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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

অফম্বোর বিবলিংম্বের জর্ে বিিবমক এোরগার্ জবরপগুম্বলা প্রত্োখ্োর্ কম্বর,গভর্ন র কুওম্বমা এিিং
অর্োর্ে র্েজর্ গভর্ন র, ফফডাম্বরল গভর্ন ম্বমম্বের বর্কট একটি বিঠি বলম্বখ্ম্বের্।
মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রে বার্িজ্য মন্ত্রিালয় (U.S. Department of Commerce) ববশ কষ্ট্রয়কটি বকাম্পার্নষ্ট্রক
উপকূলবর্তী বর্তল ও গ্যাস সংক্রান্ত র্সসর্মক এয়ারগ্ান জ্র্রষ্ট্রপর অনুমর্র্তষ্ট্রেয়ায় গ্র্তকাল রাষ্ট্রর্ত, গ্ভনির অযান্ড্রু
এম. কুওষ্ট্রমা এবং কাষ্ট্রনকটিকাট, বেলাওয়যার, বমর্রলযান্ড, মযাসাচু ষ্ট্রসটস, র্নউ জ্ার্সি, নর্ি কযাষ্ট্ররার্লনা, বরাে
আইলযান্ড, সাউর্ কযাষ্ট্ররার্লনা এবং ভার্জ্ির্নয়াসহ নয়টি অনযানয আটলার্িক সমুদ্রবন্দষ্ট্ররর গ্ভনিরগ্ি, বার্িজ্য
সর্চব উইলবার রস এবংস্বরাে সর্চব রায়ান র্জ্ষ্ট্রককষ্ট্রক একটি র্চঠি র্লষ্ট্রে র্সসর্মক এয়ারগ্ান জ্র্রষ্ট্রপর
র্বষ্ট্ররার্ির্তা কষ্ট্ররষ্ট্রেন।
গ্ভনির কুওষ্ট্রমা,েৃঢ়ভাষ্ট্রব অর্র্ত প্রসার্রর্ত অফষ্ট্রশার র্ির্লংষ্ট্রয়র জ্নয যুক্তরােীয় বফোষ্ট্ররল সরকার-এর প্রষ্ট্রচষ্টার
র্বষ্ট্ররার্ির্তা কষ্ট্ররষ্ট্রেন। গ্ভনির আনুষ্ঠার্নকভাষ্ট্রব হাজ্ার-হাজ্ার স্বাক্ষর র্নষ্ট্রয় একটি আষ্ট্রবেন শুরু কষ্ট্ররন যাষ্ট্রর্ত
র্নউইয়কি ইয়ষ্ট্রকির পার্ন সম্পেষ্ট্রক বফোষ্ট্ররল র্ির্লং বপ্রাগ্রাম বর্ষ্ট্রক বাে বেওয়ার জ্নয অনুষ্ট্ররাি করা হয়।
র্নউইয়কি বেট পার্ন ও পার্ন সম্পষ্ট্রের মষ্ট্রিয অফষ্ট্রশার র্ির্লং এবং অনুসন্ধান ও র্ির্লং অবকাঠাষ্ট্রমার জ্নয জ্র্ম
ভাড়া বনওয়া ও একই সাষ্ট্রর্ পার্নর্তলবর্তী ভূ র্ম েেল র্নর্িদ্ধ করার জ্নয গ্ভনির কুওষ্ট্রমা, বসভ আওয়ার ওয়াটার
র্বলষ্ট্রক পাষ্ট্রশর বচষ্টা অবযাহর্ত রােষ্ট্রবন।
র্চঠিটির সম্পূিি বার্তিা র্নষ্ট্রে প্রোন করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রে।
মাননীয় উইলবার এল. রস জ্ুর্নয়র
সর্চব
ইউ.এস.বার্িজ্য র্বভাগ্
1401 Constitution Ave., NW
Washington, D.C. 20230
সম্মার্নর্ত রায়ান র্জ্ষ্ট্রকক
সর্চব
ইউ.এস. স্বরাে র্বভাগ্ (U.S. Department of the Interior)
1849 C Street NW
Washington, D.C. 20240
র্প্রয় বসষ্ট্রক্রটার্র রস এবং বসষ্ট্রক্রটার্র র্জ্ষ্ট্রকক:
আটলার্িক উপকূষ্ট্রল 10টি রাষ্ট্রজ্যর গ্ভনির র্হষ্ট্রসষ্ট্রব আমরা র্সসর্মক এয়ারগ্ান সাষ্ট্রভি এবং আমাষ্ট্রের উপকূষ্ট্রলর
বর্তল ও গ্যাস র্ির্লংষ্ট্রয়র প্রর্র্ত আমাষ্ট্রের বজ্ারাষ্ট্রলা র্বষ্ট্ররার্ির্তা পুনবিযক্ত করষ্ট্রর্ত আষ্ট্রবেন করর্ে। এই কাযিক্রমগুর্ল

আমাষ্ট্রের উপকূলীয় ইষ্ট্রকার্সষ্ট্রেম এবং উপকূলীয় অর্িনীর্র্তষ্ট্রর্ত অগ্রহিষ্ট্রযাগ্য এবং অপ্রষ্ট্রয়াজ্নীয় হুমর্ক সৃর্ষ্ট কষ্ট্রর।
বার্িজ্য মন্ত্রিালষ্ট্রয়র সাম্প্রর্র্তক র্সদ্ধাষ্ট্রন্তর সাষ্ট্রর্ আমরা আটলার্িক মহাসাগ্ষ্ট্রর র্সসর্মক এয়ারগ্ান জ্র্রপগুর্লর
জ্নয আনুির্িক হয়রার্ন অনুষ্ট্রমােন (incidental harassment authorizations, IHAs) জ্ার্রর উষ্ট্রেষ্ট্রশয
সম্মর্তভাষ্ট্রব অসম্মর্র্ত প্রকাশ করর্ে। আমরা স্বরাে মন্ত্রিালয়ষ্ট্রক আটলার্িষ্ট্রকর র্সসর্মক এয়ারগ্ান জ্র্রষ্ট্রপর
অনুমর্র্ত প্রর্তযােযান করার অনুষ্ট্ররাি করর্ে। উপরন্তু, আমরা, চূ ড়ান্ত 2019-2024 জ্ার্তীয় বার্হযক মহীষ্ট্রসাপান
বর্তল ও গ্যাস র্লর্জ্ং বপ্রাগ্রাষ্ট্রম (2019-2024 National Outer Continental Shelf Oil and Gas
Leasing Program) আটলার্িক মহাসাগ্রীয় বকাষ্ট্রনা অঞ্চল অন্তভুি ক্ত করার র্বষ্ট্ররার্ির্তা করর্ে।
আমাষ্ট্রের প্রর্র্তটি বেষ্ট্রটর উপকূলীয় অর্িনীর্র্তগুর্ল সর্ক্রয় পযিটন ও মাে িরার র্শষ্ট্রের উপর র্নভি রশীল। র্বপন্ন
প্রজ্ার্র্তসহ সামুর্দ্রক স্তনযপায়ী ও মৎসযজ্ীবীষ্ট্রের উষ্ট্রেেষ্ট্রযাগ্য ক্ষর্র্তকর প্রভাবগুর্ল র্চর্ির্ত কষ্ট্রর একটি সমীক্ষায়
প্রমািসহ েৃর্ষ্টষ্ট্রগ্াচর হওয়া সষ্ট্রেও আইএইচএ (IHAs), পাাঁচটি বকাম্পার্নষ্ট্রক আটলার্িক মহাসাগ্ষ্ট্রর র্সসর্মক
এয়ারগ্ান জ্র্রপ চালাষ্ট্রনার অনুমর্র্ত র্েষ্ট্রব। র্সসর্মক এয়ারগ্ান জ্র্রপগুর্ল র্তীব্র, ক্রমবিিমান এবং েীর্িস্থায়ী
বনর্র্তবাচক প্রভাব সৃর্ষ্ট করষ্ট্রর্ত পাষ্ট্রর যা, সামুর্দ্রক স্তনযপায়ীষ্ট্রের জ্নয প্রষ্ট্রয়াজ্নীয় সংষ্ট্রকর্ত বপ্ররি এবং গ্রহি
করষ্ট্রর্ত, োওয়াষ্ট্রনা, বংশবৃর্দ্ধ, সন্তান লালন পালন, এবং বনর্ভষ্ট্রগ্শষ্ট্রনর জ্নয প্রষ্ট্রয়াজ্নীয়। এয়ারগ্ান র্বষ্ট্রফারষ্ট্রির
পুনরাবৃর্ি, বজ্াষ্ট্রর ও উচ্চস্বষ্ট্রর র্বষ্ট্রফারি, আমাষ্ট্রের রাষ্ট্রজ্য বার্ির্জ্যক ও র্বষ্ট্রনােনমূলক মাে িরার সম্প্রোষ্ট্রয়র
জ্নয প্রষ্ট্রয়াজ্নীয় মাষ্ট্রের সরবরাহ (েক) হ্রাষ্ট্রসর ঝুাঁ র্কও বাড়ায়।
এই িরষ্ট্রনর কাযিক্রম ক্ষর্র্তগ্রস্ত প্রািীকূষ্ট্রলর উপর নগ্িয প্রভাব বফলষ্ট্রব, এই র্বিয়টি আইএইচএ-এর র্সসর্মক
জ্র্রপ র্বর্ির্নষ্ট্রিি র্নর্ির্ত কষ্ট্রর না। উোহরিস্বরূপ, এই সীমাবদ্ধর্তাগুর্ল র্নের্লর্ের্ত কারি েশিাষ্ট্রর্ত বযর্ি হয়
বযমন-র্সসর্মক এয়ারগ্ান কম্পন সমূষ্ট্রহর েীর্ি েূরত্ব অর্র্তক্রম করা,প্র জ্ার্র্তর আচরষ্ট্রির পর্রবর্তিষ্ট্রনর জ্নয
সঠিক আষ্ট্রলাকসম্পাষ্ট্রর্তর প্রষ্ট্রবশপর্ (এক্সষ্ট্রপাজ্ার বেশষ্ট্রহাল্ড/ exposure thresholds) র্নিিারি এবং একষ্ট্রযাষ্ট্রগ্
একার্িক র্সসর্মক এয়ারগ্ান জ্র্রষ্ট্রপর (সাষ্ট্রভিষ্ট্রয়র) র্ক্রয়াকলাপ পর্রচালনার ক্রমবিিমান প্রভাবসমূহ।
ফলস্বরূপ,এই অনুষ্ট্রমােষ্ট্রনর অিীষ্ট্রন র্সসর্মক জ্র্রপ পর্রচালনার ফষ্ট্রল র্বপন্ন প্রজ্ার্র্ত বযমন-উির আটলার্িক
রাইট র্র্তর্ম (North Atlantic right whale)-সহ, মাে এবং সামুর্দ্রক স্তনযপায়ীষ্ট্রের মৃর্তুয ও স্থায়ী আর্ার্ত র্টষ্ট্রর্ত
পাষ্ট্রর।
আটলার্িক উপকূলবর্তী (বকাষ্ট্রের) এই মহাসাগ্রীয় অর্িনীর্র্ত হষ্ট্রর্ত বমাট জ্ার্তীয় উৎপােষ্ট্রন 98 র্বর্লয়ন মার্কি ন
েলাষ্ট্রররও ববর্শ আয় হয়। এই অর্িনীর্র্ত উপকূলবর্তী বর্তল ও গ্যাস সংক্রান্ত র্সসর্মক এয়ারগ্ান জ্র্রষ্ট্রপর কারষ্ট্রি
র্বপন্ন হষ্ট্রব। 200টিরও ববর্শ স্থানীয় সরকার, আটলার্িক মহাসাগ্ষ্ট্রর, র্সসর্মক এয়ারগ্ান জ্র্রপ (সাষ্ট্রভি)
এবং/অর্বা অফষ্ট্রশার র্ির্লং র্বষ্ট্ররার্ির্তা করার প্রস্তাবগুষ্ট্রলা পাস কষ্ট্ররষ্ট্রেন। পযিটন সর্মর্র্ত, কনষ্ট্রভনশন এবং
পর্রেশিক বুযষ্ট্ররা (Tourism associations, convention and visitors bureaus), বযবসা, বার্িজ্য
েল/শাো এবং উভয় পষ্ট্রক্ষর র্নবিার্চর্ত কমিকর্তিারাও এই কাযিক্রষ্ট্রমর র্বষ্ট্ররার্ির্তা কষ্ট্ররষ্ট্রেন।
আমাষ্ট্রের বেষ্ট্রটর, বেট ও স্থানীয় বনর্তারা র্সসর্মক এয়ারগ্ান সাষ্ট্রভি এবং অফষ্ট্রশার র্ির্লংষ্ট্রয়র সামঞ্জসযপূিি,
র্িেলীয় র্বষ্ট্ররার্ির্তা কষ্ট্ররষ্ট্রেন। আটলার্িক মহাসাগ্ষ্ট্রর র্সসর্মক এয়ারগ্ান সাষ্ট্রভিগুষ্ট্রলার জ্নয বকানও আইএইচএএর (IHAs) জ্ার্র না কষ্ট্রর এবং অনুমর্র্ত পত্রগুষ্ট্রলাষ্ট্রক (permit applications) অস্বীকাষ্ট্ররর মািযষ্ট্রম, আমাষ্ট্রের
অনুষ্ট্ররাি এবং উষ্ট্রিগ্ষ্ট্রক সম্মান জ্ানাষ্ট্রনার জ্নয আপনাষ্ট্রক অনুষ্ট্ররাি জ্ানার্ি। উপরন্তু, আমরা আপনাষ্ট্রক
অনুষ্ট্ররাি জ্ানার্ি বয, অফষ্ট্রশার র্ির্লংষ্ট্রয়র জ্নয 2019-2024 জ্ার্তীয় বর্হরাগ্র্ত মহাষ্ট্রেশীয় বশলফ বর্তল ও
গ্যাস র্লর্জ্ং বপ্রাগ্রাম বর্ষ্ট্রক আটলার্িক মহাসাগ্রষ্ট্রক বার্র্তল করুন এবং বকাষ্ট্রনা ভর্বিযৎ কাযিক্রম যার উষ্ট্রেশয
আটলার্িক মহাসাগ্ষ্ট্রর অফষ্ট্রশার র্ির্লংষ্ট্রক সমর্িন করা বসগুষ্ট্রলার অনুষ্ট্রমােন বেষ্ট্রবন না।
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গ্ভনির, নর্ি কযাষ্ট্ররার্লনা
Henry McMaster
গ্ভনির,সাউর্ কযাষ্ট্ররার্লনা
েযাষ্ট্রনল মালয়
গ্ভনির, কাষ্ট্রনকটিকাট
লযার্র বহাগ্ান
গ্ভনির, মযার্রলযান্ড
চার্লি ববকার
গ্ভনির, মযাসাচু ষ্ট্রসট্স
জ্ন কারষ্ট্রনই
গ্ভনির, বেলাওয়যার
রাল্ফ নর্িাম
গ্ভনির, ভার্জ্ির্নয়া
র্জ্না রায়মন্ড
গ্ভনির, রহষ্ট্রে আইলযান্ড
র্ফর্লপ র্ে. মারর্ফ
গ্ভনির, র্নউ জ্ার্সি
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