
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/9/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা এিং র্াসাউ কাউবি লং আইলোম্বের ওম্বেস্টার্ন বি পরু্রুদ্ধার করার উম্বেম্বেে করা 

বি পাকন  র্াইম্বরাম্বের্-হ্রাস প্রকম্বের উম্বেখম্ব াগে মাইলফলক ব াষণাকম্বরম্বের্  
 

র্াসাউ কাউবি আইর্সভা 408 বমবলের্ ডলাম্বরর িে বরম্বোবলউের্ অর্ুম্বমাদর্ বদম্বেম্বে 
  

আরও বিবে েবিোলী এিং কা নকর বি পাকন  প্ল্োি পরু্বর্নমনাম্বণর ের্ে 830 বমবলের্ ডলাম্বরর 
বস্টট ও বফডাম্বরল বিবর্ম্বোম্বগর উপর বভবি কম্বর বর্বমনত  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং র্াসাউ কাউন্টি লং আইলযামের ওম়েস্টার্ন বব-র পান্টর্র গুণমার্ 
উন্ন়েমর্র জর্য ন্টর্উই়েমকন র পন্টরকল্পর্া়ে আজ একটি গুরুত্বপূণন মাইলফলক ব াষণা কমরমের্। র্াসাউ 
কাউন্টি আইর্সভা বব পাকন  পন্টরবহর্ প্রকমল্পর (Bay Park Conveyance Project) অ্র্না়েমর্ 
সহা়েতার উমেমযয 408 ন্টমন্টল়ের্ ডলামরর বে বরজমুলযর্ অ্র্ুমমাদর্ কমরমে, বেটির ন্টভন্টি হমে বব 
পাকন  সুযম়েজ ন্টিটমমি প্ল্যািটি (Bay Park Sewage Treatment Plant) পরু্ন্টর্নমনাণ এবং পন্টরবহর্ 
প্রকমল্পর অ্গ্রগন্টতর জর্য 830 ন্টমন্টল়ের্ ডলামরর বস্টট এবং বফডামরল ন্টবন্টর্ম়োগ। এই সামন্টগ্রক 
পন্টরকল্পর্াটি প্রন্টত বের ওম়েস্টার্ন বব-বত প্রা়ে 19 ন্টবন্টল়ের্ গযালর্ প্রন্টি়োজাত বজন য জমলর ন্টর্ষ্কাযর্ 
বন্ধ করমব, জলাভূন্টমগুন্টলমক সুরক্ষা এবং পুর্রুজ্জীন্টবত করমত সহা়েতা কমর ফলশ্রুন্টতমত ো 
উপকূলী়ে কন্টমউন্টর্টিগুমলামক ঝম়ের ক্ষ়েক্ষন্টত বর্মক রক্ষা করমত সহা়েতা করমব।  
  
"বব পাকন  পন্টরবহর্ প্রকল্প র্াইমিামজল দষূমণর প্রধার্ উৎসমক জলাভূন্টম ধ্বংস করা এবং সকু্ষ্ম 
বাস্তুতন্ত্রমক ক্ষন্টতগ্রস্থ করা বর্মক প্রন্টতমরাধ করমত সাহােয করমব ো লং আইলযামের উপকূলমক 
ন্টবধ্বংসী তরঙ্গ এবং ঝম়ের তীব্রতা বর্মক রক্ষা করমত সহা়েতা কমর", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "পান্টর্র গুণগত মার্ রক্ষা়ে আমামদর অ্বকাঠামমাগত উন্নন্টতর জর্য ন্টর্উই়েমকন র উদ্ভাবর্ী 
প্রমেষ্টা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন ভূন্টমকা পালর্ করমব এবং েরম আবহাও়ো প্রন্টতমরাধ করমত প্রস্তুত এমর্ 
আরও যন্টিযালী, আরও অ্ন্টধক সম্ভাবর্াম়েী কন্টমউন্টর্টিগুমলামক সহা়েতা করমব।"  
  
"আমরা লং আইলযামে পান্টর্র গুণগতমার্ উন্ন়েমর্ প্রন্টতশ্রুন্টতবদ্ধ এবং বব পাকন  পন্টরবহর্ প্রকল্পটি 
আমামদর প্রমেষ্টামক এন্টগম়ে বর্মব এবং কন্টমউন্টর্টিমক ঝম়ের ক্ষন্টত বর্মক রক্ষা করমব", বলফম্বটর্োি 
গভর্নর কোবি ব াচুল িম্বলর্। "উমেখমোগয এই বস্টট এবং বফডামরল ন্টবন্টর্ম়োগ ওম়েস্টার্ন বব-বত 
বজন য জমলর ন্টর্ষ্কাযর্ দরূ করমব এবং এই অ্ঞ্চমলর পান্টর্র গুণগত মার্ রক্ষা করমত সহা়েতা 
করমব। প্রকল্পটি লং আইলযামে এবং ন্টর্উই়েকন  বস্টট জমু়ে অ্বকাঠামমাগত উন্নন্টত এবং পরু্গনঠমর্র 
সম্ভাবর্া গম়ে বতালার আমামদর সামন্টগ্রক লমক্ষযর একটি অ্ংয"  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-354-million-resiliency-project-dramatically-reduce-nitrogen-pollution#_blank


 

 

  
র্াসাউ কাউবি-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "আন্টম সন্তুষ্ট বে অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন বব পাকন  
প্রকল্পমক সামর্ ন্টর্ম়ে আমরা অ্ন্টবেলভামব এন্টগম়ে েমলন্টে, বেটি সম্পন্ন হবার পমর র্াসাউম়ের দন্টক্ষণ 
তীমর পন্টরষ্কার পান্টর্, স্বাস্থযকর পন্টরমবয এবং আরও অ্ন্টধক সম্ভাবর্াম়েী উপকূলী়ে কন্টমউন্টর্টির সনৃ্টষ্ট 
করমব। এই প্রকল্পমক অ্গ্রান্টধকার বদও়োর জর্য আন্টম আমামদর ন্টর্উ ই়েকন  বস্টট অ্ংযীদারমদর, 
ন্টবমযষ কমর গভর্নর কুওমমা এবং DEC-বক ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
বে বরমজান্টলউযমর্র পাযাপান্টয কাউন্টি আইর্সভা বস্টট ও র্াসাউ কাউন্টিমক পন্টরবহর্ প্রকল্পটি 
ত্বরান্টিত করমত সহা়েতা করার উমেমযয একটি বপ্রাগ্রাম মযামর্জমমি ফামমনর সামর্ একটি েুন্টি করার 
অ্র্ুমমাদর্ ন্টদম়েমে। বপ্রাগ্রাম মযামর্জার বব পাকন  সুযম়েজ ন্টিটমমি প্ল্যাি বর্মক বযাধর্কৃত বজন য জল 
সন্টরম়ে বফলার জমর্য পন্টরবহর্ প্রকমল্পর র্কযা ও ন্টর্মনামণর তদারন্টক করমত বস্টমটর সামর্ কাজ 
করমব। প্রকল্পটি প্ল্যািটিমক দটুি ভূগভন স্থ টামর্ল এবং একটি পন্টরতযি র্ালার মাধযমম ন্টবদযমার্ 
ন্টসডার ন্টিক বজন য জল বযাধর্ বকন্দ্র (Cedar Creek Wastewater Treatment Plant)-এর 
ন্টর্গনমর্পমর্র সামর্ সংেুি করমব বেটি সমুমের ন্টতর্ মাইল ন্টভতর পেনন্ত ন্টবসৃ্তত এক মাইল দী ন 
ন্টডন্টফউযর্ পাইমপর সামর্ সংেুি। এখর্ েুন্টি কােনকর করার পূমবন বস্টট এবং কাউন্টি দ্বারা আরও 
পেনামলাের্া করা হমব।  
 
বডপাটন ম্বমি অি এর্ভােরর্ম্বমিাল কর্োম্বভন েম্বর্র (Department of Environmental 
Conservation, DEC) কবমের্ার, বিবসল বসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার যীষন অ্গ্রান্টধকারগুমলার 
মমধয বব পাকন  পন্টরবহর্ প্রকল্প অ্র্যতম, কারণ এই সুযম়েজ ন্টিটমমি প্ল্যাি লং আইলযামের পন্টরমবয 
এবং এটির অ্র্নর্ীন্টতর কােনকারীতা়ে অ্তযন্ত গুরুত্বপণূন ভূন্টমকা পালর্ কমর। কাউন্টি বে তহন্টবমলর 
অ্র্ুমমান্টদত এবং এই জটিল প্রকল্পটিমক ত্বরান্টিত করার উমেমযয একটি বোগয ও প্রন্টতশ্রুন্টতবদ্ধ দল 
একন্টিত হও়োর সামর্ সামর্, আমরা র্াসাউ কাউন্টির ওম়েস্টার্ন বব-র স্বাস্থয এবং সম্ভাবর্া 
পুর্রুদ্ধামর আরও এক ধাপ এন্টগম়ে বগলাম। এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করমত DEC আমামদর র্াসাও 
কাউন্টি অ্ংযীদারমদর সামর্ কাজ করার প্রতযাযা কমর।"  
  
এর্ভাম্বোরম্বমিাল ফোবসবলটিে কম্বপনাম্বরের্ (Environmental Facilities Corporation, EFC) এর 
বের্াম্বরল কাউম্বেল মবরর্ বকালমোর্ িম্বলর্, "বব পাকন  পন্টরবহর্ প্রকমল্পর মত পন্টরষ্কার পান্টর্ 
সংিান্ত ঐন্টতহান্টসক ন্টবন্টর্ম়োগমক গভর্নর কুওমমা তার পন্টরমবয র্ীন্টতর ন্টর্দনযক োপ ন্টহসামব 
বদন্টখম়েমের্। এটি র্াসাউ-এর ওম়েস্টার্ন বব পুর্রুদ্ধামরর পমর্ আরও একটি পদমক্ষপ। এই অ্তযন্ত 
গুরুত্বপূণন প্রকল্পটিমত DEC এবং র্াসাউ কাউন্টির সামর্ EFC একটি গন্টবনত অ্ংযীদার।"  
  
1949 সামল ন্টর্ন্টমনত, বব পাকন  সুযম়েজ ন্টিটমমি প্ল্যাি র্াসাউ কাউন্টির 500,000 এরও ববন্টয 
বান্টসন্দামদর পন্টরমষবা প্রদার্ কমর এবং প্রন্টতন্টদর্ গম়ে 52 ন্টমন্টল়ের্ গযালর্ বযাধর্কৃত বজন য জল 
বরর্ল্ডস েযামর্মল (Reynolds Channel) অ্পসারণ কমর। এই অ্পসারণ ন্টহউমলট এবং বল্ডউইর্ 
(Hewlett and Baldwin) বপাতাশ্র়ে সহ, আটলান্টিক সসকত (Atlantic Beach) বর্মক পম়েি 
লুকআউট (Point Lookout) পেনন্ত ওম়েস্টার্ন বব-র প্রা়ে 10,000 একর পান্টর্ এবং জমলাচ্ছ্বাস 
জলাভূন্টমমক প্রভান্টবত কমর। অ্ন্টধকাংয বক্ষমি এই প্ল্যাি বর্মক বযান্টধত বজন য জমল র্াইমিামজমর্র 



 

 

উপন্টস্থন্টত, মযামিা সযবামলর ন্টবকায এবং অ্র্যার্য পান্টর্র মার্ সংিান্ত প্রভাব বেমর্, স্বল্প েবীভূত 
অ্ন্টিমজমর্র কারমণ ওম়েস্টার্ন বব ক্ষন্টতগ্রস্থ হম়েমে। অ্ন্টধকন্তু, ন্টপ়োর-ন্টরন্টভউকৃত সবজ্ঞান্টর্ক গমবষণা 
উপকূলী়ে জলাবদ্ধ দ্বীপগুন্টলর ক্ষন্টত এবং েূ়োন্তভামব ন্টবন্টেন্নতার সামর্ অ্ন্টতন্টরি র্াইমিামজর্মক েুি 
কমরমে ো ঝম়ের তীব্রতা এবং এর সামর্ েুি তরঙ্গগুন্টলর ন্টবপরীমত একটি যন্টিযালী বাধা ন্টহসামব 
কাজ কমর।  
  
পূমবন বেটির জর্য 600 ন্টমন্টল়ের্ ডলামরর ববন্টয বয়ে এবং ন্টর্মনামণ প্রা়ে এক দযক লাগত, সম্পন্ন 
হবার পর, প্রকল্পটি পূমবনর প্রস্তামবর োইমত অ্মর্ক কম বয়ে এবং স্বল্প ন্টর্মনাণ সমম়ে ওম়েস্টার্ন বব-র 
পন্টরমবযগত পুর্রুদ্ধারমক সম্ভব করমব। র্াসাউ কাউন্টি বযবহারমোগয অ্বস্থা়ে একটি অ্বযবহৃত 
100-বেমরর পরুামর্া র্ালা আন্টবষ্কার কমরমে বেটি বব পাকন  প্ল্ািমক ন্টবদযমার্ ন্টসডার ন্টিক সমুে 
ন্টর্গনমর্পমর্র সামর্ সংেুি করমত বযবহার করা বেমত পামর, ো কমপমক্ষ 200 ন্টমন্টল়ের্ ডলার 
সাশ্র়ে কমর।  
  
বব পাকন  পন্টরবহর্ প্রকল্পটি 72 ইন্টঞ্চ যন্টির জলবাহী র্ল ন্টর্মনাণ কমর পুমরাপুন্টর বযাধর্কৃত দনূ্টষত 
পান্টর্মক সযুইজ ন্টিটমমি প্ল্াি বর্মক সার্রাইজ হাইওম়ে (Sunrise Highway)-র অ্ধীমর্ পন্টরোন্টলত 
কাউন্টি-মান্টলকার্াধীর্ র্ালামত সন্টরম়ে বদমব; ো 14 বগমটর ভাল্ভ অ্পসারর্ কমর এবং 72 ইন্টঞ্চ 
পন্টরতযি জলবাহী র্ালা়ে আস্তরণ ন্টদম়ে আট-মাইল ন্টবস্তামরর র্ালাটিমক সংস্কার কমর; এবং র্ালা 
বর্মক একটি দইু-মাইল দী ন, 72 ইন্টঞ্চ যন্টির জলবাহী র্ালা ন্টবদযমার্ ন্টসডার ন্টিক ন্টর্গনমর্ পর্ 
পাইপ পেনন্ত ন্টর্মনাণ কমর, বেটি 6.5 মাইল দী ন এবং আটলান্টিক সমুমের ন্টতর্ মাইল ন্টভতমর 
বযান্টধত বজন য জল বহর্ কমর ন্টর্ম়ে োমব। র্তুর্ যন্টির জলবাহী র্ালার মলূ অ্ংযগুন্টল স্থল পৃমের 
20 বর্মক 50 ফুট র্ীমে মাইমিা টামর্ন্টলং বযবহার কমর ন্টর্ন্টমনত হমব।  
  
প্রকল্পটি অ্ন্টতকা়ে  নূ্টণনঝ়ে সযান্টের বযাপক ক্ষ়েক্ষন্টতর পমর বব পাকন  সুযম়েজ ন্টিটমমি প্ল্যামির বহু-
বেমরর যন্টিযালী পুর্ন্টর্নমনামণ ইন্টতমমধয ন্টবন্টর্ম়োগকৃত 830 ন্টমন্টল়ের্ ডলামরর বস্টট এবং বফডামরল 
তহন্টবমলর উপমর ন্টর্ভন র কমর। েলমার্ প্রকমল্পর মমধয রম়েমে বহু সংখযক বযাধর্ বযবস্থা, সংগ্রমহর 
বযবস্থা, পাম্প বস্টযর্গুন্টলর বমরামত ও আপমগ্রড এবং প্ল্যািমক 500-বের স্তমরর ঝ়ে- অ্ন্টতকা়ে 
 ূন্টণনঝ়ে সযান্টের তীব্রতামকও োন্ট়েম়ে োও়ো ঝ়ে, বর্মক রক্ষা করার জর্য প্রমকৌযলী কাঠামমা 
স্থাপর্। বযাধকৃত বজন য পান্টর্মত র্াইমিামজমর্র  র্ত্বমক 50 যতাংয পেনন্ত হ্রাস করমত র্াসাউ কাউন্টি 
বব পাকন  স্থাপর্া়ে দটুি র্াইমিামজর্ বযাধর্ বযবস্থা স্থাপর্ করমে।  
  
এই উমদযাগটি পান্টর্র গুণগত মার্ উন্ন়ের্, আরও ববন্টয ন্টস্থন্টতযীল অ্বকাঠামমা সতন্টর, গুরুত্বপূণন 
সামুন্টেক সম্পদ রক্ষা এবং স্থার্ী়ে অ্র্নর্ীন্টতর উন্নন্টতসাধমর্ সাহােয করার একান্টধক প্রন্টি়োধীর্ 
কােনিমমর মমধয শুধুমাি একটি। বফডামরল কন্টমউন্টর্টি বডমভলপমমি ব্লক গ্রাি-ন্টডজাস্টার ন্টরকভান্টর 
(Community Development Block Grant-Disaster Recovery) তহন্টবমলর 4.5 ন্টবন্টল়ের্ সহকামর 
েরম আবহাও়োর সমম়ের জর্য ন্টর্উ ই়েকন মক প্রস্তুত কমর; গভর্নর পন্টরষ্কার পান্টর্ অ্বকাঠামমা়ে 3 
ন্টবন্টল়ের্ ডলার ন্টবন্টর্ম়োগ করমের্; উপকূলী়ে জমল বদযী়ে বযলন্টফমসর জর্সংখযা পুর্রুদ্ধার কমর লং 
আইলযামের পান্টর্র গুণমার্, অ্র্নর্ীন্টত এবং ন্টস্থন্টতস্থাপকতার উন্নন্টত করমত 10.4 ন্টমন্টল়ের্ ডলামরর 
প্রমেষ্টা বাস্তবা়ের্ করমের্; লং আইলযাে র্াইমিামজর্ অ্যাকযর্ প্ল্যার্ (Long Island Nitrogen 



 

 

Action Plan) এবং সাফলক কাউন্টি সু়েযার এিপযার্যর্ (Suffolk County Sewer Expansion)-
এর অ্ংযীদারমদর সামর্ কাজ কমর র্াইমিামজর্ দষূর্মকর ন্টবরুমদ্ধ অ্দমযভামব ল়োই কমর োমের্; 
একটি যন্টিযালী, আরও সবন্টেিযম়ে সামুন্টেক বাস্তুতন্ত্র ন্টবকামযর জর্য রামজযর কৃন্টিম ন্টরফ বপ্রাগ্রামমর 
বৃহিম প্রসারমক অ্গ্রসর করমের্; এবং ন্টর্উ ই়েকন মক পন্টরবন্টতন ত জলবা়েুর সামর্ খাপ খাইম়ে ন্টর্মত 
প্রস্তুত করমত ও পদমক্ষপ ন্টর্মত সহা়েতা করমত, জান্টতমক বর্তৃত্ব প্রদার্কারী অ্র্যার্য জলবা়েুগত 
উমদযামগর মমধয, ঐন্টতহান্টসক জলবা়েু বর্তৃত্ব এবং কন্টমউন্টর্টি সুরক্ষা ন্টবন্টধ (Climate Leadership 
and Community Protection Act) বাস্তবা়ের্ করমের্।  
  
বসম্বর্ট পবরম্বিে সংরক্ষণ কবমটি (Senate Environmental Conservation Committee)-র সভাপবত 
বসম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "দযমকর পর দযক ধমর বব পাকন  সযুম়েজ ন্টিটমমি প্ল্যামির 
বযাধর্কৃত ম়েলা পান্টর্ দ্বারা ওম়েস্টার্ন বব দনূ্টষত হম়ে ন্টবষাি হম়েমে এবং একসামর্, আমরা এই 
সৃজর্যীল সমাধার্টি প্রন্টতো়ে অ্ক্লান্ত পন্টরশ্রম কমরন্টে। আজমকর মাইলফলকটি আমামদর ভন্টবষযৎ 
প্রজমের জর্য ওম়েস্টার্ন বব-বক পুর্রুজ্জীন্টবত করার এক ধাপ কাোকান্টে এমর্মে।"  
  
বসম্বর্টর ের্ ই. ব্রুকস িম্বলর্, "লং আইলযামের ওম়েস্টার্ন বব পন্টরোলর্া ও সরুক্ষা একটি অ্তযন্ত 
গুরুত্বপূণন দান্ট়েত্ব বেটির অ্বযযই যীষন অ্গ্রান্টধকার ন্টহমসমব র্াকমত হমব এবং আজমকর ব াষণাটি 
একটি আর্ন্দদা়েক সম্মুখ পদমক্ষপ। এই কমনসূন্টেটি আমামদর জলাভূন্টমগুন্টলমক পুর্রূদ্ধার করমব এবং 
এর ফমল র্াইমিামজমর্র প্রম়োজর্ী়ে হ্রাস  টমব ো ওম়েস্টার্ন বব-বক জজন ন্টরত কমর েমলমে। গভর্নর 
কুওমমার বর্তৃমত্ব পান্টর্র গুণগত মার্ উন্নত করা, দক্ষ ও যন্টিযালী অ্বকাঠামমা সতন্টর করা, বৃহির 
পন্টরসমর ঝ়ে সরুক্ষা ন্টর্ন্টিত করা এবং আমামদর মলূযবার্ প্রাকৃন্টতক সম্পদ সরুক্ষা়ে গুরুত্বপূণন 
পদমক্ষপ বর্ও়ো হমে।"  
  
অোম্বসেবল সদসে বমবলসা বমলার িম্বলর্, "আন্টম উেন্টসত বে র্াসাউ কাউন্টি আইর্সভা বব পাকন  
পন্টরবহর্ প্রকমল্পর অ্র্না়েমর্ সাহােয করার প্রস্তাবটি অ্র্ুমমাদর্ কমরমে। আন্টম আর্ন্টন্দত বে প্রমতযমক 
আমামদর পান্টর্র গুণগতমামর্র উন্নন্টতর গুরুত্বপূণন লমক্ষয এক সামর্ কাজ করমে। ন্টবশুদ্ধ পার্ী়ে জল 
ন্টর্ন্টিত করা এবং আমামদর আন্টদম জলাভূন্টম এবং তীমর লাইর্গুন্টল ের্াের্ভামব অ্র্না়ের্ করা হমে 
তা ন্টর্ন্টিত করা লং আইলযামের ন্টস্থন্টতযীলতা এবং পন্টরমবযগত দী না়েু জর্য অ্পন্টরহােন।"  
  
অোম্বসেবল সদসে েবুড বিবফর্ িম্বলর্, "লং আইলযামের ওম়েস্টার্ন বব-র জমলর মামর্র ভন্টবষযমতর 
জর্য বব পাকন  পন্টরবহর্ প্রকল্প অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। আমামদর বাস্তুতমন্ত্রর উপমর র্াইমিামজর্ দষূমণর 
ক্ষন্টতকারক প্রভাবগুন্টল হ্রাস করার উমেমযয বব পাকন  সুযম়েজ ন্টিটমমি প্ল্যািটি বেমল সাজামর্া এবং 
সংন্টিষ্ট অ্বকাঠামমাগত উন্নীতকরমণর জর্য একটি সামন্টগ্রক প্রমেষ্টার যীষনন্টবন্দু হমে আজমকর ব াষণা। 
লং আইলযাে কন্টমউন্টর্টীগুমলামক যন্টিযালী করার উমেমযয দক্ষ সমাধার্ খুুঁজমত সরকামরর সকল 
স্তমরর একসামর্ কাজ করার এটি একটি ন্টর্খুুঁত উদাহরণ। গভর্নর কুওমমার বর্তৃমত্বর জর্য এবং োরা 
এই অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন প্রকল্পটিমক বাস্তমব রূপ বদও়োর জর্য একসামর্ কাজ কমরমের্ তামদর সকলমক 
ধর্যবাদ।"  
  



 

 

ে র  োম্পবস্টম্বডর সুপারভাইোর লরা বগম্বলর্ িম্বলর্, "টাউর্ অ্ফ বহম্পন্টস্টড-এ বান্ট়ের মান্টলক 
এবং বোট বযবসা়েীমদর জর্য বর্যা একটি উমেখমোগয ঝুুঁ ন্টক। ধারাবান্টহকভামব আমামদরমক ন্টর্রাপদ, 
যন্টিযালী এবং দক্ষভামব ন্টর্মনাণ করমত হমব, োর মমধয রম়েমে পান্টর্ বযাষর্ এবং আমামদর 
উপকূলী়ে কন্টমউন্টর্টিগুমলামক জমলাচ্ছ্বাস ও ব়ে ঝম়ের  টর্া বর্মক রক্ষা করার জর্য অ্তযন্ত 
গুরুত্বপূণন জলাভূন্টমরগুমলার পুর্ঃপ্রন্টতো। লং আইলযামের ভন্টবষযমত এই গুরুত্বপূণন ন্টবন্টর্ম়োমগর জর্য 
আন্টম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্ামত োই।"  
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