
 

অবফলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2022  গবন নর কোবথ হহাকল 

 

 

গবন নর হহাকল সুবফধাফঞ্চিত সম্প্রদায়সভূম্বহ চরভ তা বরবিবত বনম্বয় গম্বফষণা করম্বত 

বফবধভালায় স্বাক্ষর করম্বলন  

  

বফবধভালা (S.8431-A/A.10001-B) এনবায়রনম্বভন্টাল কনজাম্ববনেন বিার্নম্বভন্টম্বক 

আফ নান এলাকায় অসাভঞ্জসেূণ ন তা বরবিবতর প্রবাম্বফর উর একটর্ গম্বফষণা করম্বত 

বনম্বদনে হদয়  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হাক্ আজকক্ থবথিমাায় (S.8431-A/A.10001-B) স্বাক্ষর ক্করর্ যা থর্উ ইয়ক্ন 

হেকের এর্ভায়রর্কমন্টা ক্র্জাকভনলর্ থিপােনকমন্টকক্ (Department of Environmental 

Conservation, DEC) ুথবিাবঞ্চিত ম্প্রদায়মূক, যা আব নার্ থে আইযান্ড র্াকম পথরথিত, 

অামঞ্জযপূর্ ন তাপ পথরথিথতর প্রভাকবর উপর এক্টে গকবর্া ক্রকত থর্কদনল হদয়।  

  

"িরম তাপ প্রথত বছর থর্উ ইয়ক্নবাীর, থবকল ক্কর ুথবিাবঞ্চিত ম্প্রদায়মূ  অকেতাঙ্গ 

ম্প্রদায়মূক, জীবর্  ক্যার্কক্ হুমথক্র ম্মুখীর্ ক্কর," গবন নর হহাকল ফম্বলন। "আমরা 

জবায়ু প্তা (Climate Week) হল ক্রার ময় িরম তাপ মািার্  জবায়ু পথরবতনকর্র 

াকি শাই ক্রকত পদকক্ষপ থর্ঞ্চি। গকবর্াটে আমাকদরকক্ থর্উ ইয়ক্নবাীকক্ ুরথক্ষত রাখার 

এবং ভথবযত প্রজকের ববাকর জর্য হেেকক্ আকরা স্বািযক্র, আকরা হেক্ই িার্ বার্াকর্ার 

পকি িাপর্ ক্কর।"  

  

থবথিমাা (S.8431-A/A.10001-B) থর্উ ইয়ক্ন হেে এর্ভায়রর্কমন্টা ক্র্জাকভনলর্ 

(Department of Environmental Conservation DEC) থিপােনকমন্টকক্ থর্কদনল হদয়, পথরকবলগত 

র্যায়থবিার ইন্টার-একজঞ্চির মন্বয়ক্ারী পথরদ (environmental justice interagency 

coordinating council) এবং জবায়ু র্যায়থবিার য়াথক্নং গ্রুকপর (climate justice working 

group) পরামল ন থর্কয় আব নার্ এাক্ায়, থবকল ক্কর ুথবিাবঞ্চিত ম্প্রদায়মূক অামঞ্জযপূর্ ন 

তাপ পথরথিথতর প্রভাব থর্কয় গকবর্া ক্রকত। হেেবযাপী থবথভন্ন লর বথি নত তাকপর প্রথত 

ংকবদর্লী এমর্ অবক্াঠাহমার জর্য যা পুকরাথদর্ তাপ আেকক্ জমা ক্কর রাকখ, যা আব নার্ 

থে আইযান্ড প্রভাব থককব পথরথিত। গকবর্াটে আব নার্ ুথবিাবঞ্চিত ম্প্রদায়মূকক্ থিথিত 

ক্রকব হযখাকর্ থে আইযাকন্ডর ঘর্ত্ব হবথল, ক্ীভাকব আব নার্ থে আইযান্ড প্রভাব র্াক্ত ক্রা 

যায়, এবং এর হর্থতবািক্ স্বািয  পথরকবলগত প্রভাব প্রথতকরাি  মািার্ ক্রা যায় এবং এমর্ 

প্রভাব মািাকর্ ম্ভবই তথব র্াক্ত ক্রা যায় হ বযাপাকর ুপাথরল প্রদার্ ক্রকব।  

  



বনউ ইয়কন হেম্বর্র এনবায়রনম্বভন্টাল কনজাম্ববনেন বিার্নম্বভম্বন্টর কবভেনার এফং 

জলফায় ুদম্বক্ষ বরষম্বদর (Climate Action Council) সহপ্রধান ফোবসল হসম্বগাস 

ফম্বলন, "জবায়ু পথরবতনর্ শুিু আমাকদর পথরকবলকক্ই প্রভাথবত ক্রকছ র্া, এটে ইথতমকিযই 

ঐথতাথক্ভাকব পথরকবল দূকর্র অথতথরক্ত িাপ বর্ ক্রা ম্প্রদায়মূক প্রার্ঘাতী জর্স্বািয 

ফাফক অবদার্ রাখকছ। DEC আমাকদর বহু িার্ীয়, হেে, এবং আইর্ভার অংলীদারকদর 

াকি থমক এই গকবর্া অগ্রর ক্রকত উেুখ এবং িরম তাপ মািাকর্  থর্উ ইয়ক্নবাীকদর 

থর্রাপদ রাখকত াাযয ক্রকত গভর্ নর হাক্কর হর্তৃত্বািীর্ ক্াজ ক্কর যাকব।"  

  

বনউ ইয়কন হেম্বর্র এনাঞ্চজন বরসাচন ও হিম্ববলম্বভন্ট কতত নম্বক্ষর (New York State 

Energy Research and Development Authority, NYSERDA) হপ্রবসম্বিন্ট ও প্রধান 

বনফ নাহী কভ নকতনা এফং জলফায় ুদম্বক্ষ বরষম্বদর সহপ্রধান হিাবরন এভ. হোবরস ফম্বলন, 

"গভর্ নর হাক্ জবায়ু পথরবতনকর্র থবরুকে শাই ক্রকত প্রথতশ্রুথতবে এবং থতথর্ বুকঝর্ হয 

বছকরর পর বছর িকর ুথবিাবঞ্চিত ম্প্রদায়মূ ম্মুখাথরকত রকয়কছ এবং িরম তাপ এবং 

পুকরা হেকের ক্ আব নার্ হক্ন্দ্রগুথকত উপথিত ক্ষথতক্র দূকর্র বকিকক্ খারাপ প্রভাকবর 

ম্মুখীর্ কয়কছ। এই গকবর্াটে হল ক তা অবগত মািার্ বযবাকরর মািযকম, হযমর্ 

হেক্ই  াশ্রয়ী কু্থং যা গ্রকক্ আকরা থর্রাপদ  পথরিন্ন ক্রকব, পথরকবলগত র্যায়থবিার 

অজনকর্ এবং জর্স্বািয উন্নত ক্রকত  জীবর্যাত্রার আকরা ভাকা মার্ মি নকর্ থর্উ ইয়কক্নর 

প্রকিষ্টাকক্ আকরা মি নর্ ক্রকব।"  

  

হেম্বর্র বসম্বনর্র হকববন াকনার ফম্বলন, "হলাবা য়াথম নং ইর্ার-থটে আব নার্ 

ম্প্রদায়মূকক্ ফুেন্ত ক্শাই হিকক্ জ্বন্ত উর্ুকর্ হঠক থদকয়কছ। এইব অথিক্াংল 

আথিক্ার্-আকমথরক্া এবং যাটেকর্া ম্প্রদায়মূ জবায়ু পথরবতনকর্র তাপ প্রভাকবর প্রভাব 

অামঞ্জযপূর্ নভাকব বর্ ক্কর। এইব থে আইযান্ড প্রভাব এই গ্রীকের দুই প্তা িকর িা 

থে কয়ভ দ্বারা থর্উ ইয়ক্ন থটেকত ভাকাভাকব হদখা হগকছ। এই র্তুর্ আইর্টে থর্উ ইয়র্ক্ 

থটেকক্ হই হিো প্রদার্ ক্রকব যা এইব প্রভাব বুঝকত এবং তা প্রলমর্ ক্রকত হক্ৌল  

মকি উভয় গঠর্ ক্রকত প্রকয়াজর্। পথরকবলগত র্যায়থবিাকরর পকক্ষ িাক্ার জর্য গভর্ নর 

হাক্কক্ ির্যবাদ।"  

  

অোম্বসেবল সদসে ব্রায়ান কাবনংহোভ ফম্বলন, "এই থবকর ফক হযই আব নার্ থে আইযান্ড 

প্রভাব থর্কয় এই গকবর্াটে ক্রা কব তা ুথবিাবঞ্চিত ম্প্রদায়মূকর জীবর্ উন্নত ক্রার জর্য 

কব। থে আইযাকন্ডর ঘর্ত্ব হক্ািায় হবথল তা র্াক্ত ক্কর এবং ক্ীভাকব এর হর্থতবািক্ স্বািয  

পথরকবলগত প্রভাব ব নথর্ম্ন ক্রা যায় হই বযাপাকর ুপাথরল প্রদার্ ক্কর এই গকবর্াটে এক্টে 

র্ােক্ীয় প্রভাব হফকব বক আথম আত্মথবোী। আমরা পথরকবলগত র্যায়থবিার ইন্টার-

একজঞ্চির মন্বয়ক্ারী পথরদ এবং জবায়ু র্যায়থবিার য়াথক্নং গ্রুপকক্ তাকদর গকবর্ার জর্য 

আগাম ির্যবাদ জার্াঞ্চি।"  

  

বনউ ইয়কন বসটর্র বরম্বফেগত নোয়বফচার হজাম্বর্র (NYC Environmental Justice 

Alliance) বনফ নাহী বরচালক এবি ফাবতস্তা ফম্বলন, "থর্উ ইয়ক্ন থটের পথরকবলগত র্যায়থবিার 

হজাে লী ন স্পির থকর্ের পাক্নার  অযাকম্বথ দয ক্াথর্ংযামকক্, এবং এক্ইাকি 

অযাকম্বথর স্পস্পক্ার থথে  থকর্ে ংখযাগথরষ্ঠ হর্তা অযাঞ্চিয়া ্েুয়ােন-ক্াঞ্চজিকক্ ির্যবাদ 



জার্াকত িাই এই থবটেকক্ গভর্ নর হাক্কর ক্াকছ হপৌৌঁছাকত তাকদর জবায়ু হর্তৃকত্বর জর্য। 

এছাশা আমরা িরম তাকপর মকতা িরম জবায়ু প্রভাব থর্কয় ক্াজ ক্রকত এবং তা প্রলমর্ 

ক্রকত গভর্ নর হাক্কর থর্কবদকর্র জর্য তার প্রলংা ক্রথছ। এই থবটে হযই গকবর্াটেকক্ 

আবলযক্ ক্কর তা অামঞ্জযপূর্ ন আব নার্ থে আইযান্ড প্রভাব এবং ুথবিাবঞ্চিত 

ম্প্রদায়মূক হযই ংথিষ্ট িরম তাপ ফাফকর ম্মুখীর্ কি তা আকরা ভাকাভাকব বযাখযা 

ক্রকত াাযয ক্রকব। গকবর্াটে পথরকবলগত র্যায়থবিার গ্রুপমূ এবং জবায়ু র্যায়থবিার 

য়াথক্নং গ্রুকপর পরামল নমকতা ক্রা কব তা থর্ঞ্চিত ক্কর, তারা থর্ঞ্চিত ক্করকছ যাকত বকিকক্ 

প্রভাথবত যারা, যারা এই গকবর্ার থবয়বস্তু, তারা যাকত এই প্রঞ্চিয়ায় বযাপক্ভাকব জথশত 

িাক্কত পাকর, যার ফক তারা প্রঞ্চিয়ার হর্তা থককব ক্াজ ক্রকত পারকব এবং তারা তাকদর 

ম্প্রদাকয়র জর্য যা বকিকক্ গুরুত্বপূর্ ন  প্রকয়াজর্ীয় বক মকর্ ক্কর হই বযাপাকর বকত 

পারকব।"  

  

উই অোক্ট পর এনবায়রনম্বভন্টাল জাবেম্বসর (WE ACT for Environmental Justice) 

বলবস বরচালক হসানাল হজম্বসল ফম্বলন, "িরম তাপ শুি ুজবায়ু পথরবতনকর্র বকিকক্ 

মারাত্মক্ প্রভাব র্য়, এটে থর্উ ইয়ক্ন থটের অর্যার্য বর্ ন  জাথতগত হগাষ্ঠীর মার্ুকর তুর্ায় 

থদ্বগুর্ কৃ্ষ্ডাঙ্গ/আথিক্ার্ আকমথরক্ার্ মার্ুকর প্রার্ হক্কশ হর্য়। আমরা গভর্ নর হাক্কক্ 

ির্যবাদ জার্াঞ্চি এই অথত গুরুত্বপূর্ ন পথরকবলগত র্যায়থবিার মযা মািাকর্ তার হর্তৃকত্বর 

জর্য, এবং আমরা এর্ভায়রর্কমন্টা ক্র্জাকভনলর্ থিপােনকমন্টকক্ আমাকদর পকক্ষ ম্ভব ক্ 

ায়তা প্রদার্ ক্রকত উেুখ।"  

  

এনবায়রনম্বভন্টাল অোিম্ববাম্বকর্স NY-র (Environmental Advocates NY) বনফ নাহী 

বরচালক বর্ার ইওয়ানউইচ ফম্বলন, "জবায়ু ঙ্কে থর্উ ইয়ক্নকক্ স্পষ্টভাকব যার মািযকম 

প্রভাথবত ক্রকছ তা কা িরম তাপ। এটে থবকল ক্কর হই ব এাক্ার জর্য তয হযখাকর্ 

হরিাইথর্ংকয়র মকতা বর্ নবাদী পথথর হকগথ হখার্ক্ার মার্ুকক্ অামঞ্জযপূর্ নভাকব 

প্রভাথবত ক্কর যাকি, তাকদর 'থে আইযাকন্ড' আেকক্ রাখকছ। আমরা এই গুরুত্বপূর্ ন থবথিমাায় 

স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হাক্কর প্রলংা ক্রথছ যা এইব থে আইযাকন্ডর বযাপাকর মুখয 

তিয ংগ্র ক্রকব এবং এক্ইাকি অতীকতর ভু হলািরাকর্ার এক্টে পথরক্ল্পর্া ততথর ক্রকব।"  

  

বনউ ইয়কন কনজাম্ববনেন হবার্াস ন লীম্বগর (New York League of Conservation Voters) 

হপ্রবসম্বিন্ট জুবল টর্ম্বে ফম্বলন, "থে আইযান্ড প্রভাব ুথবিাবঞ্চিত ম্প্রদায়মূক ববারত 

মার্ুকক্ থবপকদ হফক এবং তাকদর আথি নক্ ক্ষথত ক্কর যা পুকরাপুথর তাকদর ামকি নযর বাইকর। 

থর্উ ইয়ক্ন ক্র্জাকভনলর্ হভাো ন ীগ এই থবটেকক্ আইর্ থককব স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর 

হাক্হর প্রলংা ক্রকছ, এটে অতীকতর ভু এবং িমার্ পথরকবলগত অর্যায় হলািরাকর্ার 

জর্য এক্টে মুখয পদকক্ষপ। থে আইযান্ড থবটে থর্ঞ্চিত ক্রকব যাকত তয তিয ংগৃীত কয় 

এবং হখার্ হিকক্ আকরা বুজ, আকরা র্যাযয আব নার্ যান্ডকেপ পায়ার মািার্ পায়া যায়।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেে ইথতমকিযই আব নার্ ম্প্রদায়মূক িরম তাকপর মািার্ ক্রকত প্রলাথর্ক্ 

পদকক্ষপ গ্রর্ ক্রকছ, হযমর্ িরম তাপ ক্ম নপথরক্ল্পর্া (Extreme Heat Action Plan) গঠর্, এটে 

থর্উ ইয়ক্ন হেে এর্াঞ্চজন থরািন  হিকভপকমন্ট ক্তৃনপক্ষ এবং (New York State Energy 

Research and Development Authority NYSERDA) এর্ভায়রর্কমন্টা ক্র্জাকভনলর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fadministration_pdf%2Fehapinterimrecommendationsreport.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce94d7fd634184948012808da9d7e8043%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995463890409601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nYiV7%2B6a%2FZMVRQ%2FcQW9zCklqAUkCm7A6%2B12uGbkX%2Bng%3D&reserved=0


থিপােনকমকন্টর হযৌি হর্তৃকত্বর এক্টে প্রকিষ্টা। (Department of Environmental Conservation 

DEC) িরম তাপ ক্ম নপথরক্ল্পর্ার মিযবতী ুপাথরল 23 জুাই, 2022 তাথরকখ প্রক্াল ক্রা 

কয়কছ। পথরক্ল্পর্াটে থবকলভাকব পথরকবল দূর্ এবং জবায়ু পথরবতনর্ দ্বারা অমভাহব 

প্রভাথবত ম্প্রদায়গুথর উপর দৃটষ্ট থর্বে ক্কর এবং িরম তাকপর প্রভাব প্রলথমত ক্রার জর্য 

রাকজযর থবদযমার্ পেথতর ফাাঁক্গুথ থিথিত ক্কর ক্ম নংিার্, থবকর্াদকর্র হক্ষত্র, এবং 

ুথবিাবঞ্চিত ম্প্রদায়গুথর প্রথত।  

  

###  
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