অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/11/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা 4.3 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার অর্ুদাম্বর্র ঘ াষণা বদম্বয়ম্বের্ খাদে অপচয় কমাম্বে,
ক্ষু ধােন র্েু র্ ইয়কনিাসীম্বদর সাহায্ে করম্বে এিং বির্হাউজ গোস বর্গন মর্ কমাম্বে

অর্ন াবয়ে প্রকল্পগুবল খাদে অর্ুদার্,জলিায়ু পবরিেনর্ ঘমাকাম্বিলা করম্বি এিং লোন্ডমাকন 2019
ফুড বরসাইবলং ল'এর উপর এটি গঠিে
পুর্ঃিেিহারম্বয্াগে িোগ বিেরণ করম্বে বফবডং বর্উ ইয়কন ঘেট ফুড িোংক ঘর্টওয়াম্বকনর সাম্বর্
অংেীদার হম্বে DEC

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ রামজযব্যাপী 111 টি প্রকমের জর্য মমাট 4.3 মমমিয়র্ মামকন র্
ডিামরর মব্মি অ্র্ুদার্ ম াষণা কমরমের্ যা ক্ষু ধা মরাধ এব্ং খাদয ব্জন য অ্পসারণ হ্রাস করমে
সহায়ো করমব্ খাদযদার্ এব্ং পুণরায় ব্যব্হারমযাগয করার মাধযমম। এই অ্র্ুদার্সমূহ মপৌরসভা এব্ং
পযামি (pantries) এব্ং সুযপ মকমেমর্র (soup kitchens) মমো সংস্থার উমদযাগমক সমর্নর্ করমব্
যামে পুর্রায় ব্যব্হামরর জর্য উমেষ্ট সমরময় মেিা যায় এব্ং খাদয মর্রাপত্তাহীর্োর সামর্ িডাই
করা মর্উ ইয়কন ব্াসীমদর অ্মেমরক্ত, মভাজয খাদয পুর্মর্নমদন মির মাধযমম জজব্ ব্মজন যর পমরমাণ হ্রাস
করমে সহায়ো করমে পামর।
"র্ষ্ট হওয়া খাব্ার খাদয মর্রাপত্তাহীর্োর ভয়াব্হ েযামিমের মুমখামুমখ দমরদ্র পমরব্ারগুমিমক ক্ষমেগ্রস্থ
কমর এব্ং জমম ব্ৃমি এব্ং জিব্ায়ু পমরব্েন মর্ অ্ব্দামর্র মাধযমম পমরমব্িমক ক্ষমেগ্রস্থ কমর,"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্র্ুদার্ মর্উ ইয়মকন র সব্নমিষ পদমক্ষপ যা স্থার্ীয় সরকার এব্ং
সম্প্রদায়মভমত্তক সংগঠর্গুমিমক খাদয ব্জন য মরাধ, মগ্রর্হাউজ গযাস মর্িঃসরণ হ্রাস এব্ং মর্উ ইয়কন
রাজয জুমড ক্ষু ধা মর্ব্ারমণর জর্য পুমষ্টকর এব্ং স্বাস্থযকর খাব্ার সরব্রামহর জর্য কমরেকমনা
মব্মর্ময়ামগ সহায়ো করার জর্য গ্রহণ কমরমে।"
র্ষ্ট খাব্ামরর পমরমব্িগে, সামামজক এব্ং অ্র্ননর্মেক প্রভাব্ রময়মে এব্ং এই অ্র্ুদার্ মপৌরসভা ও
জরুমর খাদয ত্রাণ সংস্থাগুমিমক সহায়ো কমর খাদয উিামরর প্রমেষ্টা উন্নে করমে এব্ং ভূ মমমে
খামদযর উমিষ্টাংি মেিা মর্মক মব্মুখ কমর। এঁমটা খাব্ার ভূ মমমে মর্ষ্কাসর্ হ্রাস করাও জিব্ায়ু
পমরব্েন মর্র মব্রুমি রামজযর েিমার্ িডাইময় মূিযব্ার্ প্রিমর্ ব্যব্স্থা মহসামব্ স্বীকৃ ে। মর্উ ইয়কন
রাজয পমরমব্ি সংরক্ষণ মব্ভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC)
অ্র্ুদার্গুমি পমরোির্া করমব্।

DEC কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "এটি কষ্টকর সেয ময আমমমরকার্রা মকর্া খাব্ামরর প্রায়
25 িোংি অ্পেয় কমর, যার েমি আমামদর পমরমব্মির উপর মর্মেব্ােক প্রভাব্ পমড এব্ং খাদয
সংস্থার্গুমির অ্পেয় হয় যা অ্র্যর্ায় অ্ভাব্ী মিাকমদর সহায়ো করমে ব্যব্হৃে হমে পারমো। আজ
ম ামষে অ্র্ুদার্গুমি দ্বারা সমমর্নে প্রকেগুমি জর্সাধারমণর কামে মপৌঁোমর্ার উমদযাগ এব্ং খাদয
পুর্ব্নযব্হামরর প্রোমরর জর্য উদ্ভাব্র্ী, সাধারণ জ্ঞামর্র পিমের সংমমশ্রণ, ক্ষু ধােন মদর সহায়ো করা,
এব্ং িমক্তিািী, স্বাস্থযকর এব্ং পমরমব্িগেভামব্ মটকসই সম্প্রদায়গুমি জেমর করমে ব্জন য হ্রাস করার
সম্মীির্।"
ঘপৌরাঞ্চম্বলর খাদে উবেষ্ট হ্রাস, খাদে অর্ুদার্ এিং খাদে উবেষ্টাংে পুর্িন েিহারম্বয্াগে করার জর্ে
অর্ুদার্
DEC 27টি মপৌরসভায় প্রকেগুমিমক মমাট 3.28 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার অ্র্ুদার্ মদমি যা ওময়মেড
েু ড মপ্রমভর্ির্ এযান্ড মরডাকির্ ইমর্মিময়টিভস (wasted food prevention and reduction
initiatives), খাদয দার্ ও উিার প্রমেষ্টা সহজিভয করমে এব্ং/অ্র্ব্া জজব্ পুর্ব্নযব্হার কাযনক্রম
এব্ং সুমব্ধা মব্কামির জর্য উদ্ভাব্র্ী এব্ং ব্যাপক পিমের ব্যব্হার করমব্। ব্হু প্রকে মপৌরসভার
ব্জন য প্রব্ামহ প্রমব্িকারী অ্পেয় এব্ং খাদয উমিমষ্টর পমরমাণ কমামে সম্প্রদায়মভমত্তক সংস্থাগুমির
সামর্ মকৌিিগে অ্ংিীদামরত্ব জমডে। এটি খাদয অ্পেয় হ্রাস মিক্ষা এব্ং প্রোর কমনসূেীর উন্নয়র্
এব্ং ব্াস্তব্ায়মর্র মাধযমম এব্ং মপৌর কমপামেং (municipal composting) এব্ং অ্র্যার্য জজব্
পুর্ব্নযব্হামরর অ্ব্কাঠামমা স্থাপমর্র মাধযমম সপন্ন হয়। মপৌর অ্র্ুদার্ প্রকেগুমির প্রধার্ মব্ষয়গুমির
মমধয রময়মে:

•

•

বসটি অফ কটনলোন্ড 195,936 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার: এই েহমব্ি কটনিযান্ড েু ড মপ্রামজক্ট
মরসমকউ এযান্ড ওময়ে মপ্রমভর্িমক (Cortland Food Project Rescue and Waste
Prevention) সহায়ো করমব্, যা খাদয অ্পেয় প্রমেমরাধ ও হ্রাসমক মকন্দ্র কমর একটি
মব্স্তৃ ে সম্প্রদাময় মিক্ষার প্রোরণা োিামি। িহরটি কটনিযামন্ডর প্রর্ম স্থার্ীয় খাদয উিার
ব্যব্স্থা এব্ং মস্বিামসব্ীর মর্টওয়ামকন প্রেু র পমরমামণ "পাে প্রাইম" উৎপাদমর্র জর্য মব্কাি
ও ব্াস্তব্ায়র্ করমব্ যামে মপ্রাগ্রামমর কমীরা এব্ং মস্বিামসব্ীরা মূিয-সংমযামজে খাদয
পণযগুমি প্রমক্রয়াজাে করমে প্রমিমক্ষে হমব্। িহরটি েখর্ স্থার্ীয় হাংগার মপ্রামজমক্টর সামর্
সমন্বয় করমব্, মযমর্ খাদয পযামি, সুযপ মকমের্ এব্ং মহামার অ্যামভমর্উ মরভাইটািাইমজির্
মপ্রামজক্ট সাইমট (Homer Avenue Revitalization Project site) অ্ব্মস্থে প্ল্যান্ড কমামিনয়াি
কমুযমর্টি মকমের্ এযান্ড এিামপ্রমর্উয়ারমিপ মপ্রাগ্রাম;
টাউর্ অফ ওসাইবর্ং 99,145 মাবকনর্ ডলার: িহরটি প্রায় 38,300 জর্ ব্ামসন্দা এব্ং
পার্শ্নব্েী অ্ঞ্চমি পমরমষব্া মদওয়ার জর্য একটি মব্স্তৃ ে খাদয উমিষ্ট পুর্ব্নযব্হারমযাগয
পরীক্ষামূি কাযনক্রম জেমর করমব্। িহরটি করমব্: গণ স্থামর্র জর্য, মর্কটস্থ পমরমব্িগে
র্যায়মব্োর সম্প্রদায় (Environmental Justice communities) এব্ং আব্ামসক গৃমহ
ব্যব্হামরর জর্য মব্ি কময়কটি কামিকির্ মব্র্ মকর্মব্; মকট ব্ামসন্দারা োমদর ব্ামডমে
ব্যব্হামর অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য ের্যমূিক সামগ্রী জেমর করমব্; এব্ং টিটাউর্ মিক মরজামভন ির্

•

•

(Teatown Lake Reservation) খাদয ব্জন য প্রমেমরাধ ও হ্রাস, কমপামেং এব্ং িহমর
পমরোমিে খাদয উমিষ্টাংি পুর্ব্নযব্হার কমনসে
ূ ী সপমকন ে সম্প্রদায়মভমত্তক মিক্ষার কাযনক্রম
এব্ং অ্র্ুষ্ঠার্ শুরু করমব্;
ঘটাম্পবকন্স কাউবি 70,426 মাবকনর্ ডলার: এই কাউমি অ্যাপাটনমমি কমমপ্ল্ক্স এব্ং
মামিেযামমমি ইউমর্টগুমিমক িক্ষয কমর র্ষ্ট অ্পেয় প্রমেমরাধ ও খাদয অ্র্ুদার্ মর্ময় কাজ
করমব্। প্রকেটি ভাডামট এব্ং সপমত্ত পমরোিকমদর মিমক্ষে করমব্, স্মাটন িমপং, স্মাটন
মোমরজ এব্ং স্মাটন েু ড মপ্রপমক মকন্দ্র কমর; টপমকন্স কাউমি সম্প্রদাময় আরও মব্েরমণর
জর্য মেন্ডমিপ মডামর্ির্স মর্টওয়ামকন র (Friendship Donations Network, FDN) সামর্
অ্মেমরক্ত মভাজয খাব্ার ভাগ করার জর্য একটি েু ড হাব্ কুিার স্থাপর্ করমব্; ভাডামটমদর
কমপামেংময়র জর্য োমদর রান্না র মর্মক খাব্ামরর উমিষ্টাংি সংগ্রমহর জর্য মব্র্ামূমিয
সরোম সরব্রাহ করমব্; এব্ং মিক্ষামূিক উপকরণ "রান্না র মর্মক কমপাে" মব্কাি
করমব্; এব্ং
বভম্বলজ অফ বিবপ হম্বলা 11,286 মাবকনর্ ডলার: গ্রামটি একটি ব্যাপক খাদয উমেষ্ট
পুর্ব্নযব্হারমযাগয করার কমনসূেী মব্কাি ও প্রব্েন র্ করমব্ যার মমধয রময়মে: মিক্ষার প্রমেষ্টা
এব্ং উপকরণ যা সমস্ত ব্ামসন্দার জর্য উপিভযমযাগয, আয় ব্া ভাষার ব্াধা র্াকা সমেও;
যা একটি খাদয উমিষ্ট পুর্ব্নযব্হারমযাগয মপ্রাগ্রাম জেমর করমব্ যা কমপামেংময়র জর্য
ব্ামসন্দামদর 500টি মে োটনার মকট (কাউিারটপ েু ড স্ক্র্যাপস কামিকির্ পাইি এযান্ড
মোমরজ মব্র্) সরব্রাহ কমর; এব্ং এই প্রকমে অ্ংিগ্রহমর্ স্বে-আময়র ব্ামসন্দা এব্ং
প্রব্ীণমদর জমডে কমর স্প্যামর্ি ভাষার অ্র্ুব্াদ সহ গ্রামম সকি জর্গমণর মপৌঁমে মদওয়ার
জর্য র্কিাগুমি জেমর করার উপকরণ জেমর করমব্।

জরুরী খাদে ত্রাণ সংস্থা অর্ুদার্
যখর্ অ্ভাব্গ্রস্তমদর সহায়ো করার কর্া আমস েখর্ খাদয পযামি এব্ং অ্র্যার্য স্থার্ীয় জরুমর খাদয
ত্রাণ সংস্থাগুমি প্রর্ম সামরমে র্ামক। এই সংস্থাগুমি স্বাস্থযকর খাব্ামরর োমিকা পূরণ করমে প্রায়িই
স্থার্ীয় ব্যব্সা, খামার এব্ং অ্র্যার্য খাদয দাোমদর সামর্ অ্ংিীদামরমত্বর মাধযমম খাদয অ্র্ুদামর্র
উপর মর্ভন র কমর। েমব্, এই খাদয পযামি এব্ং সংস্থাগুমির অ্মর্কজর্ মস্বিামসব্ী দ্বারা পমরোমিে
এব্ং েহমব্মির সীমাব্িো রময়মে, োই োরা প্রায়িই এই অ্ংিীদামরত্ব প্রমেষ্ঠা করার জর্য ব্া
দার্মযাগয পের্িীি খাব্ার পমরব্হমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় মোমরজ সরোম এব্ং যার্ব্াহর্ মকর্ার
সংস্থার্ রামখ র্া। এই ব্াঁধার কারমণ, অ্েযন্ত পুমষ্টকর, মব্র্ষ্টমযাগয খাদয যা খাদয পযামি এব্ং সুযপ
মকমেমর্ মব্েরণ করমে প্রস্তুে — মযমর্ োজা পণয — দাো এব্ং খাদয উিারকারী সংস্থার প্রমেষ্টা
সমেও, প্রায়িই অ্পেয় হয়।
DEC 84টি প্রকেমক 1.1 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর মাধযমম সহায়ো প্রদার্ কমর যার মমধয রময়মে:
অ্র্ুদার্ অ্ংিীদামরমত্বর মব্কামি খাদয পুর্রুিামরর কমীমদর মর্ময়াগ মদওয়া; দক্ষ মকাল্ড মোমরজ
সরোম ক্রয়; রান্না মরর সরোম উিামরর জর্য জেমর, পের্িীি পণয; খাদয পমরব্হমর্র যার্ব্াহর্
উিার; এব্ং হাইপার-মিাকাি (hyper-local) পের্িীি এব্ং প্রস্তুে খাদয পুর্রুিার এব্ং মব্েরণ
মর্টওয়াকন গুমির ব্াস্তব্ায়র্। েদমেমরক্ত, মব্ি কময়কটি প্রকমের মমধয অ্ন্তভুন ক্ত পযামিগুমি মর্মক োরা
ময খাব্ারগুমি পার্ মসগুমি সব্মেময় কাযনকরীভামব্ ব্যব্হার করমে সহায়ো করার জর্য পুমষ্ট এব্ং

রান্নার ক্লাস প্রমেষ্ঠা। এই ক্লাস এব্ং কমনিািা গ্রাহকমদর র্ষ্ট খাব্ার হ্রাস এব্ং সীমমে খাদয ব্ামজট
প্রসামরে করমে সহায়ো কমর। আমিাকপাে করা অ্র্ুদার্ প্রকেগুমির মমধয রময়মে:

•

•

•

•

আইবরস হাউজ 13,720 মাবকনর্ ডলার: মসিাি হারমিমমর আইমরস হাউস এই েহমব্িটি
মর্উ ইয়কন মসটির পূব্ন হামিনমমর ব্ামসন্দামদর কাোকামে খাব্ার মব্েরমণর প্রমেষ্টা সমর্নর্
করার জর্য ব্যব্হার করমব্। আইমরস হাউস অ্র্ুদার্ েহমব্মির একটি অ্ংি ভযামর্র
কাযনক্রম ব্যয়মক খাদয পযামি ব্যাগ মব্েরমণ পমরব্হমর্র জর্য ব্যব্হার করমব্ যামে
ব্ামসন্দারা পূব্ন হামিনমম পপ-আমপর অ্ব্স্থার্গুমি মর্মক মসিাি হারমিমম যার্ব্াহমর্র
যাোয়ামের ব্যয়গুমি ব্াঁোমে পামর। আইমরস হাউস পুমষ্ট সপমকন ে োমদর মরামিয়ার মব্কাি
ও মব্েরণ করমব্ এব্ং োমদর পমরমষব্ামদর মব্জ্ঞাপর্ মদমব্ এব্ং মব্র্ামূমিয খাব্ামরর প্রাপযো
সপমকন ের্য সরব্রাহ করমব্;
ঘসম্বকন্ড চান্স ফুডস (Second Chance Foods) 15,000 মাবকনর্ ডলার: মসমকন্ড োন্স েু ডস
মর্উ ইয়মকন র, কারমমমির, অ্িাভজর্ক খাদয উিারকারী সংস্থা, যা রান্না করা খাব্ার
প্রমক্রয়াজােকরণ ব্া স্থার্ীয় খাদয কমনসূমেমে অ্র্ুদামর্র জর্য খাব্ামরর মকেু অ্ংি প্রস্তুে কমর
একজর্ মকমের্ মযামর্জামরর (kitchen manager) মব্েমর্র সহায়োর জর্য অ্র্ুদার্ ব্যব্হার
করমব্। মদাষযুক্ত উৎপাদর্ এব্ং অ্পমরমেে খাব্ামরর মমো উিারকৃ ে খাব্ামরর
প্রমক্রয়াজােকরমণর মাধযমম মসমকন্ড োন্স েু ডস সুযপ মকমের্ মযামর্জার এব্ং পযামি গ্রাহকমদর
দ্বারা আরও উিারকৃ ে খাব্ারমক "ব্যব্হারমযাগয" কমর মোমি, র্ষ্ট খাব্ার প্রমেমরাধ কমর
এব্ং মিামকমদর জর্য পুমষ্টকর খাব্ামরর পমরমাণ ব্াডায়;
কমম্বফাটন ফুড অফ ওয়াবেংটর্ কাউবি, ইর্কম্বপনাম্বরের্ (Comfort Food of Washington
County, Inc.) 12,420 মাবকনর্ ডলার: কমমোটন েু ড কমমউমর্টি (Comfort Food
Community, CFC) মুমদ মদাকার্গুমিমে সীমমে উপিভযো এব্ং দমরদ্র জর্সংখযার
উমেখমযাগয হারযুক্ত একটি গ্রামীণ কাউমিমে কাজ কমর। মস্বিামসব্ক মর্ময়াগ ও ব্যব্স্থাপর্ার
মাধযমম োমদর পমরমষব্া মক্ষমত্রর 35 টি োমমন জমডে প্রমেষ্টা উন্নে করমে, পািাপামি
উিার প্রমেষ্টার সমন্বয় ও েদারমক করার জর্য CFC মমৌসুমী খাদয পুর্রুিার সহকারী
মর্ময়াগ করমব্। খাদয পুর্রুিার সহকারী োজা খাদয সংগ্রমহর প্রোর ও মিক্ষার উপাদার্গুমিা
মর্ময় কাজ করমব্র্। CFC এই অ্র্ুদার্ েহমব্িগুমি ব্যব্হার কমর মরমসমপ কাডন জেমর করার
জর্য কমীমদর সময় উৎসগন করার এব্ং জেমর করা মমি মকটমসর জর্য, যামে উৎপাদর্
প্রাপক সঠিকভামব্ সব্ ব্যব্হার করমে সক্ষম হর্ এব্ং োমদর খামদযর মমধয আমরা পুমষ্টকর
খাদয অ্ন্তভুন ক্ত করমে পামরর্; এব্ং
বপটবর্ বমম্বডাস কবমউবর্টি ফামন , ইর্কম্বপনাম্বরের্ (Pitney Meadows Community Farm,
Inc.) 15,000 মাবকনর্ ডলার: মপটমর্ মমমডাস কমমউমর্টি োমন, ইর্কমপনামরির্ সারামটাগা
মরংমসর অ্িাভজর্ক সংস্থা যা িহুমর কৃ মষমক্ষত্র, কৃ মষজমম সংরক্ষণ, সম্প্রদাময়র ক্ষমোয়র্
এব্ং োজা, স্বাস্থযকর উৎপাদমর্র উপিভযো ব্ৃমির জর্য উৎসগনকৃে। োমনটি খাদয
পযামিগুমির জর্য ক্রমব্ধনমার্ খাব্ামরর জর্য উৎসগনকৃে একটি "মগমভং গামডনর্ (Giving
Garden)" স্থাপর্ করমব্ এব্ং মগমভং গামডনর্ এব্ং সপমকন ে অ্র্ুদামর্র অ্ংিীদামরত্ব েদারমক
করার জর্য োমন মযামর্জার মর্ময়ামগর জর্য অ্র্ুদার্টি ব্যব্হার করমব্; মর্রাপমদ, মর্ভন রমযাগয

এব্ং সুমব্ধাজর্ক উপাময় োজা িাকসব্মজ সঠিকভামব্ প্রস্তুে করমে একটি
মধৌেকরণ/মমারকজােকরণ মেির্ মর্মনাণ করমব্; এব্ং স্থার্ীয় পযামিগুমিমে অ্র্ুদার্
মদওয়ার আমগ খাব্ার সঞ্চয় করার জর্য ওয়াক-ইর্ কুিার স্থাপর্ করুর্।
পুরষ্কারপ্রাপ্ত/অ্র্ুদার্প্রাপ্তমদর সপূণন োমিকা এব্ং প্রকেগুমির সারসংমক্ষপ উপিব্ধ DEC'র
ওময়ব্সাইমট। মর্উ ইয়মকন র সব্ পমরব্ামর খাদয অ্পেয় কমামর্ার মব্ষময় আমরা েমর্যর
জর্য:https://www.dec.ny.gov/chemical/98102.html।
মর্উ ইয়কন রাজয দী নকাি যাব্ে ক্ষু ধার মব্রুমি িডাইময়র প্রমেশ্রুমেব্ি এব্ং গভর্নর কুউমমা
সাম্প্রমেক ব্েরগুমিমে যুগান্তকারী উমদযাগ এব্ং কমনসূেী োিু কমরমের্, কাউমন্সি অ্র্ হাংগার এযান্ড
েু ড পমিমস (Council on Hunger and Food Policy) সহ, ক্ষু ধা মমাকামব্িায় ভাইটাি ব্রুকমির্
(Vital Brooklyn) এব্ং মর্া েু মডি মগাজ হাংমর ইমর্মিময়টিভ (No Student Goes Hungry
initiative), স্বাস্থযকর, স্থার্ীয়ভামব্ প্রাপ্ত খাব্ামরর উপিভযো উন্নে করমে এব্ং মর্উ ইয়মকন র ব্মধনে
খাব্ার এব্ং পার্ীয়গুমি মর্ম্নমব্ত্ত সম্প্রদাময়র কামে আর্ার জর্য ক্ষু ধােন উমদযাগ মর্ময়মের্। আজ
ম ামষে অ্র্ুদার্গুমিও গভর্নমরর স্বাক্ষমরে 2019 গুড মডামর্ির্ এযান্ড েু ড স্ক্র্যাপস মরসাইমক্লং ি'এর
(2019 Food Donations and Food Scraps Recycling law) সােমিযর মভমত্তমে গঠিে, যার
জর্য প্রর্মম অ্ভাব্গ্রস্থমদর মভাজয খাদয দার্ করার জর্য সমস্ত মমর্ার্ীে েু ড স্ক্র্যাপ মজর্ামরটর
প্রময়াজর্, এব্ং মদ্বেীয়ে, যমদ মকার্ও কাযনকর পুর্ব্নযব্হারমযাগয সুমব্ধা 25 মাইমির মমধয অ্ব্মস্থে
র্ামক েমব্ খাদয স্ক্র্যাপগুমি পুর্ব্নযব্হার করা। এই গুরুত্বপূণন আইর্টির প্রমেমক্রয়া মহসামব্, DEC দার্
করা খাব্ামরর প্রেযামিে আগমর্ পমরোির্া করমে অ্মেমরক্ত সংস্থার্ মহসামব্ মেমডং মর্উ ইয়কন মক
800,000 মামকন র্ ডিার সরব্রাহ কমরমে।
আজমকর অ্র্ুদামর্র ম াষণাটি হময়মেি মরমজওর্াি েু ড ব্যাংক অ্ে র্র্নইোর্ন মর্উ ইয়কন ইর্
িার্ামম, 1 মােন মর্মক শুরু হওয়া প্ল্ামেমকর কযামরআউট ব্যাগ রাজযব্যাপী মর্মষধাজ্ঞার জর্য মর্উ
ইয়কন ব্াসীমদর প্রস্তুমে সহায়ো করমে। DEC, মেমডং মর্উইয়কন মেমটর সমন্বময় মভাক্তামদর যখর্ই ও
মযখামর্ই ক্রয় কমর র্া মকর্ োমদর মর্জস্ব ব্যাগ আর্মে উৎসামহে করার DEC'র প্রমেষ্টার অ্ংি
মহসামব্ রাজয জুমড খাদয ব্যাঙ্কগুমিমে পুর্রায় ব্যব্হারমযাগয ব্যাগ মব্েরণ করমব্। মেমডং মর্উইয়কন
মেট প্রমেব্ের 5,000 টিরও মব্মি পযামি, সুযপ মকমের্, আশ্রয়মকন্দ্র এব্ং অ্র্যার্য কমনসে
ূ ীর
মাধযমম িক্ষ িক্ষ মিাকমক খাওয়ামর্ামে সহায়ো কমর।
এই মরং ইময়ার ওর্ ব্যাগ মর্উ ইয়কন ইমর্মিময়টিভ (Bring Your Own Bag New York,
BYOBagNY) মর্উ ইয়মকন র রাষ্ট্র ও স্থার্ীয় অ্ংিীদারমদর সামর্ প্ল্ামেক ব্যাগ মর্মষধাজ্ঞার মব্ষময়
খুেরা মব্মক্রোমদর এব্ং গ্রাহকমদর মিমক্ষে করার জর্য একটি মব্স্তৃ ে প্রোমরর অ্ংি, যা রামজযর
পমরমব্ি এব্ং সম্প্রদাময়র প্ল্ামেক ব্যামগর ব্জন য কমমময় আর্মে সহায়ো করমব্। মর্উ ইয়কন ব্াসীরা
প্রমে ব্ের প্রায় 23 মব্মিয়র্ প্ল্ামেমকর ব্যাগ ব্যব্হার কমরর্—প্রমেটি প্রায় 12 মমমর্মটর জর্য—এব্ং
মমামটর উপর প্রায় 85 িোংি ভূ মম, পুর্ব্নযব্হারমযাগয মমমির্, জিপর্ এব্ং রাস্তায় মগময় পমেে
হয়। আইর্ প্রময়ামগর মব্ষময় প্রোমরর প্রমেষ্টা এব্ং আরও মব্িদ েমর্যর জর্য যার্ DEC'র
ওময়ব্সাইমট।
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