অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/27/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা টাম্বকাবর্ক পিন তমালায় 5,789 একর সংরক্ষম্বের ঘ াষো কম্বরম্বের্

হাজার হাজার একর টাম্বকাবর্ক বরজ ঘেট ফম্বরে এিং িাবলন র্ ঘেট ফম্বরম্বে ঘ াগ করা হম্বয়ম্বে,
া বিম্বর্াদর্মূলক সুম্ব াগ িৃবিএিং গুরুত্বপূেন জীি-িাসস্থার্ রক্ষা কম্বর
এখাম্বর্ েবি রম্বয়ম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম.কুওমমা আজ ট্যামকানর্ক পর্নতমালায় 5,789 অ্নতনরক্ত একর সংরক্ষণ করার
ঘ াষণা কমরমের্ যা গুরুত্বপূণন উন্মুক্ত স্থার্ রক্ষা করমর্ এর্ং স্থার্ীয় অ্র্নর্ীনতর সহায়তার জর্য
নর্মর্াদর্মূলক সুমযাগ প্রসানরত করমর্। সংরনক্ষত এলাকার মমযয রময়মে ট্যামকানর্ক নরজ ঘেট্
ফমরে সংলগ্ন 2,446 একর জনম এর্ং সংরক্ষণ তহনর্মলর (The Conservation Fund) সামর্
অ্ংশীদানরমত্বর মাযযমম র্ানলনর্ ঘেট্ ফমরমে 3,343 একর জনমর অ্নযগ্রহণ।
"এই চ্যামলনজং সমময় অ্মর্ক নর্উ ইয়কন র্াসীর জর্য র্াইমর যাওয়া এর্ং প্রকৃ নতমক উপমভাগ করা
হল আর্ন্দ করার অ্ল্প নকেু নর্কমল্পর মমযয একটি এর্ং সংরক্ষমণর অ্র্যাহত সম্প্রসারমণর সামর্
সামর্ আমরা নর্মর্াদমর্র জর্য আমরা সুমযাগ প্রদার্ করনে এর্ং গুরুত্বপূণন উন্মুক্ত স্থার্সমূহ সুরনক্ষত
রাখা নর্নিত করনে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ট্যামকানর্ক নরজ সমৃদ্ধ পনরমর্মশর চ্মৎকার, নর্স্তৃ ত
দৃশয প্রদার্ কমর এর্ং আমামদর সংরক্ষণ প্রমচ্ষ্টামক যর্যর্াদ এটি আগামী প্রজমন্মর নর্উ
ইয়কন র্াসীমদর জর্য একটি গন্তর্যস্থল হময় উঠমর্।"
নর্উ ইয়কন ঘেট্ নিপাট্নমমন্ট অ্ফ এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশর্ (New York State
Department of Environmental Conservation) সম্প্রনত চ্ারটি পুরামর্া কাউই ফমরে পামসনল
অ্নযগ্রহণ কমরমে সংরক্ষণ তহনর্ল ঘর্মক 4.85 নমনলয়র্ মানকন র্ িলার র্যর্হার কমর
এর্ভায়রর্মমন্ট ঘপ্রামট্কশর্ ফান্ড (Environment Protection Fund, EPF) ঘর্মক, যা নেকলস,
র্ুমজন্ট, ইে মাউমন্টর্ এর্ং নমজানর মাউমন্টর্ ট্র্যাক্ট র্ামম পনরনচ্ত। এই অ্নযগ্রহণ ট্যামকানর্ক নরজ
এর্ং র্ানলনর্ ঘেট্ ফমরমের আয়তর্ নিগুণ করমর্ এর্ং ট্যামকানর্ক ঘেে ঘট্র্ইমলর অ্যামেস সহ
নর্মর্াদর্মূলক সম্পমদর গুরুত্বপূণন সংমযাগ প্রদার্ করমর্। এোডাও, এই েয় নর্উ ইয়কন রামজযর
একটি র্র্য ট্র্াউট্ নিম নলট্ল হুনসক র্দীর উপর্দীগুনলমক রক্ষা কমর। DEC-র রামজযর র্মর্র
অ্ংশ নহমসমর্, এই জনমগুনল কাঠ উৎপাদর্, জলাশয় সুরক্ষা, র্র্যপ্রাণীর র্াসস্থার্, এর্ং নর্মর্াদর্ সহ
একানযক র্যর্হামরর জর্য পনরচ্ানলত হমর্।

DEC কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "এই উমেখমযাগয অ্নযগ্রহণমক যর্যর্াদ নর্উ ইয়কন র্াসী
এর্ং দশনর্ার্ীরা একইভামর্ ট্যামকানর্মে নর্মর্াদমর্র জর্য র্তু র্ সুমযাগ পামর্ যা রাজযার্ী অ্ঞ্চমলর
রামজযর র্র্মক প্রসানরত করমর্ এর্ং র্র্যপ্রাণী, র্াসস্থার্, পানর্র মার্ এর্ং জলর্ায়ু পনরর্তন মর্র
নর্রুমদ্ধ আমামদর চ্লমার্ লডাইময়র জর্য তারা র্হু সুনর্যা প্রদার্ করমর্। আমরা সংরক্ষণ তহনর্মল
আমামদর অ্ংশীদারমদর প্রনত কৃ তজ্ঞ, নর্মশষ কমর গভর্নর কুওমমার পনরমর্শ রক্ষা তহনর্মলর প্রনত
অ্র্যাহত অ্ঙ্গীকারর্দ্ধতা, মাতৃ প্রকৃ নত পনরমর্শ র্ন্ড আইর্ (Restore Mother Nature
Environmental Bond Act) প্রর্তন র্ এর্ং র্র্ সংরক্ষমণ অ্র্যার্য গুরুত্বপূণন নর্নর্ময়ামগর জর্য।"
সংরক্ষে তহবিম্বলর ভাইস ঘপ্রবসম্বেন্ট এিং উত্তর-পূম্বিন র প্রবতবর্বি টম োফাস িম্বলর্, "এই র্র্
একটি র্ৃহত্তর 16,000 একর কাযনকর র্র্য লযান্ডমেমপর অ্ংশ যা সংরক্ষণ তহনর্ল ঘরর্মসলার
মালভূ নম এর্ং ট্যামকানর্ম অ্ঞ্চমলর র্র্ অ্র্নর্ীনতর প্রাণশনক্ত রক্ষার জর্য রাজয এর্ং অ্র্যার্য স্থার্ীয়
অ্ংশীদারমদর সামর্ কাজ করমে। এখর্ নর্উ ইয়কন ঘেট্ ফমরে নসমেমমর অ্ংশ, এই র্র্ভূ নমর
মূলযর্ার্ সম্পদ, যার মমযয রময়মে স্থার্ীয় নমলগুনলমত কাঠ সরর্রাহ, নর্মর্াদর্মূলক প্রমর্শানযকার,
পানর্র মার্ এর্ং র্র্যপ্রাণীমদর র্াসস্থামর্র জর্য সুরক্ষা সহ এই র্র্যভূ নমর মূলযর্ার্ সংস্থার্গুনলর
সুরক্ষা নর্নিত করা হমর্।"
নর্স্তৃ ত র্র্ভূ নম োডাও, ঘরর্মসলার মালভূ নম ঘর্শ নকেু অ্র্র্য জলাভূ নম সম্প্রদায়মক সমর্নর্ কমর,
যার মমযয রময়মে ঘসজ নমমিা, ঘিায়াফন শ্রার্ র্গ, স্প্রুস-ফার ঘসায়াম্প, এর্ং ঘকট্ল ঘহাল র্গ,
একটি নচ্ত্তাকষনক স্তর্যপায়ী বর্নচ্ত্র্য যা র্ৃহত্তর রাজযার্ী ঘজলার ঘক্ষমত্র্ স্বাভানর্ক র্য়, যার মমযয
রময়মে কামলা ভােুক, নফশার, ঘভাোঁদড, র্র্কযাট্, এর্ং মুস, এর্ং যা র্যাশার্াল আউমিার্র্
ঘসাসাইটির (National Audubon Society) নর্উ ইয়মকন র গুরুত্বপূণন পক্ষী এলাকার তানলকায়
অ্ন্তভুন ক্ত। ঘরর্মসলার মালভূ নমর র্ৃহৎ র্র্ ব্লক মূল এলাকা নহমসমর্ কাজ কমর যা ঘর্মক র্র্যপ্রাণী
কনরমিার অ্র্যার্য র্র্ এলাকা পযনন্ত নর্স্তৃ ত হয় এর্ং প্রাকৃ নতক ঐনতহয ঘপ্রাগ্রাম (Natural Heritage
Program) অ্র্ুযায়ী, জলর্ায়ু পনরর্তন মর্র প্রনতনেয়ায় দনক্ষণ অ্ঞ্চল র্া নর্ম্ন উচ্চতা ঘর্মক চ্লমার্
র্র্যপ্রাণীমদর জর্য সম্ভার্য আশ্রয় প্রদার্ কমর।
মযাসাচ্ু মসট্স এর্ং ভারমন্ট সীমান্ত র্রার্র ঘরর্মসলার কাউনন্টমত অ্র্নস্থত, DEC-র ট্যামকানর্ক
নরজ এর্ং র্ানলনর্ ঘেট্ র্র্গুনল ট্যামকানর্ক পর্নতমালার প্রার্নমক প্রমর্শিার যা গুরুত্বপূণন প্রাকৃ নতক
সংস্থার্গুনল সংরক্ষণ কমর এর্ং নর্নভন্ন র্নহরঙ্গমর্র নর্মর্াদর্মূলক সুমযাগ প্রদার্ কমর। তামদর
েডামর্া পাহাড, র্র্, প্রাকৃ নতক দৃশয এর্ং ট্যামকানর্ক ঘেে ঘট্র্ইল সহ 34 মাইমলরও ঘর্নশ ঘট্র্ইল,
হাইনকং এর জর্য আদশন। ট্যামকানর্ক নরজ রাজয র্র্ (Taconic Ridge State Forest) সম্পমকন
আরও তমর্যর জর্য, https://www.dec.ny.gov/lands/72874.html নভনজট্ করুর্।
গভর্নর কুওমমার 2020-21 সামলর প্রণীত রাজয র্ামজট্ EPF তহনর্ল 300 নমনলয়র্ মানকন র্ িলামর
র্জায় রামখ, যা এই কমনসূনচ্র 25 র্েমরর ইনতহামস সমর্নাচ্চ পযনাময়র তহনর্ল। উপরন্তু, এই
র্েমরর র্ামজট্ পানর্র মার্ উন্নয়মর্ রামজযর ইনতমমযযই করা 3 নর্নলয়র্ মানকন র্ িলামরর
ঐনতহানসক প্রনতশ্রুনতমত 500 নমনলয়র্ মানকন র্ িলার ঘযাগ কমরমে। র্ামজট্ এোডাও মাতৃ প্রকৃ নতর

পনরমর্শ পুর্র্নহাল র্ন্ড আইর্ বতনর কমর। যনদ র্মভম্বমর ঘভাট্াররা এটির অ্র্ুমমাদর্ কমরর্, র্ন্ড
আইর্টি ঘেমট্র প্রনতটি ঘকাণায় অ্র্নস্থত গুরুত্বপূণন পনরমর্শ পুর্রুদ্ধার এর্ং জলর্ায়ু প্রশমর্
প্রকমল্পর অ্র্নায়র্ করমত পামর যামত কমনসংস্থার্ বতনর ও স্থার্ীয় অ্র্ননর্নতক উন্নয়মর্র সামর্ সামর্
নর্উ ইয়কন জলর্ায়ু পনরর্তন মর্র তীব্র প্রভামর্র সামর্ নর্মজমক মানর্ময় নর্মত পামর এর্ং নর্গনমর্ হ্রাস
করমত পামর।
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