বলর্, "আরম িার্ীয় সরকামর থাকাকালীর্ আক্রমণকারী জলজ
প্রজারিসমূমহর রবস্তামরর রবরূমদ্ধ লড়াইমক সবনাত্মক সহায়িা প্রদার্ কমররে। অ্যারিরর্িযাক পামকন র
প্রােীর্ জলার্য়সমূমহর সুরো অ্বযাহি রািা এবং আমামদর বাস্তুিন্ত্র সুি ও র্রির্ালী থাকা রর্রিি
করাটা গুরুত্বপূণন। আমামদর সর্ৌযার্ োলকগণমক সমেির্ করা এবং আমামদর জলার্য়সমূহমক
েরিকারক আক্রমণকারীমদর হাি সথমক মুি রািার লেয অ্জন মর্ প্রময়াজর্ীয় বযবিাটি হমলা এই
গুরুত্বপূণন সবাট ওয়ারর্ং সের্র্ প্ররিষ্ঠা করা।"

AIS-গুরল হমলা অ্িায়ী জলীয় উরিদ এবং প্রাণী যা পররমবর্, অ্থনর্ীরি এবং মার্ব স্বামিযর
েরিসাধর্ করমি পামর। রর্উ ইয়মকন র সলক, পুকুর এবং র্দীসমূমহ অ্মর্কগুরল AIS পাওয়া সগমে
এবং সসগুমলা দ্রুিিার সামথ বংর্রবস্তার করমি পামর এবং েরড়ময় পড়মি পামর। AIS িার্ীয়
গােপালা, মাে এবং বর্যপ্রাণী রর্ধমর্ অ্বদার্ রামি এবং রবমর্াদর্মূলক সুমযাগসুরবধা ও আয়মক
সর্রিবােকভামব প্রভারবি করমি পামর। জলার্য়গুমলার মমধয AIS রবস্তামরর অ্র্যিম প্রধার্ মাধযম
হমলা সর্ৌকা, রিরি সর্ৌকা, কায়াক এবং সজট রিসসহ রবমর্াদর্মূলক সর্ৌযার্ এবং সসগুমলার
সরঞ্জাম। আক্রমণাত্মক জলজ উরিদ এবং প্রারণ সযমর্- হাইরিলা, জল বাদাম এবং সজব্রা মামসলগুরল
সহমজই সর্ৌযার্গুমলার সামথ সংযুি হময় আক্রান্ত হমি পামর পারর্র এমর্ উপাদার্গুমলামি রমমর্ যায়
এবং রর্য়ন্ত্রণ রর্ময় সর্য়।
র্িু র্ ওময়লকাম সসিামর
সুরবধা রময়মে যা 8615
করা হময়মে এবং পারকন ং
সুরবধা রময়মে যার মমধয
লাইট রফক্সার, ববদুযরিক
ও দরজা রময়মে।

অ্যারিরর্িযাক ওয়াক অ্ব সফম (Adirondacks Walk of Fame)-এর
বগনফুট, LEED প্রিযরয়ি ভবর্ যা রবরর্ষ্ট অ্যারিরর্িযাক রথমম র্কর্া
ও রবশ্রামাগামরর সুরবধাও রময়মে। ভবর্টিমি পররমবর্ সহায়ক রবরভন্ন
ভবর্টিমক গরম এবং ঠাণ্ডা করার জর্য ভূ িাপীয় পারর্র উৎস, LED
গারড় োরজন ং সের্র্, পারর্র মমর্ারম জলধারা ও এর্ারজন োরলি জার্ালা

ওময়লকাম সসিারটিমি আরম রর্উ ইয়কন (I LOVE NY) ইিামররিভ রকময়ািমক ভালবারস রময়মে,
যা আঞ্চরলক আকষনণ এবং পযনটর্ গন্তবযগুরলমক অ্রধকির আকষনণীয় কমর সিামল। এটির মমধয
অ্যারিরর্িযামকর সলার মার্রেে এবং সগার মাউমির্ রি ররমসাটন (Gore Mountain Ski Resort)
সথমক রবযুি একটি রি সেয়াররলমের সামথ আরম রর্উ ইয়কন মক ভালবারস এমর্ একটি সসলরফ
ওয়ালও রময়মে। পাররবাররক যােীমদর জর্য, একটি রেপ লাইর্সহ মরর বাইমর একটি সিলার জায়গা
রময়মে এবং সসইসামথ রময়মে সপাষা প্রাণীমদর জর্য আরামদায়ক জায়গা, রি ওয়াইফাই সমাবাইল
সফার্ োরজন ং সের্র্, রপকরর্ক সটরবল এবং অ্যারিরর্িযামকর সেয়ার। রর্উ ইয়মকন ররবরভন্ন অ্ঞ্চল
এবং অ্র্যার্য িার্ সথমক প্রাপ্ত িাদয ও প্রদরর্নি পার্ীয়গুরল র্য়টি অ্িযাধুরর্ক সভরন্ডং সমরর্মর্
প্রদরর্নি হয়।
র্িু র্ অ্িযাধুরর্ক সর্ৌযার্ সধৌি করার সের্র্টি হমলা রবশ্রামাগামরর অ্ভযন্তমরর রর্রমনি একটি
রবমর্ষ জায়গা এবং কমনোরীমদর জর্য িায়ী োউরর্ এবং সরঞ্জাম, অ্ন্তরর্নরমনি সর্ৌযার্ সধৌি করার
রপট এবং জল সংিহ বযবিা এবং দুটি সংমেষকরণ ইউরর্ট, যার মমধয একটি ববদুযরিকভামব
পররোরলি। একারধক সর্ৌযার্ িত্ত্বাবধায়ক পুমরা িীষ্মকাল জুমড় I-87 সাইমট সমািায়র্ করা হমব।
সর্ৌযার্ সধৌি করার সের্র্টি বিররর সমাট বযয় রেল প্রায় 650,000 মারকন র্ িলার, প্রাথরমকভামব
ওময়লকাম সসিার সেটওয়াইি সপ্রািাম (Welcome Centers Statewide Program)-এর জর্য
প্রদি সেট সিমভলাপমমি ফামন্ডর মাধযমম প্রদার্ করা হময়রেল, যার 23,000 মারকন র্ িলার সলক
জজন িহরবল এবং 33,000 TNC সথমক। এোড়া, DEC অ্বকাঠামমাগি উন্নয়মর্র জর্য
এর্ভায়রর্মমিাল সপ্রামটকর্র্ ফান্ড বযবহার কমররেল এবং AWI-এর সামথ েু রিবমদ্ধর মাধযমম পুমরা
সমৌসুমজুমড় েয়জর্ সর্ৌযার্ িত্ত্বাবধায়মকর জর্য 2019 সমৌসুমম কাযনকরী িরে অ্থনায়র্ করমে, যা
প্রায় 90,000 মারকন র্ িলার।

পল বিি কম্বলজ অোবিরর্িোম্বকর ওোটারম্বেি ইর্বেটিউম্বটর এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর িোর্
সকবটিং িম্বলর্, "আক্রমণকারী জলজ প্রজারি আমামদর সলকগুমলার উপর প্রভাব সফমল এবং ভূ রম
মারলকমদর, বযবসা ও করমউরর্টিগুরলর মারাত্মক আরথনক েরি হমি পামর। রবমর্াদর্মূলক সর্ৌযার্গুরল
হমলা প্রাথরমক উপায় সযগুমলার বারা আক্রমণকারী প্রজারিগুমলা অ্যারিরর্িযামকর জলপমথ রবস্তার
লাভ কমর। রর্উ ইয়মকন র রসমর্টর সবটি রলটল এবং সহমযাগীমদর বারা এই উচ্চপযনাময়র সর্ৌযার্
পররদর্নর্ এবং দূষণমুিকরমণর জর্য রবরর্ময়াগ আমামদর জর্পদগুমলার দুরবিামক রেরিি কমর এবং
এই মারাত্মক পররমবর্গি হুমরকর বযাপামর উমদযাগ সর্ওয়ার সেমে আমামদর প্ররিশ্রুরিমক প্রদর্নর্
কমর।"
অোবিরর্িোক চোপ্টার অি িে র্োচার কর্োরম্বভবি এর বিম্বরক্টর সপগ ওলম্বের্ িম্বলর্, "আমরা
গভর্নর, রসমর্টর সবটি রলটল এবং পাাঁেজর্ অ্ংর্ীদারমক এই প্রকমল্প িামদর দৃরষ্টভরি ও অ্িীকার
প্রদামর্র জর্য প্রর্ংসা জার্াই।" রর্উ ইয়মকন প্রথম ধরমর্র সর্ৌযার্ সধৌি করার সের্র্ জমলর
আক্রমণকারী জলজ প্রজারির রবস্তার এবং সযিামর্ আমরা মাে, সর্ৌকা োলামি এবং সাাঁিার কাটমি
পারর সসগুরল রো করার সেমে একটি গুরুত্বপূণন অ্ংর্। আমরা এই অ্ঞ্চমল যািায়ামির সময় এই
রি সুরবধাটি বযবহার করার জর্য সযমকামর্া সর্ৌকা, রিরি সর্ৌকা বা কায়াক মারলক এমর্ সকল
বযরিমক উৎসারহি করর।"
সলক জম্বজনর জর্ে তহবিম্বলর এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর এবরক োই িম্বলর্, "আক্রমণকারী প্রজারির
দ্রুি েরড়ময় পড়া েি সথমক আমামদর অ্যারিরর্িযাক জমলর সুরো রর্রিি করার জর্য এটি
একটি ঐরিহারসক মুহূিন। অ্যারিরর্িযাক র্থনওময় সর্ৌযার্গুরলর জর্য একটি প্রাথরমক পররবহর্ রুট
যা অ্জ্ঞািসামর আমামদর অ্ঞ্চমল আক্রমণাত্বক প্রজারি বহর্ কমর এবং এই সুরবধাটি আমামদর
েরিকারক উরিদ এবং প্রাণীমক আমামদর উপকূমল সপৌাঁোমর্ার আমগ অ্মর্কগুরল িুাঁমজ সপমি ও
অ্পসারণ করমি সহায়িা করমব। সলক জমজন র জর্য ফান্ড শুরু সথমকই এই প্রকল্পটির জর্য
েযারম্পয়র্ হমি সপমর গরবনি এবং এমর্রক এটি সফল করার জর্য সরাসরর আরথনক রবরর্ময়াগ করার
জর্য আরও সবরর্ গরবনি।"
2008 সাল সথমক, সারা সদমর্ সর্ৌযার্ িত্ত্বাবধায়ক কমনসূরের সংিযা ক্রমর্ বাড়মে। আজমকর রদর্
পযনন্ত, রফিার সলমকর ঠিকাদার ও অ্র্ুদার্কারী, ওময়োর্ন রর্উ ইয়কন , লং আইলযান্ড এবং সম্প্ররি
মহাক-হািসর্ র্দী অ্ঞ্চমল এবং কযাটরসল অ্ঞ্চমল প্রসাররি প্রমেষ্টার আঞ্চরলক আক্রমণকারী প্রজারি
বযবিাপর্া অ্ংর্ীদাররমত্বর মাধযমম 25-টিরও সবরর্ কমনসূরে সরক্রয় রময়মে। সলক অ্যামসারসময়র্র্,
কমলজ ও রবশ্বরবদযালয়, অ্-লাভজর্ক সংগঠর্, কাউরির মাটি ও পারর্ সংরেণ রিরিি এবং
রমউরর্রসপযালগুরলর মমিা অ্মর্ক প্ররিষ্ঠার্ এই সর্টওয়ামকন র অ্ংর্ এবং সর্ৌযার্ িত্ত্বাবধায়ক কমনসূরে
সরবরাহ কমর।
AIS এর রবস্তার প্ররিমরামধ জল রবমর্াদর্রবদমদর সঠিক সিকন িামূলক পদমেপ রর্মি
সেট প্ররবধার্। DEC র্ারবক এবং মৎসযজীবীমদর সযমকামর্া আক্রমণকারী গােপালা বা প্রারণর
রবস্তার প্ররিমরামধর জর্য সর্ৌকা, সট্রলার এবং অ্র্যার্য মাে ধরার সর্ৌকা এবং সর্ৌকার সরঞ্জাম
পররষ্কার করার পরামর্ন সদয়। বাংকস, সরালার, রট্রম টযাব, সর্ৌকা এবং সট্রলারগুরলমি অ্র্যার্য

সম্ভাবয সংযুরি পময়িগুরল পরীো কমর সদিুর্। একটি পুঙ্খার্ুপুঙ্খ পররদর্নর্ অ্র্ুসরণ কমর, DEC
র্ারবকমদর একটি পররষ্কার, রর্ষ্কার্র্কৃ ি এবং শুষ্ক মার্ অ্র্ুসরণ করার জর্য উৎসারহি কমর।
যরদ সর্ৌযার্ োলর্ার সরঞ্জামগুমলা সম্পূণনভামব এবং পুঙ্খার্ুপুঙ্খরূমপ শুকামর্া র্া হময় থামক, িাহমল
অ্বর্যই অ্র্য জলার্য় বযবহার করার পূমবন এটিমক জীবাণুমি
ু করমি হমব। সজব্রা মামসমল আক্রান্ত
জলার্ময় বযবহৃি সর্ৌকাগুরল পররষ্কার করার জর্য রবরভন্ন জীবাণুমুিকরণ সকৌর্ল এবং রবমর্ষ
সকৌর্ল DEC-এর ওময়বসাইমট প্রকার্ করা হময়মে। AIS-এর সরকারর মারলকার্াধীর্ জলার্ময় সবার
জর্য উেুি জলার্য়গুমলার একটি িারলকা সপমি DEC সবাটিং অ্যামক্সস রিমরিররটি সদিুর্।
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