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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বি পাকন ির্জনে পাবর্ বোধর্াগাম্বর 19.6 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর জর্জি পুবি
অপসারণ িেিস্থা সম্পন্ন হওয়ার ব াষণা কম্বরম্বের্

র্তু র্ বসম্বেম এখর্ চালু এিং ির্জনে পাবর্ বেম্বক 40 েতাংে বমাট র্াইম্বরাম্বর্জর্ অপসারণ করম্বে
বেট বডবভের্ অফ বহামলোন্ড বসবকউবরটি অোন্ড ইমাম্বর্জনবি সাবভনম্বসস কততন ক পবরচাবলত
বফডাম্বরল পািবলক অোবসেোি ফাবন্ডং এর মাধেম্বম প্রকল্প অর্ুদার্প্রাপ্ত
প্রকল্প সমাবপ্ত পবিম বি এর বস্থবতেীলতা উম্বদোম্বগ উম্বেখম্ব াগে মাইলফলক বচবিত কম্বরম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ বে পার্ন েজন য পানর্ ব াধর্াগামরর র্তু র্ 19.6 নমনিয়র্ মানর্ন র্
ডিামরর জজে পুনি অ্পসারণ েযেস্থা সম্পন্ন র্রার র্থা ব াষণা র্মরমের্- 1949 সামি র্াজ শুরু
র্রার পর বথমর্ এই প্ল্যামের সেমেময় উমেখম াগয পনরমে গত উন্নয়র্। এই েযেস্থা েতন মামর্ োিু
আমে এেং েজন য পানর্ বথমর্ 40 তাংম র বেন র্াইমরামজর্ অ্পসারণ র্রা হমে, ার মামর্
অ্নতনরক্ত 5,000 পাউন্ড র্াইমরামজর্ আর বরর্ল্ডস েযামর্মি বেম়ে বেওয়া হমে র্া। এটি শুধুমাত্র
মাে ধরা, সাাঁতার এেং অ্র্যার্য নেমর্াের্মূির্ র্া নক্রমমর জর্য পানর্র মার্ উন্নত র্রমে র্া, েরং
সাউথ ব ার েরাের হাজার হাজার োন়ের মানির্মের জর্য েৃহত্তর সুরক্ষা প্রোর্ র্রমে ারা
ওময়স্টার্ন বে এর বর্ার্া পানর্র বঝাপঝাম়ের উপর নর্ভন র র্মর ঝম়ের বেউময়র োধা নহমসমে র্াজ
র্রা এেং ের্যা র্মামর্ার জর্য।
"আমামের েজন য পানর্ অ্ের্াঠামমার এই র্তু র্ সংম াজর্ নর্উ ইয়র্ন বস্টমের আমগর বেময় ভামিাভামে
গম়ে বতািার আমরর্টি উোহরণ া শুধু আমামের স্বাস্থযমর্ রক্ষা র্মর র্া, েরং আমামের মূিযোর্
প্রার্ৃ নতর্ সম্পে রক্ষা র্মর এেং আমামের অ্থনর্ীনতর উন্ননত র্মর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "বে
পার্ন প্ল্যামের উন্নয়র্ র্াইমরামজর্ েূষমণর ফমি বর্ার্া পানর্র জিাভূ নমর ক্ষয়ক্ষনত, ের্যপ্রাণীমের হতযা
এেং িং আইিযামন্ডর নস্থনত ীিতা এেং পনরমে গত ভনেষযমতর জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন সূক্ষ্ম
োস্তুতমের ক্ষনত প্রনতমরাধ র্রমত সাহা য র্রমে।"
নেও র্াইমরামজর্ এেং ফসফরাস জিজ োস্তুতমের প্রার্ৃ নতর্ অ্ং , এমের ব মর্ামর্াটি অ্নতনরক্ত হময়
বগমি পানর্ েূনষত র্রমত পামর এেং গুরুতর পনরমে এেং মার্ে স্বাস্থয ঝুাঁ নর্র র্ারণ হমত পামর,
ার মমধয রময়মে জ োি প্রস্ফু ের্, মাে মারা াওয়া এেং প্রনতরক্ষামূির্ জিাভূ নম হারামর্া। জজে

পুনি অ্পসারণ প্র ুনক্ত েজন য পানর্ বথমর্ র্াইমরামজর্ এেং ফসফরাস অ্পসারমণর জর্য
বডনর্নরনফমর্ র্ প্র নু ক্ত এেং তরিীর্রণ েযেহার র্মর।
নর্উ ইয়র্ন বস্টে নডনভ র্ অ্ফ বহামিযান্ড নসনর্উনরটি অ্যান্ড ইমামজন নি সানভন মসস (Division of
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) দ্বারা পনরোনিত বফডামরি পােনির্
অ্যানসস্টযাি ফানন্ডং (Federal Emergency Management Agency, FEMA) -এ 19.6 নমনিয়র্
মানর্ন র্ ডিামরর র্িযামণ প্ল্যােটি নেএর্আর বমাড ো বিমভি 1 নেএর্আর-এ র্াইমরামজর্
অ্পসারমণর সুনেধামথন র্াজ র্রার জর্য আপমেড র্রা হময়মে। প্রর্মের মমধয নেি নমক্সার, বলা
ডাইমরনটং বপর্ এেং পযামর্ি, (অ্র্যথায় েযানলং র্ামম পনরনেত), এেং এর্টি পৃষ্ঠ েজন য সনক্রয়
ময়িা নসমস্টম ইর্স্টমি র্। এই র্ামজর জর্য জেেুযনতর্, তাপ, বভনেমি র্, এয়ার র্নন্ড নর্ং, প্ল্ানবং,
ধ্বংস এেং ধ্বংসােম ষ অ্পসারমণর জর্য বেসামনরর্, র্াঠামমাগত, ানের্, েপানত, এেং স্থাপতয
বসো প্রময়াজর্ নেি। ব মহতু স্টােন-আপ প নায় 2020 সামির ব মষ অ্েযাহত থার্মে, প্ল্যােটির
জজেপুনি অ্পসারণ প্রনক্রয়া অ্নিমাইজ র্রা অ্েযাহত থার্মে। এই প্ল্যােটি েতন মামর্ প্রনতনের্ অ্ধন
নমনিয়মর্রও বেন র্াসাউ র্াউনের োনসন্দামের েযেহৃত গম়ে 50 নমনিয়র্ গযাির্ েজন য পানর্র
ব াধর্ র্মর।
মাবকনর্ ুক্তরাম্বের বসম্বর্টর চাক শুমার িম্বলর্, "সুপারস্টমন সযানন্ড প্রােীর্ বে পার্ন েজন য প্ল্যােমর্
অ্নভভূ ত র্মরমে এেং হাজার হাজার র্াসাউ োন়ের মানির্, েযেসা এেং সমে েযার্ বেমর্ েযাপর্
েূষণ এেং েূষমণর ঝুাঁ নর্মত বরমখমে, এেং এই র্ারমণ আনম এর পুর্নর্নমান ণ এেং আধুনর্র্ায়মর্র জর্য
FEMA বথমর্ বরর্ডন 800 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার অ্র্ুোমর্র জর্য ি়োই র্মরনে। খর্ েজন য
ব াধর্ েযেস্থা েযথন হয়, এটি নেি ভনেষযমত নেপ য়
ন প্রনতমরামধ বে পার্ন েজন য নরেমমে প্ল্যাে
পুর্গনঠর্ এেং আধুনর্র্ায়মর্র জর্য তাৎক্ষনণর্ বফডামরি ডিামরর প্রময়াজর্ীয়তার আহ্বার্ স্বরূপ। এই
প্রমেিার জর্য আমরা FEMA এর র্াে বথমর্ 800 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিামররও বেন সংেহ র্মরনে,
এেং আজ আমরা বেখমত পানে নর্ভামে এই ডিারগুমিা েযার্ বেমত েযাপর্ভামে র্াইমরামজর্ েূষণ
র্মামত এেং ভনেষযমত র্াসাউ-এর োন়ের মানির্মের রক্ষা র্রার জর্য েযেহার র্রা হময়মে।"
র্াসাউ কাউবি-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "র্াসাউ র্াউনে আমামের পনরমে রক্ষায়
সাহা য র্রার পা াপান আমামের জিপথ এেং োনসন্দামের স্বাস্থয এেং নর্রাপত্তা রক্ষায় তাৎক্ষনণর্
পেমক্ষপ েহণ র্রমে। অ্নতনরক্ত র্াইমরামজর্ মাত্রা জিাভূ নমর ধস এেং ক্ষয়ক্ষনতমত অ্েোর্ বরমখমে,
া গুরুতরভামে গুরুত্বপূণন প্রার্ৃ নতর্ সম্পে া ঝম়ের ধাক্কামর্ ভূ নমমত বপ াঁোমর্া বথমর্ বরাধ র্রমত
সাহা য র্মর। আমামের পনরমে রক্ষা র্রা আমামের োন়ে রক্ষার সমার্।"
বর্উ ইয়কন বেট স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও র্জরুরী পবরম্বষিা বিভাম্বগর কবমের্ার পোবরক এ. মাবফন
িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমার বর্তৃ মত্ব, নর্উ ইয়মর্ন র জরুনর প্রস্তুনত ভনি দ্রুত জানতর অ্র্যতম বসরা
হময় উমঠমে, এেং এই সাফমিযর এর্টি অ্ং হমে রামের মমর্াম াগ ক্রমাগত আমামের
অ্ের্াঠামমামর্ নক্ত ািী র্রা এেং েিমার্ ঝুাঁ নর্ র্মামর্ার উপায় বখাাঁজার উপর। এই র্তু র্ সুনেধা
ঐসে প্রমেিার এর্নত্রত হওয়ার এর্টি নর্খুাঁত উোহরণ। এখামর্ ব প্র ুনক্ত প্রময়াগ র্রা হময়মে তা

শুধু এর্টি পনরষ্কার পনরমে জতনর র্রমত সাহা য র্রমে র্া, েরং জিাভূ নম সংরক্ষমণ সাহা য
র্রমে, উপকূিমরখার োন়েগুমিা েরম আেহাওয়ার সময় ের্যা বথমর্ রক্ষা পামে।"
বর্উ ইয়কন বেম্বটর পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার বিবসল বসম্বগাস িম্বলর্, "িং আইিযামন্ডর
পানর্র মার্ উন্নয়র্ গভর্নর কুওমমার বময়ামের এর্টি হিমার্ন অ্জন র্, এেং আমরা ইমতামমধয এই
েজন য পানর্ ব াধর্াগামরর উন্নয়মর্র সুনেধা বেখমত পানে া িং আইিযামন্ডর পনরমেম র স্বাস্থয এেং
এর অ্থনর্ীনতর র্া নর্ানরতা নর্নিত র্রমে। DEC এর র্ামজর জর্য আনম গনেনত, এেং এর বস্টে,
র্াউনে এেং বফডামরি অ্ং ীোরমের প্র ংসা র্মরমে ারা এই জটিি প্রর্েমর্ োস্তমে পনরণত র্রার
জর্য এর্সামথ র্াজ র্মরমে।"
এই প্রর্ে ওময়স্টার্ন বে এর নরনসনিময়নি ইনর্ন ময়টিভ-এ এর্টি গুরুত্বপূণন ভূ নমর্া পাির্ র্মরপানর্র মার্ এেং ঝম়ের নস্থনত ীিতা উন্নয়মর্ উমেখম াগয র্াইমরামজর্ হ্রাস প্রর্ে এমর্ অ্পমরর সামথ
র্াজ র্মর। এই প্রর্মের মমধয রময়মে সাইডনিম নডমনর্নফমর্ র্ প্রনক্রয়ার সুনেধামথন ইউটিনিটি
নর্মনাণ, া 2021 সামির নডমসবর মামস সম্পন্ন হওয়ার র্থা নেি, বসই সামথ প্রধার্ বে পার্ন
পনরেহর্ প্রর্ে, া আগামী েেমরর শুরুমত শুরু হওয়ার র্থা নেি।
বে পার্ন পনরেহর্ প্রর্মের মমধয রময়মে সার্রাইজ হাইওময়র নর্ে বথমর্ নসডার নক্রর্ আউেফি
পাইপ প নন্ত অ্েনস্থত এর্টি অ্েযেহৃত 8 মাইি জিজ র্ািীর মাধযমম বে পার্ন েজন য ব াধর্াগার
বথমর্ পানর্ রুটিং র্রা া িং আইিযামন্ডর েনক্ষণ উপকূি বথমর্ আেিানের্ মহাসাগর প নন্ত প্রায়
নতর্ মাইি নেস্তৃ ত। প্রর্েটি এই উমেযামগর র্যাপমস্টার্ এেং খর্ সম্পন্ন হমে, বে পার্ন েজন য
ব াধর্াগার প্ল্যাে বথমর্ বরর্ল্ডস েযামর্ি এেং পনিম উপসাগমর র্াইমরামজর্ বিানডং এর 75 বথমর্
90 তাং অ্পসারণ র্রা হমে।
পবরম্বিম্বের র্জর্ে র্াগবরক প্রচারণা (Citizens Campaign for the Environment) এর বর্িন াহী
পবরচালক আবিম্বয়র্ এসপবর্জম্বতা িম্বলম্বের্, "র্ময়র্ ে র্ ধমর বে পামর্ন র েজন য ব াধর্ প্ল্যাে বথমর্
ক্ষনতর্র র্াইমরামজর্ েূষণ অ্নক্সমজর্ হ্রাস র্মরমে, মৎসয হ্রাস র্মরমে এেং বরর্ল্ডস েযামর্ি এেং
ওময়স্টার্ন বেমত বজায়ামরর বঝাপঝা়ে ক্ষনতেস্ত র্মরমে। বে পার্ন প্ল্যাে বথমর্ র্াইমরামজর্ র্মামত
অ্তযাধুনর্র্ প্র ুনক্ত েযেহামরর জর্য উমেখম াগয নেনর্ময়াগ র্াসাউ র্াউনের প্রনতটি েনক্ষণ উপকূমির
োনসন্দা উপর্ৃ ত হমে। আমরা আমামের উপসাগর বর্ ভািোনস, এেং পনরষ্কার বে মামর্ সুখী এেং
স্বাস্থযর্র সম্প্রোয়। আমরা বে পামর্ন র অ্েগনত নর্ময় বরামানিত এেং অ্ধীর আেমহ অ্মপক্ষা র্রনে
ব নের্ ব াধর্ র্রা জিীয় প্রোহ নসডার নক্রমর্র েজন য ব াধর্াগামরর নেেযমার্ সমুমের আউেনফি
পাইমপর র্ামে পাঠামর্া হমে। CCE র্াসাউ র্াউনে এেং সুময়মজর প্র ংসা র্মরমে এই প্ল্যামের
উন্নয়র্, আমামের সামুনের্ পানর্ রক্ষা এেং ওময়স্টার্ন বে পুর্রুদ্ধামরর জর্য।"
অপাম্বরের্ স্প্ল্োম্বের বপ্রবসম্বডি রি ওম্বয়ল্টর্ার িম্বলর্, "পানর্ দ্বারা পনরমেনিত হওয়ায়, এো বজমর্
খুেই স্বনস্তোয়র্ ব আমামের সরর্ামরর বর্তারা আমামের পনরোর এেং আমামের ের্যপ্রাণীমের
ভনেষযৎমর্ নর্রাপে এেং সুরনক্ষত র্রার জর্য র্াজ র্রমের্। এো আমামের সোর জর্য এর্ো
সুখের।"

সুম্বয়র্জ ওয়াটার লং আইলোম্বন্ডর ভাইস বপ্রবসম্বডি এিং বর্জর্াম্বরল মোম্বর্র্জার বকবভর্ চোন্ডলার
িম্বলর্, "সেনো র্াউনের পনরমে রক্ষা এেং নক্ত ািী র্রার জর্য র্াউনে এনক্সনর্উটিভ নর্উর্
যার্
আমামের োনয়ত্ব নেময়মের্ এেং আমরা বসই োনয়ত্বমর্ বে গুরুমত্বর সামথ েহণ র্রনে। এই র্তু র্
নেএর্আর নসমস্টম, া েতন মামর্ র্মনক্ষমতা প্রতযা া অ্নতক্রম র্রমে, ওময়স্টার্ন বে বত র্াইমরামজর্
বিাড র্মামর্ার এর্টি অ্সাধারণ প্রথম পেমক্ষপ। র্াইমরামজর্ হ্রাস আমামের ভিুর োস্তুতে
পুর্রুজ্জীনেত র্রমত সাহা য র্রমে এেং মাে ধরা এেং ব ি মাে ধরা নফনরময় আর্মে এেং বসই
সামথ জিাভূ নম নক্ত ািী র্রমে া ঝম়ের সময় আমামের উপকূি রক্ষা র্রমত সাহা য র্রমে। এই
প্র ুনক্ত এেং এর্ই ধরমর্র উদ্ভাের্, র্াউনের আমে বমমর্ 'পনরষ্কার, স্মােন, উন্নত, েজন য পানর্
ব াধর্াগার' পনরোির্া র্রমত আমামের সাহা য র্রমে।"
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