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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ররলগাবি ড্রম্বের সম্বে ঐবিহাবসক কৃবিম প্রিালপ্রাচীর রহম্পবিড বরফ ের্ন ন্ত
সম্প্রসারম্বের উম্ববাধর্ কম্বরর্

রহম্পবিড প্রিালপ্রাচীর ের্ন ন্ত ররল গাবি, টগম্বিাট ও বিল টারিাইর্ স্থােম্বর্র ফম্বল সামুবিক
আিাসস্থল িৃবি োম্বি এিং অঞ্চম্বলর মাম্বের িেিসা িা মাম্বের চাষ উন্নি হম্বি
ওম্বেলস ফাম্বগন া ররল কম্বেনাম্বরের্ বর্উ ইেকন বরফ রপ্রাগ্রামম্বক সহােিা করার জর্ে েবরম্বিে
সংরক্ষে বিভাগম্বক 75টি ররল গাবি উেহার প্রদার্ কম্বর
রিম্বটর কৃবিম প্রিালপ্রাচীর সম্প্রসারম্বের িৃ িীে িের লং আইলোম্বের অর্ন র্ীবিম্বক েবিোলী
কম্বর, ের্ন টর্ ও বিম্বর্াদম্বর্র সুম্বর্াগ িৃবি কম্বর
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন স্টেমের ইনিহামে ের্নর্ৃহৎ র্ৃ নিম প্রর্ালপ্রাচীমরর
েম্প্রোরমের িৃ িীয় র্র্ন উমবাধর্ র্মরমের্, এটি এর্টি শনিশালী, আরও বর্নচিযপূেন োমুনির্
র্াস্তুেংস্থার্ এর্ং নর্উ ইয়মর্ন র উপকূমলর মাে ও অ্র্যার্য োমুনির্ প্রােীর জর্য আশ্রময়র র্যর্স্থা
র্রার জর্য স্টেমের চলমার্ উম্যামগর অ্ংশ। গভর্নর কুওমমা পুর্র্নযর্হারম াগয উপা্ার্ স্টর্ৌশলগি
ভামর্ স্টমািাময়র্ র্রার নর্ম্ন শ ন্ময়মের্ - ার মমধয রময়মে ওময়লে ফামগনা স্টরল র্মপনামরশর্
( 75টি গানি ্ামর্র প্রথম) এর্ং 70 ফু ে নেমলর েগমর্াে, নর্উ ইয়মর্ন র নর্নভন্ন োমুনির্ প্রাে
উন্নি র্রমি এর্ং লং আইলযামের নর্মর্া্র্মূলর্ ও স্টেলাধুলা নফনশং ও ডাইনভং নশল্পগুনলমর্ উন্নি
র্রমি "স্টজর্" - হযাম্পমেড নরফ। স্টমািাময়মর্র প্রথম প নাময়র অ্ংশ নহমেমর্ আরও পমর্রটি
স্টরলগানি এর্ং এর্টি ইস্পাি োর্নাইর্ স্টহম্পনেড নরমফ র্ামামর্া হমর্।
"স্টেমের র্ৃ নিম প্রর্ালপ্রাচীর র্মনেূনচর এই েম্প্রোরে স্টফডামরল স্টর্িৃ মের অ্র্ুপনস্থনিমি পনরমর্শ
েংরক্ষে ও পুর্রুদ্ধামরর প্রনি নর্উ ইয়মর্ন র অ্্ময অ্ঙ্গীর্ামরর এর্টি প্রমাে া ক্রমাগি অ্রনক্ষি
র্াস্তুিমের স্বাস্থযমর্ নর্পন্ন র্মর িু লমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টহম্পনেড প্রর্ালপ্রাচীমর এই স্টরল
গানি এর্ং োগমর্াে ড্রমপর মাধযমম আমরা স্থার্ীয় অ্থনর্ীনিমর্ অ্নর্রি উজ্জীনর্ি র্রমি এর্ং
ভনর্র্যৎ প্রজমের জর্য এর্টি স্বাস্থযর্র োমুনির্ পনরমর্শ গমি িু লমি আমাম্র প্রমচষ্টা চানলময়
ানি।"
গভর্নর কুওমমা স্ট মর্ নর্ম্ন শ র্মরমের্ এনপ্রল 2018 োমল এর্ং অ্ভূ িপূর্ন, মানি-এমজনি েমন্বয়,
স্টেে পনরর্হে ্প্তর (Department of Transportation, DOT) স্টথমর্ পুর্র্নযর্হৃি উপর্রেগুনল,

নর্উ ইয়র্ন পাওয়ার অ্থনরটি (New York Power Authority, NYPA)/র্যার্াল র্মপনামরশর্
(Canal Corporation) এর্ং থ্রুওময় অ্থনরটি (Thruway Authority),অ্র্যার্য েরর্ারী ও
স্টর্েরর্ারী অ্ংশী্ারম্র মমধয, র্িু র্ র্যর্হার র্রা হমি এর্ং নর্উ ইয়মর্ন র র্ৃ নিম প্রর্ালপ্রাচীর
োইেগুনল নর্র্ামশ েহায়িা র্রা হমি।
2020 োমলর স্টেে অ্র্ স্টেে ভার্মে গভর্নর কুওমমা 12 টি নর্্যমার্ োইমের োিটি েম্প্রোরে
এর্ং লং আইলযাে োউেও আেলানির্ মহাোগমর চারটি র্িু র্ র্ৃ নিম প্রর্ালপ্রাচীর বিনর র্মর
নর্উ ইয়মর্ন র নর্্যমার্ প্রর্ালপ্রাচীমরর আয়ির্ নবগুে র্রমি প্রনিশ্রুনির্দ্ধ হময়মের্। এই েম্প্রোরে
2022 োমলর মমধয েম্পন্ন হমর্, ার ফমল এর্টি শনিশালী এর্ং আরও বর্নচিযময় োমুনির্
র্াস্তুিে হমর্।
নর্উ ইয়র্ন স্টেে নডপােনমমি অ্র্ এর্ভায়রর্মমিাল র্র্জারমভশর্ (Department of
Environmental Conservation, DEC) স্টেমের 12টি র্ৃ নিম প্রর্ালপ্রাচীর পনরচালর্া র্মর, ার
মমধয লং আইলযাে োউমে ্ুটি, স্টেে োউথ স্টর্মি ্ুটি এর্ং আেলানির্ মহাোগমর আেটি
প্রর্ালপ্রাচীর রময়মে। স্টহম্পনেড প্রর্ালপ্রাচীর, আেলানির্ মহাোগমরর স্টজাি নর্চ স্টেে পার্ন স্টথমর্
3.3 র্টির্যাল মাইল ্নক্ষমে অ্র্নস্থি এর্টি 744 এর্র প্রর্ালপ্রাচীর, স্ট োমর্ 50-72 ফু ে
গভীরিা রময়মে, পুর্র্নযর্হারম াগয উপা্ামর্র ের্মচময় োম্প্রনির্ েহীিা। নর্উ ইয়মর্ন র র্ৃ নিম
প্রর্ালপ্রাচীমরর অ্র্যাহি েম্প্রোরে লং আইলযামের প নের্, মাে ধরা এর্ং ডাইনভং নশল্পমর্
শনিশালী র্রমি গভর্নর কুওমমার প্রমচষ্টামর্ েমথনর্ র্মর।
প্রর্ালপ্রাচীর েম্প্রোরমের জর্য র্যর্হৃি উপা্ার্ স্টর্ৌশলগিভামর্ স্থাপর্ র্রা হমি এর্ং র্ঠির্,
স্টের্েই র্াঠামমা স্ট মর্- পাথর ও র্ংনক্রে অ্ন্তভুন ি র্রা হমি। DEC প্রর্ালপ্রাচীমরর জায়গায়
স্টমািাময়র্ হওয়ার আমগ েমুমির জীর্মর্ েম্ভার্য প্রভার্ র্মামি পুর্র্নযর্হারম াগয প্রর্ালপ্রাচীর
উপা্ার্ স্টথমর্ ্ূনর্ি প্াথন পনরষ্কামরর িত্ত্বার্ধার্ র্মর। স্টহম্পনেড প্রর্ালপ্রাচীমর স্টমািাময়র্
উপর্রমের মমধয রময়মে ওময়লে ফামগনা স্টরল র্মপনামরশর্ র্িৃন র্ DEC ্ার্ র্রা 16টি স্টরলগানি,
NYPA/র্যামর্ল র্মপনামরশর্ র্িৃন র্ েরর্রাহর্ৃ ি এর্টি ইস্পামির োর্নাইর্ এর্ং 70 ফু মের ইস্পাি
োগমর্াে, "স্টজর্।" এর্র্ার উপর্রে ও জাহাজগুনল েমুমির স্টমমেমি ভামলাভামর্ র্মে স্টগমল, র্ি
মাে স্ট মর্- ব্ল্যার্নফশ, ব্ল্যার্ নের্যাে, র্ড ও োমার ফ্লাউোর, র্িু র্ র্াঠামমার মমধয আর্ােস্থল
গমি স্টিালার জর্য আমে এর্ং র্ঠির্ আর্রমে পনরেি হওয়া প্রােী স্ট মর্- র্ার্নামর্লে, স্পঞ্জ,
অ্যানর্মমার্, প্রর্াল এর্ং নের্ুর্ স্টলমগ থামর্ এর্ং উপা্ার্টিমর্ আিান্ি র্মর। েমময়র োমথ
োমথ, এই পুর্র্নযর্হারম াগয র্রা র্াঠামমাগুনল এর্টি প্রার্ৃ নির্ প্রর্ালপ্রাচীমরর মমিা র্ােস্থার্ বিনর
র্রমর্।
2018 ও 2019 োমল হযাম্পনেড নরফটিমি স্টমািাময়র্ র্রা োমেীগুনল DOT, NYPA/র্যামর্ল
র্মপনামরশর্ (Canal Corporation), থ্রুওময় র্িৃন পক্ষ (Thruway Authority), নর্উ ইয়র্ন নেটি ডে
(New York City DOT) এর্ং টিউের-স্টপনরনর্ র্মপনামরশর্ (Tutor-Perini Corporation)
েরর্রাহ র্মরনেল এর্ং এর মমধয রময়মে:

•

•
•
•
•
•
•

োমর্র্ ড্রনিমজর স্টগেহাউে নর্নডং, নপময়র 7, নিজ োমপােন র্ংনক্রে, অ্র্যার্য
নডর্নমশর্ড ড্রনিজ ভর্র্ এর্ং র্ংনক্রমের র্াধােহ পুরমর্া নমল স্টর্নের্ ড্ররনিমজর
4.5 নমনলয়র্ পাউমের উপা্ার্
োিচনিশটি র্ংনক্রে-ভনিন ইস্পাি র্যাইেের্ ার ব্র্ঘনয 34 ফু ে প নন্ত পনরমাপ া
এর্েময় মূল নেটি আইলযাে স্টেিু মর্ েহায়িা র্মরনেল
োপ্পার্ নজ স্টেিু উপর্রে স্টমািাময়র্ র্ংনক্রে স্টরাড স্টডর্ পযামর্ল, র্ংনক্রে
োর্স্ট্রার্চার (র্লাম ও র্যাপ) এর্ং র্ংনক্রে পাইমপর স্তুপ অ্ন্তভুন ি
115 এর্ং 75 ফু ে উঁচুমি ্ুটি নডর্নমশর্ড ইনর র্যার্াল জাহাজ
্ুটি র্ি NYPA োরর্াইর্ রার্ার স্টমাে 140 ের্
চারটি DOT স্টেিু ট্রাে এর্ং
োমর্র্ োপ্পর্ নজ স্টেিু র্ংনক্রে নডনর্ং, স্টেিু োমপােন এর্ং পাইমপর স্তুপ েমন্বময়
গঠিি উপা্ার্

DEC কবমের্ার রিবসল রসম্বগাস িম্বলর্, "ট্রাম্প প্রশাের্ ের্ েনক্রয়ভামর্ পনরমর্শগি উম্যামগর
ন্মর্ েুঁ র্মের্, িের্ গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়মর্ন র পনরমর্শমর্ অ্োনধর্ার ন্মির্ এর্ং অ্র্যার্য
স্টেেগুনলর জর্য এটির মার্ নর্ধনারে র্রমের্। নর্উ ইয়মর্ন র োমুনির্ আর্াে ও েংস্থার্ প্রচু র
নর্মর্া্র্মূলর্ েুম াগ প্র্ার্ র্মর এর্ং নর্্যমার্ প্রর্ালপ্রাচীর প্রোরে ও র্িু র্ প্রর্ালপ্রাচীর বিনরর
জর্য গভর্নমরর প্রনিশ্রুনিেহ, আমাম্র স্টেে এর্টি স্বাস্থযর্র, আরও প্রাের্ন্ত এর্ং নর্নভন্ন োমুনির্
পনরমর্মশর প্রনি প্রনিশ্রুনি র্জায় স্টরমেমে া উপকূলীয় েম্প্র্াময়র অ্থনর্ীনিমি অ্র্্ার্ রামে।
উপরন্তু, আনম ওময়লে ফামগনা স্টরল র্মপনামরশর্ (Wells Fargo Rail Corporation)-স্টর্ ধর্যর্া্
জার্ামি চাই নর্উ ইয়মর্ন র চলমার্ প্রর্ালপ্রাচীর েম্প্রোরমের জর্য িাম্র উ্ার এর্ং স্টের্েই
স্টরলগানি ্ামর্র জর্য।"
বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর রপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বিিন াবহ কমন কিনা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা
আর্ার জানির প্রমচষ্টার স্টর্িৃ ে ন্মির্ ামি আমাম্র প্রার্ৃ নির্ আর্ােস্থল েুরনক্ষি থামর্ এর্ং
আগামী প্রজমের জর্য েমৃদ্ধ হয়। NYPA এর্ং র্যার্াল র্মপনামরশর্ (Canal Corporation) নর্উ
ইয়মর্ন র র্ৃ নিম প্রর্ালপ্রাচীর েম্প্রোরমে প্রনিশ্রুনির্দ্ধ ামি আমরা আমাম্র স্টেমের োমুনির্
র্াস্তুিমের উন্নয়র্ অ্র্যাহি রােমি পানর এর্ং েম্প্রোনরি নর্মর্া্র্ও প ে
ন মর্র মাধযমম স্থার্ীয়
অ্থনর্ীনিমর্ চাঙ্গা র্রমি পানর।"
ওম্বেলস ফাম্বগন ার োিবলক অোম্বফোম্বসন র ভাইস রচোরমোর্ বিল রডবল িম্বলর্, "জলর্ায়ু পনরর্িন র্
আমাম্র েমময়র ের্মচময় র্ি চযামলঞ্জ এর্ং ওময়লে ফামগনা আমাম্র েম্প্র্ায়মর্ এর েম্ভার্য প্রভার্
স্টমার্ামর্লায় োহা য র্রার উপর মমর্াম াগ প্র্ার্ র্মরমে। লং আইলযামের উপকূমল এর্টি র্ৃ নিম
প্রর্ালপ্রাচীর বিনরর জর্য আমাম্র স্টরল গানিগুনল ্ার্ র্রা এর্টি উদ্ভার্র্ী পদ্ধনি া পনরমর্শগি
স্টের্েই এর্ং উন্নি জীর্বর্নচিযমর্ েমথনর্ র্রমি ওময়লে ফামগনার প্রমচষ্টার োমথ োমঞ্জেযপূে।
ন এই
অ্ঞ্চমলর পনরমর্শ ও অ্থনবর্নির্ ভনর্র্যমি এর্টি স্মােন নর্নর্ময়াগ নহমেমর্ এই প্রর্ল্পমর্ েহায়িা
র্রমি স্টপমর আমরা গনর্নি।"

2020 োমলর এনপ্রল মামে DEC র্ৃ নিম প্রর্ালপ্রাচীর র্মনেূনচর জর্য এর্টি েম্পূরর্ স্টজমর্নরর্
এর্ভায়রর্মমিাল ইমপযাক্ট স্টেেমমি (Supplemental Generic Environmental Impact
Statement,SGEIS) চূ িান্ত র্মর। SGEIS নর্উ ইয়মর্ন র উপকূল র্রার্র প্রর্ালপ্রাচীর োইমের
েম্প্রোরে, নর্মনাে ও অ্র্যাহি র্যর্হামরর প্রস্তার্ র্মরমে। প্রথম স্টজমর্নরর্ এর্ভায়রর্মমিাল
ইমপযাক্ট স্টেেমমি (Generic Environmental Impact Statement, GEIS) এর্ং র্ৃ নিম
প্রর্ালপ্রাচীর পনরর্ল্পর্া 1993 োমল উন্নি র্রা হয়।
নর্উ ইয়মর্ন র স্টমনরর্ েংস্থার্েমূহ স্টেমের অ্থনর্ীনির জর্য গুরুেপূেন, প্রায় 350,000 চার্নরর
র্যর্স্থা র্মর এর্ং প নের্, মাে ধরা ও অ্র্যার্য নশমল্পর মাধযমম র্হু নর্নলয়র্ ডলামরর স্টজাগার্
স্ট্য়। এই অ্ঞ্চমল 500,000 এরও স্টর্নশ অ্যাংলার গভন র্মরর উম্যামগর েুনর্ধাগুনল েহে র্রমর্ এর্ং
এই অ্ঞ্চমলর ক্রমর্ধনমার্ োমুনির্ অ্থনর্ীনিমর্ েহায়িা র্রমর্ া লং আইলযামের স্টমাে নজনডনপ
(Gross Domestic Product, GDP) এর প্রায় 9.7 শিাংশ অ্র্্ার্ রামে।
র্ৃ নিম প্রর্ালপ্রাচীর নর্মনাে গভর্নর কুওমমার মাে ও নশর্ামরর উম্যামগর জর্য নর্উ ইয়র্ন স্টোলা
(NY Open for Fishing and Hunting Initiative) উম্যামগর অ্ংশ, া হমলা স্টেে ও স্টেমের
র্াইমর থার্া পুরুর্ ও মনহলা স্টেমলায়ারম্র জর্য নর্মর্া্র্মূলর্ র্া নক্রম উন্নি র্রার এর্ং োরা
স্টেমের প নেমর্র েুম াগ র্ৃনদ্ধ র্রার এর্টি প্রমচষ্টা। DEC এর র্ৃ নিম প্রর্ালপ্রাচীর স্টপ্রাোম েম্পমর্ন
আরও িমথযর জর্য DEC এর ওময়র্োইে নভনজে র্রুর্।
নর্উ ইয়মর্ন র র্ৃ নিম প্রর্ালপ্রাচীর স্টপ্রাোম োমুনির্ র্াস্তুিে ও অ্থনর্ীনির পুর্রুদ্ধামরর জর্য
গভর্নমরর প্রনিশ্রুনির এর্টি উ্াহরে মাি। র্ৃহত্তম অ্ফমশার র্ায়ুচুনির োমথ নমনলি হময় পনরমর্শ
রক্ষা িহনর্ল ও নর্শুদ্ধ পানর্ পনরর্াঠামমা আইমর্ (Environmental Protection Fund and Clean
Water Infrastructure Act) স্টরর্ডন নর্নর্ময়াগ, অ্ফমশার নড্রনলং-এর ওপর নর্মর্ধাজ্ঞা, এই র্ীমোর্
প্রজানিরক্ষার জর্য পােন নের্ র্যর্হার নর্নর্দ্ধ র্রার জর্য 'র্াঙ্কার নর্ল' পাে, লং আইলযাে
স্টশলনফশ পুর্রুদ্ধার উম্যাগ এর্ং পানর্র মার্ রক্ষা এর্ং উন্নি র্রার অ্র্যার্য র্মনেচ
ূ ী, গভর্নমরর
প্রমচষ্টা ের্ল নর্উ ইয়র্ন র্ােীম্র জর্য এর্টি পনরষ্কার ও স্বাস্থযর্র োমুনির্ পনরমর্শ উপলনি
র্রমে।
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