
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা শেলবিস পরু্রুদ্ধার প্রম্বেষ্টার মাইলিলক বিসাম্বি শিলম্বপার্ন  উপকূল অভযারণ্ে 

সম্প্রসারম্বণ্র মধ্ে-বিন্দ ুশ াষণ্া কম্বরম্বের্  
  

লং আইলোম্বের উপকূলীয জম্বলর উন্নযর্ সাধ্র্ কম্বর স্থার্ীয শেলবিে পরু্রুদ্ধাম্বরর লম্বযে 
অঙ্গরাম্বজের 10.4 বমবলযর্ ডলাম্বরর পাাঁেটি অভযারম্বণ্ের একটি িল শিলম্বপার্ন  উপকূল  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ লক্ষ লক্ষ স্থার্ীয় শেলফিে রক্ষায় পফরকফিত একটি গুরুত্বপূর্ন 
মাইলিলক শ াষর্া কমরমের্ যা গুরুত্বপূর্ন সমুফিক পফরমেে পুর্রুদ্ধার, পাফর্র গুর্মার্ উন্নয়র্, 
স্থার্ীয় মৎসয ফেকার ফেিমক সহায়তা প্রদার্ এেং েফিোলী উপকূল শরখা ফর্মনামর্ সহায়তা করমে। 
র্তুর্ শেলমপার্ন  উপকূল শেলফিে অ্ভয়ারমর্যর জর্য পফরকফিত আর্ুমাফর্ক 1.6 ফমফলয়র্ প্রাপ্তেয়স্ক 
ফির্ুক সংরক্ষর্ করা হময়মে এেং গভর্নমরর 10.4 ফমফলয়র্ ডলামরর শেলফিে পুর্রুদ্ধামরর উমদযামগর 
জর্য অ্ফতফরি অ্গ্রগফতর কাজ োস্তোফয়ত হমে যা লং আইলযামের উপকূলীয় কফমউফর্টিগুমলার 
উপকামর আসমে। 2017 সামল লং আইলযাে শেলফিে পুর্রুদ্ধার প্রকি (Long Island Shellfish 
Restoration Project, LISRP) শ াষর্া করা হয়।  
  
"এই গ্রমহর পফরমেে সফতযকামরর সমসযায় রময়মে। আমরা সারা অ্ঙ্গরাজয জমু়ে, সারা শদে জমু়ে 
এেং সারা ফেশ্ব জমু়ে তা শদখমত পাফে: আরও ের্যা, আরও অ্ফিকাণ্ড, আরও চরম আেহাওয়া", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ফকেু শলাক শচাখ  ফুরময় রামখ, তমে আফম ফেশ্বাস কফর শয আপফর্ শকামর্া 
সমসযার কথা অ্স্বীকার করমল তা কখমর্া সমাধার্ করমত পারমের্ র্া। কম ার োস্তেতা হল 
জলোয়ুর পফরেতন র্ একটি োস্তে ফেষয় এেং তা এখামর্  র্মে, এেং জলোয়রু পফরেতন র্ 
শমাকামেলার জর্য শদমের অ্র্য শয শকামর্া অ্ঙ্গরামজযর শচময় এই অ্ঙ্গরাজয শেফে কাজ করমে। 
প্রকৃফত মাময়র ফেল শসরা জল পফরস্রাের্ েযেস্থা, ফির্ুক এেং গুগফল, ফকন্তু আমরা শসসে ফর্ফিহ্ন 
কমর ফদময়ফে। আমরা এখর্ শসই প্রাকৃফতক জল পফরস্রাের্ েযেস্থা পরু্রুদ্ধার করফে, তমে আমরা 
এটি আমগর শযমকামর্া সমময়র তুলর্ায় েযাপক পফরসমর তা করফে এেং এটি অ্েস্থার পফরেতন র্ 
 র্ামত যামে।"  
  
কমর্নল শকা-অ্পামরটিভ এক্সমর্র্ের্ (Cornell Cooperative Extension, CCE), শটাফর্ ব্রুক 
ফেশ্বফেদযালয় (Stony Brook University), শপৌরসভা ও শস্বোমসেী সংস্থাসমূমহর সহমযাফগতায় 
অ্ঙ্গরামজযর পফরমেে সংরক্ষর্ ফেভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) 
গভর্নমরর লং আইলযাে শেলফিে পুর্রুদ্ধার প্রকি (LISRP) পফরচালর্ার দাফয়মত্ব রময়মে। 10.4 
ফমফলয়র্ ডলামরর এই উমদযামগর মাধযমম শেলফিমের পাাঁচটি আশ্রয়স্থল প্রফতষ্ঠা করা হমে, শযখামর্ 
পাফর্র সমেনাচ্চ গুর্গত মার্ রক্ষা এেং শেলফিমের পফরমার্ েৃফদ্ধর কামজ সহায়তার লক্ষযমাত্রা 
অ্র্ুযায়ী প্রময়াজর্ীয়  র্মত্বর অ্িেয়স্ক এেং প্রাপ্তেয়স্ক শেলফিে অ্েমিু করা হমে।  



  
পাফর্র গুর্মামর্র উন্নয়র্, ক্ষফতকারক শেত্তলার েৃফদ্ধ হ্রাস, শেলফিমের সংখযা পুর্রুদ্ধার এেং 
উপকূলীয় জমল জীেবেফচত্রয েৃফদ্ধর লমক্ষয LISRP এর পফরকফিত পাাঁচটি শেলফিে আশ্রয়স্থমলর একটি 
হল শেলমপার্ন  উপকূল শেলফিে অ্ভয়ারর্য। ব্রুকহযামভর্ েহমরর লং আইলযামের দফক্ষর্ তীমর 
অ্েফস্থত এই অ্ভয়ারর্য অ্িেয়স্ক এেং প্রাপ্তেয়স্ক শেলফিে লালমর্র জর্য শেলমপার্ন  উপকূমলর প্রায় 
141 একর এলাকা গঠিত।  
  
লং আইলযাে শেলফিে পরু্রুদ্ধার প্রকমির একটি র্কো রময়মে এখামর্ এেং ফর্উইয়মকন র কৃফত্তম 
প্রোলপ্রাচীর সম্প্রসারমর্র একটি র্কো রময়মে এখামর্।  
  
বডপার্ন ম্বমন্ট অি এর্ভাযরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, শিবসল শসম্বগাস িম্বলর্, "শেলমপার্ন  
উপকূমল গভর্নর কুওমমা'র অ্ভয়ারর্য উমদযামগর মাধযমম পাফর্র গুর্মার্ রক্ষা, আোস সুরক্ষা, 
উপকূলীয় ফস্থফতেীলতা, এেং মৎসয ফেিমক সুফেধা প্রদামর্র লক্ষয োস্তোয়মর্ ফর্উইয়কন  অ্ঙ্গরাজয 
উমেখমযাগয অ্গ্রগফত অ্জন র্ করমে। লং আইলযামে আরও লক্ষ লক্ষ শেলফিে অ্েমুি করমত এেং 
চারটি অ্ফতফরি অ্ভয়ারর্য প্রফতষ্ঠার লমক্ষয আমরা আমামদর অ্ংেীদারমদর সামথ কাজ করার 
অ্মপক্ষায় রময়ফে।"  
  
বসম্বর্র্ এর্ভাযরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটি (Senate Environmental Conservation 
Committee)-এর সভাপবি বসম্বর্র্র র্ড কাবমর্বি িম্বলর্, "ভফেষযত প্রজমের জর্য আমামদর 
মহাসাগর সংরক্ষর্ ও সুরক্ষার লমক্ষয অ্তযাধফুর্ক গমেষর্ার শক্ষমত্র এই অ্েযাহত ফেফর্ময়াগ অ্ফত 
গুরুত্বপূর্ন। লং আইলযামের জল পফরস্কার করার শক্ষমত্র দঢৃ় অ্ঙ্গীকামরর জর্য আফম ফর্উইয়কন  
অ্ঙ্গরামজযর পফরমেে সংরক্ষর্ ফেভাগ এেং গভর্নমরর অ্ফিমসর প্রেংসা কফর।"  
  
বসম্বর্র্র মবর্কা মাটিন ম্বর্জ িম্বলর্, "আমরা স্থার্ীয়ভামে এেং ফেশ্বেযাপী জলোয়ু পফরেতন মর্র ফেধ্বংসী 
প্রভামের মুমখামফুখ হওয়ার শপ্রফক্ষমত অ্তযন্ত ফেলম্ব হওয়ার আমগই এই সমসযার সমাধার্ করা 
আমামদর জর্য আেেযক। লং আইলযাে উপকূলীয় অ্ঞ্চল হওয়ায় আমামদর উপকূল এেং আমামদর 
জলমামর্র সরুক্ষা করার্া আমামদর জর্য ফেমেষভামে গুরুত্বপূর্ন। আজ আমরা প্রাথফমকভামে এই 
প্রতযাো ফর্ময় আমামদর পাফর্মত 773,201 সংখযক প্রাপ্তেয়স্ক ফির্কু অ্েমুি কমরফে শয এগুমলা 
আমামদর জমলর ক্ষফতকারক রাসায়ফর্ক হ্রামস সহায়তা করমে; লং আইলযামের মূলযোর্ উপকূল 
শরখা এেং পাফর্র মার্ েজায় রাখা অ্তযন্ত গুরুত্বপরূ্ন।"  
  
সংসদ সদসে শজাম্বসি বড বিিাম্বর্া িম্বলর্, "লং আইলযাে এেং এর সুন্দর সামুফিক পফরমেে 
ফর্উইয়মকন র একটি সম্পদ। এই এলাকার োস্তুতন্ত্র এেং তা শথমক প্রাপ্ত প্রাকৃফতক সম্পদ সুরক্ষা ও 
সংরক্ষ করার পদমক্ষপ গ্রহর্ করার্া এখার্কার ভফেষযমতর জর্য গুরুত্বপূর্ন। গভর্নর কুওমমা, ফর্উইয়কন  
অ্ঙ্গরাজয এেং ফকেু সাগর ফির্ামরর সহায়তায় সফিয় পদমক্ষপ গ্রহর্ করা হমে এেং এসে প্রমচষ্টার 
জর্য আমরা তামদরমক অ্মর্ক ধর্যোদ জার্াই।"  
  
র্াসাউ কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ লরা কারার্ িম্বলর্, "লং আইলযামের পাফর্র গুর্মার্ এেং 
আমামদর সামফুিক আোমসর ফস্থফতেীলতা রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ন - এেং ঠিক শসর্াই করার জর্য 

https://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/lisrp2019.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/reefexpansion2019.pdf


গভর্নর কুওমমা'র শর্তৃমত্বর প্রফত ধর্যোদ। সামুফিক পফরমেে এেং শসর্ার উপর ফর্ভন রেীল মৎসয 
ফেকার উভময়র সরুক্ষার জর্য আমরা আমামদর অ্ঙ্গীকার অ্েযাহত রাখে।"  
  
ব্রুকিোম্বভর্ েিম্বরর সুপারভাইজার এড শরাম্বমইর্ িম্বলর্, "ব্রুকহযামভর্ েহর আমামদর গুগফল এেং 
ফির্ুক পুর্রুদ্ধার কমনসূফচর েযাপামর খুে সফিয় এেং আফম এর আরও সম্প্রসারমর্ অ্ঙ্গরামজযর 
প্রমচষ্টামক স্বাগত জার্াই। এটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন পফরমেে ফেষয়ক প্রকি যা উপসাগমর আোরও 
ফির্ুমকর সংখযা ো়োমে এেং পাফর্ পফরষ্কার রাখমত সহায়তা করমে। আফম জলপমথর স্বাভাফেক 
অ্েস্থা সৃফষ্টর ফেষয়টিমত প্রোসমর্র অ্গ্রাফধকার প্রদামর্র জর্য গভর্নর কুওমমামক ধর্যোদ জার্াই।"  
  
প্রতযফয়ত জমল জোমর্া প্রায় 773,200 সংখযক ফির্কু ইমতামমধযই অ্ভয়ারমর্য অ্েমুি করা হময়মে। 
আেহাওয়ার অ্েস্থার উপর ফর্ভন র কমর উপসাগমর অ্েমুি করার জর্য শম শথমক র্মভম্বর পযনন্ত 
প্রফতফদর্ 45,000 পযনন্ত প্রাপ্তেয়স্ক ফির্ুমকর চালার্ শস্কায়াসাক্স লযাফেং মাফরর্া কযাফরি ক্ল্যাম 
কমপনামরেমর্ (Captree Clam, Inc.) সরেরাহ করা হয়। উপরন্তু, প্রায় 62 ফমফলয়র্ অ্িেয়স্ক 
শেলফিে - 50 ফমফলয়র্ ফির্ুক এেং সামিাক কাউফি'র কমর্নল শকা-অ্পামরটিভ এক্সমর্র্োর্ 
শেলফিে হযাচাফরমত উৎপাফদত 12 ফমফলয়র্ স্প্যার্-অ্র্-শেল অ্ময়টার শেলমপার্ন  উপসাগর 
অ্ভয়ারমর্য অ্েমুি করা হমে।  
  
শেলমপার্ন  উপসাগর ো়োও, হার্টিংর্র্ শপাতাশ্রয়, ফেমর্কক উপসাগর, সাউথ অ্ময়টার উপসাগর 
এেং শহমফটড উপসাগমর চারটি অ্ভয়ারর্য গম়ে শতালা হমে। প্রফতটি জলাধামরর ফর্ফদনষ্ট লক্ষয 
পূরমর্র উমেমেয প্রর্ীত অ্েমুি করার পফরকির্া অ্র্ুযায়ী 89 ফমফলয়র্ পযনন্ত অ্িেয়স্ক শেলফিে 
(53 ফমফলয়র্ ফির্ুক এেং 36 ফমফলয়র্ স্প্র্-অ্র্-শেল অ্ময়টার) এেং পাাঁচ ফমফলয়মর্রও শেফে 
স্থার্ীয়ভামে উৎপাফদত প্রাপ্ত প্রাপ্তেয়স্ক ফির্ুক এসে অ্ভয়ারমর্য অ্েমুি করা হমে। শেলফিমের শোঁমচ 
থাকা ও েৃফদ্ধ এেং পাফর্র গুর্মামর্র উন্নয়র্ ফর্ধনারমর্র জর্য পাাঁচ েেমরর জর্য অ্ভয়ারর্যগুফল 
সফিয়ভামে পযনমেক্ষমর্র উমেমেয DEC শটাফর্ ব্রুক ফেশ্বফেদযালময়র সামথ কাজ করমে।  
  
এই পুর্রুদ্ধার প্রকি শেলফিমের েৃফদ্ধ, শোঁমচ থাকা এেং জেদামর্ সািলয অ্জন র্, এেং পাফর্র 
গুর্মার্, িাইমর্াপ্ল্যাঙ্কর্মর্র ফিয়াকলাপ এেং পফরস্রাের্ এেং র্াইমিামজর্ চমির সফিয়তা ও 
অ্পসারমর্র উপর প্রভাে পযনমেক্ষর্ সংিান্ত জজফেক এেং পফরমেেগত তথয প্রাফপ্তর এক অ্র্র্য 
সুমযাগ সফৃষ্ট কমর। প্রকমির িলািল লং আইলযামের ভফেষযত পুর্রুদ্ধামরর প্রমচষ্টার সািমলযর লমক্ষয 
ফদক ফর্মদনের্া শদমে এেং তামত সহায়তা করমে।  
  
এই প্রাকৃফতক সম্পমদর উৎপাদর্ েৃফদ্ধর লমক্ষয LISRP ব্রুকহযামভর্, ইট হযাম্পর্র্, ইসফলপ ও 
শহমফটড েহমরর সরকাফর শেলফিে হযাচাফরগুফলর সম্প্রসারর্ ো উন্নয়র্ এেং সাউথমের ফসডার 
জসকমত র্তুর্ কমর সামিাক কাউফি CCE শেলফিে হযাচাফর ফর্মনামর্ সহায়তা প্রদার্ করমে। CCE 
সাউথে হযাচাফরর কাযনিম েতন মামর্ চলমার্ এেং প্রায় 151 ফমফলয়র্ অ্িেয়স্ক শেলফিে উৎপাদমর্ 
এেং অ্েমুি করার প্রমচষ্টার পফরকির্ায় এটি এক গুরুত্বপূর্ন সম্পদ হমে। েহমরর চারটি শেলফিে 
হযাচাফর পরেতী পাাঁচ েেমর অ্ভয়ারর্যগুফলমত অ্েমিু করার জর্য অ্ফতফরি 44 ফমফলয়র্ অ্িেয়স্ক 
শেলফিে উৎপাদর্ করমে।  
  



পাফর্র গুর্মার্ উন্নয়র্, গুরুত্বপূর্ন সামুফিক সম্পদ রক্ষা এেং স্থার্ীয় অ্থনর্ীফতমত গফত সঞ্চামর এই 
উমদযাগ চলমার্ কময়কটি উমদযামগর একটি মাত্র। গভর্নর ফেশুদ্ধ পাফর্র অ্েকা ামমার জর্য 3 
ফেফলয়র্ ডলার; শে পাকন  েজন য পাফর্ শোধর্ শকন্দ্র শমরামত ও শপাি করায় 800 ফমফলয়র্ ডলার; 
শে পামকন র ময়লা জল ওময়টার্ন শে শথমক ফসডার ফিমকর শমাহার্ায় সফরময় ফর্মত 354 ফমফলয়র্ 
ডলার; এেং লং আইলযামের োদামী শজায়ার হ্রাস করমত ফর্উইয়কন  সাগর অ্র্ুদার্ কমনসূফচমত 2 
ফমফলয়র্ ডলামরর শেফে ফেফর্ময়াগ করমের্। এো়োও ফতফর্ শর্াপ ফহসামে েযেহৃত গুরুত্বপূর্ন মাে 
শমর্হমডর্মক রক্ষা করার জর্য র্তুর্ আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্, ফর্উইয়মকন র উপকূল শরখা েরাের 
অ্ি-শোর ফিফলং ফর্ফষদ্ধ কমরমের্; এেং আরও েফিোলী ও জেফচত্রযপূর্ন সামুফিক োস্তুতন্ত্র ফেকাে 
এেং ফর্উইয়মকন র উপকূমল মাে এেং অ্র্যার্য সামফুিক প্রাফর্মক আশ্রয় প্রদামর্র জর্য অ্ঙ্গরামজযর 
কৃফত্রম প্রোলপ্রাচীর কমনসূফচর েৃহত্তম সম্প্রসারমর্র কাজ এফগময় ফর্ময়মের্।  
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