অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/2/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াচুল ির্জনে কমাম্বে এিং িেিস্থাপর্ার র্জর্ে আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

আইর্ S.6334/A.5605 স্থার্ীয় কঠির্ ির্জনে িেিস্থাপর্া পবরকল্পর্ার সাম্বি সম্পবকনে
আইর্ S.6815/A.7564 SUNY এিং CUNY কোম্পাম্বস বর্বদনষ্ট একক িেি াম্বরর প্লাবিক
আইম্বেম্বমর িেি ার িাদ বদম্বে উৎসাব ে কম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ এক্টি আইনর্ স্বাক্ষর ক্নরনের্ যানে স্থার্ীয় ক্টির্ বজনয বযবস্থাপর্া
পথরক্ল্পর্াগুথল পুর্বযব
ন ার এবং ক্নপাথটং স বজনয থভন্নমূখীক্রণ বাডানর্ার জর্য প্রনচষ্টা
চালায় এবং হটি ইউথর্ভাথসটি
ন অফ থর্উ ইয়ক্ন (State University of New York) এবং থসটি
ইউথর্ভাথসটি
ন অফ থর্উ ইয়ক্ন (City University of New York) ক্যাপাসগুথলনে থর্থদনষ্ট এক্ক্বযব ানরর প্লাথটক্ বস্তুগুথলর বযব ার থর্মূলন ক্রনে উৎসাথ ে ক্নর।
"হযখানর্ গ্রন র ভাগয থবপণর্, হসখানর্ থর্উ ইয়ক্ননক্ অবশ্যই জলবায়ু সংক্নির থবরুনে
থবশ্ববযাপী লডাইনয় হর্েৃত্ব থদনে নব," িম্বলর্ গভর্রন হ াচুল। "আইনর্র এই পযানক্জটি
থর্শ্চিে ক্রনব হয থর্উ ইয়ক্নবাসীরা বজনয প্লাথটক্ পণযগুথলনক্ পযায়ক্রনম
ন
সথরনয় থদনে
পুর্বযব
ন ার ও ক্নপাট ক্নর এবং আমানদর রাজযনক্ এক্টি পথরষ্কার, সবুজ ভথবষ্যনের পনি
থর্নয় যানে।"
আইর্ S.6334/A.5605 বজনয থভন্নমূখীক্রণ বাডানর্ার পেথেগুথল অন্তভুক্ত
ন ক্রা আবশ্যক্ ক্নর
স্থার্ীয় বজনয বযবস্থাপর্া পথরক্ল্পর্াগুথলর জর্য। আমরা যখর্ জলবায়ু পথরবেননর্র থবরুনে
লডাই ক্রার প্রনচষ্টা ক্থর, পুর্বযব
ন ার এবং ক্নপাথটং অমূলয সরঞ্জাম নয় উিনব যা থর্উ
ইয়ক্ন হটিনক্ লযান্ডথফল হিনক্ বজনয বাদ রাখনে হদনব।
বসম্বর্ের রাম্বচল হম িম্বলম্বের্, "অনর্ক্ হবথশ্ বজনয যা পুর্বযবহৃে
ন
বা ক্নপাট ক্রা হযনে
পানর ো লযান্ডথফলগুথলনে হফলা য়৷ থর্উ ইয়ক্ন আমানদর উৎপন্ন বনজনযর পথরমাণ ক্মানর্ার
হক্ষনে উনেখনযাগয অগ্রগথে ক্নরনে, থক্ন্তু আমরা এখর্ও আরও হবথশ্ থক্েু ক্রনে পাথর। এই
আইর্টি হপৌরসভাগুথলনক্ থর্শ্চিে নে বনল হয োরা থক্ভানব ক্টির্ বজনয বযবস্থাপর্ার সময়
পুর্বযব
ন ার এবং ক্নপাথটং বাডানর্া যায় ো থবনবচর্া ক্নরর্। এখানর্ ওর্র্ডাগা ক্াউথিনে,
আমরা এক্টি অেযাধুথর্ক্ খাদয স্ক্র্যাপ এবং ইয়াডন বজনয ক্নপাথটং সুথবধা তেথর ক্নরথে এবং
এটি দুদনান্ত সাফলযলাভ ক্নরনে৷ আথম এই থবনল স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্রন হ াচুলনক্ ধর্যবাদ

জার্াই, এবং হপৌরসভাগুথলনক্ লযান্ডথফল হিনক্ বজনয দূনর রাখার হক্ষনে অগ্রগথে হদখার
অনপক্ষায় আথে।"
বিধার্সভার সদসে াম্বভন এপিাইর্ িম্বলম্বের্, "আমানদর বজনয প্রবা হিনক্ ক্নপানটবল
এবং পুর্বযব
ন ারনযাগয শ্চজথর্সগুথলনক্ সথরনয় হদওয়া থগ্রর্ াউস গযাস থর্গমর্
ন হ্রাস ক্রার এক্টি
মূল অংশ্-আমানদর আইনর্র সানি, আমরা রানজযর স্থার্ীয় এলাক্াগুথলনক্ এটি ক্ীভানব সপন্ন
ক্রা যায় োর জর্য এক্টি পথরক্ল্পর্া প্রস্তুে ক্রনে বলথে৷ আমরা জলবায়ু হর্েৃত্ব এবং
সম্প্রদায় সুরক্ষা আইনর্র লক্ষযগুথল পূরণ ক্রনে পাথর ো থর্শ্চিে ক্রার জর্য এই ক্ষথেক্ারক্
গযাসগুথল হ্রাস ক্রা গুরুত্বপূণ৷ ন স্থার্ীয় পযায়
ন হিনক্ শুরু ক্নর উপনর জলবায়ু পথরবেননর্র
থবরুনে লডাই ক্রার জর্য থসনর্ির হম এবং গভর্রন হ াচুনলর সানি ক্াজ ক্রনে হপনর আথম
গথবে।"
ন
আইর্ S.6815/A.7564 হটি ইউথর্ভাথসটি
ন অফ থর্উ ইয়ক্ন (State University Of New York,
SUNY) এবং থসটি ইউথর্ভাথসটি
ন অফ থর্উ ইয়ক্ন (City University Of New York, CUNY)
ক্যাপানস এক্ক্-বযব ানরর প্লাথটক্ থর্মূলন ক্রার জর্য স্কুনলর ট্রাথটনদর োে, অর্ুষ্দ এবং
ক্মীনদর সানি স নযাথগো ক্রা আবশ্যক্ ক্নর৷ এটি প্লাথটক্ বনজনযর পথরনবনশ্র উপর
হর্থেবাচক্ প্রভাব হফলা হ্রাস ক্রনব।
বসম্বর্ের ব্রায়ার্ কাভার্া িম্বলম্বের্, "প্লাথটক্ দূষ্নণর হজায়ার ঘুথরনয় হদওয়া শুরু য় এক্ক্বযব ানরর প্লাথটক্ বস্তুগুথল যখর্ এবং হযখানর্ পাথর বন্ধ ক্নর হদওয়ার মাধযনম৷ এই প্রনচষ্টায়
আমানদর SUNY এবং CUNY ক্যাপাসগুথলনক্ োথলক্াভুক্ত ক্রার মাধযনম, এই আইর্টি
প্লাথটনক্র উপর আমানদর থর্ভনরোয় এক্টি উনেখনযাগয হ্রাস আর্নব, পাশ্াপাথশ্ হিক্সই
অর্ুশ্ীলর্গুথলনে োে এবং অর্ুষ্দনদর জথডে ক্রনব যা আমানদর সমানজর সমস্ত খানে গ্র ণ
ক্রা উথচে থর্উ ইয়ক্ননক্ এক্টি সবুজ, স্বাস্থযক্র রাজয ক্নর হোলার জর্য। আথম এই প্রধার্
আইর্টিনে স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্রন হ াচুলনক্ এবং থবধার্সভায় থবলটিনক্ সমির্ন ক্রার
জর্য অযানসম্বথল সদসয পযাি বাক্ননক্ ধর্যবাদ জার্ানে চাই।"
বিধার্সভার সদসে পোঠিক িাকন িম্বলম্বের্, "আমরা এই হদনশ্ এবং এই রানজয এক্ক্
বযব ানরর প্লাথটক্ থর্মূলন ক্রার পনি যনিষ্ট অগ্রসর নয়থে। আথম এই আইনর্ স্বাক্ষর ক্রার
জর্য গভর্রন হ াচুলনক্ এবং আমার থসনর্নির স -পৃষ্ঠনপাষ্ক্ ব্রায়ার্ ক্াভার্াগনক্ এই
উচ্চাথভলাষ্ী প্রনচষ্টায় আমার সানি হযাগ হদওয়ার জর্য ধর্যবাদ জার্াই।"
বর্উ ইয়কন হিে বিপােন ম্বমন্ট অফ এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্র্জারম্বভেম্বর্র (New York
State Department of Environmental Conservation) কবমের্ার িাবসল হসম্বগাস
িম্বলম্বের্, "স্থার্ীয় স্তনর ক্টির্ বজনয বযবস্থাপর্ার অর্ুশ্ীলর্গুথলনক্ উন্নে ক্রনে এবং জলবায়ু
সংক্নি জ্বালাথর্র ভূ থমক্া পালর্ ক্রা এক্ক্-বযব ানরর প্লাথটক্ এবং অর্যার্য অথেথরক্ত বজনয
হ্রাস ও অপসারনণ স ায়ো ক্রার জর্য এই বযবস্থাগুথলনক্ স্বাক্ষর ক্নর আইনর্ পথরণে ক্রার
জর্য আথম গভর্রন হ াচুনলর প্রশ্ংসা ক্থর৷ এই বুশ্চেমার্ র্েু র্ আইর্গুথল থর্উ ইয়ক্ন হটনির
বজনয ক্মানে, স্থাথয়নত্বর প্রচার ক্রনে এবং সমস্ত পথরনপ্রথক্ষনে জলবায়ু পথরবেননর্র থবরুনে
লডাই ক্রার জর্য থবস্েৃে হক্ৌশ্নলর পথরপূরক্।"

SUNY চোম্বেলর জর্জম মালািাস িম্বলম্বের্, "আমানদর অবশ্যই আমানদর পথরনবনশ্র আনরা
ভানলা পালর্ক্ারী নে নব এবং আমানদর SUNY থশ্ক্ষািী এবং ক্মীরা আমানদর ক্যাপানস
সফল বজনয হ্রাস এবং পুর্বযব
ন ানরর প্রনচষ্টা স পথরনবশ্গে স্থাথয়নত্বর জর্য গভীরভানব
অঙ্গীক্ারবে। এই র্েু র্ আইর্টি আমানদর SUNY ক্যাপাসগুথলনক্ প্লাথটক্ বজনয থর্মূলন ক্রার
জর্য এক্ সানি ক্াজ ক্রার মাধযনম হর্েৃত্ব হদওয়ার আনরক্টি সুনযাগ প্রদার্ ক্নর৷ আমরা
গভর্রন এবং আইর্সভার সদসযনদর ধর্যবাদ জার্াই যারা এই র্েু র্ র্ীথেনক্ বাস্তনব পথরণে
ক্রনে সা াযয ক্নরনের্।"
CUNY চোম্বেলর হফবলক্স বভ. মাম্বোর্জ রবিম্বগর্জ িম্বলর্, "CUNY-এর এমর্ র্ীথে এবং
অর্ুশ্ীলর্গুথল ক্াযক্র
ন ক্রার বাধযবাধক্ো রনয়নে যা অপ্রনয়াজর্ীয় বজনয হ্রাস ক্রনব এবং
থবশ্বনক্ এক্টি পথরষ্কার, স্বাস্থযক্র িাক্ার জায়গা ক্নর েু লনব৷ আমানদর ক্যাপানস এক্ক্বযব ানরর প্লাথটক্ থর্মূলন ক্রার লনক্ষয এই আইর্টির এক্টি পথরমাপনযাগয অবযা ে প্রভাব
িাক্নব। এই সমসযাটি সমাধার্ ক্রার জর্য এবং পথরনবনশ্র জর্য ইথেবাচক্ পথরবেনর্ থর্নয়
আসার জর্য োে, অর্ুষ্দ এবং ক্মীনদর সানি ক্াজ ক্রার জর্য CUNY-র উপর োর থবশ্বাস
রাখার জর্য গভর্রন হ াচুলনক্ ধর্যবাদ৷ CUNY থর্উ ইয়ক্নবাসীনদর জর্য এক্টি স্বাস্থযক্র
ভথবষ্যে থর্শ্চিে ক্রার জর্য যা ক্রা দরক্ার ো ক্রার জর্য প্রস্তুে।"
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