অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/30/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর পাবর্ম্বে ক্ষবেকর শেিাল প্রস্ফু টিে হওয়া মমাকাম্বিলার চ্োম্বলম্বের
মাইলফলক ম াষণা কম্বরম্বের্

SUNY ESF এিং ক্লাকনসর্ ইউবর্ভাবসন টি শেিাল প্রস্ফু টর্ হ্রাম্বস র্েু র্ প্রযুবি িেিহাম্বরর মেম্বটর
চ্োম্বলম্বে সাড়া বিম্বয় এবগম্বয় এম্বসম্বে
12 আগে িুধিার, মলক বর্টাওয়ান্টায় প্রস্ফু টর্ মমাকাম্বিলায় পরীক্ষামূলক প্রকল্প সম্পম্বকন
ভাচ্ুন য়াল পািবলক ইর্ফরম্বমের্ মসেম্বর্র আম্বয়াজর্ করম্বি DEC

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্য় ইয়কন
(SUNY) কমেজ অ্ফ এর্ভায়রর্মমন্টাে সাময়ন্স এন্ড ফমরনি (Environmental Science and
Forestry, ESF) এবং ক্লাকন সর্ ইউনর্ভানসনটি ক্ষনিকর শৈবাে প্রস্ফু টর্ বা "HAB" ঘমাকামবোয়
র্িু র্ প্রেুনি প্রময়াগ করমব, এই গ্রীমে ঘেক নর্টাওয়ান্টায়। 2019 সামে গভর্নর কুওমমা এই প্রধার্
গমবষণা প্রনিষ্ঠার্গুমোমক চ্যামেঞ্জ জানর্ময়মের্ পানর্র গুণগি মার্ সম্পমকন িামের শবজ্ঞানর্ক েক্ষিা
বযবহার কমর র্িু র্ এবং উদ্ভাবর্ী প্রেুনি রপ্ত কমর HAB-এর প্রভাব কমামি। SUNY ESF এবং
ক্লাকন সর্ ইউনর্ভানসনটি এই গ্রীমে িামের পরীক্ষামূেক আনবষ্কামরর কােনকানরিা প্রেৈনর্ করমব। নর্উ
ইয়কন ঘেট নিপাটনমমন্ট অ্ফ এর্ভায়রর্মমন্টাে কর্জারমভৈর্ 12 আগে বুধবার, সন্ধ্যা 6টা ঘেমক
রাি ৮টা পেনন্ত পরীক্ষামূেক প্রকমের নর্ময়াগ সম্পমকন একটি ভাচ্ুন য়াে পাবনেক ইর্ফরমমৈর্ ঘসৈমর্র
আময়াজর্ করমব।
"নর্উ ইয়কন ঘেমৈর নকেু ঘসরা গমবষণা প্রনিষ্ঠামর্র বাসস্থার্, িাই আনম SUNY ESF এবং ক্লাকন সর্
ইউনর্ভানসনটিমক চ্যামেঞ্জ কমরনে র্িু র্, জানির ঘর্িৃ স্থার্ীয় প্রেুনি উন্নয়মর্র জর্য ো আমামের
জেপেমক আক্রমণ করা শৈবাে ঘমাকামবো করমি পামর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের
ঘেমটর মূেযবার্ পানর্ রক্ষা করা সমবনাচ্চ অ্গ্রানধকার, এবং এই গ্রীমে ঘেক নর্টাওয়ান্টা আনবষ্কামরর
জর্য পরীক্ষামূেক নভনি নহমসমব কাজ করমব ো এই ক্ষনিকর শৈবামের হুমনক কমামি ঘেট জুম়ে
বযবহার করার সম্ভাবর্া আমে।"
ঘেক নর্টাওয়ান্টা ওসওময়মগা কাউনন্টর ফু েটর্ ৈহমরর কামে একটি 715 একর হ্রে, ো সাাঁিার,
ঘবাটিং এবং মাে ধরা সহ নবমর্ােমর্র জর্য বযবহৃি হয়। হ্রেটিমি প্রনি বের বযাপক HAB োমক।
DEC দ্বারা সংগৃহীি সাম্প্রনিক হ্রমের পানর্র গুণগি মামর্র িেয নর্মেন ৈ কমর ঘে হ্রে HAB এর

সামে সংনিষ্ট উচ্চ মাত্রার পুনষ্ট, বীজিো, এবং টনির্ সহ ইউট্রনফক। 2012 সামে DEC এর HAB
পেনমবক্ষণ কমনসূচ্ী শুরু হওয়ার পর ঘেমক ঘেক নর্টাওয়ান্টার HAB র্নেভু ি করা হময়মে, এবং
সাধারণি ঘম মামস শুরু হয় এবং অ্মটাবমরর ঘৈষ পেনন্ত পুমরা গ্রীেজুম়ে চ্েমি োমক।
2019 সামের মাচ্ন মামস নর্উ ইয়কন ঘেট ক্লাকন সর্ ইউনর্ভানসনটি এবং SUNY ESF ঘক সুস্থ পানর্
সমাধামর্ একটি র্িু র্ ঘসন্টার অ্ফ এমিমেন্স (Center of Excellence, CoE) সহ-ঘর্িৃ ত্ব ঘেওয়ার
জর্য মমর্ার্ীি কমর। ক্লাকন সমর্র নবশ্বমামর্র প্রেুনিগি ও প্রমকৌৈে উদ্ভাবর্ েক্ষিা এবং ESF এর
নবখ্যাি েক্ষিা পেনমবক্ষণ, বাস্তুিন্ত্র বযবস্থাপর্া, এবং সমাধার্ উন্নয়র্ অ্র্র্যভামব CoE ঘক সরকানর
এবং ঘবসরকানর ঘক্ষমত্র অ্ংনৈোনরত্ব শিনরর অ্বস্থামর্ নর্ময় নগময়মে। সুস্থ পানর্ সমাধামর্ র্িু র্
ক্লাকন সর্ - SUNY ESF CoE -এর মাধযমম, নর্উ ইয়কন ঘেট অ্েননর্নিক প্রবৃনি এবং প্রাণৈনির
জর্য একটি ইনঞ্জর্ নহমসমব কাজ করার সময় জর্গমণর স্বাস্থয এবং রামের বাস্তুিন্ত্র রক্ষার জর্য
একটি আন্তজনানিক মমিে শিনর করমে।
2019 সামে গভর্নর কুওমমা দ্বারা চ্যামেঞ্জ পাওয়ার পর, SUNY ESF এবং ক্লাকন সর্ ইউনর্ভানসনটির
প্রমিযমক একটি কমর HAB কমামর্ার অ্নভর্ব প্রেুনি উদ্ভাবর্ কমরমে। প্রেুনি েোক্রমম হাইমরামজর্
পারিাইি এবং ইমেমরামকনমকযাে অ্নিমিৈর্ নফল্টামরৈর্সহ হাইমরািাইর্ানমক কযানভমটৈর্। েনেও
এই প্রেুনি বিন মামর্ ঘপ্রামটাটাইপ অ্বস্থায় আমে, DEC আৈা করমে ঘে উভয় প্রনিষ্ঠার্ই এই গ্রীমে
HAB-এর েূরীকরণ মূেযায়মর্র জর্য পূণন আনিমকর নিভাইস সহ প্রস্তুি োকমব।
DEC কবমের্ার মিবসল মসম্বগাস িম্বলর্, "আমামের ঘেট, ঘফিামরে, একামিনমক এবং স্থার্ীয়
অ্ংৈীোরমের সামে নর্ষ্ঠভামব কাজ কমর এবং গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমার HAB উমেযামগর সমেনর্
োভ কমর, DEC পনরমবৈগি, নবমর্াের্মূেকএবং গণস্বামস্থযর উপর HAB এর প্রভাব আগ্রাসীভামব
ঘমাকামবো করমে। আমরা জর্গণমক এই ভাচ্ুন য়াে পাবনেক ইর্ফরমমৈর্ ঘসৈমর্র জর্য আমামের
সামে ঘোগ নেমি উৎসানহি করনে SUNY ESF এবং ক্লাকন সর্ ইউনর্ভানসনটির পরীক্ষামূেক পাইেট
প্রকে সম্পমকন জার্মি এবং হ্রমের পানর্র মার্ উন্নয়মর্র জর্য ঘেক নর্টাওয়ান্টা সম্প্রোময়র সামে
আমরা কাজ চ্ানেময় োব।"
SUNY ESF-এর গম্বিষণার ভাইস মপ্রবসম্বেন্ট বিম্বোফার মর্ামুরা িম্বলর্, "ঘসন্টার অ্ফ
এমিমেমন্সর মাধযমম ক্লাকন সর্ এবং ESF-এর ঘজারামো গমবষণা উমেযাগ গুরুত্বপূণন অ্ন্তেৃন নষ্ট উদ্ঘাটর্
কমরমে ো আমামের উপেনিমক আরও গভীর কমর এবং জীবর্োর্কারী পানর্ সম্পে বজায় রাখ্ার
জর্য আমামের প্রমচ্ষ্টামক ৈনিৈােী কমর। এই প্রমচ্ষ্টার ফোফে আমামের অ্ঞ্চমের অ্র্যিম বৃহৎ
সম্পে - আমামের প্রাকৃ নিক জেপে - রক্ষায় সুের
ূ প্রসারী প্রভাব ঘফেমব - ঘে সম্পে জেবায়ু
পনরবিন মর্র মুমখ্ ক্রমবধনমার্ভামব মূেযবার্ হময় উঠমে এবং মার্ব স্বাস্থয এবং প্রাকৃ নিক পনরমবৈ
রক্ষার জর্য আমামের কামজর ঘকন্দ্রনবন্দুমি পনরণি হমে।"
ক্লাকনসর্ মপ্রবসম্বেন্ট টবর্ কবলন্স িম্বলর্, "আমরা নর্উ ইয়মকন র মূেযবার্ পানর্ সম্পে রক্ষার জর্য
জািীয় এবং ঘেটবযাপী িাৎক্ষনণক পেমক্ষমপর প্রময়াজর্ীয়িা অ্র্ুধাবর্ কনর, এবং একসামে আমরা

র্িু র্ হুমনক প্রৈমমর্ র্িু র্ প্রেুনি উদ্ভাবর্ কমরনে ো প্রজমের পর প্রজে ধমর আমামের পানর্
সম্পে রক্ষায় সাহােয করমব।"
12 আগমের ভাচ্ুন য়াে পাবনেক ইর্ফরমমৈর্ ঘসৈমর্র জর্য নর্বন্ধ্র্
করমি, https://www.eventbrite.com/e/nysdec-webinar-harmful-algal-bloom-project-onlake-neatahwanta-tickets-115367176330 নভনজটকরুর্।
েখ্র্ HAB এর কো আমস, িখ্র্ DEC নর্উ ইয়কন বাসীমের উৎসাহ ঘেয় "এ সম্পমকন জার্মি",
"এন়েময় চ্েমি", "নরমপাটন করমি"।
•

•

•

এ সম্পমকন জার্মি - প্রাকৃ নিকভামব জোমর্া ক্ষনিকর HAB ঘেখ্মি নবনভন্ন হময়
োমক, জমে নবনক্ষপ্ত সবুজ নবন্দু ঘেমক, েম্বা, শরনখ্ক সবুজ টার্, মটমরর সুযপ বা
েন়েময় প়ো সবুজ রং, র্ীেমচ্-সবুজ বা সাো বমণনর।
এন়েময় চ্েমি - মার্ুষ, ঘপাষা প্রাণী এবং গবানে পশু ঘসই পানর্র সামে ঘোগামোগ
এন়েময় চ্ো উনচ্ি োর রঙ চ্মট ঘগমে বা োর পৃমষ্ঠর উপর ৈযাওোর স্কাম
রময়মে।
নরমপাটন করমি - েনে ঘকউ ঘকার্ HAB আমে বমে সমন্দহ কমরর্ িাহমে DEC-র
ওময়বসাইমট পাওয়া NYHAB এর অ্র্োইর্ নরমপাটিনং ফমমনর মাধযমম িা নরমপাটন
করুর্।

HAB সম্পমকন আরও িমেযর জর্য DEC এর ক্ষনিকর শৈবাে প্রস্ফু টর্ (HAB) ওময়ব ঘপজ নভনজট
করুর্ ো বসমন্তর ঘৈষ ঘেমক ৈরি পেনন্ত প্রনিনের্ আপমিট করা হয়। HAB সম্পনকন ি উপসগন বা
স্বাস্থয উমদ্বগ harmfulalgae@health.ny.gov এ DOH এর কামে নরমপাটন করা উনচ্ি।
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