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Adirondack Park-এি বব্সিকারি

আপনাদক Adirondack পাদকেি িদিয বব্সিকারি জরি সংক্রান্ত এদজন্সিি রব্রিি সাদে

িারলকানািীন জরিদত উন্নয়ন রনয়ন্ত্রণ

পরিরচত হদত সাহার্য কিদব্ এব্ং আপরন র্খন এদজন্সিদক প্রশ্ন কিদব্ন তখন আপনাদক

কদি। আপনাি সম্পরি রব্কাি কিাি

সাহার্য কিদব্। এই রনদেেরিকাটি আপনাি সিস্ত প্রদশ্নি উিি নাও রেদত পাদি এব্ং

আদগ, আপনাি APA-এি বেদক একটি

আপনাি বকাদনা অনুিরত বনওয়াি প্রদয়াজন আদে রকনা তা রনিািণ
ে কিাি জনয

অনুিরত বনওয়াি প্রদয়াজন হদত পাদি।

আপনাদক পর্াপ্ত
ে তেয নাও রেদত পাদি। অনুগ্রহ কদি এদজন্সিদত কল করুন অেব্া

আিও তদেযি জনয, অনুগ্রহ কদি এই

আিাদেি সদে সিিীদি বেখা করুন ব্া আিাদেি ওদয়ব্ অযাদেদস র্ান; আিিা

রনদেেরিকাটি পড়ুন এব্ং ব াদন ব্া

আপনাদক সাহার্য কিদত পািদল খুব্ খুরি হব্।

সিিীদি এদজন্সিি কিচািীি
ে
সদে
বর্াগাদর্াগ করুন।
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সংরিপ্ত

রব্ব্িণ
রব্স্তৃত, প্রাকৃরতক একটি অভয়ািণয, The Park, United
States এব্ং Canada-এি 70 রিরলয়ন ব্ারসন্দাি বেদক এক

রেদনি ভ্রিদণি েূিদত্ব অব্রস্থত।

পাকে সম্পদকে
1892 সাদল, এই অঞ্চদলি জল ও কাদেি
সংস্থান সংক্রান্ত উদেদগি জনয New York
বস্টি Adirondack Park (“Park”) ততরি
কদিরেল। ব্তেিাদন Park সংলগ্ন United
States-এি সব্ব্ৃে হৎ সব্জনীনভাদব্
ে
সুিরিত
এলাকা, আকাদি Yellowstone, Everglades,
Glacier এব্ং Grand Canyon জাতীয়
উেযাদনি সন্সিরলত আকাদিি বচদয়ও ব্ড়,
এব্ং সিগ্র Vermont বস্টদিি আকাদিি সাদে
তু লনীয়। Park-এি সীিানা আনুিারনক 6
রিরলয়ন একি জুদড় েরড়দয় িদয়দে, র্াি 48
িতাংি New York বস্টদিি সিস্ত িানুদষি
অরিকাদি আদে এব্ং “রচিকাল আিণযক”
সংিরিত ব্ন োকাি জনয সাংরব্িারনকভাদব্
সুিরিত। ব্ারক 52 িতাংি হল বব্সিকারি
িারলকানািীন জরি র্াি িদিয ব্সরত, খািাি,
কাদেি জরি, ব্যব্সা, ব্ারড় ও কযাম্প িদয়দে।

Adirondack Park Agency সম্পদকে
1971 সাদল New York বস্টি আইনসভা োিা
Park-এি সীিানাি িদিয সিকারি এব্ং
বব্সিকারি িারলকানািীন উভয় িিদণি জরিি
জনয ভূ রি ব্যব্হাদিি েীর্কালীন
ে
পরিকেনা
রব্কাদিি জনয Adirondack Park Agency
(“APA”) ততরি কিা হদয়রেল, র্া সািািণত
"ব্্লু লাইন" রহসাদব্ পরিরচত। এদজন্সিটি
বস্টদিি জরিি িাস্টাি প্ল্যান ততরি কদিরেল, র্া
1972 সাদল আইদন স্বািরিত হদয়রেল এব্ং
তািপি 1973 সাদল Adirondack Park Land
Use and Developement Plan (Adirondack
Park ভু রি ব্যব্হাি ও রব্কাি পরিকেনা,
"APLUDP") ততরি কিা হদয়রেল৷ েুটি
পরিকেনাই পরিব্তেন এব্ং ব্তেিান প্রব্ণতা ও
িতে প্রকাদিি জনয রনয়রিতভাদব্ সংদিািন
কিা হয়। এদজন্সিটি Park-এি প্রাকৃরতক
সংস্থান সংিিণ কিাি জনয সদচষ্ট োদক এব্ং

Adirondack Park Agency Act
(Adirondack Park Agency আইন, র্াি িদিয
APLUDP এব্ং এ বেদক উে্ভূত রব্রি অন্তভু ক্ত
ে
িদয়দে), New York বস্টি পানীয় জদলি
জলাভূ রিি আইন এব্ং New York বস্টি ব্নয,
সুেৃিয এব্ং রব্দনােনিূলক নেী ব্যব্স্থাি আইন
পরিচালনাি িািযদি সুপরিকরেত উন্নয়ন
রনন্সিত কদি।
APA হল 65 জন কিচািী
ে
এব্ং এগাদিা জন
সেদসযি বব্ার্ে সহ New York বস্টি সিকাদিি
একটি এদজন্সি, র্াদেি িদিয 8 জন গভনদিি
ে
িািযদি রনর্ুক্ত হন। অনয রতনজন সেসয
হদলন বস্টদিি বসদক্রিারি, পরিদব্ি সংিিণ
করিিনাি এব্ং অেননরতক
ে
উন্নয়দনি
করিিনাি। এদজন্সি বব্ার্ে এদজন্সি রিটিং
চলাকালীন Park-এি নীরত সংক্রান্ত রব্ষয় এব্ং
অনুিরতি আদব্েদনি উপি কাজ কদি।
রিটিংগুরল িারসকভাদব্ আদয়ান্সজত হয় এব্ং
জনসািািদণি জনয উন্মুক্ত।
APA অর সগুরল Ray Brook, NY, Lake
Placid ও Saranac Lake-এি িাঝািান্সঝ
অব্রস্থত।

এই Park Agency কীদসি সদে সংর্ুক্ত নয়

•

APA, NYS Department of
Environmental Conservation
(পরিদব্িগত সংিিদণি ে তি)
(“DEC”)-এি সহদর্ারগতায় Park-এি
সিস্ত বস্টি অরিকৃত জরি ব্যব্হাদিি জনয
একটি িাস্টাি প্ল্যান রব্কাি এব্ং
িিণাদব্িণ কিাি জনয োরয়ত্বপ্রাপ্ত৷
APA এই বস্টি অরিকৃত জরিগুরল
পরিচালনা কদি না; বস্টি অরিকৃত জরিি
পরিচর্া,ে বহ াজত ও রনয়ন্ত্রণ DEC-এি
োরয়ত্ব।

•

এই এদজন্সি Adirondack Park-এি
সিকারি কযাদম্পি জরি পরিচালনা কদি
না। কযাদম্পি জরি সংক্রান্ত তদেযি জনয
অনুগ্রহ কদি DEC-এি সদে বর্াগাদর্াগ
করুন।

•

এই এদজন্সি New York বস্টদিি পি
বেদক জরি অরিগ্রহণ কদি না। আব্ািও,
অনুগ্রহ কদি DEC-এি সদে বর্াগাদর্াগ
করুন।

•

Park Agency আপনাি জরিি িূলয
রনিািণ
ে কদি না। অনুগ্রহ কদি আপনাি
িাউন ব্া গ্রাদিি িূলযায়নকািীি সদে
বর্াগাদর্াগ করুন।

নাগরিকদেি রনদেেরিকা

1

বর্খান বেদক

সব্রকেু শুরু
হদয়দে

ভূ রি ব্যব্হাদিি বিদেি বেণীরব্ভাগ
বব্সিকারি জরিদত উন্নয়দনি বিদে এদজন্সিি
রব্রিগুরল কীভাদব্ প্রদর্াজয হয় তা রনিািদণি
ে
প্রন্সক্রয়াটি কীভাদব্ জরিি বেরণরব্ভাগ কিা হয়
তাি একটি পিীিা রেদয় শুরু হয়।

বেরণরব্ভাদগি অে কী
ে ?
Adirondack Park Land Use and
Development Plan (Adirondack Park
জরিি ব্যব্হাি ও রব্কাদিি পরিকেনা,
“APLUDP”)-বত, পাদকেি সিস্ত বব্সিকারি
জরি েয়টি রব্ভাদগ বেণীব্দ্ধ কিা হদয়দে, র্া
Park পরিকেনা িানরচদে িঙ োিা রচরিত
কিা হদয়দে: হযািদলি (খদয়রি), িাঝারি
তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাি (লাল), কি তীব্রতার্ুক্ত
ব্যব্হাি (কিলা), গ্রািীণ ব্যব্হাি (হলুে),
সংস্থান পরিচালনা (সব্ুজ) এব্ং রিদেি কািদণ
ব্যব্হাি (বব্গুরন)।

এলাকাগুরলদত রব্কাদিি রব্স্তাি নূযনতি কিা।
রনদচ APLUDP-এি ভূ রি ব্যব্হাদিি বিদেি
বেরণরব্ভাগ এব্ং তাদেি উদেদিযি একটি
সািািণ রব্ব্িণ বেওয়া হদয়দে:
হযািদলি
এগুরল হল Park-এি ব্ৃন্সদ্ধ এব্ং পরিদষব্া বকন্দ্র
বর্খাদন উন্নয়দনি জনয এই এদজন্সি উৎসাহ
বেয়। ইচ্ছাকৃতভাদব্ই, হযািদলি এলাকায়
এদজন্সি বেদক অনুিরত বনওয়াি প্রদয়াজনীয়তা
খুব্ই সীরিত। বর্ কিকাণ্ডগুরলি
ে
জনয ওখাদন
এদজন্সিি অনুিরত লাদগ, বসগুরল হল, 40
র দিি বব্রি উচ্চতাি ভব্ন ব্া কাোদিা গদড়
বতালা, 100-এি বব্রি লি, সাইি অেব্া ইউরনি
র্ুক্ত প্রকে, জলাভূ রি, রব্িানব্ন্দির্ুক্ত প্রকে,
জলরব্ভান্সজকা পরিচালনাি প্রকে এব্ং
ভব্নগুরলি রকেু রকেু সম্প্রসািণ এব্ং ব্যব্হাি।
সািািণত ভরব্ষযদতি সম্প্রসািদণি কো িাোয়
বিদখ হযািদলদিি সীিানা ব্তেিাদন প্ররতটিত
ব্সরতি বেদকও বব্ি রকেুিা েূদি স্থাপন কিা
হয়।

কি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাি
বব্রিিভাগ ব্যব্হািই অনুদিারেত; হযািদলি
এলাকা ব্া িাঝারি তীব্রতার্ুক্ত এলাকাি বেদক
তু লনািূলক কি তীব্রতার্ুক্ত আব্ারসক উন্নয়ন
এি উপর্ুক্ত।
গ্রািীণ ব্যব্হাি
বব্রিিভাগ ব্যব্হািই অনুদিারেত; আব্ারসক
ব্যব্হাি এব্ং গ্রািীণ চরিে ব্জায় বিদখ
তু লনািূলক কি তীব্রতার্ুক্ত উন্নয়ন সব্দেদক
বব্রি উপর্ুক্ত।
সংস্থান পরিচালনা
সংস্থান পরিচালনাি এলাকায় অরিকাংি
উন্নয়ন কিকাদণ্ডি
ে
জনয এদজন্সি বেদক
অনুিরত বনওয়াি প্রদয়াজন হয়; সািঞ্জসযপূণ ে
ব্যব্হাদিি িদিয আব্ারসক ব্যব্হাি, কৃরষ, এব্ং
ব্নপালন অন্তভু ক্ত
ে আদে। এই সিস্ত জরিি
প্রাকৃরতকভাদব্ উন্মুক্ত স্থাদনি চরিে সংিিণ
কিাি জনয রব্দিষ র্ত্ন বনওয়া হয়।

একটি রনরেেষ্ট এলাকাি বেরণরব্ভাগ
(পরিকেনাটি ততরি হওয়াি সিয় প্ররতটিত) এই
রিদেি কািদণ ব্যব্হাি
িিদনি কািণগুরলি উপি রনভেি কদি:
এগুরল হল এিন স্থান র্া বকাদনা রিদেি কািদণ
• ভূ রিি ব্তেিান ব্যব্হাি এব্ং জনসংখযা
ব্যব্হাি কিা হয় অেব্া আদগ ব্যব্হাি কিা
ব্ৃন্সদ্ধি পযািান; ে
হদয়দে এব্ং ভরব্ষযদত রিে রব্কাদিি জনয
• িাটি, ঢাল এব্ং উচ্চতা সম্পরকেত
উপর্ুক্ত হদত পাদি। অনযানয ভূ রি ব্যব্হাদিি
িাঝারি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাি
বভৌদগারলক সীিাব্দ্ধতা;
বিদেি বেরণরব্ভাদগ রিেগত ও ব্ারণন্সজযক
বব্রিিভাগ ব্যব্হািই অনুদিারেত;
• রগরিখাত এব্ং জলপ্রপাদতি িদতা অননয
ব্যব্হািও অনুদিারেত িদয়দে।
তু লনািূলকভাদব্ বকন্দ্রীভূ ত আব্ারসক উন্নয়ন
তব্রিষ্টয;
সব্দচদয় উপর্ুক্ত।
• ব্নযপ্রাণীি আব্াসস্থল, রব্িল ব্া রব্পন্ন
উন্সিে ব্া প্রাণী, জলাভূ রি এব্ং ভেু ি
ব্াস্তুতন্ত্র ইতযারেি িদতা তজরব্ক কািণ;
স্টেবিল 1 — সোমবগ্র
ীব্র ো ব টেমবশ ো
এব্ং
• ঐরতহারসক স্থান, গুরুত্বপূণ বস্টি
ে
ভূ রি ব্যব্হাদিি বিে
িযাদপি িঙ
গড় # প্রিান
গড় লি
অরিকৃত জরি বেদক তনকিয এব্ং
আকাি (একি)
ভব্ন (প্ররত ব্গ িাইল)
ে
পাদকেি উন্মুক্ত স্থাদনি িদতা চরিে
হযািদলি
খদয়রি
বকাদনা সীিা বনই
বকাদনাটিই নয়
সংিিদণি প্রদয়াজনীয়তাি িদতা
সিকারি রব্দব্চনা
500
1.3
িাঝারি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাি
লাল
বেরণরব্নযাস পদ্ধরতি উদেিয হল এিন
বিেগুরলদত রব্কাি পরিচালনা কিা,
বর্খাদন এগুরল সব্দেদক ভাদলাভাদব্
সিরেতে হদত পাদি এব্ং এই িিদণি রব্কাি
ব্জায় িাখাি জনয কি উপর্ুক্ত

2

কি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাি

কিলা

200

গ্রািীণ ব্যব্হাি

হলুে

75

8.5

সংস্থান পরিচালনা

সব্ুজ

15

42.7

রিদেি কািদণ ব্যব্হাি

বব্গুরন

বকাদনা সীিা বনই

বকাদনাটিই নয়

3.2
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ADIRONDACK PARK LAND USE AND DEVELOPMENT PLAN (Adirondack Park জরিি ব্যব্হাি ও রব্কাদিি

পরিকেনা) িানরচদে -এি সিস্ত বব্সিকারি জরি েয়টি রব্ভাদগ বেণীব্দ্ধ কিা হদয়দে, র্া রব্রভন্ন িঙ োিা রচরিত কিা হদয়দে:
হযািদলি (খদয়রি), িাঝারি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাি (লাল), কি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাি (কিলা), গ্রািীণ ব্যব্হাি (হলুে), সংস্থান
পরিচালনা (সব্ুজ) এব্ং রিদেি কািদণ ব্যব্হাি (বব্গুরন)। Park-এি পরিকেনা িানরচদেি প্ররতরনরিত্ব কিা এই অংিটি িদঙি
িািযদি বকার্ কিা ব্যব্স্থাটিদক রচন্সেত কদি।

নাগরিকদেি রনদেেরিকা

3

বেরণরব্ভাদগি িািযদি প্ররতিা কিা হদয়দে।
তীব্রতাি রনদেেরিকাগুরল রব্ন্সডংদয়ি জনয
গড় লদিি আকাি রনিািণ
ে কিদলও, বসগুরল
লদিি নূযনতি আকাি নয়; লদিি রব্রভন্ন
নূযনতি আকািও আইনটি োিা প্ররতটিত
হদয়দে। তীব্রতাি রনদেেরিকা প্রদয়াগ কিাি
সিয় শুিুিাে প্রকদেি স্পনসদিি
িারলকানািীন জরিগুরলই রব্দব্চনা কিা হয়।
সংলগ্ন জরিদত ব্তেিান অেব্া প্রস্তারব্ত
রব্ন্সডংদক এি িদিয রব্দব্চনা কিা হয় না।
Adirondack Park Agency Act পাদকেি
িদিয বর্ বকাদনা স্থানীয় সিকািদক তাি
রনজস্ব স্থানীয় ভূ রি ব্যব্হাদিি বপ্রাগ্রািগুরল
রব্কাদিি অনুিরত বেয় র্া এদজন্সি োিা
অনুদিারেত হদল, এদজন্সি বেদক স্থানীয়
সিকাদিি এখরতয়াদি, রকেু অনুদিােনকািী
কতৃপ
ে ি স্থানান্তি কিদত পাদি।

এদজন্সি োিা অনুদিারেত স্থানীয় জরি
ব্যব্হাদিি বপ্রাগ্রাি সহ িাউন
Essex কাউরি: Chesterfield, Newcomb,
Westport, Willsboro
Fulton কাউরি: Caroga
Hamilton কাউরি: Arietta, Indian Lake
St. Lawrence কাউরি: Colton
Saratoga কাউরি: Day, Edinburg
Warren কাউরি: Bolton, Lake George, Lake
George Village, Hague, Horicon,
Queensbury
এই িাউনগুরলদত, বকাদনা বকাদনা
পরিরস্থরতদত র্রে রনম্নরলরখত রনদেেরিকা ও
বচকরলস্ট পিািি বেয়
ে
বর্ Adirondack
Park Agency Act বেদক একটি অনুিরত
বনওয়াি প্রদয়াজন হদত পাদি, জরিি
িারলদকি সব্সিয়ই Adirondack Park
Agency পািাপারি স্থানীয় আইন প্রিাসক
অেব্া এনদ াসদিি
ে
অর সাদিি সদে কো
ব্দল বনওয়া উরচৎ।

আিাি জরি কীভাদব্ বেরণদত রব্ভক্ত কিা
হয়?
পৃেক বকাদনা জরিি ভূ রি ব্যব্হাদিি বিদেি
বেণীরব্ভাগ রনিািণ
ে কিদত, আপনাদক
এদজন্সি অর দস রলদখ ব্া কল কদি
বর্াগাদর্াগ কিদত হদব্।

বেরণরব্ভাগ রক পরিব্তেন কিা র্ায়?
APA আইদন রনরেেষ্ট পরিরস্থরতদত ভূ রি ব্যব্হাি
এব্ং রব্কাি পরিকেনা িানরচদে সংদিািদনি
জনয ব্যব্স্থা িাখা হদয়দে। এই পরিব্তেনগুরল
স্থানীয় সিকাদিি বজারনং এব্ং ভূ রি ব্যব্হাি
কিসূে রচি প্রস্তুরত এব্ং গ্রহদণি জনয ব্া
বপৌিসভাি অনুদিাদি প্রায়িই র্িদত পাদি
এব্ং র্দি োদক। আিও তদেযি জনয রলদখ ব্া
কল কদি এদজন্সিি সদে বর্াগাদর্াগ করুন।

4

APA আইদন ভূ রি বেণীরব্ভাগগুরলদক এিন
এলাকায় উন্নয়দনি জনয িদনানীত কিা হয়
বর্খাদন এটি সদব্ািিভাদব্
ে
সিরেতে হদব্ এব্ং
উন্নয়দনি সািরগ্রক র্নত্ব রনয়ন্ত্রণ কিাও এি
উদেিয। এই আইদন খুব্ কি কিকাণ্ডই
ে
রনরষদ্ধ কিা হদলও, রকেু রকেু কিকাণ্ড
ে
রনরেেষ্ট
ভূ রি ব্যব্হাদিি এলাকায় রনরষদ্ধ কিা হয়।
রনিাদণি
ে
পরিিাণ—এব্ং সংরিষ্ট িাস্তা,
রিয়ারিং, সহায়তা পরিদষব্াি উপি সীিানা
রনিািণ
ে কদি—এই আইন Park-এি
প্রাকৃরতক, উন্মুক্ত স্থাদনি চরিে ব্জায় বিদখ
এি অভযন্তিীণ করিউরনটিগুরল র্াদত
পরিদব্দিি প্ররত সংদব্েনিীল পদ্ধরতদত
রব্করিত হদত পাদি, তা রনন্সিত কিদত চায়।
সািরগ্রক তীব্রতাি রনদেেরিকা ভূ রি ব্যব্হাদিি
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CEA
সম্পদকে জানা

Critical Environmental Area (“CEAs”)
(গুরুত্বপূণ পরিদব্িগত
ে
এলাকা) হল
Park-এি প্রাকৃরতক পরিদব্দিি অরিক
সংদব্েনিীল তব্রিষ্টয। এগুরল সািািণ ভূ রি
ব্যব্হাদিি এলাকাি বেণীরব্ভাদগি উপদেরণ
এব্ং এগুরলদত আইদনি িািযদি অরতরিক্ত
সুিিা প্রোন কিা হয়। গুরুত্বপূণ এই
ে
পরিদব্িগত এলাকাগুরলি িদিয িদয়দে
জলাভূ রি, উচ্চতার্ুক্ত উচ্চভূ রি, গদব্ষণাি
জনয িদনানীত নেীি চািপাদিি এলাকা,
িাজয ব্া ব র্াদিল হাইওদয় এব্ং বস্টদিি
িারলকানািীন জরিগুরলি রনরেেষ্ট
বেরণরব্নযাদসি রনকিব্তী জরি।

CEA-এি িদিয পদড়:
•

•

•

•
•

অগভীি িাটি এব্ং উন্মুক্ত জায়গা
সুিরিত িাখাি জনয 2,500 ু ি ব্া তাি
বব্রি উচ্চতায় (হযািদলি এলাকা োড়া)
ভূ রি;
বস্টদিি জনিানব্হীন স্থান, আরেি ব্া
কযাদনা অঞ্চদলি 1/8 িাইদলি িদিয
জরি (হযািদলি োড়া);
ব র্াদিল ব্া বস্টি হাইওদয়ি
র্ানরেদকি প্রাদন্তি 150 ু ি (গ্রািীণ
ব্যব্হাদিি এলাকায়) ব্া 300 ু দিি িদিয
(একটি সংস্থান পরিচালনা এলাকায়)
জরি;
জলাভূ রি; এব্ং
হযািদলি এলাকা োড়া ব্নয সুেৃিযর্ুক্ত
এব্ং রব্দনােনিূলক নেী ব্যব্স্থায়
অন্তভু ন্সে ক্তি জনয গদব্ষণাি অিীন নেীি
1/4 িাইদলি িদিয জরি। (আদগ বেদকই
ব্নয, সুেৃিযর্ুক্ত ব্া রব্দনােনিূলক
রহসাদব্ বেণীব্দ্ধ নেীগুরলি 1/4
িাইদলি িদিয জরি, হযািদলি এব্ং
িাঝারি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাদিি এলাকাি
ব্াইদি রব্দিষ রনয়ন্ত্রদণি অিীন
এব্ং এগুরল গুরুত্বপূণ পরিদব্িগত
ে
এলাকা রহসাদব্ িদনানীত কিা হয় না।)

জলাভূ রি—র্াি িদিয িদয়দে জলা, রব্ল,
জলর্ুক্ত তৃণভূ রি অেব্া জলাজরি।

APA আইন এব্ং NYS রিটষ্টজদলি
জলাভূ রিি আইদনি অিীদন, ভূ রিি প্রায়
সব্িকি ব্যব্হাি, বর্িন জলরনকাি, পাাঁক
পরিষ্কাি, জলাভু রি ভিাি, কাোদিা, এব্ং
জলাভূ রিদত ব্া এি সদে জরড়ত
উপরব্ভাদগি জনয এদজন্সি বেদক একটি
অনুিরত বনওয়া প্রদয়াজন।

জলাভূ রি কী? জলাভূ রিদক এভাদব্

সংজ্ঞারয়ত কিা হদয়দে: “বর্ বকাদনা জরি র্া
প্ররত ব্েি পর্ায়ক্ররিকভাদব্
ে
ব্া
িািাব্ারহকভাদব্ জল োিা প্ল্ারব্ত হয় এব্ং
র্াদক সািািণত জলা, রব্ল ব্া জলাজরি
রহসাদব্ উদেখ কিা হয় এব্ং বর্গুরল হয়
(a) আকাদি এক একি, ব্া (b) এিন বকাদনা
জলািদয়ি সংলগ্ন, র্াি সাদে জদলি অব্াি
আোন-প্রোন হয়, বর্দিদে আকাদিি
বকাদনা সীিাব্দ্ধতা বনই।” ভূ পৃদিি জদলি
ব্যাকআপ ব্া স্থায়ী জদলি োিা প্ররত ব্সদন্ত
প্ল্ারব্ত হওয়া সম্পরিি পািাপারি, উচ্চ
ভূ গভেস্থ জল সহ ব্নাঞ্চলও জলাভূ রি হদত
পাদি।

আিাি সম্পরিদত রক বকাদনা জলাভূ রি
আদে?
জলাভূ রি বচনা বব্ি কটেন হদত পাদি।
কযািদিইল, রলরলপযার্ ব্া রপকাদিল উইদর্ি
িদতা গােপালা খুব্ বভজা জায়গাি তব্রিষ্টয।
জলাভূ রিি অনযানয গােপালাি করিউরনটি

এতিা স্পষ্ট না হদলও বভজা তৃণভূ রি অেব্া
স্প্রুস জলাভূ রিি িদতা রব্চাি রব্ভাগীয়
জলাভূ রি রহসাদব্ রব্দব্রচত হদত পাদি।
জলাভূ রিি িৃরিকা এব্ং জল সংক্রান্ত রব্েযা
জলাভূ রিি উপরস্থরত এব্ং ব্যারপ্ত রনিািদণ
ে
সাহার্য কিদত পাদি।
বকাদনা প্রকদেি প্রস্তাব্ কিা একজন জরিি
িারলক তাি সম্পরিদত বকাদনা জলাভূ রি
অব্রস্থত রকনা তা রনিািদণি
ে
জনয এদজন্সিি
সাদে বর্াগাদর্াগ কিদত পাদিন। একটি
রব্চাি রব্ভাগীয় তেদন্তি পর্াদলাচনাি
ে
অংি
রহসাদব্ জলাভূ রি রনিািণ
ে কিা হয়।
পদ্ধরতটিি িদিয িদয়দে উপলভয োকদল
সিকারি জলাভূ রিি িযাপ রব্দব্চনা কিা এব্ং
এরিয়াল ব াদিাগ্রার ি ব্যাখযা কিা। বকাদনা
প্রকদেি স্থাদনি জনয অনুিরতি
আদব্েনগুরল এদজন্সি বেদক পর্াদলাচনা
ে
কিাি সিয় এদজন্সিি কিচািীি
ে
স্থানটি
পরিেিদনি
ে
সিয়ও জলাভু রি িনাক্ত কিা
হদত পাদি।

জলাভূ রিি বিদে বকন রব্দিষ সুিিাি
প্রদয়াজন হয়? জলাভূ রি বর্ বকাদনা

জলািদয় জদলি প্রব্াহ রনয়ন্ত্রদণ, ব্নযা ও
িয় কিাদত গুরুত্বপূণ ভূ
ে রিকা পালন কদি।
এগুরল েূষক পোে রে ল্টাি কদি জলদক
রব্শুদ্ধ কদি; উন্সিে এব্ং প্রাণীজগদতি ব্হু
প্রজারতি জনয গুরুত্বপূণ ব্াসস্থান
ে
প্রোন
কদি।

নাগরিকদেি রনদেেরিকা
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উপকূলদিখা

নেী ও
জল

প্রদর্াজয হদব্। "কাোদিা"-এি িদিয িদয়দে
ভব্ন, বির্, বব্ড়া, িযাংক ইতযারে।
বসিব্যাকগুরল উপকূলদিখাি রব্ন্দু বেদক
তাি উচ্চ জদলি রচদি অনুভূরিকভাদব্
পরিিাপ কিা হয়। আপরন র্রে একটি
উন্নয়নিূলক প্রস্তাব্ রব্দব্চনা কদিন,
এদজন্সিি কিীিা আপনাদক উচ্চ জদলি
রচি রনিািণ
ে কিদত সাহার্য কিদব্ন।

Adirondack উপকূলদিখা
Park-এি সব্দেদক িূলযব্ান সংস্থান হল এি
হাজাি হাজাি বোি বোি জদলি বরাত, নেী,
পুকুি ও বলদকি পার্শ্ব্তী
ে
জরি। এদজন্সি
প্রিারসত আইনগুরল বসিব্যাক, লদিি প্রস্থ
এব্ং কাটিংদয়ি সীিাব্দ্ধতা স্থাপদনি িািযদি
জদলি গুণিান এব্ং Adirondack-এি
উপকূলদিখাি নান্দরনকতাি সুিিা প্রোন
কদি।
উপকূলদিখাি রব্রিরনদষিগুরল সিস্ত বলক
এব্ং পুকুি, ব্নয, সুেৃিযর্ুক্ত এব্ং
রব্দনােনিূলক নেী ব্যব্স্থায় অন্তভু ক্ত
ে কিাি
জনয গদব্ষণাি অিীন সিস্ত নেী এব্ং
কযাদনা সহ বনৌকা োিা চলাচলদর্াগয সিস্ত
নেী ও বরাদতি বিদে প্রদর্াজয।

উপকূলদিখাি রব্রিরনদষি বেদক অব্যাহরত
বপদত র্ক এব্ং বব্ািহাউসগুরলদক অব্িযই
সুরনরেেষ্ট প্রদয়াজনীয়তাগুরল বিদন চলদত
হদব্।
অনুগ্রহ কদি িদন িাখদব্ন: ব্নয, সুেৃিযর্ুক্ত
এব্ং রব্দনােনিূলক নেী ব্যব্স্থাি অন্তগতে
নেীগুরলদত লদিি রব্স্তৃত প্রস্থ ও বসিব্যাক
প্রদর্াজয হদব্। স্থানীয় আইনগুরল আিও
বব্রি সুিিািূলক হদত পাদি—স্থানীয় রব্ন্সডং
ইিদপক্টি ব্া িাউন অর সগুরলদক কল
করুন৷
আদগ বর্িন উদেখ কিা হদয়দে, 100
ব্গ ে ু দিি বব্রি আকাদিি বব্ািহাউস ব্া র্ক
োড়া সিস্ত কাোদিাি বিদে বসিব্যাক

ব্নয, সুেৃিযর্ুক্ত
এব্ং রব্দনােনিূলক নেী ব্যব্স্থা
Adirondack-এি ব্হু নেী New York বস্টিএি ব্নয, সুেৃিযর্ুক্ত এব্ং রব্দনােনিূলক নেী
ব্যব্স্থা আইদনি অিীদন গৃহীত রব্দিষ রব্রি
এব্ং অনুিরতি প্রদয়াজনীয়তাি অিীন। এই
রব্রিগুরল APA আইদন প্রেি রব্রিগুরলি
সদে প্রদর্াজয হয়।
এদজন্সিি রব্রিগুরল রনিারিত
ে
নেী এব্ং
তাদেি সংলগ্ন, সািািণত নেীি রকনািা
বেদক 1/4 িাইল পর্ন্ত
ে জরিদত প্রদর্াজয।
রনম্নরলরখতভাদব্ নেী সংক্রান্ত রব্রিগুরল
জদলি গুণিান এব্ং নান্দরনকতা সুিরিত
িাদখ:

উপকূলদিখাি বসিব্যাক এব্ং লদিি প্রস্থ
এদজন্সি বেদক অনুিরতি প্রদয়াজন বহাক ব্া
না বহাক উপকূদলি রব্রিরনদষি প্রদর্াজয হয়
(বিরব্ল 2 বেখুন)। বকাদনা তব্ষিয পাওয়া
বগদল তদব্ই রব্রিরনদষি হ্রাস কিা বর্দত
পাদি (রনম্নরলরখত বিরব্দলি আদলাচনা
বেখুন)।

স্টেবিল 2 — উপ ূ লটরখোর বিবিব টেি:
লটের ূয
ম প্রস্থ এিং স্টসেিযো :

র্ক এব্ং বব্ািহাউস। আপরন র্রে বকাদনা
র্ক ব্া বব্ািহাউদসি নতু ন রনিাণ
ে ব্া
সম্প্রসািদণি পরিকেনা কদিন তদব্
আপনাদক বজদন রনদত হদব্ বর্ এদজন্সি
বেদক বকাদনা অনুিরত ব্া পরিব্তেদনি
প্রদয়াজন আদে রকনা। র্ক এব্ং বব্াি-হাউস
োড়া 100 ব্গ ে ু দিি বব্রি আকাদিি সিস্ত
কাোদিাি জনয উপকূলদিখাি বসিব্যাদকি
রব্রিরনদষি প্রদর্াজয। র্াইদহাক,
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ভূ রি ব্যব্হাদিি প্রকাি
হযািদলি
িাঝারি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাি

নূযনতি লদিি প্রস্থ ( ু ি)
50

নূযনতি কাোদিাি বসিব্যাক ( ু ি)
50

100

50

কি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাি

125

75

গ্রািীণ ব্যব্হাি

150

75

সংস্থান পরিচালনা

200

100

NA

NA

রিেগত

বনাি: পয়়ঃরনষ্কািন ব্যব্স্থাি জনয, বর্ বকাদনা জলািয় ব্া জলাভূ রি বেদক নূযনতি বসিব্যাক হল 100 ু ি,
র্া পরিরাব্ণ বিে ব্া অনযানয বিাষণ উপাোন বেদক উপকূলদিখা ব্া জলাভূ রিি রনকিতি রব্ন্দুদত
পরিিাপ কিা হয়।
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নেী ব্িাব্ি একটি 100- ু ি ব্া াি রিপ
স্থাপন কিা বর্খাদন গােপালা কািা
অতযন্তভাদব্ রব্রিরনদষির্ুক্ত;
লদিি নূযনতি প্রস্থ স্থাপন এব্ং
বসিব্যাক ততরি কিা (APA আইদনি
বসিব্যাদকি বচদয় ব্ড়);
নেী এলাকায় প্রায় সব্ সাব্রর্রভিন,
একক পরিব্াদিি ব্াসস্থান এব্ং বিাব্াইল
বহাদিি জনয এদজন্সি বেদক নেী
প্রকদেি অনুিরতি প্রদয়াজনীয়তা
স্থাপন কিা;
ব্নয এব্ং সুেৃিযর্ুক্ত নেীদত এব্ং এি
সংলগ্ন এলাকায় বিািি বব্াটিং এব্ং
বিািি চারলত কার্ক্রি
ে
সীিাব্দ্ধ কিা;
বসতু ও িাস্তা রনিাণ
ে রনয়ন্ত্রণ কিা;
কাোদিা (বর্িন ব্াাঁি) এব্ং কার্ক্রি
ে
(বর্িন পাাঁক পরিষ্কাি কিা) রনরষদ্ধ কিা
র্া নেীি প্রাকৃরতক প্রব্াহদক পরিব্রতেত
কিদব্;
আইনত রব্েযিান অসেরতপূণ ে
ব্যব্হািগুরলদক অব্যাহত িাখাি
অনুিরত বেওয়া, রকন্তু ব্যব্হাি
সম্প্রসািণ ব্া পরিব্তেদনি জনয অনুিরত
ব্া রভন্নতাি প্রদয়াজনীয়তা স্থাপন কিা।
রকেু রকেু “অসািঞ্জসযপূণ”ে ব্যব্হাি
রনরষদ্ধ কিা; এব্ং

িিযব্তী
উচ্চতাি
জদলি
রচি
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•

ব্নয নেীি এলাকায় নতু ন কাোদিা
রনরষদ্ধ কিা।

উপকূলদিখা ব্িাব্ি, কাটিং
রনম্নরলরখতগুরলি িদিয সীিাব্দ্ধ:

বকান বকান নেী?

•

Ausable, Black, Blue Mt. Stream, Bog,
Boreas, Boquet, Cedar, Cold, Deer, East
Canada Creek, Grasse, Hudson,
Independence, Indian, Jordan,
Kunjamuk, Long Pond Outlet, Marion,
Moose, Oswegatchie, Otter Brook,
Raquette, Rock, Sacandaga, St. Regis,
Salmon, Saranac, Schroon, West Canada
Creek এব্ং West Stony Creek.

উপকূদলি 6 ু দিি িদিয, বকাদনা একটি
লদি উপকূলদিখাি 30 িতাংদিি বব্রি
গােপালা (বঝাপ এব্ং গাে) পরিষ্কাি
কিা র্াদব্ না।

•

উপকূদলি 35 ু দিি িদিয, িাটি বেদক
4.5 ু ি উপদি 6 ইন্সঞ্চি বব্রি ব্যাসর্ুক্ত
গাদেি 30 িতাংদিি বব্রি 10 ব্েদিি
িদিয কািা র্াদব্ না।

গােপালা সিাদনা

রনদচি র্ায়াগ্রািটি কািাি রব্রিরনদষিগুরল
ব্ণনা
ে কদি।

সািািণত, উপকূলব্তী নয় এিন
পাদসলগুরলদত
ে
গাে কািাি জনয বকানও
প্রদয়াজনীয়তা বনই র্রে না আপরন 25
উচ্চভূ রি একি ব্া 3 জলাভূ রি একদিি বব্রি
পরিষ্কাি কিাি পরিকেনা কদিন, ব্া
সম্পরিটি একটি িদনানীত নেী এলাকায়
অব্রস্থত হয়। র্াইদহাক, অনুিরত না পাওয়া
পর্ন্ত
ে বকাদনা প্রকদেি প্রস্তুরতি জনয গাে
কািা শুরু নাও হদত পাদি; গােপালা সিাদনা
প্রকেটি পর্াদলাচনা
ে
প্রন্সক্রয়াি অংি।
এোড়াও, জলাভূ রিি িিয রেদয় কাদেি িাস্তা
ব্া রির্ বেইল রনিাদণি
ে
জনয অনুিরতি
প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে।

পরিব্তেন
উপকূলদিখাি ব্ািযতািূলক রব্রিরনদষদি
পরিব্তেদনি অনুিরত বেওয়া বর্দত পাদি
র্রে, বকাদনা জরিি িারলদকি অনুদিাদি,
এদজন্সি রনিািণ
ে কদি বর্ উপকূলীয় উন্নয়ন
সংক্রান্ত রব্রিরনদষদিি কদোি প্রদয়াদগি
দল ব্াস্তব্ অসুরব্িা ব্া অব্ারিত প্ররতকূলতা
বেখা বেদব্। প্ররতটি পরিব্তেদনি অনুদিাদিি
জনয একটি গণশুনারন আদয়াজন কিদত
হদব্।

তীদিি 35 ু দিি িদিয, ব্ুক পর্ন্ত
ে উচ্চতায় 6 ইন্সঞ্চি বব্রি
ব্যাদসি 30% এি বব্রি গাে 10 ব্েদিি সিয়কাদলি িদিয
কািা র্াদব্ না।
35 র ি

* উপকূদলি 6 ু দিি িদিয, বকাদনা
একটি লদি উপকূলদিখাি লি প্রদস্থি
30 িতাংদিি বব্রি গােপালা পরিষ্কাি
কিা র্াদব্ না।

বসিব্যাক ততরি কিা
(নূযনতি 50 র ি)

র্ায়াগ্রাি—উপকূলদিখা ব্িাব্ি গাে এব্ং গােপালা কািাি বিদে প্রদর্াজয রব্রিরনদষি

নাগরিকদেি রনদেেরিকা
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অনুিরতি

পদ্ধরত

সকল প্রকদে অনুিরতি প্রদয়াজন হয় না।
র্ািা কদিন তাদেি জনয, এই রব্ভাগটি
অনুিরত প্রন্সক্রয়াি একটি সংরিপ্ত রব্ব্িণ
প্রোন কদি।
রব্চাি রব্ভাগীয় তেন্ত
এই রনদেেরিকাটি পড়াি পদি, আপনাি
জরিি বেণীরব্ভাগ খুদাঁ জ বব্ি কিাি পদি
এব্ং 10 এব্ং 11 পৃিায় বচকরলস্ট ব্যব্হাি
কদি, আপরন হয়দতা আদগ বেদকই জাদনন
বর্ আপনাি একটি অনুিরত লাগদব্, রকন্তু
আপরন র্রে রনন্সিত হদত না পাদিন তাহদল
কী কিদব্ন? রব্চাি রব্ভাগীয় তেদন্তি একটি

দিিে জনয এদজন্সিি সদে বর্াগাদর্াগ
করুন!
রব্চাি রব্ভাগীয় তেদন্তি দি আপনাি
ে
বেওয়া তদেযি (র্াি িদিয আপনাি প্রকদেি
ব্ণনা,
ে িযাক্স িানরচদেি নম্বি এব্ং
িারলকানাি ইরতহাস এব্ং সম্পরিি ব্যব্হাি
িদয়দে) উপি রনভেি কদি, এদজন্সিি
কিচািীিা
ে
আপনাদক জারনদয় বেদব্ন
আপনাি বকাদনা অনুিরত প্রদয়াজন রকনা।

অনুদিােদনি পদ্ধরত
আপনাি প্রস্তারব্ত প্রকদেি জনয এদজন্সিি
অনুিরতি প্রদয়াজন আদে তা রনিািণ
ে কিা

হদয় বগদল, পিব্তী পেদিপটি হল উপর্ুক্ত
আদব্েন িটি
ে পূিণ কিা। এই িটি
ে
এদজন্সি অর স বেদক পাওয়া বর্দত পাদি।
রব্দিষ কদি ব্ড় ব্ড় প্রকেগুরলি জনয,
আদব্েন পূিণ কিাি আদগ APA
কিচািীদেি
ে
সদে একটি প্রাক-আদব্েন
রিটিংদয়ি সুপারিি কিা হয়। এই রিটিংগুরল
প্রায়িই আদব্েনটি সম্পূণ কিদত
ে
এব্ং
এদজন্সিি প্রন্সক্রয়া এব্ং পর্াদলাচনাি
ে
িান
সম্পদকে সদচতনতা রনন্সিত কিাি জনয
সহায়ক হয়। শুরুদতই এদজন্সিি সদে
আদলাচনা কদি আপরন সিয় ও অে েু
ে ইই
সােয় কিদত পাদিন।
আদব্েনটি APA োিা গৃহীত হদল, এটি
একটি পৃেক পর্াদলাচনা
ে
অর সাদিি কাদে
পাোদনা হয় রর্রন এটি সম্পূণতাি
ে
জনয
পিীিা কদিন। আদব্েনটি সম্পূণ রকনা
ে
বস
ব্যাপাদি আপনাদক 15 টি কযাদলন্ডাি
রেব্দসি িদিয জানাদনা হদব্। এটি অসম্পূণ ে
োকদল, আপনাদক রনরেেষ্ট কদি জানাদনা
হদব্ কী কী অরতরিক্ত তেয প্রদয়াজন। সিস্ত
গুরুত্বপূণ প্রকদেি
ে
জনয, সিকারি রব্জ্ঞরপ্ত
জারি কিা হদল তাদত জনসািািণ তাদেি
িন্তব্য জানায়। APA আইন রনরেেষ্ট
সিয়সীিা রনরেেষ্ট কদি বেয় র্াি িদিয
এদজন্সিি রব্জ্ঞরপ্ত এব্ং একটি গণশুনারন
(র্রে প্রদয়াজন হয়) আদয়ান্সজত হদত হদব্।
রনিারিত
ে
সিয়সীিা এদজন্সি ও আদব্েনকািী
উভদয়ি সিরতদত ব্াড়াদনা বর্দত পাদি।
একব্াি প্রকদেি আদব্েন সম্পূণ হদয়
ে
বগদল
(অোৎ
ে প্রকে পর্াদলাচনা
ে
কিাি জনয
এদজন্সিি কাদে প্রদয়াজনীয় সিস্ত তেয চদল
আসদল) প্রকৃত পর্াদলাচনা
ে
শুরু হদব্।
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গণশুনারন কখন অনুটিত হয়?
অনুিরতি আদব্েনগুরল রব্দব্চনা কিাি
জনয এদজন্সি প্ররত িাদস জনসািািদণি
সািদন রিটিংদয় ব্দস। পর্াদলাচনাি
ে
জনয
এদজন্সিি কাদে আসা প্রকেগুরলি একটি
বোি িতাংদিি জনয, একটি গণশুনারন
আদয়াজন কিািও রসদ্ধান্ত বনওয়া হয়।
রনম্নরলরখত কািণগুরলি একটিি জনয
গণশুনারনি সিয় রনিািণ
ে কিা বর্দত পাদি:
•

•
•

•
•

রব্দিষ কদি ব্ড় প্রকেগুরলি বিদে,
জনসািািণদক তাদেি েৃটষ্টভরে ও
িতািত প্রকাদিি সুদর্াগ বেওয়া;
র্রে বকাদনা প্রকে রব্তরকেত হয়;
র্রে প্রকদেি স্থান সংলগ্ন জরিি
িারলকদেি রব্রূপভাদব্ প্রভারব্ত হওয়াি
সম্ভাব্না োদক;
র্রে সংরিষ্ট স্থানীয় সিকাদিি পি
বেদক একটিি অনুদিাি কিা হয়; অেব্া
র্রে এটি িদন হয় বর্ প্রকেটি
অনুদিােদনি অদর্াগয হদত পাদি
(প্রেদি একটি গণশুনারনি আদয়াজন না
কদি এদজন্সি বকাদনা আদব্েন অস্বীকাি
কিদত পাদি না)।

একটি প্রকদেি অনুদিােন বেওয়া
কিীদেি অনুদিােন। বব্রিিভাগ অনুিরতি
আদব্েনগুরলি কাজ সম্পূণ এদজন্স
ে
ি বব্ার্ে
পর্ন্ত
ে না রগদয়ই APA কিীদেি িািযদি—
রব্দিষ কদি, রনয়ন্ত্রক বপ্রাগ্রাদিি
পরিচালদকি িািযদি সম্পন্ন কিা হয়।
এদজন্সিি সেসযদেি সিয় রনিারিত
ে
িারসক
রিটিংগুরলি অদপিা না কদি কিচািী
ে
প্রকেটিি উপি কাজ কিা শুরু কিদল এই
পদ্ধরতটি আদব্েনকািীি সিয় সােয় কদি।
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রনয়ন্ত্রক বপ্রাগ্রািগুরলি পরিচালক শুিুিাে
প্রকেগুরলদত অনুদিােন রেদত পাদিন।
প্রতযাখযান কিাি জনয বর্ বকাদনা সুপারিি
অব্িযই রব্দব্চনাি জনয এদজন্সি বব্াদর্েি
কাদে পাোদত হদব্।

বব্াদর্েি অনুদিােন। রনম্নরলরখত প্রকেগুরলি
জনয সব্সিয় এদজন্সি বব্াদর্েি
অনুদিােদনি প্রদয়াজন হয়:
•
•
•

50 ব্া তাি বব্রি লদিি সদে সংর্ুক্ত
সাব্রর্রভিন;
এিন বকাদনা প্রকে র্াি উপি এদজন্সি
গণশুনারনি আদয়াজন কদিদে; ব্া
বকাদনা প্রকে র্াি সদে একটি পরিব্তেন
সংর্ুক্ত িদয়দে।

িতোব্লী

এদজন্সি বব্াদর্েি রনয়ন্ত্রক বপ্রাগ্রাি করিটিি
কাদে রনয়ন্ত্রক বপ্রাগ্রািগুরলি পরিচালদকি
আদিারপত বর্দকাদনা অনুিরতি িদতেি
রব্রুদদ্ধ আরপল কিাি অরিকাি আপনাি
আদে।

প্রকদেি আদব্েনগুরলি িদিয প্রায় 98
িতাংি আদব্েনই অনুদিারেত হয়। ইসুয
কিা অনুিরতগুরলি িদিয বব্রিিভাগ
বিদেই এিন িতোব্লী আদিাপ কিা হয়
র্াি উদেিয পরিদব্ি ও তাি সংলগ্ন ব্যব্হাি
সুিরিত িাখা।

অনযানয অনুিরত
অনুগ্রহ কদি িদন িাখদব্ন, আপনাি
প্রকদেি জনয APA অনুিরতি পািাপারি
অনযানয অনুিরতি (ব দর্িাল, বস্টি ও
স্থানীয়) প্রদয়াজন হদত পাদি।

এদজন্সিি রসদ্ধান্ত পুনিায় রব্দব্চনা কিা
র্ায়
এিন পদ্ধরতি অন্সস্তত্ব আদে র্া আপনাদক
আপনাি আদব্েন এদজন্সি কতৃক
ে
অননুদিারেত হদল, আব্াি বসটি রব্দব্চনা
কিাি অনুদিাি কিদত বেয়। আপনাদক
অব্িযই এগুরল ব্ণনা
ে কিদত হদব্:
•
•
•

নতু ন আরব্ষ্কৃত তেয ব্া প্রিাদণি অন্সস্তত্ব
আদে; অেব্া
এদজন্সিি নীরতদত বকাদনা পরিব্তেন
কিা হদয়দে; অেব্া
পূদব্িে রসদ্ধান্তটি ব্স্তুগতভাদব্ ভু ল
তদেযি উপি রনভেি কদি বনওয়া
হদয়রেল।

প্রদয়াগ
আইনগুরল সটেকভাদব্ পরিচারলত এব্ং
বিদন চলা হদচ্ছ রকনা তা রনন্সিত কিাি
জনয APA-এি একটি এনদ াসদিি
ে
বপ্রাগ্রাি িদয়দে। আপনাি র্রে বকাদনা প্রশ্ন
োদক অেব্া রনরেেষ্ট বকাদনা রব্ষয় রনদয়
আদলাচনা কিদত চান, অনুগ্রহ কদি
আিাদেি কল করুন।

নাগরিকদেি রনদেেরিকা
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অনুিরতি

বচকরলস্ট
একটি অনুমতি প্রয ়োজন তকন়ো ি়ো তনর়্োরণ
ধ করযি আপন়োযক
স়োহ়োয্য করযি এই সহজ চেকতিস্টটি ব্যব্হ়োর করুন। আমর়ো
স়োহ়োয্য করযি চপযর খুতি। আম়োযের 518-891-4050 এ একটি
কি তেন।
এদজন্সি োিা পরিচারলত রতনটি আইন-—APA আইন, ব্নয, সুেৃিযর্ুক্ত এব্ং রব্দনােনিূলক নেী ব্যব্স্থাি
আইন এব্ং রিটষ্ট জদলি জলাভূ রিি আইন—সব্গুরলই আপনাি প্রকদেি জনয এদজন্সিি অনুিরতি
প্রদয়াজন হদব্ রকনা তাি উপি প্রভাব্ ব দল। রনদচি বচকরলস্টটি আপনাি বকাদনা অনুিরতি প্রদয়াজন
হদব্ রকনা তা রনিািণ
ে কিদত সাহার্য কিদব্।

এই স্টে বলেটে শুিুমোত্র সোিোরণ টেযর জ য এিং সম্পূণ ম য়।
আপনাি প্রকদেি বকাদনা অনুিরতি প্রদয়াজন আদে রকনা বস ব্যাপাদি চূ ড়ান্ত রসদ্ধাদন্তি জনয, আপনাদক এদজন্সিদক কল কিদত হদব্
এব্ং একটি রব্চাি রব্ভাগীয় তেদন্তি ি জিা
ে
রেদত হদব্। ব টের িৃত্তগুবলর স্ট োট োটেট টে বেহ্ন বেটল আপ োর এ টে অ ুমব র
প্রটয়োজ হটি।
ভূ রি ব্যব্হাদিি বেণীরব্ভাগ

আপনাদক প্রেদি এটি রনিািণ
ে কিদত হদব্ ভূ রিি বেরনরব্ভাদগি িদিয বকান রব্ভাদগ আপনাি সম্পরি পড়দে।
আপনাদক সহায়তা কিাি জনয আপরন এদজন্সিি সদে বর্াগাদর্াগ কিদত পাদিন।

গুরুত্বপূণ পরিদব্িগত
ে
এলাকাি
প্রকে

গুরুত্বপূণ পরিদব্িগত
ে
এলাকাি িদিয জলাভূ রি, উচ্চভূ রি এব্ং রনরেে ষ্ট নেী, হাইওদয় এব্ং বস্টদিি িারলকানািীন জরিি
কাোকারে এলাকা অন্তভু ক্ত
ে । এই সিস্ত ভূ রি ব্যব্হাদিি বিদে অরিকাংি উন্নয়নিূলক কিকাণ্ড
ে
এব্ং জরিি
সাব্রর্রভিদনি জনয APA-এি অনুিরতি প্রদয়াজন:

রনিারিত
ে
ব্নয, সুেৃিযর্ুক্ত এব্ং
রব্দনােনিূলক নেী





অলাভূ রি (এই রনদেেরিকাি জলাভূ রি সম্পরকেত রব্ভাগটি পড়ুন)।



জনিানব্হীন ব্নযভূ রি, আরেি ব্া কযাদনা এলাকা রহসাদব্ বেরণভু ক্ত বস্টদিি ব্নাঞ্চদলি সংিরিত জরিি 1/8
িাইদলি িদিয।



বস্টি ব্া ব র্াদিল হাইওদয়ি র্ানরেদকি 150 র দিি িদিয (শুিুিাে গ্রািীণ ব্যব্হাদিি এলাকায়)



বস্টি ব্া ব র্াদিল হাইওদয়ি র্ানরেদকি 300 র দিি িদিয (শুিুিাে সংস্থান পরিচালনাি এলাকায়)।



সািািণত, বস্টদিি ব্নয, সুেৃিযর্ুক্ত এব্ং রব্দনােনিূলক নেী ব্যব্স্থাি অন্তভু ক্ত
ে বকাদনা নেীি 1/4 িাইদলি িদিয
প্রকেগুরলি জনয একটি APA অনুিরতি প্রদয়াজন হয়: Ausable, Black, Blue Mt. Stream, Bog, Boreas,

2,500 র দিি বব্রি উচ্চতায়।
Oswegatchie, Osgood, Grasse, N. Branch Saranac, N. Branch Boquet, The Branch, East Stony
Creek এব্ং Pleasant Lake Stream-এি অংি সহ “গদব্ষণাি অিীন” বকাদনা নেীি 1/4 িাইদলি িদিয।
(“গদব্ষণাি অিীন” বকাদনা নেী হল এিন নেী র্া বস্টদিি ব্নয, সুেৃিযর্ুক্ত এব্ং রব্দনােনিূলক নেী ব্যব্স্থায়
অন্তভু ক্ত
ে কিাি জনয রব্দব্চনা কিা হদচ্ছ। অনযানয অদনক Adirondack নেী ও বরাত আদগ বেদকই এই
ব্যব্স্থাদত বেরণভু ক্ত কিা হদয়দে এব্ং এি রব্দিষ রব্রিি অিীন।)

Boquet, Cedar, Cold, Deer, East Canada Creek, Grasse, Hudson, Independence, Indian, Jordan,
Kunjamuk, Long Pond Outlet, Marion, Moose, Oswegatchie, Otter Brook, Raquette, Rock,
Sacandaga, St. Regis, Salmon, Saranac, Schroon, West Canada Creek এব্ং West Stony Creek.
সাব্রর্রভিন

সাব্রর্রভিনগুরলি জনয APA অনুিরতি প্রদয়াজন হদত পাদি। রব্ক্রয়, ইজািা ব্া পৃেক িারলকানা ব্া েখদলি বর্
বকাদনা উদেদিয েুই ব্া তদতারিক লি, পাদসলে ব্া রব্ন্সডং সাইদি (িারলদকি বিদখ বেওয়া অংি সহ) বকাদনা জরিি
রব্ভাজনদক অন্তভু ক্ত
ে কিাি জনয উপরব্ভাগগুরলদক বিািািুটিভাদব্ সংজ্ঞারয়ত কিা হয়। বকাদনা পাদসদল
ে একটি
রেতীয় প্রিান ভব্ন ব্া ব্াসস্থান ব্া একটি েুই-ইউরনির্ুক্ত ব্াসস্থান রনিাণ
ে হল একটি সাব্রর্রভিন।
বকাদনা অনুিরতি প্রদয়াজন আদে রকনা, তা রনিািণ
ে কিাি জনয রব্রভন্ন কািণগুরল পিীিা কদি বেখা হয়, র্াি িদিয
আদে:
•
22 বি, 1973-এ জরিি িূল পাদসলে বর্িন রেল, তা বেদক ততরি হওয়া লি, পাদসলে ব্া সাইদিি বিাি সংখযা;
•
প্রস্তারব্ত সাব্রর্রভিদনি সব্দেদক বোি লদিি আকাি; এব্ং
•
সাব্রর্রভিদনি সব্দেদক বোি উপকূলদিখাি লদিি প্রস্থ।
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একটি APA অনুিরতি প্রদয়াজন হয়:



র্রে 22 বি, 1973-এি িূল পাদসলে বেদক ততরি হওয়া লি, সাইি অেব্া আব্ারসক ইউরনদিি বিাি সংখযা এি
সিান ব্া বব্রি হয়:
100 হযািদলদিি িদিয
10 কি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাদিি এলাকায়
15 িাঝারি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাদিি এলাকায়
5 গ্রািীণ ব্যব্হাদিি এলাকায়



বকাদনা সংস্থান পরিচালনাি এলাকা, রিদেি কািদণ ব্যব্হাদিি এলাকাি বকাদনা সাব্রর্রভিদনি জনয অেব্া
রনিারিত
ে
বকাদনা ব্নয, সুেৃিযর্ুক্ত অেব্া রব্দনােনিূলক নেীি এলাকাি িদিয



পুদিা সাব্রর্রভিদনি জনয র্রে প্রস্তারব্ত সাব্রর্রভিদন বকাদনা অ-উপকূলব্তী লি এি বচদয় কি হয়:
40,000 ব্গ ে ু ি
(0.92 একি)
িাঝারি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাদিি এলাকা
120,000 ব্গ ে ু ি
(2.75 একি)
কি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাদিি এলাকা
320,000 ব্গ ে ু ি
(7.35 একি)
গ্রািীণ ব্যব্হাদিি এলাকা



প্রকদে র্রে বকাদনা উপকূলব্তী* লি সংর্ুক্ত োদক র্রে িুদ্রতি লি এলাকা ব্া উপকূলব্তী লদিি প্রদস্থি
পরিিাপ এি বেদক কি হয়:
হযািদলি
িাঝারি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাদিি এলাকা
কি তীব্রতার্ুক্ত ব্যব্হাদিি এলাকা
গ্রািীণ ব্যব্হাদিি এলাকা
সংস্থান পরিচালনাি এলাকা

প্র/না
25,000 ব্গ ে ু ি
50,000 ব্গ ে ু ি
80,000 ব্গ ে ু ি
42.7 একি

(0.57 একি)
(1.14 একি)
(1.83 একি)

50
100
125
150
200

ুি
ু ি.
ুি
ুি
ুি

* সংরিষ্ট ভূ রি ব্যব্হাদিি এলাকাি জনয একটি উপকূলদিখাি লদিি িদিয জল বেদক নূযনতি বসিব্যাক
েূিদত্বি িদিয আংরিক ব্া সম্পূণভাদব্
ে
অব্রস্থত বর্ বকাদনা লি অন্তভু ক্ত
ে । আপনাি সাইি ব্নয, সুেৃিযর্ুক্ত
অেব্া রব্দনােনিুলক নেী এলাকায় অব্রস্থত হদল পৃেক উপকূলদিখাি তের্যে প্রদর্াজয হদব্।
একক পরিব্াদিি ব্াসস্থান

এই স্থাদন একক পরিব্াদিি ব্াসস্থান ব্া বিাব্াইল বহাদিি জনয একটি APA অনুিরতি প্রদয়াজন:







সংস্থান পরিচালনাি এলাকা
রিদেি কািদণ ব্যব্হাদিি এলাকা
গুরুত্বপূণ পরিদব্িগত
ে
এলাকা
রনিারিত
ে
নেী এলাকা
জলাভূ রি (িিযব্তী অেব্া রনকিব্তী)

জরিি অনযানয বেরণরব্ভাদগ, বকাদনা লদি আদগ বেদকই বকাদনা ব্াসস্থান ব্া প্রিান ভব্ন োকদল একক পরিব্াদিি
ব্াসস্থান রনিাণ
ে কিদত বগদল তা একটি সাব্রর্রভিন রহসাদব্ এদজন্সিি পর্াদলাচনাি
ে
অিীন হদত পাদি।
অনযানয প্রকে

এই কািদণ একটি APA অনুিরতি প্রদয়াজন হয়:





40’-এি বব্রি উচ্চতাি কাোদিা। দ্রষ্টব্য: একটি কাোদিাি সদব্াচ্চ
ে রব্ন্দু বেদক প্রাকৃরতক ব্া সম্পন্ন বগ্রদর্ি
সব্রনম্ন
ে
রব্ন্দু পর্ন্ত
ে উচ্চতা পরিিাপ কিা হয়।
হযািদলি োড়া সিস্ত এলাকায় বকাদনা নতু ন ব্ারণন্সজযক ব্া রিেগত ব্যব্হাি।
APA আইদন আঞ্চরলক প্রকদেি তারলকায় অন্তভু ক্ত
ে একটি ব্তেিান ব্যব্হাি ব্া কাোদিাি বিাি 25% ব্া তাি
বব্রি সম্প্রসািণ (এ িিদনি সম্প্রসািণ একব্াদি ব্া একটি সম্প্রসারিত সিয়কাল িদি কিা হদব্ রকনা)। হযািদলি



এলাকা োড়া সব্ জায়গাদতই আকাি, ব্গ ে ু দিজ ব্া িািণিিতাি িািযদি সম্প্রসািণ পরিিাপ কিা হয়।
বর্ বকাদনা একারিক পরিব্াদিি আব্াস, বর্িন, েুই ব্া তাি বব্রি পৃেক আব্ারসক ইউরনির্ুক্ত কাোদিা। এটি
হযািদলি এলাকা োড়া অনয সিস্ত ভূ রি ব্যব্হাদিি এলাকায় প্রদর্াজয।

একটি এদজন্সি-অনুদিারেত স্থানীয় ভূ রি ব্যব্হাি বপ্রাগ্রাি োিা রনয়রন্ত্রত এলাকায়, সািািণত এদজন্সিি অনুিরত
প্রদয়াজন এিন রকেু প্রকদেি জনয শুিুিাে একটি স্থানীয় অনুিরতি প্রদয়াজন হদব্।
এদজন্সিি অনুিরতি প্রদয়াজন রনরব্দিদষ
ে
উপকূলব্তী রব্রিরনদষি বলক, পুকুি, নেী ও বরাদতি পার্শ্ব্তী
ে
এলাকায়
প্রদর্াজয হদব্।

নাগরিকদেি রনদেেরিকা
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এদজন্সিি সদে

বর্াগাদর্াগ কিা
কল কিাি সিয়, এই রনদেেরিকাটি হাদতি কাদে িাখদব্ন। কাগজ ও বপন্সিলও সাদে রনদয় কল কিদব্ন।
এই সম্পরকেত প্রদশ্নি জনয...

•

ভূ রি ব্যব্হাদিি বেণীরব্ভাগ ব্া একটি রনরেেষ্ট পাদসদল
ে

•

জলাভূ রিি উপরস্থরত:

রনিারিত
ে
প্রদয়াগ তেন্তকািীি সদে কো ব্লাি জনয অনুদিাি
করুন।

রব্চাি রব্ভাগীয় তেন্ত অর দসি সদে কো ব্লাি অনুদিাি
করুন।
সম্পরিি প্রােরিক রকেু তেয প্রস্তুত িাখুন, র্াি িদিয
িদয়দে:

•

•

রনয়ন্ত্রক বপ্রাগ্রািগুরলি জনয অনুদিাি করুন।

•

Park-এি প্রাকৃরতক অেব্া সাংিৃরতক সংস্থান:
প্রশ্নগুরল পরিকেনা রব্ভাগ ব্া সংস্থান রব্দিষণ ইউরনদি পাোদনা
হদব্। এদজন্সিি ওদয়ব্সাইি www.apa.ny.gov-এ তেয উপলভয
িদয়দে

• অনুিরত আদব্েদনি স্টযািাস র্া আপরন এখাদন পাটেদয়দেন:

আপনাি বকাদনা প্রকে নম্বি এব্ং ব্িােকৃত পর্াদলাচক
ে
োকদল, রব্দিষভাদব্ তাি জনয অনুদিাি করুন। অনুগ্রহ
কদি িদন িাখদব্ন এই সিস্ত বলাকজন বব্রিিভাগ সিদয়ই
র দড োদকন। রনরেেষ্ট প্রশ্ন এব্ং আপনাি প্রকে নম্বি সহ
ভদয়স বিইল বিদসজ পাোদল তা আিাদেি জনয খুব্ই
সহায়ক হদব্।

একটি সম্ভাব্য লঙ্ঘদনি ব্যাপাদি অরভদর্াগ জানাদনা:
রব্চাি রব্ভাগীয় তেন্ত অর দসি সদে কো ব্লাি অনুদিাি
করুন। অনুগ্রহ কদি িদন িাখদব্ন সম্পরিি অব্স্থান োড়া
আিিা বকাদনা লঙ্ঘদনি অরভদর্াদগি তেন্ত কিদত পারি না।
একটি সম্ভাব্য লঙ্ঘদনি অরভদর্াগ কিাি সিয় আপনাদক
রনদজি পরিচয় রেদত হদব্ না।

িাউন অেব্া গ্রাি
িারলদকি নাি
পাদসলে নম্বি— এটি রতনটি নম্বদিি একটি বসি (আপনাি

সািান্সজক রনিাপিা নম্বদিি িদতা হাইদ ন রেদয় পৃেক
কিা োদক) র্া আপনাি িযাক্স রব্দল বেখা র্ায়। এোড়াও
আপরন এই নম্বিটি আপনাি স্থানীয় িূলযায়নকািী ব্া
কাউরিি প্রকৃত সম্পরি কি পরিদষব্া বেদক বপদত পাদিন৷

একটি িািাব্ারহক প্রদয়াদগি ব্যাপাি:

•

িানরচে সংদিািন:
প্রশ্নগুরল পরিকেনা রব্ভাদগ পাোদনা হদব্।

একটি অন-সাইি জলাভূ রি রনিািদণি
ে
অনুদিাি:
আপনাদক সংস্থান রব্দিষণ ইউরনদিি জলাভূ রি রব্দিষদজ্ঞি
কাদে রনদেেরিত কিা হদব্। আপরন র্রে বকাদনা ভদয়স বিইল
বিদসজ পাোন, সম্পরিি অব্স্থানটি তাদত উদেখ কিা
প্রদয়াজন। অযাপদয়িদিদিি সিয় রনিািণ
ে কিাি জনয
কিচািী
ে
আপনাি সদে বর্াগাদর্াগ কিদব্ন।

(518) 891- 4050
NEW YORK STATE ADIRONDACK PARK AGENCY
P.O. Box 99 Ray Brook, New York 12977
www.apa.ny.gov
কভাি
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