
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/20/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়ম্বকনর খামার এিং অরম্বযের জর্ে স্মার্ন জলিায়়ু অর়্ুেীলম্বর্র 

অগ্রগবি করার জর্ে বর্উ ইয়কন হের্ম্বক হেডাম্বরল ি বিম্বল $60 বমবলয়র্ প্রদার্ করার 

হ াষযা কম্বরম্বের্    

  

র্িুর্ জলিায়়ু স্মার্ন ির্ায়র্ এিং কৃবষ প্রকল্প (Climate Smart Forestry and Agriculture 

Project) বর্উ ইয়কন হের্ জলিায়়ু আইর্ (New York State Climate Act) এিং আগ্রাসী 

জলিায়়ু লক্ষ্েগুবলম্বক সমি নর্ করম্বি  

   

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেটের উট্যাগ, NYS ক্াটর্ক্টস (NYS Connects) 

হ াষণা ক্টরটের্: জলবায়়ু স্মােন খামার এবং বর্ায়র্ প্রক্ল্পটক্ (Climate Smart Farms and 

Forests Project), U.S. কৃ্থষ থবভাটগর (U.S. Department of Agriculture, USDA) জলবায়়ু-স্মােন 

পটণযর জর্য অংশী্াথরত্ব (Partnerships for Climate-Smart Commodities) অি নায়টর্র 

স়ুট াটগর প্রিম ্ফার অধীটর্ $60 থমথলয়র্ অর়্ু্ার্ প্র্ার্ ক্রা  টয়টে । হেটের পথরটবশ 

সংরক্ষণ থবভাগ (State Department of Environmental Conservation, DEC) এবং কৃ্থষ ও 

থবপণর্ থবভাটগর (Department of Agriculture and Markets) হর্তৃটত্ব, এই প্রক্ল্পটে জাতীয়ভাটব 

থর্ব নাথিত 70 টের মটধয এক্টে এবং কৃ্থষ উৎপা্র্ক্ারী ও অরটণযর জথমর মাথলক্ট্র জলবায়়ু 

স্মােন কৃ্থষ ও বর্ায়র্ অর়্ুশীলর্ বাস্তবায়টর্ ও জলবায়়ু স্মােন হক্ৌশল বযব ার ক্টর উৎপাথ্ত 

পটণযর জর্য ক্রমবধ নমার্ িাথ ্া আটে এমর্ জথমর মাথলক্ ও হক্াম্পাথর্গুথলর মটধয সংট াগ 

ততথর ক্রটত সা া য ক্রটব।  

   

 "জলবায়়ু পথরবতনটর্র প্রভাব হমাক্াথবলার জর্য স্থাথয়ত্বপূণ ন কৃ্থষ গুরুত্বপূণ ন, এবং এই গুরুত্বপূণ ন 

অি নায়টর্র প্রথতশ্রুথত থর্উ ইয়টক্নর খামার এবং অরটণযর মাথলক্ট্র প্রভূত সা া য ক্রটব,  া 

থির্ াউস গযাসগুথল ক্মাটত এক্টে জাথত থ সাটব আমাট্র এক্সাটি অংশী্ার  ওয়ার স়ুট াগ 

হ্টব," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "হপ্রথসটেন্ট বাইটের্ এবং তার প্রশাসটর্র অধীটর্ হ াথষত 

এই ত থবটলর জর্য ধর্যবা্, আমরা পরবতী প্রজটের জর্য আমাট্র পথরটবটশর উন্নথতর প্রথত 

আটরক্টে বড় প্টক্ষপ থর্চ্ছি। জলবায়়ু স্মােন খামার এবং বর্ায়র্ প্রক্টল্পর হর্তৃত্ব্ার্ক্ারী 

সরক্ারী ও হবসরক্ারী অংশী্াথরত্ব র্তুর্ এবং উদ্ভাবর্ী বযবস্থা প্র্ার্ ক্রটব  া বর্ায়র্ এবং 

কৃ্থষক্াজটক্ উন্নীত ক্রটব  া আমাট্র উচ্চাক্াঙ্খী জলবায়়ু লক্ষয অজনটর্ সা া য ক্রটব, 

পথরটবশ রক্ষা ক্রটব, কৃ্থষজথম সংরক্ষণ ক্রটব এবং সব়ুজ প্র ়ুচ্ছির সাটি উৎপাথ্ত পটণযর 

থবশ্ববযাপী িাথ ্া পূরণ ক্রটব।"   

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2Fclimate-solutions%2Fclimate-smart-commodities&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8d2227e362104eb7499908da9b401b18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992996881867287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QopBVnS%2BWJFBQ%2FhxR64uy%2Fze%2FWquGnv153lncdTCFZE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2Fclimate-solutions%2Fclimate-smart-commodities&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8d2227e362104eb7499908da9b401b18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992996881867287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QopBVnS%2BWJFBQ%2FhxR64uy%2Fze%2FWquGnv153lncdTCFZE%3D&reserved=0


এক্টে জলবায়়ু স্মােন পণয  ল এক্টে কৃ্থষ পণয  া িীর্ াউস গযাস থর্গ নমর্ বা ক্াব নর্ থবচ্ছিন্ন ক্টর 

রাটখ এমর্ কৃ্থষমূলক্ (কৃ্থষ, পশুপালর্ বা বর্ায়র্) অর়্ুশীলর্ বযব ার ক্টর উৎপাথ্ত  য়। NYS 

ক্াটর্ক্টস: জলবায়়ু স্মােন খামার এবং বর্ায়র্ প্রক্ল্প বতনমার্ হেে ক্ম নসূথির উপর থভথি ক্টর 

এক্াথধক্ জলবায়়ু স্মােন কৃ্থষ ও বর্ায়র্ (climate smart agriculture and forestry, CSAF) 

অর়্ুশীলর্ বাস্তবায়টর্র জর্য ক্াজ ক্রা জথমর মাথলক্ট্র অথবলটে অি ন সা া য হ্টব। প্রক্ল্পটে 

CSAF অর়্ুশীলর্ ি টণর হক্ষটে সামাচ্ছজক্ এবং আিরণগত বাধাগুথল থিথিত ক্রটব এবং হ্রাস 

ক্রটব, থবটশষ ক্টর প্রাথিক্ এবং সংখযাল ়ু জর্টগাষ্ঠীর মটধয। পথরমাপ, পথরমাণ থর্ধ নারণ, 

প নটবক্ষণ, থরটপােন ক্রা এবং  ািাইক্রটণর জর্য র্তুর্ এবং স়ু-উন্নত সাধর্গুথল সংথমশ্রণ 

বযব ার ক্রা  টব। অর়্ুশীলর্ এবং ক্ম নসূথিগুথলটক্ পথরমাচ্ছজনত ক্রটত, খরি ক্মাটত এবং 

থির্ াউস গযাস থর্গ নমটর্র প্রভাবগুথল হ্রাস ক্রার জর্য ক্রমাগত উন্নয়র্ প্রচ্ছক্রয়া ততথরর জর্যও 

এই হেো উপক্ারী  টব৷   

   

অি নায়টর্র প্রিম ্ফায়, U.S. কৃ্থষ থবভাগ (U.S. Department of Agriculture, USDA) 450 টেরও 

হবথশ জমা হ্ওয়া প্রক্টল্পর প্রস্তাব হিটক্ জাতীয়ভাটব থর্ব নাথিত 70 টে প্রক্টল্প $2.8 থবথলয়র্ প নি 

থবথর্টয়াগ ক্রটে৷ প্রািথমক্ প্রক্ল্পগুথল জলবায়়ু-স্মােন পণযগুথলর জর্য বাজার প্রসাথরত ক্রটব, 

জলবায়়ু-স্মােন পণয উৎপা্টর্র থির্ াউস গযাটসর স়ুথবধাগুথলটক্ ক্াটজর লাগাটব এবং ক্ষ়ু দ্র ও 

প্রাথিক্ উৎপা্ক্ট্র জর্য স  উৎপা্র্ কৃ্থষটত প্রতযক্ষ, অি নপূণ ন স়ুথবধা প্র্ার্ ক্রটব। USDA 

আগামী মাসগুথলটত স়ুট াগ এবং অি নায়টর্র স্তুরগুথল িূড়াি ক্রার জর্য 70 টে থিথিত প্রক্টল্পর 

জর্য আটব্র্ক্ারীট্র সাটি ক্াজ ক্রটব৷   

   

পবরম্বিে সংরক্ষ্য বিভাম্বগর কবমের্ার এিং ক্লাইম্বমর্ অোকের্ কাউন্সিম্বলর স -

সভাপবি িোবসল হসম্বগাস িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন হেে, বযচ্ছিগত অরণযগুথল ়্ুই থমথলয়র্ 

গযাটসাথলর্-িাথলত  ার্বা টর্র হিটক্ থর্গ নমটর্র সমার্  াটর বায়়ুমণ্ডল হিটক্ জলবায়়ু-

পথরবতনর্ক্ারী ক্াব নর্ োই-অক্সাইে অপসারণ ক্রটে,  া আমাট্র অরণয টেথক্টয় রাখটত এবং 

জলবায়়ু পথরবতনটর্র থবরুটে লড়াই ক্রটত জথমর মাথলক্ট্র সাটি অংশী্াথরটত্বর গুরুত্বটক্ 

তুটল ধটর। ওয়াথশংের্, D.C.-হত শচ্ছিশালী অংশী্ারট্র সা াট য, অরণয প়ুর্রায় সৃটি ক্রার 

ক্ম নসূথিটক্ শচ্ছিশালী ক্রা এবং জথমর মাথলক্ট্র অংশি ণ ক্রটত উৎসাথ ত ক্রার মাধযটম 

আমাট্র আিাসী জলবায়়ু ক্ম ন পথরক্ল্পর্া বাস্তবায়টর্র জর্য DEC এই হফোটরল ত থবলগুথল 

বযব ার ক্রটব, পাশাপাথশ অরণয বযবস্থাপর্া পথরক্ল্পর্াগুথলর থবক্াটশর জর্য ক্ষ়ু দ্র জথমর 

মাথলক্ট্র এবং অর়্ুন্নত জর্সমাজগুথলর হলাক্ট্র খরি হ্রাস ক্রটতও সা া য ক্রটব।"  

   

কৃবষ ও িাজার বিভাম্বগর কবমের্ার বরচাডন এ. িল িম্বলম্বের্, "এই USDA প়ুরস্কারটে থর্উ 

ইয়টক্নর জর্য প্রধার্, উটিজর্াপূণ ন খবর, এবং জলবায়়ু পথরবতনটর্র থবরুটে লড়াই ক্রার জর্য 

হেে স্তটর িলটত িাক্া অসাধারণ ক্াটজর উপর থভথি ক্টর গটড় ক্রটব৷ ক্লাইটমে অযাক্শর্ 

ক্াউচ্ছিল হিটক্ ক্লাইটমে হরচ্ছজথলটয়ন্ট ফাথম নং িযান্ট ক্ম নসূথি প নি, থবভাগটে সমাধাটর্র এক্টে 

গুরুত্বপূণ ন অংশ,  া আমাট্র কৃ্ষক্ট্র পথরটবশগত িযাটলটের সাড়া থ্টত সংরক্ষণ বযবস্থা 

বাস্তবায়টর্ এবং আমাট্র খা্য সরবরা টক্ স়ুরথক্ষত ক্রটত সা া য ক্টর। এক্সাটি, DEC, 

সটয়ল অযান্ড ওয়াোর ক্র্জাটভনশর্ থেথিক্ট, ক্টর্ নল হক্াঅপাটরটেভ এক্সটের্শর্, SUNY ESF, 

থসরাথক্উজ ইউথর্ভাথস নটে এবং আরও অটর্টক্র সাটি অংশী্াথরটত্ব, আমরা উদ্ভাবর্ী, হসরা 

কৃ্থষমূলক্ পথরটবশগত অর়্ুশীলটর্ হর্তৃত্ব থ্চ্ছি  া থির্ াউস গযাস থর্গ নমর্ হ্রাস ক্রটে, 



বায়়ুমণ্ডল হিটক্ ক্াব নর্ োই অক্সাইে অপসারণ ক্রটে এবং খামারগুথলটক্ পথরবথতনত জলবায়়ুর 

প্রভাটবর প্রথত থস্থথতস্থাপক্তা ততথর ক্রটত সা া য ক্রটে। USDA অি নায়র্ আমাট্র CRF 

ক্ম নসূথির মাধযটম আরও হবথশ কৃ্ষক্ট্র ক্াটে হপৌৌঁোটত সা া য ক্রটব এবং র্তুর্, ক্ম 

প্রথতথর্থধত্বক্ারী কৃ্ষক্ট্র অংশি ণ থর্চ্ছিত ক্রটত এবং শহুটর ক্ম নপথরিালর্া স  হোে 

মাটপর খামারগুথলর জর্য জলবায়়ু স্মােন কৃ্থষ ও বর্ায়টর্র থবক্াশ থর্চ্ছিত ক্রটত সা া য ক্রটব৷"  

    

থর্উ ইয়টক্নর জলবায়়ু হর্তৃত্ব এবং জর্সমাজ স়ুরক্ষা আইটর্র হ্টশর সবটিটয় আিাসী জলবায়়ু 

লক্ষযগুথলর মটধয ক্টয়ক্টে প্রটয়াজর্। জলবায়়ু আইর্ র্ীথতগত থর্িয়তা প্র্ার্ ক্টর এবং 

থর্চ্ছিত ক্টর হ  এই প্রক্ল্পটে এক্টে তাৎক্ষথণক্ প্রভাব হফলটব এবং CSAF অর়্ুশীলটর্র 

থবক্াশটক্ ত্বরাথিত ক্রটব এবং ক্টয়ক্ ্শক্ ধটর ধারাবাথ ক্তা থর্চ্ছিত ক্রটব। এই উট্যাগটে 

পথরমাপ, প নটবক্ষণ, থরটপােন ক্রা এবং  ািাইটয়র সটব নাচ্চ মার্্ন্ডগুথলটক্ এথগটয় হর্ওয়ার 

ক্ষমতার মাধযটম অি নর্ীথতর এক্াথধক্ খাত হ মর্ থবচ্ছডং এবং শচ্ছির উৎসগুথলটক্ ক্াব নর্ম়ুি 

ক্রটত  টিি বড় থবথর্টয়াটগর থ্টক্ থর্টয় হ টত পাটর। এইভাটব, এটে সমি অি নর্ীথত জ়ুটড় 

আটরা গভীরভাটব ক্াব নর্ম়ুি ক্রা সক্ষম ক্রটত কৃ্থষ এবং বর্ায়র্ থশল্পগুথলটক্ উে়ুি ক্টর 

থ্টত পাটর৷  

   

জলবায়়ু আইর্ বাস্তবায়টর্র আটগ তজবথভথিক্ পণয থশল্পগুথলটত সরাসথর িাক্থরর জর্য USDA 

থর্উ ইয়ক্ন হেেটক্ জাতীয়ভাটব আে র্েটর স্থার্ থ্টয়টে। হেটের তজবথভথিক্ অি নর্ীথত হমাে 

মূটলযর $9.2 থবথলয়টর্রও হবথশ হ াগ ক্টরটে এবং বর্জ পণয, কৃ্থষ, এবং তজবথভথিক্ রাসায়থর্ক্ 

এবং হেক্সোইটলর খাটত 100,630 টেরও হবথশ হমাে িাক্থরটক্ স ায়তা ক্টর পি হ্থখটয়টে। 85 

শতাংশ অি নর্ীথতটত থির্ াউস গযাস হ্রাটস অব্ার্ রাখার পাশাপাথশ, 2050 সাটলর মটধয 

অবথশি 15 শতাংশ রাষ্ট্রীয় থর্গ নমটর্র জর্য ভারসাময ক্রার প্রধার্ উৎস  টব কৃ্থষ ও ব্র্ায়র্। এই 

উচ্চাথভলাষী লক্ষয পূরটণর জর্য, থর্উ ইয়টক্নর কৃ্ষক্ট্র মাটে এবং গাটে ক্াব নর্ থবচ্ছিন্নক্রণ 

বাড়াটর্ার সময় থর্গ নমর্ ক্মাটত  টব। খামার পথরক্ল্পর্া, থরটপাটেনং, হবঞ্চমাথক্নং এবং ট্র্যাথক্ংটয়র 

জর্য ত থবল বৃচ্ছে এবং CSAF পণযগুথলটক্ উৎসাথ ত ক্রার জর্য বাজার-থভথিক্ থসটেমগুথলর 

থবক্াটশর সাটি এই উচ্চাথভলাষী লক্ষযগুথল পূরণ ক্রটত প্রটয়াজর্৷   

   

DEC এবং AGM োড়াও, এই প্রক্টল্পর স ায়তাক্ারী অংশী্ারট্র মটধয রটয়টে থর্উ ইয়ক্ন হেে 

এর্াচ্ছজন থরসািন অযান্ড হেটভলপটমন্ট অিথরটে (New York State Energy Research and 

Development Authority), থর্উ ইয়ক্ন হেে সটয়ল অযান্ড ওয়াোর ক্র্জারটভশর্ ক্থমটে (New 

York State Soil and Water Conservation Committee), ক্াউথন্ট সটয়ল অযান্ড ওয়াোর 

ক্র্জারটভশর্ থেথিক্টস (County Soil and Water Conservation Districts), ক্টর্ নল ক্টলজ 

অফ এথিক্ালিার অযান্ড লাইফ সাটয়টিস (Cornell College of Agriculture and Life 

Sciences, CALS), হেে ইউথর্ভাথস নটে অফ থর্উ ইয়ক্ন ক্টলজ অফ এর্ভায়রর্টমন্টাল সাটয়ি 

অযান্ড ফটরথি (State University of New York College of Environmental Science and 

Forestry, SUNY ESF), এবং থসরাথক্উস ইউথর্ভাথস নটে৷  

  

বর্উ ইয়কন হের্ এর্ান্সজন বরসাচন অোন্ড হডম্বভলপম্বমন্ট অিবরটর্র হপ্রবসম্বডন্ট এিং CEO 

এিং ক্লাইম্বমর্ অোকের্ কাউন্সিম্বলর স -সভাপবি হডাবরর্ এম.  োবরস িম্বলম্বের্, 

"হ ট তু আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেে এবং এর বাইটর এক্টে স্বাস্থযক্র ভথবষযত স়ুরথক্ষত ক্রার জর্য 



থির্ াউস গযাস থর্গ নমর্ ক্মাটত হ ৌিভাটব ক্াজ ক্থর, হসট তু জলবায়়ু স্মােন কৃ্থষ এবং বর্ায়টর্র 

প্রটিিা আমাট্র সক্লটক্ উপকৃ্ত ক্টর। এটে থর্উ ইয়টক্নর জর্য এক্টে আক্ষ নণীয় স়ুট াগ এবং 

আমরা জলবায়়ু পথরবতনর্টক্ এক্টে হমাক্াথবলা ক্রার সময় অি নপূণ ন জলবায়়ু সমাধার্ খ়ুুঁটজ হবর 

ক্রার জর্য হফোটরল এবং হেে সরক্ার, থশক্ষা প্রথতষ্ঠার্ এবং জথমর মাথলক্ট্র মটধয 

থিিাক্ষ নক্ সমিয়টক্ প্রথতফথলত ক্টর৷"  

  

বর্উ ইয়কন হের্ সম্বয়ল অোন্ড ওয়ার্ার কর্জারম্বভের্ কবমটর্র সভাপবি হডল হেইর্ 

িম্বলম্বের্, "আমাট্র মাটে এবং আমাট্র জলপটির স্বাস্থয রক্ষায় এবং জলবায়়ু পথরবতনটর্র 

থবরুটে লড়াই ক্রার হক্ষটে আমাট্র কৃ্ষক্রা হ  ়্ু ন্াি সাফলয অজনর্ ক্টরটে তার উপর থভথি 

ক্টর গটড় উঠটত এই USDA ত থবলগুথল তাট্র সা া য ক্রটব৷ এই উটেখট াগয থবথর্টয়াগটে 

আমাট্র থব্যমার্ হেে ক্ম নসূথির পথরপূরক্ এবং আমরা আরও হবথশ খামাটরর র্াগাল পাওয়ার 

সাটি সাটি আমাট্র সটয়ল অযান্ড ওয়াোর ক্র্জাটভনশর্ থেথিক্ট এবং আমাট্র উৎপা্ক্ট্র 

খামাটর সটব নািম বযবস্থাপর্া অর়্ুশীলর্গুথল বাস্তবায়টর্র জর্য এটে আরও হবথশ সাধর্ প্র্ার্ 

ক্রটব তা হ্টখ উৎসাথ ত হবাধ ক্রথে।"  

  

সাবর্ কম্বলজ অে এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল সাম্বয়ি অোন্ড েম্বরবির হপ্রবসম্বডন্ট হজায়াবর্ 

মাম্ব াবর্ িম্বলম্বের্, "ESF ক্টয়ক্ ্শক্ ধটর স্থাথয়ত্বপূণ ন অরণয বযবস্থাপর্া, তজবশচ্ছি, এবং 

ক্াঠ-থভথিক্ পণয থর্টয় গটবষণা ক্রটে এবং জলবায়়ুর পথরবতনর্ জীবটর্র প্রথতটে হক্ষটে প্রভাব 

হফলার ক্ারটণ এই গুরুত্বপূণ ন ক্াজটেটক্ এথগটয় থর্টয়  াওয়ার জর্য আমাট্র অংশী্ার 

প্রথতষ্ঠার্গুথলর সাটি স ট াথগতা ক্রটত আি ী৷ কৃ্থষ থর্টয় আক্ষথরক্ অটি ন ক্াজ ক্রা, এই 

অি নায়র্ গটবষণার র্তুর্ পি খ়ুটল হ্টব। থর্উ ইয়ক্ন হেটে আমাট্র বযবস্থাটক্ আরও জলবায়়ু 

বান্ধব ক্রার জর্য জথমর মাথলক্, কৃ্ষক্ এবং বযবসাগুথলর পথরিালর্ার পেথতটক্ র্ােক্ীয়ভাটব 

পথরবতনর্ ক্রার এটে এক্টে স়ুট াগ।"  

  

কম্বলজ অে এবগ্রকালচার অোন্ড লাইে সাম্বয়ম্বিস হরার্াল্ড বপ. বলঞ্চ বডর্ হির্ হ াল্টর্ 

িম্বলম্বের্, "জলবায়়ু সংক্ে এখাটর্ এর এখর্ আটে, এবং এটে উটেশ ক্রার এক্মাে উপায়  ল 

সামথিক্ সমাধার্গুথল থবক্াশ ক্রা  া থবপ়ুল সংখযক্ স -স়ুথবধা ততথর ক্টর, থবটশষ ক্টর জথমর 

মাথলক্ এবং কৃ্ষক্ট্র জর্য,  ারা এই লড়াইটয় গুরুত্বপূণ ন স ট াগী। এই প্রক্ল্পটে আমাট্র 

স ট াথগতামূলক্, বযব াথরক্, পথরমাপট াগয এবং র্যায়সঙ্গত সমাধার্ ততথর ক্রটত সক্ষম ক্রটব 

 া কৃ্ষক্ট্রটক্ তাট্র প্র্ার্ ক্রা অটর্ক্ ইটক্াথসটেম পথরটষবার জর্য অি নপ্র্ার্ ক্টর।"  

   

ডঃ হজ হগাম্বল্ডর্ পন্টাম্বরবল মোক্সওম্বয়ল স্ক়ু ম্বলর এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল সাসম্বর্ম্বর্বিবলটর্ 

অোন্ড োইর্োম্বির অধ্োপক এিং বসরাবকউজ ইউবর্ভাবস নটর্র ডাম্বয়র্াবমক 

সাসম্বর্ম্বর্বিবলটর্ লোম্বির বডম্বরক্টর, িম্বলম্বের্, "থবশ্ববযাপী সরক্ার এবং থশল্প উভয়ই দ্রুত 

হর্ে-চ্ছজটরা ক্াব নর্ অি নর্ীথতটত প্রথতশ্রুথতবে, এবং এই থবশাল িযাটলেগুথলর পূরণ ক্রার জর্য, 

আজটক্র থশল্পগুথলটক্ ক্ম ক্াব নর্ এবং সব়ুজ প্র ়ুচ্ছির থবক্ল্পগুথল খ়ুুঁটজ হবর ক্রটত  টব  ার 

জর্য তজবথভথিক্ থফেেক্ এবং পণযগুথল গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রটব। আমাট্র 

থসরাথক্উজ টেম থবশ্ববযাপী এই প্রটিিার সম্ম়ুখভাটগ িাক্টব সরক্ারী এবং হবসরক্ারী থসোি 

ি ণক্ারীট্র মূলয শৃঙ্খটলর মাধযটম ক্ম এবং শূর্য ক্াব নর্ থফেেক্গুথল ট্র্যাক্ ক্রার জর্য 

প্রটয়াজর্ীয় গটবষণা এবং ফলাফল প্র্ার্ ক্টর, বাজাটরর ধারাটেটক্ স ায়তা ক্রার জর্য 



গুরুত্বপূণ ন প্রটণা্র্া এবং র্ীথতগুথল, পথরটবশগত মটেল, থর্উ ইয়ক্ন এবং আটমথরক্ার জর্য 

জলবায়়ু এবং অি ননর্থতক্/িাক্রীর স়ুথবধা ততথর ক্রটব। প্রতযাথশত জলবায়়ু-স্মার্ন পণযগুথল থর্ম্ন-

ক্াব নর্ রাসায়থর্ক্, জ্বালার্ী, শচ্ছির উৎসগুথলর পাশাপাথশ থবচ্ছডং এবং থর্ম নাণ সামিী এবং 

থবস্তাথরত ধরটর্র উপটভািা পণযগুথলর জর্য এক্টে প্ল্যােফম ন থ সাটব ক্াজ ক্রটব৷"   

  

###  
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