
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/21/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হেটিোপী র্তুর্ িায়রু মার্ মবর্টবরিং উম্ব্োম্বগর কিা হ াষণা ব্ম্বয়ম্বের্, 

যা মাবকনর্ যুক্তরাম্বের মম্বযে এই যরম্বণর প্রিম উম্ব্োগ 

  

্ষূম্বণর দ্বারা ঐবত াবিকভাম্বি অবতবরক্ত ক্ষবতগ্রস্ত কবমউবর্টটম্বত হেট 

 াইপারম্বলাকাল িায়রু মার্ মূলোয়র্ কায নক্রম পবরচালর্া করম্বি, িায় ু্ষূণ এিিং 

জলিায় ুপবরিতনর্কারী বগ্রর্  াউজ গোি কমাম্বত বর্ব ন্ষ্ট হকৌেল অিলের্ করম্বি  

 

DEC কবমউবর্টটর িায় ু্ষূণ মবর্টবরিং ক্ষমতা িৃটষ্টম্বত পবরম্বিেগত র্োয়বিচার 

িিংস্থাগুবলম্বক অর্ু্ার্ প্র্ার্ করম্বি যাম্বত স্থার্ীয় ইর্পুট এিিং অিংেগ্র ণ বর্শ্চিত করা 

যায়  

  

উম্ব্োগটট 2050 িাল র্াগা্ বগ্রর্  াউজ গোি বর্গ নমর্ 85 েতািংে কবমম্বয় আর্ার বর্উ 

ইয়ম্বকনর উচ্চাবভলাষী লক্ষে পূরম্বণ ি ায়তা করম্বি এিিং জর্স্বাস্থে রক্ষা করম্বি  

  

ভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হেটজকুে অর্গ্রসর সম্প্রদাকে বােুর মার্ মথর্টথরিং ক্রার এবিং 

প্রাপ্ত তিয বযব ার ক্কর এই সম্প্রদােগুথলকত জলবাে ুপথরবতনর্ক্ারী থগ্রর্  াউজ গ্যাস স  দষূণ 

ক্মাকর্ার জর্য থর্থদনষ্ট হক্ৌশল ততথরর জর্য এক্টট ঐথত াথসক্ র্তুর্ প্রকচষ্টার হ াষণা থদকেকের্। 

হেটবযাপী এই ক্থমউথর্টটর বােুর মার্ মথর্টথরিং প্রকচষ্টা মাথক্নর্ যুক্তরাকে হর্ওো সব নব ৃৎ 

উকদযাগ্।  

  

হেকটর থিপাটনকমন্ট অফ এর্ভােরর্কমন্টাল ক্র্জারকভশর্ (Department of Environmental 

Conservation, DEC) এবিং থর্উ ইেক্ন হেট এর্ার্জন থরসাচন অযান্ড হিকভলপকমন্ট অিথরটট (New 

York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) হেটজকুে প্রকচষ্টার 

তত্ত্বাবধার্ ক্রকব, যা থর্র্িত ক্রকব হয থর্উ ইেক্নবাসীরা হেকটর লযান্ডমাক্ন ক্লাইকমট 

থলিারথশপ অযান্ড ক্থমউথর্টট হপ্রাকটক্শর্ অযাক্ট (Climate Leadership and Community 

Protection Act, CLCPA) এর অধীকর্ থগ্রর্  াউজ গ্যাস ক্মাকর্ার প্রকচষ্টা হিকক্ সুথবধা লাভ 

ক্কর। পথরকবশ সপ্তা  (Climate Week) 2021 চলাক্ালীর্ হ াথষত, বােুর মার্ মথর্টথরিং প্রকচষ্টা 

থর্উ ইেক্ন হেকটর 2050 সাল র্াগ্াদ থগ্রর্  াউজ গ্যাস থর্গ্ নমর্ 85 শতািংশ ক্মাকর্ার 

উচ্চাথভলাষী লক্ষ্যকক্ সমি নর্ ক্রকব।  

  

"আমাকদর অথধক্ািংশ অি নর্ীথতক্ভাকব অর্গ্রসর সম্প্রদােগুথল দষূণ এবিং জলবাে ুপথরবতনকর্র 

ক্ষ্থতক্র প্রভাব দ্বারা সবকচকে হবথশ ক্ষ্থতগ্রস্ত  ে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই র্তুর্ 



উকদযাকগ্র মাধযকম আমরা সব নকশষ, অতযাধুথর্ক্ প্রযুর্ক্ত হমাতাকের্ ক্রথে যাকত থর্উ ইেক্ন 

হেটজকুে সম্প্রদােগুথলকত বােুর মার্ পরীক্ষ্া ক্রা যাে এবিং এই অথবচার থর্মূ নকলর জর্য দষূণ 

ক্মাকত থবকশষজ্ঞকদর সাকি ক্াজ ক্রথে, হয অথবচার বহুক্াল ধকর আমাকদর হেকটর অরথক্ষ্ত 

অিংশগুথলর উপর অথতথরক্ত হবাঝা চাথপকে থদকেকে।"  

  

হেকটর ক্লাইকমট জাথেস ওোথক্নিং গ্রুপ (Climate Justice Working Group) এবিং সম্প্রদাকের 

হর্তৃবকৃের সাকি ক্াজ ক্কর DEC এবিং NYSERDA  াইপার হলাক্াল মথর্টথরিং প্রযুর্ক্ত হমাতাকের্ 

ক্কর বােুর মার্ সিংক্রান্ত তিয সিংগ্র  ক্রার জর্য 10টট এলাক্া থর্ধ নারণ ক্রকব। হলাকক্শর্গুথলর 

মকধয আপকেট এবিং িাউর্কেকটর এক্াথধক্ অর্গ্রসর সম্প্রদাে িাক্কব। মথর্টথরিং এর মকধয 

অন্তভুনক্ত িাক্কব জলবাে ুপথরবতনর্ক্ারী থগ্রর্  াউজ গ্যাস থর্িঃসরণ এবিং অর্যার্য স  দষূক্ যা 

জর্স্বাস্থ্যকক্ ক্ষ্থতগ্রস্ত ক্কর। মথর্টথরিং হমাট পাাঁচ থমথলের্ থর্উ ইেক্নবাসী অধুযথষত এলাক্ার 

বােুর মাকর্র এক্টট বযাপক্ থচত্র তুকল ধরকব। এই মথর্টথরিং প্রকচষ্টার ফলাফল বাে ুদষূকণর 

ক্ারকণ গুরুতরভাকব ক্ষ্থতগ্রস্ত সম্প্রদাকে থর্িঃসরণ ক্মাকত জলবাে ুআইকর্র (Climate Law) 

থর্কদনশর্াকক্ অগ্রসর ক্রকব এবিং দষূকণর ক্ারকণ জর্স্বাকস্থ্যর ক্ষ্েক্ষ্থত ক্মাকত সা াযয ক্রকব, 

যার মকধয রকেকে ফুসফুকসর ক্যান্সার, অযাজমা, হৃদকরাগ্ এবিং অক্াল মতুৃযর উচ্চ  ার।  

  

DEC ক্থমউথর্টট বাে ুমথর্টথরিং হপ্রাগ্রাম তত্ত্বাবধার্ ক্রকব, যা সবকচকে হবথশ বােুর মাকর্র 

প্রভাকবর সম্মুখীর্ এলাক্াগুথলকক্ থচথিত ক্রকব এবিং হেটকক্ আরও ভাকলাভাকব প্রশমর্ 

ক্ায নক্রম পথরচালর্া ক্রকত স ােতা ক্রকব, যার মকধয রকেকে ক্াব নর্-মুক্ত থবথর্কোকগ্র এক্টট 

অিংশ, যা ঐসব এলাক্াে ক্রা  কব হযখাকর্ এই ধরকণর থবথর্কোগ্ জর্স্বাস্থ্য এবিং জলবাে ু

সুথবধাে সবকচকে হবথশ ভূথমক্া রাখকত পারকব। মথর্টথরিং বাে ুদষূণ এবিং থগ্রর্  াউজ  যাকসর 

পথরমাপ ক্কর  াইপারকলাক্াল বােুর মাকর্র থচত্র থমউথর্থসপাথলটট এবিং গ্কবশক্কদর ক্াকে তুকল 

ধরকব।  

  

DEC এর কবমের্ার ও ক্লাইম্বমট অোকের্ কাউশ্চিল (Climate Action Council) এর ি -

িভাপবত হিবিল হিগম্বগাি িম্বলর্, "হেটবযাপী এই মথর্টথরিং প্রকচষ্টা অযালবাথর্র সাউি একন্ড 

DEC এর বহু-বেরবযাপী, অতযাধুথর্ক্ বােুর মার্ গ্কবষণার উপর থভথি ক্কর গ্কে উকেকে, যা 

ঐএলাক্ার বাে ুদষূণ থচথিত ক্কর এবিং তা হমাক্াকবলাে পদকক্ষ্প ত্বরাথিত ক্কর। গ্কবষণাটট 

স্থ্ার্ীে বাথসোকদর সাকি থমকল র্ক্শা এবিং পথরচাথলত  কেথেল এবিং অর্যার্য সম্প্রদাকের জর্য 

অর্ুক্রণকযাগ্য এক্টট উদ্ভাবর্ী মকিল থ সাকব ক্াজ ক্কর। অর্গ্রসর সম্প্রদােগুথল প্রােই বােুর 

থর্ম্ন মাকর্র ক্ারকণ অসমার্ুপাথতক্  াকর ক্ষ্থতগ্রস্ত  ে, ক্ারণ হসগুথলর অবস্থ্ার্ পাওোর 

প্ল্যান্ট, পথরব র্ স্থ্াপর্া, বের, টাথম নর্াল এবিং বােু দষূকণর অর্যার্য উৎকসর ক্াোক্াথে  ে। 

আজকক্, গ্ভর্ নর হ াচুকলর হর্তৃকত্ব, হেটজকুে সম্প্রদােগুথল দ্রুতই তাকদর এলাক্ার বােুর মার্ 

সম্পকক্ন জার্কত পারকব এবিং জলবাে ুপথরবতনর্ক্ারী থর্িঃসরণ ক্মাকর্ার পাশাপাথশ থর্উ 

ইেকক্নর উচ্চাথভলাষী জলবাে ুলক্ষ্যমাত্রা পূরকণ বােুর মার্ উন্নেকর্র হক্ৌশল থবক্াকশ আমাকদর 

সাকি ক্াজ ক্রকব।"  

  

NYSERDA এর হপ্রবিম্বেন্ট ও প্রযার্ বর্ি নাব  কম নকতনা (CEO) এিিং ক্লাইম্বমট অোকের্ 

কাউশ্চিম্বলর ি -িভাপবত হোবরর্ এম  োবরি িম্বলর্, "থর্উ ইেকক্নর সবকচকে অর্গ্রসর 

বাথসোকদর অকর্ক্ বে এক্টট সিংখযা ঐথত াথসক্ভাকব এবিং অযাথচতভাকব এক্টট স্বাস্থ্যক্র 



জীবর্যাপকর্র উপর বাে ুদষূকণর ক্ষ্থতক্র প্রভাকবর মুকখামুথখ  কেকে। গ্ভর্ নর হ াচুকলর 

হর্তৃকত্ব, আমরা এই ঐথত াথসক্ বােুর মার্ মথর্টথরিং হপ্রাগ্রাম বাস্তবােকর্র মাধযকম এই 

গুরুত্বপূণ ন সমসযাকক্ সামকর্ হিকক্ হমাক্াকবলার জর্য মুথখকে আথে যা হেটজ্জুকর 

সম্প্রদােগুথলকত জলবাে ুপথরবতনর্ হমাক্াকবলা এবিং জর্স্বাকস্থ্যর উন্নেকর্ আমাকদর সকব নাপথর 

ক্াকজর অিংশ।"  

  

আপম্বরাজ (UPROSE) এর এশ্চিবকউটটভ বেম্বরক্টরএবলজাম্বিি ইম্পিম্বয়র িম্বলর্, 

"প্রজকের পর প্রজে ধকর কৃ্ষ্ণাঙ্গ, বাদামী, থর্ম্ন আকের সম্প্রদােগুথল বাে ুদষূক্ অবক্াোকমার 

অথর্চু্ছক্ আেজকক্র দাথেত্ব পালর্ ক্করকে, যার মকধয রকেকে জীবাশ্ম জ্বালার্ী প্ল্াকন্টর থবষাক্ত 

থর্িঃসরণ,  াইওকে, ক্টের্ বজনয এবিং থিকজল ট্রাক্ - যা ঐথত াথসক্ভাকব স্বাস্থ্য সুথবধাে অসমতা 

ততথর ক্করকে। আমরা শুকর্ উৎসাথ ত হয আজকক্ হেকটর হ াষণাে 2019 সাকল হয সম্প্রদাকের 

হর্তৃকত্ব ক্লাইকমট থলিারথশপ অযান্ড ক্থমউথর্টট হপ্রাকটক্শর্ অযাক্ট পাশ  ে তা বাস্তবাের্ 

 কেকে। সমতাে অন্তথর্ নথ ত স্থ্ার্ীে জলবাে ুসমাধার্গুথল ক্ায নক্র ক্রকত অর্গ্রসর সম্প্রদাকে 

থবথর্কোগ্ এবিং তাকদর সাকি ক্াজ ক্রার র্া হক্ার্ অজ ুাত বা থবক্ল্প হর্ই।"  

  

পুে িাম্বেম্বলার (PUSH Buffalo) এশ্চিবকউটটভ বেম্বরক্টর এিিং ক্লাইম্বমট জাবেি 

ওয়াবকনিং গ্রুম্বপর ি্িে রাওয়া ব রমাতশ্চজয়র্ িম্বলর্, "ক্লাইকমট থলিারথশপ অযান্ড 

ক্থমউথর্টট হপ্রাকটক্শর্ অযাকক্টর দ্রুত বাস্তবােকর্র মাধযকম জলবাে ুপথরবতনর্ সিংক্ট 

হমাক্াকবলাে গ্ভর্ নর হ াচুকলর প্রথতশ্রুথতর বযাপাকর আথম উৎসা ী। সম্প্রদাে পয নাকে বােুর মার্ 

মথর্টথরিং এর আজকক্র খবর এবিং সরাসথর সম্প্রদাে পয নাকের সিংস্থ্ার সাকি ক্াজ ক্রার 

বযাপাকর জলবােু র্যােথবচার হর্তৃবেৃ বহু বের ধকর সুপাথরশ ক্কর আসকের্।"  

  

উই অোক্ট ের এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল জাবেি (WE ACT For Environmental Justice) এর 

এশ্চিবকউটটভ বেম্বরক্টর হপবগ হেপােন িম্বলর্, "গ্কবষণাে হদখা যাে হয বাে ুদষূকণর দ্বারা 

অসমার্ুপাথতক্  াকর প্রভাথবত অঞ্চকল বসবাসক্ারী থর্উ ইেক্নবাসীকদর স্বাকস্থ্যর উপর বাে ু

দষূকণর প্রভাব মারাত্মক্। এই বােুর মার্ মথর্টথরিং উকদযাগ্  াইপারকলাক্াল উপাকির হযাগ্াকে 

গুরুত্বপূণ ন  কব যা থগ্রর্  াউজ গ্যাস থর্িঃসরণ এবিং ক্ষ্থতগ্রস্ত সম্প্রদাকে স্বাকস্থ্যর উপর 

হর্থতবাচক্ প্রভাব হফলা স  দষূক্ পদাি ন ক্মাকর্ার জর্য প্রকোজর্ীে। গ্ভর্ নকরর ক্াে হিকক্ 

আসা খবরটট অসাধারণ।"  

  

বর্উ ইয়কন বিটট এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল জাবেি অোলাম্বয়ম্বির (New York City 

Environmental Justice Alliance) এশ্চিবকউটটভ বেম্বরক্টর এবে িবতস্তা িম্বলর্, "এই শ র 

জকুে সম্প্রদােগুথল অযাজমা এবিং অর্যার্য দী নকমোদী স্বাস্থ্য সমসযাে জজনথরত যার ক্ারণ বাে ু

দষূণ যা সামার্জক্ এবিং অি ননর্থতক্ অসমতাে প্রভাব হফকল এবিং এক্সাকি তাকদর সমরৃ্ির 

ক্ষ্মতাকক্ হর্থতবাচক্ভাকব প্রভাথবত ক্কর। গ্ভর্ নর হ াচুকলর র্তুর্ বােুর মার্ মথর্টথরিং উকদযাগ্ 

থক্ভাকব বাে ুদষূণ আমাকদর প্রভাথবত ক্কর হসই সম্পকক্ন থর্থদনষ্ট তিয প্রদার্ ক্রকব এবিং 

আমাকদর জলবােুকক্ উন্নত ক্রকত সমাধার্ খুাঁকজ হবর ক্রার সুকযাগ্ হদকব, এবিং এক্ই 

রক্মভাকব গুরুত্বপূণ ন, হযসব মার্ুষ ভারী ইন্ডাথিোল এলাক্াে বসবাস ক্কর, তাকদর জর্য এক্টট 

স্বাস্থ্যক্র ভথবষযৎ ততথরকত আমাকদর সক্ষ্ম ক্রকব।"  

  



আম্বমবরকার্ লািং অোম্বিাবিম্বয়েম্বর্র বেম্বরক্টর অে অোেম্বভাম্বকবি ের বর্উ ইয়কন 

হেট হেভর িামারবেল্ড িম্বলর্, "আকমথরক্ার্ লািং অযাকসাথসকেশর্ থর্উ ইেক্ন হেটজকুে 

বাে ুদষূকণর দ্বারা সবকচকে হবথশ ক্ষ্থতগ্রস্ত সম্প্রদােগুথলর প্রকোজর্ হমটাকত গ্ভর্ নর হ াচুকলর 

আজকক্র সা সী পথদকক্ষ্পকক্ সাধুবাদ জার্াে। স জভাকব, থর্উ ইেক্নবাসীরা তাকদর 

অস্বাস্থ্যক্র বােুর স্তর র্া হজকর্ প্রকোজর্ীে পথরবতনর্ দাবী ক্রকত পারকব র্া, তাই এই উকদযাগ্ 

আমাকদর সম্প্রদােগুথলর ক্াকে ক্ষ্মতা হফরত হদে। ক্লাইকমট থলিারথশপ অযান্ড ক্থমউথর্টট 

হপ্রাকটক্শর্ অযাকক্টর প্রকোজর্ীেতার ঊকব ন থগ্কে বােুর মার্ মথর্টথরিং এ আরও থবথর্কোগ্ ক্রার 

মাধযকম, গ্ভর্ নর হ াচুল থর্উ ইেক্নবাসীকদর জর্য পথরষ্কার, স্বাস্থ্যক্র বাে ুথর্র্িত ক্রার জর্য 

প্রকোজর্ীে হর্তৃকত্বর প্রমাণ থদকচ্ছর্।"  

  

NYSERDA এর থরর্জের্াল থগ্রর্  াউজ গ্যাস ইথর্থশকেটটভ (Regional Greenhouse Gas 

Initiative, RGGI) এর মাধযকম ক্থমউথর্টটর বাে ুমথর্টথরিং প্রকচষ্টার ত থবল থবতরণ ক্রকব। 

ক্থমউথর্টটর বাে ুমথর্টথরিং প্রকচষ্টাে সম্প্রদাকের সব নাঙ্গীণ অিংশগ্র ণ থর্র্িত ক্রকত, DEC এর 

এর্ভােরর্কমন্টাল জাথেস হপ্রাগ্রাম ক্থমউথর্টট এোর মথর্টথরিং ক্যাপাথসটট থবর্ডিং গ্রান্ট 

হপ্রাগ্রাম পথরচালর্ার জর্য 500,000 মাথক্নর্ িলার পয নন্ত প্রদার্ ক্রকব যা মাে পয নাকে ক্াজ ক্রা 

ক্থমউথর্টট দলগুথলর হেটজকুে বােুর মার্ মথর্টথরিং হর্টওোক্ন ততথরকত এবিং পথরচালর্াে 

অবদার্ রাখার ক্ষ্মতা বরৃ্ি পাে। ক্থমউথর্টটর দলগুথলর এই বথধ নত ক্ষ্মতা স্থ্ার্ীে এলাক্াে 

ক্াব নর্-মুক্ত প্রযুর্ক্ত থবথর্কোগ্ থচথিত এবিং বাোই ক্রার হক্ষ্কত্র আরও হবথশ অবদার্ রাখার 

সুকযাগ্ হদকব। আগ্ামী বেকরর বাকজকট থর্িঃসরণ হরাধ হক্ৌশল ততথরকত অিংশগ্র ণ বরৃ্ির জর্য 

বােথত ত থবল িাক্কব।  

  

ক্থমউথর্টট এোর মথর্টথরিং ক্যাপাথসটট থবর্ডিং গ্রান্ট হেকটর পথরকবশ সুরক্ষ্া ত থবল 

(Environmental Protection Fund, EPF) হিকক্ সমথি নত  কব। EPF 1994-1995 অি নবেকরর 31 

থমথলের্ মাথক্নর্ িলাকরর মূল থবথর্কোগ্ হিকক্ 300 থমথলের্ মাথক্নর্ িলাকর উন্নীত  কেকে। 

2022 অি নবেকরর প্রণীত বাকজকট EPF এর জর্য 300 থমথলের্ মাথক্নর্ িলার অি ন বরাদ্দ অবযা ত 

রকেকে, যা এই ক্ম নসূথচর ইথত াকস সকব নাচ্চ বরাদ্দ। একত রকেকে ক্টের্ বজনয ক্ম নসূথচকত 40 

থমথলের্ মাথক্নর্ িলার, পাক্ন ও থবকর্াদকর্ 90 থমথলের্ মাথক্নর্ িলার, হখালা স্থ্াকর্র ক্ম নসূথচকত 

151থমথলের্ মাথক্নর্ িলার এবিং জলবাে ুপথরবতনর্ প্রশমর্ ও অথভকযাজর্ ক্ম নসূথচকত 19 

থমথলের্ মাথক্নর্ িলার। এই থবথর্কোগ্ হযমর্ জথম অথধগ্র ণ, কৃ্থষজথম রক্ষ্া, ইর্কভথসভ 

প্রজাথত প্রথতকরাধ এবিং থর্মূ নল, বথধ নত থবকর্াদর্মূলক্ প্রকবশাথধক্ার, পাথর্র গুণগ্ত মার্ উন্নথত 

এবিং এক্টট প্রথতবাদী থ সাকব সমাকলাচর্ামূলক্ পথরকবশগ্ত র্যােথবচাকরর একজন্ডার মকতা 

হপ্রাগ্রাকমর জর্য অি নাের্ প্রদার্ ক্রকব।  
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