অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/14/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা স্টেট জুম্বে স্টেম্বের সিম্বেম্ব়ে িে সমবিত িাসস্থার্ এিং পাবর্ পুর্রুদ্ধার প্রকম্বের
স্ট াষণা বেম্ব়েম্বের্

স্টেট জুম্বে সামুবিক এিং স্বােু পাবর্র সংকটপূণন িাসস্থার্ম্বক পুর্রুদ্ধাম্বরর উম্বেম্বেে "মা প্রকৃবতম্বক
পুর্রূজ্জীবিত করুর্" (Revive Mother Nature) উম্বেোম্বগর প্রস্তাি কম্বর - স্টেটি 2020 সাম্বলর স্টেট
অফ েো স্টেট ভাষম্বণর (State of the State) সম়ে সম্পূণন উম্বমাবেত হও়োর অম্বপক্ষা়ে থাকা
একটি সাহসী স্টপ্রাগ্রাম্বমর অংে
বর্উ ই়েকন েহম্বরর পাবর্ পুর্রুদ্ধাম্বর স্টিালোর স্টেম্বটর েলমার্ প্রম্বেষ্টা়ে হাডসর্ র্েীম্বত কম্ব়েক
হাজার বির্ুক োোর মাধ্েম্বম এই উম্বেোগম্বক স্টিগিার্ কম্বরম্বে
হাডসর্ র্েী পাকন ইেু ়োবর (Hudson River Park Estuary)স্টত বমবল়ের্ বমবল়ের্ বির্ুক প্রম্বিে
করাম্বর্া এিং ব্রঙ্কস র্েীর সাউন্ডবভউ পাম্বকন েহম্বরর িৃহত্তম প্রিালপ্রােীর পুর্রুদ্ধার করম্বত 2.88
বমবল়ের্ মাবকনর্ ডলার সহা়েতা
র্তু র্ প্রকেগুবল স্টেম্বটর সিন াবধ্ক স্টেলবফে পুর্রুদ্ধার উম্বেোম্বগর বভবত্তম্বত গম্বে উম্বেম্বে ো পাবর্র
গুণগতমার্ উন্নত কম্বর, সামুবিক প্রাম্বণর উন্ন়ের্ টা়ে এিং উপকূলী়ে প্রাণেবি িধ্ন র্ কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে তিতর্ িাাঁর 2020 সামের ঘেট অ্ফ দ্যা
ঘেট ভাষমণ ঘেটব্যাপী জেজ ব্াসস্থার্ পুর্রায় স্থাপর্ ও পুর্রুদ্ধার করার উমেমযয সব্ে, ঘদ্যমক
ঘর্িৃ ত্বাদ্ার্কারী উমদ্যামগর পতরকল্পর্া প্রদ্ার্ করমব্র্। গভর্নর-"মা প্রকৃ তিমক পুর্রূজ্জীতব্ি করুর্"
র্ামম উমদ্যামগর ঘপ্রাগ্রামটিমক তর্উ ইয়কন তসটির হাডসর্ তরভার পামকন র একটি ইমভমে - েক্ষ েক্ষ
তির্ুক পুর্রায় প্রমব্য করামর্ার পদ্মক্ষমপর মমযয একটি - হাজার হাজার ঘপার্া ঘযেতফময ভরা
একটি 275 পাউন্ড গযাতব্য়র্ খাাঁচার উন্মুক্তকরমণর মাযযমম এই পাকন ঘেমক ইেু য়াতরর্ অ্ভয়ারমণযর
চার একর জতম পুর্রুদ্ধামর সহায়িা করার উমেমযয প্রাক প্রদ্যনর্ কমরতেমের্।
"অ্তযক গুরুত্বপূণন মাে এব্ং তির্ুক পুর্রুদ্ধামরর প্রমচষ্টা অ্ন্তভুন ক্ত োকা আমামদ্র র্িু র্ জেজ
ব্াসস্থার্ পুর্রুদ্ধামরর উমদ্যাগ জার্ুয়াতরমি ঘেট অ্ফ দ্যা ঘেমট সম্পূণনরূমপ ব্তণনি হমব্ এব্ং এটিই
হমব্ জািীর প্রেম আর এটি হমব্ ঘেটব্যাপী সব্মচময় সব্ে এব্ং সব্নাতযক প্রগতিযীে
কমনসূতচ", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘর্িৃ ত্ব দ্ামর্র জর্য ঘফডামরে সরকামরর অ্মপক্ষায় ব্মস োকা

ঘব্াকামমা হমব্ - তর্উ ইয়কন এখর্ আমামদ্র পতরমব্য রক্ষায় এব্ং আমামদ্র প্রাকৃ তিক সম্পমদ্র েত্ন
তর্মি কাজ করমে।"
র্িু র্ কমনসতূ চ জোভূ তম এব্ং ঘর্ৌপে রক্ষা এব্ং পুর্রুদ্ধার করমব্ এব্ং তর্উইয়মকন র 12 টি তফয
হযাচাতরমি ওয়ােআই, ট্রাউট, এব্ং সযামমর্র মমিা ঘেমটর স্বাদ্ুপাতর্র ঘপাটনতফমযর জর্সংখযা
ব্াডামর্ার জর্য গুরুত্বপূণন তব্তর্ময়াগ েুক্ত করমব্ এব্ং আগামী দ্য ব্েমর তর্উ ইয়কন হারব্ামর তির্ুক
পুর্রুদ্ধার করমব্ এব্ং েং আইেযামন্ড ঘযেতফয পুর্রুদ্ধামরর ব্িন মার্ উমদ্যাগমক তিগুণ করমব্।
দ্যনর্ােীরা তর্উ ইয়কন মক একটি তব্শ্বমামর্র মাে যরার গন্তব্য তহসামব্ স্বীকৃ তি প্রদ্ার্ কমর িা তর্তিি
করার উমেমযয একটি তযক্ষার উপাদ্ার্ োকমব্। ঘেমটর জেজ আব্াসস্থে পুর্রুদ্ধার জেব্ায়ু
পতরব্িন র্ এব্ং িীব্র আব্হাওয়ার মুমখ কতমউতর্টিগুমোমক িামদ্র প্রাণযতক্ত ব্ৃতদ্ধ করমি সহায়িা
করমব্।
হাডসর্ র্দ্ী পামকন র ইেু য়াতরর্ অ্ভয়ারণয পতরচাের্া
পুর্রুদ্ধার উমদ্যাগমক সমেনর্ করার জর্য, তর্উ ইয়কন
এব্ং এই সাফেযমক অ্ব্যাহি রাখমি ও ব্রংক্স র্দ্ীমি
ঘেট প্রমচষ্টামক সহায়িা করার উমেমযয গভর্নর 2.8
কমরমের্।

পতরকল্পর্া এব্ং ঘেমটর তব্স্তৃ ি ঘযেতফয
হারব্ামর সামুতিক আব্াস পুর্রুদ্ধার করমি
সাউন্ডতভউ পাকন তির্ুমকর সম্প্রসারমণর জর্য
তমতেয়র্ মাতকন র্ ডোমরর িহতব্েও ঘ াষণা

আজমকর ঘ াষণায় হাডসর্ র্দ্ী পামকন র ইেু য়াতরর্ অ্ভয়ারমণয 5 ঘেমক 10 তমতেয়র্ তির্ুমকর জর্য
প্রায় পাাঁচ একর উন্নি আব্াসস্থে তিতর করমি সহায়িা করার উমেমযয 1.5 তমতেয়র্ ডোমরর
মূেযর্ িহতব্মের কো অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। এর ব্াইমর, ভতব্ষযৎ ব্াসস্থামর্র উন্নতিসাযমর্র মমযয
োকমি পামর তরফ ব্ে স্থাপর্, আজমক গভর্নমরর ঘদ্য়া িু তড ঘেমর্ গযাতব্য়র্ িু তড, এব্ং
ঘজটিগুমোর মমযয ব্াসস্থার্ কতরডর তিতর করার উমেমযয পুর্ব্নযব্হৃি ঘযে, পাযাপাতয পতরমব্যগি
ইমটর মাযযমম পাইতেংমক ব্াাঁযাই করা, িামরর জাে, তির্ুক সহ ব্াময়া-িু পতড। পাকন টি ইমিামমযযই
তর্উ ইয়কন তসটিমি তির্ুমকর খাচার সব্মচময় ব্ড স্থার্। এোডা, পাকন টি পামকন র ঘজটির 32টি পাইে
ঘক্ষত্রগুমোর পাইতেং এর চারপাময 12টি তির্ুক ঘমাডক পৃেকভামব্ পরীক্ষামূেক প্রময়াগ
কমরমে। তযক্ষক, তযক্ষােী এব্ং কতমউতর্টি পামকন র পাতর্মি অ্ব্তস্থি 15টি তির্ুক গমব্ষণা ঘকন্দ্র
পেনমব্ক্ষণ করমি সহায়িা কমর।
"আমরা পাতর্র গুণগিমার্ উন্নি ও সুরক্ষার উমেমযয আমামদ্র প্রমচষ্টার অ্ংয তহসামব্ তর্উইয়মকন র
সামুতিক এব্ং স্বাদ্ু পাতর্র আব্াস পুর্রুদ্ধামর প্রতিশ্রুতিব্দ্ধ", স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবথ স্টহােু ল
িম্বলর্। "এই জাতিমক ঘর্িৃ ত্বদ্ার্কারী উমদ্যাগটি জোভূ তম এব্ং ঘর্ৌপমের দ্ী নমময়াদ্ী গুণগি মার্
তর্তিি করমি এব্ং স্বাদ্ু পাতর্র মামের জর্সংখযা ব্ৃতদ্ধমি সহায়িা করমব্। ঘেমটর জেজ আব্াসস্থে
পুর্রুদ্ধার করা আমামদ্র প্রাণযতক্ত ব্ৃতদ্ধ, জেব্ায়ু পতরব্িন মর্র তব্রুমদ্ধ েডাই, এব্ং তর্উ ইয়কন মক
মাে যরা এব্ং পেনটমর্র জর্য তব্শ্ব-মামর্র গন্তব্য তহসামব্ এতগময় তর্ময় োওয়ার আমামদ্র েক্ষযমক
পতরপূণন কমর।"

2018-19 সামের 50 তমতেয়র্ মাতকন র্ ডোমরর ঘেট ব্ামজট সহ উমেখমোগয ঘেট তব্তর্ময়ামগর
মাযযমম, হাডসর্ র্দ্ী পাকন মযার্হাটমর্র পতিম তদ্ক রূপান্ততরি কমরমে এব্ং র্দ্ী সমরাব্র ইিযাতদ্র
সতন্নতহি যহরাঞ্চমের (Waterfront) তব্পুে প্রাকৃ তিক সম্পমদ্ জর্সাযারমণর প্রমব্যাতযকার ব্ৃতদ্ধ
কমরমে। কাতির সব্মচময় দ্ী ন র্দ্ী সতন্নতহি এই পাকন টিমি, একটি 400-একর ইেু য়াতরর্ অ্ভয়ারণয
রময়মে ো জেজ আব্াসস্থে সংরক্ষণ এব্ং উন্নি করার জর্য ব্হুপাতক্ষক পতরচাের্ পতরকল্পর্া িারা
অ্র্ুমমাতদ্ি এব্ং েক্ষ েক্ষ তর্উ ইয়কন ব্াসী োরা প্রতি ব্ের উপমভাগ কমর িামদ্র জর্য ইেু য়াতরর্
পতরমব্মযর সমচির্িা এব্ং রক্ষণামব্ক্ষমণর দ্াতয়মত্বর অ্গ্রগতিসাযমর্ সহায়িা কমর। তর্উ ইয়কন ঘেটএর সমে কাজ করমি চমেমে হাডসর্ তরভার পাকন ট্রাে এব্ং এস্তায়ারীর্ অ্ভয়ারণয মযামর্জমমে
প্ল্যার্ তর্তিি করার ঘক্ষমত্র িার অ্ংযীদ্ার সম্পূণন এব্ং সামুতিক অ্ভয়ারণয সুরতক্ষি। ঘযেতফয
পুর্রুদ্ধার কমনসূচী এব্ং 2030 সামের মমযয অ্ভয়ারমণযর 50 একর জতমমি েক্ষ েক্ষ অ্তিতরক্ত
তির্ুক তব্মুক্ত করার চূ ডান্ত েমক্ষযর মমিা উমদ্যামগর তব্ষময় ঘে গুরুত্বপূণন অ্গ্রগতি হময়মে ঘসটিমক
প্রতিফতেি করমি ব্িন মামর্ ব্যব্স্থাপর্া পতরকল্পর্াটি আপমডট করা হমে।
এোডা, ঘেমটর পতরমব্য সংরক্ষণ িহতব্ে (Environmental Protection Fund) ঘেমক প্রায় 1.4
তমতেয়র্ মাতকন র্ ডোর ঘব্রার্স র্দ্ীর মুমখ তব্তেয়র্ ওময়োর প্রকমল্পর (Billion Oyster Project,
BOP) সাউন্ডতভউ পাকন তির্ুমকর আব্াস পুর্রুদ্ধারমক সহায়িা করমব্। তর্উ ইয়কন তসটির ব্ৃহত্তম
এই প্রব্ােপ্রাচীরটি, সম্পূণরূ
ন মপ ঘযষ হমে পাাঁচ একর পেনন্ত সম্প্রসাতরি হমব্। এটি প্রতিতদ্র্ 30
তমতেয়র্ গযাের্ জে তফল্টাতরং এব্ং পাশ্বনব্িী অ্ঞ্চমের জর্য উমেখমোগয িমডর প্রতিমরামযর সুরক্ষা
সরব্রাহ করা সহ গুরুত্বপূণন পতরমব্যগি সুতব্যা প্রদ্ার্ করমব্। েতডময় ঘদ্য়া র্িু র্ ঘযেতফয গভর্নর
মাতরও এম. কুওমমা তব্রজ সহ তব্তেয়র্ তির্ুক প্রকমল্পর মাযযমম সমুি অ্ঞ্চমে ইমিামমযয তব্মুক্ত করা 30
তমতেয়র্ তির্ুকগুমোর সামে েুক্ত হমব্। ইতিমমযয, এই তির্ুকগুমো প্রায় 20 তট্রতেয়র্ গযাের্ পাতর্
ঘযাযমর্ সহায়িা কমরমে, সামতগ্রক জমের গুণগিমামর্র উন্নতি করমি 72,500 পাউন্ড র্াইমট্রামজর্মক
অ্পসারর্ কমরমে এব্ং ব্জনয হ্রাস করমি ও র্িু র্ তির্ুক ব্ৃতদ্ধমি সহায়িা করমি 1.3 তমতেয়র্
পাউন্ড ঘযে পুর্ব্নযব্হার কমরমে।
সাউন্ডতভউ প্রকল্পটিমক অ্ংযীদ্ারমদ্র একটি ঘজাট িারা ঘর্িৃ ত্ব প্রদ্ার্ করা হয় োমদ্র মমযয অ্ন্তভুন ক্ত
রময়মে তর্উ ইয়কন ব্ন্দর ফাউমন্ডযর্ (The New York Harbor Foundation), তর্উইয়কন হারব্ার
স্কু ে (New York Harbor School), তব্তেয়র্ তির্ুক প্রকল্প, হাডসর্ র্দ্ী ফাউমন্ডযর্ (Hudson
River Foundation), এর্ওয়াই/এর্মজ ঘব্তকপার (NY/NJ Baykeeper), রতকং দ্য ঘব্াট
(Rocking the Boat), এর্ওয়াইতস পাকন স (NYC Parks), এব্ং ব্রঙ্কস তরভার অ্যাোময়ন্স
(Bronx River Alliance)। এোডা, প্রকল্পটি আমযপামযর স্কু ে এব্ং কতমউতর্টির কামে তির্ুক
পুর্রুদ্ধারমক ঘকন্দ্র কমর খাাঁটি, র্াগতরক তব্জ্ঞার্ সংক্রান্ত প্রতিমোতগিাগুমোমি অ্ংয ঘর্ওয়ার একটি
অ্র্র্য সুমোগ ঘদ্য় ো পরব্িী পাাঁচ ব্েমরর যমর পতরচাতেি হমব্। এই ঘপ্রাগ্রামটি ঘকব্েমাত্র হাজার
হাজার তযক্ষােীমক স্থার্ীয় সামুতিক পতরমব্মযর সামে অ্েনব্হ উপাময় পতরচয় কতরময় ঘদ্মব্ িাই র্য়,
এটি সমুি তব্জ্ঞার্, প্রেুতক্ত এব্ং প্রমকৌযমে উচ্চ ঘব্িমর্র এব্ং সম্মার্ীি কমনজীব্মর্র পে তিতর
করমব্।

বডপাটনম্বমন্ট অি এর্ভা়েরর্মম্বর্টাল কর্জারম্বভেম্বর্র (Department of Environmental
Conservation, DEC) কবমের্ার স্টিবসল স্টসম্বগাস িম্বলর্, "মূেি গভর্নর কুওমমা এব্ং ব্িন মামর্
আমরা সমেনর্ করতে এমর্ ঘপ্রাগ্রামগুতেমি আমামদ্র অ্মর্ক অ্ংযীদ্ারমদ্র করা তব্জ্ঞ এব্ং উদ্ভাব্র্ী
পতরমব্যগি তব্তর্ময়ামগর কারমণ তর্উ ইয়মকন র জেসীমা প্রাণ তব্তচমত্র ভরপুর, ো কময়ক দ্যমকর
মমযয আর ঘদ্খা োয়তর্। মাে এব্ং তির্ুক োকা তর্উ ইয়মকন র জোভূ তম এব্ং জেপমের পুর্রুদ্ধার
ঘেট জুমড কতমউতর্টিগুমোমক স্বাস্থকর মাে এব্ং ঘযেতফয - আমামদ্র পাতর্ ঘেমক দ্ূষণ পতরমযাযর্
ঘেমক শুরু কমর, উপকূেীয় িমডর ঘর্তিব্াচক প্রভামব্র তব্রুমদ্ধ অ্তিতরক্ত প্রাণযতক্ত ঘদ্য়ার মি ঘে চমৎকার উপকারীিাগুমো প্রদ্ার্ করমি পামর িা সরব্রাহ করার একটি কােনকর পে।"
স্টেম্বটর পাকনস (State Parks)-এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "আমামদ্র জেজ ব্াসস্থার্
পুর্রুদ্ধার করা পূমব্নর ঘেমকামর্া সমময়র চাইমি অ্মর্ক ঘব্তয গুরুত্বপূণন এব্ং গভর্নর কুওমমামক
যর্যব্াদ্ োর কারমর্ এটি আরও ঘব্তয কমর জর্সাযারমণর স্বীকৃ তি অ্জন র্ করমে। ঘেট পাকন ও
ঐতিহাতসক স্থার্ এম্পায়ার ঘেট (Empire State) জুমড অ্মর্ক মূেযব্ার্ ও তব্তচত্রযপূণন উতদ্ভদ্,
প্রাণী ও প্রজাতির ব্াসস্থার্ প্রদ্ার্ কমর। এই প্রাকৃ তিক প্রতক্রয়াগুমোর পুর্রুদ্ধার আমামদ্র পাকন এব্ং
কতমউতর্টির জর্য গুরুত্বপূণন পতরমব্যগি পতরমষব্া তর্ময় আমস। এই তব্তচত্রযময় সম্পদ্গুমোমক
আমামদ্র রক্ষা করা গুরুত্বপূণন, োমি কমর িারা ব্াস্তুিমে এই মূেযব্ার্ অ্ব্দ্ার্ ব্জায় রাখমি
পামর।"
সামুতিক আব্াস পুর্রুদ্ধার, পাতর্র গুণগিমার্ উন্নি করা, উপকূেীয় প্রাণযতক্ত ব্ৃতদ্ধ এব্ং স্থার্ীয়
অ্েনর্ীতিমক সহায়িা করার উমেমযয এই িহতব্ে এব্ং তির্ুক তব্মুক্তকরণ হে ঘেমটর অ্িযন্ত
গুরুত্বপুণন ঘযেতফয পুর্রুদ্ধামরর প্রমচষ্টার সব্নমযষিম উপাদ্ার্। 179 তমতেয়র্ পেনন্ত স্থার্ীয়ভামব্ ব্ড
হওয়া এব্ং চাষকৃ ি ঘযেতফয, ঘপার্া এব্ং পূর্নব্য়ষ্ক ঘযেতফমসর মজুমদ্র পাাঁচটি অ্ভয়ারণয প্রতিষ্ঠা করার
উমেমযয গভর্নমরর 10.4 তমতেয়র্ মাতকন র্ ডোমরর েং আইেযান্ড ঘযেতফয পুর্রুদ্ধার প্রকল্প (Long

Island Shellfish Restoration Project, LISRP) স্থাপমর্র কাজও চেমে। কমর্নে ঘকাঅ্পামরটিভ
এক্সমটর্যর্ (Cornell Cooperative Extension), েতর্ ব্রুক তব্শ্বতব্দ্যােয় (Stony Brook
University), ঘপৌরসভা ও ঘস্বোমসব্ক সংস্থার সহমোতগিায় েং আইেযান্ড ঘযেতফয পুর্রুদ্ধার প্রকল্প
তডপাটনমমে অ্ব্ এর্ভায়রর্মমর্টাে কর্জারমভযমর্র ঘর্িৃ মত্ব পতরচাতেি হমে এব্ং ইমিামমযয েং
আইেযামন্ডর একটি ঘযেতফয অ্ভয়ারমণয েক্ষ েক্ষ ঘপার্া এব্ং প্রাপ্তব্য়স্ক ক্ল্যাম এব্ং তির্ুক
তব্মুক্তকরমণ উমেখমোগয অ্গ্রগতি অ্জনর্ কমরমে। িারা পাতর্র গুণগিমার্ উন্নি করমি, ক্ষতিকারক
তযব্ামের উমন্মষমক প্রযমর্ করমি, ঘদ্যীয় ঘযেতফমযর জর্সংখযা পুর্রুদ্ধামর, জীব্বব্তচত্রয ব্ৃতদ্ধমি এব্ং
উপকূেীয় সম্প্রদ্াময়র প্রাণযতক্তমি উৎসাহ প্রদ্ামর্র জর্য কাজ কমর। এোডা, িুাঁ তকপূণন অ্ল্পব্য়ষ্ক
ঘোমকমদ্র জর্য জামাইকা ঘব্ (Jamaica Bay)-ঘি উপকূে এব্ং ব্াসস্থার্ পুর্রুদ্ধার প্রমচষ্টা সম্পমকন জার্ার
সুমোগ ব্ৃতদ্ধ এব্ং 9,500 এরও ঘব্যী তযক্ষােীমদ্রমক তির্ুমকর ব্াসস্থার্ পুর্রুদ্ধার ও েযাটার্ আইেযান্ড
তেতভং ঘব্রকওয়াটারস প্রমজক্ট (Staten Island Living Breakwaters Project)-র সামে পতরতচি কতরময়
ঘদ্য়ার মাযযমম গভর্নমরর গুরুত্বপূণন ব্রুকতের্ উমদ্যামগর (Vital Brooklyn) অ্ংয তহমসমব্, ঘেট
িহতব্মের 200,000 মাতকন র্ ডোর, তব্তেয়র্ তির্ুক প্রকল্প-এর স্কু ে-তভতত্তক পাঠ্যসুতচ সম্প্রসারমণ সাহােয
করমে।
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