
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা অর্নিছর 2021 এর িাম্বেম্বে 3 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 'বরম্বটার মাদার নর্চার' 
িন্ড আইর্ পাস করার ের্ে কোম্বেইর্ চালু কম্বরম্বছ  

  
োবি-নর্িৃস্থার্ীয় ির্ো প্রেমর্ এিং িাসস্থার্ পরু্রূদ্ধার উম্বদোম্বগর অংে বিম্বসম্বি ঐবিিাবসক 33 
বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার, েলিায়ু পবরিিন ম্বর্র বিরুম্বদ্ধ লড়াই করার পাাঁচ িছম্বরর অঙ্গীকার  

  
একই সাম্বর্ একক-িেিিার করা টাইম্বরাম্ব াম  ুড কর্ম্বেইর্ার ও পোবকং সামগ্রী বর্বিদ্ধ করার 

প্রস্তাি এিং স্থায়ীভাম্বি িাইম্বরাফ্র্োগবকং বর্বিদ্ধ করার প্রস্তাি  
  

পবরম্বিে সংরক্ষণ িিবিম্বলর বরবর্উে নরকডন  300 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার এিং পবরষ্কার পাবর্র 
অিকাঠাম্বমার ের্ে অবিবরক্ত 500 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  
নটম্বের পণে সম্প্রসারণ বটওয়াডন েীপ মোম্বেস এিং কাম্বপনে পরু্িনেিিার উন্নীি করার উম্বদোগ 

নটেেমু্বড় িেন ে হ্রাস করম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 2021 সামের অ্র্নবছমরর বামেমে আে 3 বববেয়র্ মাবকন র্ ডোর 
বামেমে মাদার নর্চার বন্ড আইর্ পাস করার প্রচারণার ন াষণা বদমে পবরমবশ নর্োমদর সামর্ 
দাাঁবিময় বছমের্। যবদ নশষ পযনন্ত র্মভম্বমর নভাোরমদর অ্র্ুমমাদর্ নদওয়া হয়, োহমে বন্ড আইর্ 
নেমের প্রবেটি নকাণায় সমামোচর্ামূেক পবরমবশগে পুর্রূদ্ধার প্রকমের েহববে প্রদার্ করমব যামে 
বর্উ ইয়কন  েেবায় ুপবরবেন মর্র ফমে আরও েীব্র এবং  র্  র্ ঝমির ঝুাঁ বকর ববরুমদ্ধ েিাই 
করমে সক্ষম হময়মছ ো বর্বিে করমে। বন্ড আইর্ আগামী পাাঁচ বছমরর মমযয েেবায়ু পবরবেন মর্র 
ববরুমদ্ধ েিাই করার ের্য 33 বববেয়র্ মাবকন র্ ডোমরর এক অ্ভূেপূবন প্রবেশ্রুবের অ্ংশ। গভর্নর 
কুওমমা বামেমে একক বযবহার করা োইমরামফাম ফুড কর্মেইর্ার ও পযাবকং উপকরণ বর্বষদ্ধ 
করার প্রচারণা চাোমের্। এছািাও, বেবর্ পবরমবশগে সুরক্ষা েহববে এবং ববশুদ্ধ েে অ্বকাঠামমা 
ের্য নরকডন  অ্র্নায়র্ র্বীকরণ করার ের্য চাপ বদমের্, নসইসামর্ পণয বেওয়াডন শীপ উমদযাগ 
মযামেস এবং কামপনে পুর্বনযবহার উন্নীে করার উমদযামগর।  
  
"আমরা গ্রমহর ের্য একটি সংকমের সম্মুখীর্ হময়বছ এবং আপবর্ শুযুমাত্র একটি ববন্দুমে নপ াঁছামর্ার 
আমগ এটি ঠিক করার ের্য একটি সুমযাগ পামবর্। আমরা নয ববষয়টি বর্ময় কাে করবছ োর 
প্রস্থো এবং োৎপযনটি আমরা স্বীকার কবর-কারণ আপবর্ যবদ পৃবর্বীমক সংরক্ষণ র্া কমরর্, অ্র্য 



 

 

সববকছু অ্প্রাসবিক," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা সবমচময় উচ্চাবভোষী েেবায়ু পবরবেন র্ 
কাযনক্রম শুরু করমে যাবে এই োবে নদমখমছ এবং নসই প্রমচষ্টার অ্ংশ হমে পবরমবশ বন্ধর্ আইর্। 
আমরা এোমক বামেমে পাস করামর্ার ের্য সংগঠিে করমে যাবে এবং োরপর নদমশর সবমচময় 
সফে েেবায়ু পবরবেন র্ ও পবরমবশ পুর্রুদ্ধার কাযনক্রম বাস্তবায়র্ করবছ। এো একটি সাহসী 
পবরকের্া বকন্তু আমামদর অ্বশযই এটি করমে হমব কারণ হয় আপবর্ সমময়র সংকমের মুমখামবুখ 
হর্ অ্র্বা সংকে আপর্ামক হার মার্ায়।"  
  
আেমকর এই ন াষণায় উপবস্থে বছমের্ পবরমবশ সংরক্ষণ নর্েৃবৃন্দ:  

• রিােন  আর ডাইসর্, নপ্রবসমডন্ট ও পবরচােক, বডসর্ ফাউমন্ডশর্ (Dyson 
Foundation)  

• কাম্বরার্া নগার, পবরচােক, নসন্টার ফর আর্ন এবর্ক্স, ইউবর্য়র্ বর্ওেবেকযাে 
নসবমর্াবর  

• নরাে িাম্বভন , বসবর্য়র নফমো, পাকন  ও ওমপর্ নেস; সামবক কবমশর্ার, পামকন র NYS 
অ্বফস অ্ব পাকন স, বরবক্রময়শর্ অ্যান্ড বহেবরক বপ্রোরমভশর্ (NYS Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation)  

• দবমবর্ক লুম্বয়কম্বর্ , কমপনামরে অ্যামফয়াসন অ্যান্ড সামেবর্বববেটি -এর বসবর্য়র 
বভবপ, হুমগা নর্রু গ্রুপ (Hugo Neu Group)  

• নসবসল করবির্-মাকন , নডপুটি বডমরক্টর, পবেবস উমদযামগর পবরচােক, উই অ্যাক্ট 
(WE ACT)  

• নোম্বস  মাম্বেন র্, পবরচােক, বর্উ ইয়কন  অ্ফমশার উইন্ড অ্যাোময়ন্স (New York 
Offshore Wind Alliance)  

• ওম্বয়বন্ড নর্উ, নচারমযার্ ও প্রযার্ বর্বনাহী কমনকেন ায়, হুমগা নর্র্ ুগ্রুপ  
• লোবর রকম্ব লার, সহ-প্রবেষ্ঠাো নবাডন  সদসয, বর্উ ইয়কন  েীগ অ্ব কর্োরমভশর্ 

নভাোর  
• বর্ওডর রুেম্বভল্ট চিুর্ন, নবাডন  নচয়ার, নসন্টার ফর ক্লাইমমে অ্যান্ড এর্াবেন  

সবেউশর্ (Center for Climate and Energy Solutions, C2ES)  
• সুর্ার্াি বিিার্া কাগার্, সদসয, NYS নবাডন  অ্ব োবেে, নর্চার সংরক্ষণশাো 

(The Nature Conservancy)  
• ডোর্ টিসমোর্, নচয়ারমযার্ ও প্রযার্ বর্বনাহী কমনকেন া, টিসমযার্ কর্স্ট্রাকশর্ 

কমপনামরশর্ (Tishman Construction Corporation); ভাইস নচয়ারমযার্, AECOM 
নেকমর্ােবে কমপনামরশর্ (AECOM Technology Corporation)  

• বলইস বিকলার, নবাডন  সদসয, এর্ভায়রর্মমন্টাে অ্যামডামভামকেস অ্ব বর্উ ইয়কন   
• লুবস রকম্ব লার ওয়ালৎবি, বযবস্থাপর্া পবরচােক, নচয়ার, NYS কাউবন্সে অ্ব 

পাকন স, বরবক্রময়শর্ অ্যান্ড বহেবরক বপ্রোমভন শর্  
  
গে দশকটি এখর্ পযনন্ত নরকডন  হওয়া সমবনাচ্চ উষ্ণেম বছে, এবং ইবেহামসর পাাঁচটি উষ্ণেম বছর 
2015 সাে নর্মক  মেমছ। বন্ড আইর্ প্রস্তাবর্াটি েেবায়ু পবরবেন মর্র ববরুমদ্ধ েিাই করমে বর্উ 



 

 

ইয়মকন র 33 বববেয়র্ মাবকন র্ ডোমরর পঞ্চবাবষনক পবরকের্ার একটি অ্ংশ। এই োবে-নর্েৃস্থার্ীয়, 
প্রর্মবামরর মে এই যরমর্র পবরকের্া র্বায়র্মযাগয শবিমে রাষ্ট্রমক রূপান্তবরে করমব, পাশাপাবশ 
উমেখমযাগযভামব অ্র্নর্ীবের সব খামে বর্গনমর্ হ্রাস করমব এবং এই প্রভামবর সামর্ রাষ্ট্র ও োর 
অ্বযবাসীমদর খাপ খাওয়ামর্ার ের্য প্রস্তুে করমব।  
  
2019 সামের নসমেম্বমর প্রর্মবার উপস্থাপর্ হওয়া এবং, 2020 সামে গভর্নর কুময়মমা'র নেমের 
উমেমশয ভাষমণ (নেে অ্ব বদ নেে ভাষণ) চােু হওয়া বরমোর মাদার নর্চার নপ্রাগ্রামটি পাবর্ 
সম্পদ এবং গুরুত্বপূণন আবাসস্থে পরু্রুদ্ধামরর ের্য োবের সবমচময় সমবিে প্রমচষ্টা এবং এটি পাবর্র 
গুণমার্ উন্নে করার, প্রাকৃবেক আবাসস্থে পরু্ঃস্থাবপে করার এবং বর্যা নর্মক কবমউবর্টি ও 
অ্বকাঠামমা রক্ষা করার ের্য প্রকেগুমোমক গুরুত্ব নদমব। এই প্রমচষ্টার অ্ংশ বহমসমব, বন্ড আইর্ 
র্েুর্ এবং সম্প্রসাবরে ববমর্াদর্মূেক সুমযাগ সুববযা প্রদার্ করমে; কবমউবর্টিগুমোমক বর্যা নর্মক 
রক্ষা করমে; পার্ীয় েমের সংস্থার্ এবং েেে বাসস্থার্ সরুবক্ষে করমে; দষূণকারী এবং পুবষ্ট যা 
ক্ষবেকারক অ্যােগাে ফুে নফাোমর্ার ের্য অ্বদার্ রামখ নসগুমোমক প্রাকৃবেকভামব নশাযমর্র ের্য 
স্বাদপুাবর্ ও নোয়ার েোভূবম পরু্রুদ্ধার উন্নে করা এবং পুবষ্ট নভমস যাওয়া এবং বর্োমর্া নর্মক 
েোশয়গুবে রক্ষা করমে রাইমপবরয়ার্ বাফার পুর্রুদ্ধার করমে ভূবম অ্বযগ্রহণমক সমর্নর্ করমব।  
  
এছািাও, ববমর্াদর্মূেক মত্সসয-বশকামরর ের্য বর্উ ইয়কন মক প্রযার্ গন্তবয বহমসমব প্রবেবষ্ঠে করমে 
এই বন্ড আইর্ মাছ হযাচাবরমে বববর্ময়াগ এবং ের্সাযারমণর ের্য উন্মুি স্থামর্র উন্নয়মর্ 
আর্ুমাবর্ক 100 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোর সহায়ো বদমব। বর্উ ইয়মকন র ববশ্বমামর্র মামছর হযাচাবর এই 
বববর্ময়াগ নেমের ওয়ােআই বফিারবেং এর উৎপাদর্ বের্গুণ ববৃদ্ধ করমে,অ্বেবরি 500,000 
োউে ও সযামর্ উৎপাদর্ করমে, স্থার্ীয় মাছ পরু্রুদ্ধামরর ের্য 100,000 বসসমকা োের্পাের্ 
করমে এবং ব্রাউর্ োউমের একটি শবিশােী প্রোবে ববকামশ প্রময়াের্ীয় সমর্নর্ এবং উৎসাহ প্রদামর্ 
সহায়ো করমব। উষ্ণ পাবর্র নরাে এবং র্দীর উপর গুরুত্ব প্রদার্ কমর নেমের বর্উ ইয়মকন র মাছ 
যরার স্থামর্র নর্েওয়াকন , নোর বদময়, হাে-চাবেে নর্ কার স্থার্ এবং গণ মৎসয-বশকামরর 
অ্বযকারগুবেমক বর্উ ইয়কন  উন্নে করমব।  
  
অ্বেবরি প্রমচষ্টার মমযয রময়মছ বর্যার প্রবেকূমে কবমউবর্টির অ্বকাঠামমামক আমরা উন্নে করমে 
প্রময়াের্ীয় সমর্নর্ এবং উৎসাহ প্রদার্, যামে অ্ন্তভুন ি আমছ বর্যার ঝুাঁ বকমে র্াকা সম্পবিসমূহ এবং 
সঠিক মামপর কােভােন  ও নসেু অ্বযগ্রহণ, অ্প্রচবেে ও ববপজ্জর্ক বাাঁয ও সবুে অ্বকাঠামমা প্রকে 
অ্পসারণ করা।  
  
বডপােন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্োম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, নিবসল নসম্বগাস িম্বলর্, "গে 
বছমরর বরমোর মাদার নর্চার নপ্রাগ্রাম তেবরর মাযযমম নেমের নরকডন  পাবর্র গুণমার্ এবং বাসস্থার্ 
বববর্ময়ামগ গভর্নর কুময়মমা কাে করমছর্ এবং যা আমামদর প্রাকৃবেক সম্পমদর উন্নবে করমছ এবং 
আমামদর কবমউবর্টিমক শবিশােী কমর গমি েুেমছ। প্রস্তাববে এর্ভায়রর্মমন্টাে বন্ড অ্যাক্ট বর্উ 
ইয়মকন র প্রবেটি এোকায় েীববববচত্রয বৃবদ্ধ, আমামদর মৎসয ও বর্যপ্রাণীর স্বাস্থয উন্নে, পাবর্র 
গুণমার্ উন্নে, দষূণ প্রবেমরাময উমেখমযাগয প্রাকৃবেক বাফার সংরক্ষণ এবং বাস্তুেন্ত্র ও অ্র্নর্ীবের 
অ্র্যার্য অ্গবণে সুববযা তেবর করমে চায়।"  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nations-most-comprehensive-statewide-habitat-and-water-restoration


 

 

  
সুপারেমন সযাবন্ড, হাবরমকর্ আইবরর্ এবং েবপকযাে েমন বে এর মে সাম্প্রবেক ঝিগুমো েেবায়ু 
পবরবেন র্ এবং দমুযনাগপূণন আবহাওয়ার প্রভামবর প্রবেকূমে কবমউবর্টিগুমোর বস্থবেস্থাপকোর প্রবে 
সমর্নর্ এবং উৎসাহ প্রদার্ নোরদার করার প্রময়াের্ীয়োর সুেষ্ট প্রমাণ প্রদার্ কমরমছ। 2011 সাে 
নর্মক, বর্উ ইয়মকন র প্রবেটি কাউবন্ট অ্ন্তে দইুটি আবহাওয়া সংক্রান্ত দমুযনাগ ন াষণার 
অ্বভজ্ঞোরএবং অ্মযনমকর নববশ কাউবন্ট পাাঁচ বা োর নচময় নববশ সংখযক বার ববপযনময়র সম্মখুীর্ 
হময়মছ। নফডামরে এবং নেে সরকার এই ববপযনয়গুমোমে সািা বদমে 26 বববেয়র্ ডোমরর নবশী 
অ্র্ন খরচ কমরমছর্ এবং ববজ্ঞার্ীরা অ্র্মুার্ করমছর্ নয এই বর্যার কারমণ পরবেী দশমক মমযয 
বর্উ ইয়মকন  য় 50 বববেয়র্ ডোমররও নববশ ক্ষবে হমব । পবরমবশ পুর্রূদ্ধামর বববর্ময়াগ বর্উ 
ইয়মকন র অ্বযাহে অ্র্নবর্বেক সাফমেযর ের্য অ্পবরহাযন। নেমের প্লাবর্ভূবম এবং বর্াঞ্চেসমূহ হমে 
অ্পবরহাযন প্রাকৃবেক প্রবেবন্ধকো, যা প্রর্ম প্রবেরক্ষা নরখা প্রদার্ কমর কবমউবর্টিগুমোর উপর 
র্াকা ববযনে বর্যা এবং আমরা েীব্র ঝমির ঝুাঁ বক হ্রাস কমর এবং নসই সামর্ মাছ ও বর্যপ্রাণীর 
প্রোবে টিবকময় রাখার ের্য প্রময়াের্ীয় অ্েযাবশযক বাসস্থামর্র নযাগার্ নদয়।  
  
বর্উ ইয়মকন র সবনমশষ এর্ভায়রর্মমন্টাে বন্ড অ্যাক্ট (পবরমবশগে চুবি আইর্) প্রায় এক প্রেন্ম পূমবন 
1996 সামে পাস হময়বছে। এই পদমক্ষপ বেন মার্ এবং ভববষযে প্রেমন্মর ের্য নেমের পাবর্ সম্পদ 
ও মাছ এবং বর্যপ্রাণীর আবাসস্থে রক্ষায় গুরুত্বপূণন প্রকেগুমোর ের্য বর্রাপদ অ্র্নায়মর্ সহায়ো 
করমব।  
  
2020 সামের নেমের উমেমশয োর ভাষমণ (নেে অ্ব বদ নেে ভাষণ), গভর্নর বরমোর মাদার 
নর্চার (প্রকৃবে মাোমক পূবনাবস্থায় বফবরময় আর্া) র্ামক একটি নপ্রাগ্রাম শুরু কমরমছর্, যা 
আবাসভূবম পুর্রুদ্ধার এবং বর্যার পাবর্ হ্রাস করমে োবের ের্য সবমচময় আগ্রাসী নপ্রাগ্রাম। 
বরমোর মাদার নর্চার নপ্রাগ্রামটি র্দী ও েেপমর্র সংমযামগর মাযযমম কবমউবর্টিমে বর্যার ঝুাঁ বক 
হ্রাস এবং গুরুত্বপূণন মাছ ও বর্যপ্রাণীর আবাসস্থে পুর্রুজ্জীববে করমে; সঠিক আকামরর কােভােন  
এবং বাাঁয বর্মনাণ করমে; স্বাদপুাবর্র ও েমোচ্ছ্বামসর েোভূবম পুর্রুদ্ধার করমে, প্রাকৃবেক প্লাবর্ভূবম 
পুর্রুদ্ধার করমে, নশেবফমশর সংখযা বৃবদ্ধ এবং মামছর হযাচাবরগুমোমক উন্নে করমে; উন্মুি স্থার্ 
সংরক্ষণ করমে, কৃবষ এবং ঝমির পাবর্র প্রবাহ নর্মক দষূণ হ্রাস করমে নেেবযাপী প্রকে গ্রহণ 
করমব। বরমোর মাদার নর্চার সহায়ক প্রকেগুবেরমাযযমম, সকে বর্উ ইয়কন বাসী োমদর েেপর্সমূমহ 
2030 সামের মমযয উমেখমযাগয উন্নবে, মাছ যরা এবং ববমর্াদমর্র আমরা সুমযাগ এবং বর্যার কম 
ক্ষবে প্রেযক্ষ করমব।  
  
নসই সামর্, ববযনে পবেমেবরর্, যা সাযারণভামব োইমরামফাম র্ামম পবরবচে এবং একবার 
বযবহারমযাগয খাবামরর কমন্টইর্ার ববেরণ এবং বযবহার গভর্নর কুময়মমা বর্বষদ্ধ করার প্রস্তাব 
কমরমছর্। প্রস্তাবটি পযাবকং বপর্ােস (packing peanuts) বহসামব পবরবচে প্রসাবরে পবেোইবরর্ 
পযামকবেং উপকরণ বববক্রও বর্বষদ্ধ কমরমছ। অ্বেবরিভামব, ববমে পবরমবশগে প্রভামবর সন্ধামর্র 
পমর অ্র্যার্য পযামকবেং উপাদার্গুবেমক সীমাবদ্ধ বা বর্বষদ্ধ করার বযবস্থা গ্রহমণর ের্য রােয 
পবরমবশ সংরক্ষণ অ্বযদপ্তরমক অ্র্ুমমাদর্ নদওয়া হমব। এটি মাবকন র্ যুিরামষ্ট্র সবমচময় শবিশােী 
একটি বর্মষযাজ্ঞা হমব এবং 1, 2022 এর োর্ুয়াবরর মমযয কাযনকর হমব। এই বর্মষযাজ্ঞা নেেবযাপী 



 

 

পবরমবশ দষূণ কমামে গভর্নমরর ঐবেহাবসক প্রয়ামসর উপমর প্রবেবষ্ঠে, যামে 2019 সামে নেমের 
উমেমশয োর ভাষমণ (নেে অ্ব বদ নেে ভাষণ) প্রর্মবামরর মে একবার বযবহারমযাগয প্লাবেক 
বযামগর সাম্প্রবেক বর্বষদ্ধকরণ অ্ন্তভুন ি রময়মছ।  
  
োর েেবায়ু প্রমচষ্টার উপর বভবি কমর, বর্উ ইয়মকন র ফ্র্যাবকং বর্বষদ্ধকরণ স্থায়ী করার ের্য 
গভর্নর কুওমমা োর 2021 অ্র্নবছমরর বর্বনাহী বামেমে আইর্ অ্ন্তভুন ি কমরমছর্। এই পদমক্ষপটি 
পবরমবশ সংরক্ষণ অ্বযদপ্তরমক (Department of Environmental Conservation) একটি কূপ সমূ্পণন 
বা পুর্রায় পূরমণর উপায় বহসামব উচ্চ-ভবেউম হাইমরাবেক ফ্র্যাকচাবরং বযবহার কমর এমর্ কূপগুবে 
বরে (drill), গভীরো ববৃদ্ধ, প্লাগ বযাক বা রূপান্তর করমে অ্র্ুমমাদমর্র অ্র্ুমবে দামর্ বাযা বদমব, 
যা বর্উ ইয়কন বাসীমদর স্বাস্থযরক্ষা করমব এবং স্থায়ীভামব বর্বিে করমব নয আমামদর পবরমবশে এই 
অ্র্ুশীেমর্র দ্বারা ক্ষবেগ্রস্থ হমব র্া। এই ববে বর্উ ইয়মকন র বক্লর্ এর্াবেন  অ্র্নর্ীবে েক্ষয অ্েন মর্র 
বদমক একটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ প্রবেফবেে কমর।  
  
নসই সামর্, গভর্নর কুওমমা বদ্বেীয় বছমরর ের্য 300 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোর নরকডন  অ্মর্ন EPF 
অ্র্নায়র্ চাবেময় যাওয়ার প্রস্তাবর্া বদময়মছর্। এমে রময়মছ কঠির্ বেন য কমনসূবচমে 38 বমবেয়র্ 
মাবকন র্ ডোর, পাকন  ও ববমর্াদমর্ 89 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোর, নখাো স্থামর্র কমনসূবচমে 152 
বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোর এবং েেবায় ুপবরবেন র্ প্রশমর্ ও অ্বভমযাের্ কমনসূবচমে 20 বমবেয়র্ 
মাবকন র্ ডোর। বেবর্ পবরেন্ন পাা্বর্র পবরকাঠামমার ের্য অ্বেবরি 500 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোমরর 
প্রস্তাব বদময়মছর্, যা বর্উ ইয়মকন র সকে বসবাসকারীমক ববশুদ্ধ পাবর্ সরবরাহ বর্বিে করমে 
নেমের অ্ভূেপূবন 3.5 বববেয়র্ মাবকন র্ ডোর প্রদামর্র প্রবেশ্রুবের একটি অ্ংশ।  
  
নেেবযাপী পবরমবশ দষূণ কমামর্ার ের্য গভর্নমরর বর্বনাহী বামেমে আমরা দটুি উমেখমযাগয র্েুর্ 
উমদযাগ রময়মছ: পবেোইবরর্ বযবহামরর উপর পূমবন োবরকৃে বর্মষযাজ্ঞা এবং দটুি ববমশষ কঠির্-
নর্মক পবরচাের্া পুর্বনযবহারকরার ের্য বর্য়ন্ত্রণ করা কঠির্ এমর্ দইুটি পণয-কামপনে ও মযামেসর 
ের্য একটি র্েুর্ নপ্রাডাক্ট বেওয়াডন শীপ নপ্রাগ্রাম সৃবষ্ট করা। এই র্েুর্ প্রস্তাবর্া উৎপাদর্কারী উপর 
কামপনে এবং মযামেমসর েীবর্চক্র নশষ করা বযবস্থাপর্ার দাবয়ত্ব অ্পনণ কমর, যা বর্বিে করমে 
সহায়ো কমর নয এই নপ্রাগ্রামগুমো বডোইমর্র প্রার্বমক যাপগুমোমে পণয বা পযামকবেংময়র েীবর্চক্র 
নশষ হওয়ার প্রভাবগুমো ববমবচর্া কমর। এই উমদযামগর মাযযমম উৎপাদর্কারীমদর পণয পুর্রায় 
বডোইর্ কমরে এবং নসইসামর্ পযামকবেং কম ববষাি, কম ভারী এবং হােকা, করার ের্য উৎসাহ 
নদয়।  
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