
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা লং আইলোম্বে স্বচ্ছ েবি উৎপাদম্বর্র জর্ে খাদেিজন ে পরু্ঃপ্রবিয়াকরণ ফ্োবিবলটি 

অর্মু্বমাদম্বর্র ঘ াষণা ঘদর্  

  

আম্বরা ঘেকিই কবমউবর্টি এিং িাশ্রয়ী েবির প্রিার  টিম্বয় িিনাধুবর্ক প্রযবুির মাধেম্বম লং 
আইলোম্বের লোেবফ্ম্বলর আিজন র্াগুম্বলা িবরম্বয় ঘফ্লা হম্বচ্ছ  

  

গভর্নম্বরর জাতীয় েীষন বির্ বর্উ বিল উম্বদোগ (Green New Deal Initiatives) বির্হাউজ গোি 

বর্ঃিরণ হ্রাি করম্বত এিং 2040 িাম্বলর মম্বধে কািনর্-মুি বর্উ ইয়কন  বর্বিত করম্বত িহায়তা 
করম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  শহমরর মমমরাপনিটর্ এিার্ায় প্রথম এর্র্ বৃহৎ পনরসমরর 

অ্যার্অ্যামরানবর্ ডাইমজস্টার (anaerobic digester) - এর্ ধরমর্র খাদ্যবজন য পুর্ঃপ্রনিয়ার্রণ ফ্যানসনিটি 

অ্র্ুমমাদ্মর্র জর্য নর্বনানিত িং আইিযান্ড পাওয়ার অ্থনরটি (Long Island Power Authority, LIPA) এর 

মবাডন  অ্ব রানস্টজ (Board of Trustees) ম াষণা র্মরর্। 2020 সাি মথমর্ র্ার্নর্র হওয়া এই প্রর্ল্পটি িার 

মমগাওয়াট স্বচ্ছ শনি উৎপাদ্র্ র্রমব এবং িং আইিযামন্ড বানষনর্ নির্ হাউজ গযাস নর্ঃসরণ 85,000 মমনরর্ 

টর্ র্নমময় নদ্মব র্া রাস্তায় প্রায় 18,000 গানি র্মম র্াওয়ার সমতুিয। স্বচ্ছ শনি প্রর্ল্প সরাসনর গভর্নর 

কুওমমার নির্ নর্উ নডি এর সমথনর্ র্রমব মর্টি এর্টি স্বচ্ছ শনি এবং র্মনসংস্থার্ সংনিষ্ট এমজন্ডা র্া নর্উ 

ইয়র্ন  মস্টটমর্ র্াবনর্ মুি অ্থনর্ীনতর নদ্মর্ এনগময় নর্মব এবং 2030 সামির মমধয নির্ হাউজ গযাস নর্ঃসরণ 

1990 এর মিমভমির 40 শতাংশ নর্মি র্ানমময় আর্ার মস্টমটর মর্ িক্ষ্যমাত্রা তা অ্জন মর্ সহায়তা র্রমব।  

  

"নর্উ ইয়র্ন  মস্টট আমামদ্র মদ্শ এবং আমামদ্র পৃনথবী উভময়র জর্য র্িযাণময় স্বচ্ছ শনি উমদ্যাগ (clean 

energy initiatives) এবং উদ্ভাবর্ী সমাধার্সমূহ (innovative solutions) সামথ নর্ময় মর্তৃত্ব নদ্ময় িমিমে", 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, "িং আইিযামন্ড এই রু্গান্তর্ারী প্রর্ুনি বাস্তবায়মর্র মাধযমম আমরা মর্বি স্বচ্ছ শনি 

উৎপাদ্র্ এবং নির্ হাউজ গযাস র্নমময় আর্মতই সক্ষ্ম হব র্া বরং এর্ইসামথ আগত দ্শর্গুমিামত আমামদ্র 

িযান্ডনফ্িগুমিামর্ মুি রাখমত এবং আমামদ্র র্নমউনর্টিমর্ আমরা স্বচ্ছ ও সবুজ রাখমত সক্ষ্ম হব।”  

  

প্রর্ল্পটি র্মপমক্ষ্ 10 টি পূণন-র্ািীর্ িার্নরর সুমর্াগ সৃনষ্ট র্রমব এবং 100 টিরও মবনশ িার্নর অ্বযাহত 

রাখমব। এই ফ্যানসনিটিটি খাদ্য মসবা সংনিষ্ট বযবসাসমূহ মর্মর্ সুপারমামর্ন ট, মবর্ানর, মরমস্তারাাঁ, বানণনজযর্ 

খাদ্য প্রনিয়াজাতর্ারর্, র্যামফ্মটনরয়া, র্যাটানরং হি এবং মহামটিসমূমহর জর্য র্ম খরমি বজন য নর্ষ্কাশমর্র 

সুমর্াগ প্রদ্ার্ র্মর। এোিা টাউর্ অ্ব ব্রুর্মহমভর্ (Town of Brookhaven) বানষনর্ 10,000-15,000 টর্ 

খাদ্যবজন য বতন মামর্ বযবহৃত বযয়বহুি বজন য নর্ষ্কাশমর্র সুমর্াগ বাদ্ নদ্ময় প্রর্ল্পটিমত সনরময় নর্মত পারমব।  

  

আমমনরর্ার্ জজব শনি (American Organic Energy, AOE) র্তৃন র্ ইয়াপহযাংমর্র িং আইিযান্ড র্মমপাস্ট 

(Long Island Compost) এ পনরিানিত হমত র্াওয়া এই প্রর্ল্পটি প্রনত বের আর্মুানর্র্ 180,000 টর্ 

স্থার্ীয় খাদ্যবজন য প্রনিয়াজাত র্রমব। এই বজন য অ্র্যথায় 30,000 টর্ িনবন, মতি ও নিজ (fats, oils and 



 

 

greases, FOG) এর সামথ গযাস এবং নডমজি িানিত রার্ নদ্ময় দ্রূবতী িযান্ডনফ্িগুমিামত নর্ময় র্াওয়া 
হমতা। GE ওয়াটার (GE Water) এবং স্কটস নমরার্ি-মিা (Scott's Miracle-Gro) এর সামথ AOE িং 
আইিযামন্ডর খাদ্যবজন য সংিহ, পৃথর্ীর্রণ, প্রার্-প্রনিয়াজাতর্রণ, নবভাজর্ এবং পনরবতন র্মর্াগয শনি, নবদ্যুৎ, 

সার এবং পুনষ্টগুণ-সমৃদ্ধ স্বচ্ছ পানর্মত রূপান্তমরর র্াজ র্রমব।  

  

আশা র্রা হমচ্ছ নির্হাউজ গযাস নর্ঃসরণ বেমর 85,000 টর্ CO2 র্মর র্মম র্ামব র্া রাস্তা মথমর্ প্রায় 

18,000 গানি সনরময় মদ্য়ার সমতুিয। বতন মামর্ প্রিনিত িযান্ডনফ্ি নর্ষ্কাশর্ পদ্ধনতর নবপরীমত এটি িং 
আইিযান্ড মরামড বানষনর্ 1.4 নমনিয়র্ মাইি হামর রার্ রানফ্র্ র্নমময় আর্মব। এোিাও িং আইিযান্ড 

র্মমপাস্ট নর্েু মস্টশর্ানর র্ন্ত্রমর্ নডমজি-িানিত মথমর্ জবদ্যুনতর্ র্মন্ত্র রূপান্তর র্মর নদ্মব র্া বানষনর্ নডমজি 

জ্বািানর্ বযবহার আর্ুমানর্র্ 200,000 গযাির্ র্মর র্নমময় আর্মব।  

  

অ্যার্অ্যামরানবর্ ডাইমজশর্ (Anaerobic digestion) এর্টি জজব প্রনিয়া র্ামত অ্নিমজমর্র অ্র্পুনস্থনতমত 

জজব পদ্াথন বযার্মটনরয়া নদ্ময় নবময়াজর্ র্রা হয়। এই নবময়াজর্ প্রনিয়ার সময় নর্গনত হওয়া বাময়াগযাস সংিহ, 

প্রনিয়ার্রণ এবং প্রিনিত জীবাশ্ম জ্বািানর্র পনরবমতন  শনি উৎপাদ্মর্র জর্য বযবহার র্রা সম্ভব।  

  

িুনিমত LIPA এর র্ামে শনি সরবরামহর বানষনর্ ও  ন্টা প্রনত সীমাও নর্ধনারণ র্রা হয়। LIPA এর সামথ 

িুনির অ্ধীর্ তুির্ীয় অ্র্যার্য স্বচ্ছ শনি ফ্যানসনিটিগুমিার সামথ প্রনতমর্ানগতামূির্ মানসর্ গি আবানসর্ নবমি 

তারতময হমব আর্ুমানর্র্ 0.10 মানর্ন র্ ডিার। আশা র্রা হমচ্ছ অ্যার্অ্যামরানবর্ ডাইমজস্টারটি 2020 সামির 

31 নডমসম্বমরর মমধয র্ার্নক্ষ্ম হমব।  

  

এোিাও প্রর্ল্পটি নর্উ ইয়র্ন  মস্টট শনি গমবষণা ও উন্নয়র্ র্তৃন পক্ষ্ (New York State Energy 

Research and Development Authority, NYSERDA) এর নির্ার নির্ার র্নমউনর্টি ইনর্নশময়টিভ 

(Cleaner Greener Communities initiative) এর সহায়তা মপময়মে র্া 1.35 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার অ্থন 
প্রদ্ার্ র্মরমে এবং িং আইিযান্ড আঞ্চনির্ অ্থননর্নতর্ উন্নয়র্ র্াউনিি (Long Island Regional 

Economic Development Council) র্তৃন র্ 400,000 মানর্ন র্ ডিার মূিযমামর্র এম্পায়ার মস্টট 

মদ্মভিপমমন্ট অ্যাওয়াডন  (Empire State Development award) এর জর্য মমর্ার্ীত হময়মে।  

  

LIPA এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া েম ফ্োলম্বকার্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার মর্তৃমত্ব, স্বচ্ছ শনি উৎপাদ্র্ 

ও মভািামদ্র র্ামে মপ াঁমে মদ্য়ার জর্য নর্উ ইয়র্ন  িমাগত উদ্ভাবর্ী উপায়গুমিা অ্মেষণ র্মর। িং আইিযামন্ড 

খাদ্যবজন যমর্ শনিমত রূপান্তমরর মাধযমম িং আইিযামন্ডর িযান্ডনফ্মির বজন যগুমিা অ্পসারণ র্মর, র্াবনর্ নর্ঃসরণ 

হ্রাস র্মর এবং নর্উইয়মর্ন র আিাসী স্বচ্ছ শনি নবষয়র্ িক্ষ্যমাত্রা অ্জন মর্ LIPA-মর্ সহায়তা র্মর।"  

  

NYSERDA এর ঘপ্রবিম্বিন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া অোবলবিয়া িােন র্ িম্বলর্, "বজন যমর্ শনিমত 

রূপান্তনরত র্মর, এরর্ম ডাইমজস্টার প্রর্ল্পগুমিা ক্ষ্নতর্ারর্ নর্ঃসরণ ও উপাদ্ার্গুমিার িযান্ডনফ্মি গমর্ হ্রাস 

র্রার পাশাপানশ িং আইিযামন্ডর অ্নধবাসীমদ্র অ্থননর্নতর্ এবং পনরমবশগত সুনবধা প্রদ্ার্ র্মর। স্বচ্ছ শনি 

সমাধার্গুমিার উন্নয়মর্ LIPA-র সামথ সহমর্ানগতা র্রমত মপমর NYSERDA গনবনত মর্টি গভর্নর কুওমমার 

নির্ নর্উ নডমির অ্ধীমর্ নর্উ ইয়মর্ন র জাতীয় শীষনস্থার্ীয় স্বচ্ছ শনি নবষয়র্ িক্ষ্যমাত্রায় সহায়তা র্মর।"  

  

এম্পায়ার ঘেে ঘিম্বভলপম্বমন্ট এর ঘপ্রবিম্বিন্ট, প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এিং কবমের্ার হাওয়ািন  
ঘযমবি িম্বলর্, "এই ফ্যানসনিটির মমতা স্বচ্ছ শনি প্রর্ল্পগুমিা শুধু পনরমবমশর জর্য ভামিা র্য়, এগুমিা আমামদ্র 

র্নমউনর্টির সুস্বামস্থযর জর্যও উপর্ারী এবং আমামদ্র সমি মস্টমটর জর্য এর্টি আরও সবুজ অ্থনর্ীনত গমি 

তুিমত সহায়তা র্মর।"  



 

 

  

িাম্বফ্াক কাউবন্ট‘র এম্বেবকউটিভ বেভ ঘিম্বলার্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা আমামদ্র র্নমউনর্টি এবং 
সমি মস্টমটর র্নমউনর্টির জর্য এর্টি মটর্সই ভনবষযৎ নর্নিত র্রমত র্বায়র্মর্াগয শনি উমদ্যাগগুমিামত 

নবনর্ময়ামগর গুরুত্ব বুমের্। আমরা আমামদ্র িং আইিযান্ডমর্ আরও পনরপাটি, র্ার্নর্র র্মর তূিমত আমামদ্র 

প্রমিষ্টামর্ সম্প্রসারমণর প্রনত গুরুত্বামরাপ র্নর এবং আনম এই ধরমর্র প্রর্ল্পগুমিামর্ সম্ভব র্মর মতািার জর্য 
গভর্নরমর্ ধর্যবাদ্ জার্াই।" 
  

ব্রুকম্বহম্বভর্ িপুারভাইজার এি ঘরাম্বমইর্ িম্বলর্, "এই অ্ংশীদ্ানরমত্বর মাধযমম, ব্রুর্মহমভর্ আমামদ্র 

িযান্ডনফ্মি এর্টি শনি পার্ন  জতনরর বযাপামর আমামদ্র পনরর্ল্পর্ার সামথ অ্ির্াত্রা অ্বযাহত রাখমব র্ারণ 

আমরা আর্মুানর্র্ 1.5 মমগাওয়াট শনি উৎপাদ্র্ র্রমত এই অ্যার্অ্যামরানবর্ ডাইমজস্টামর র্ি নদ্ময় নমমথর্ 

সরবরাহ র্মর এই ফ্যানসনিটির সীমা নর্ধনারণ র্মর এটি বন্ধ র্মর মদ্ই। র্মম্পাস্ট ও শনি জতনর র্রমত এই 

ফ্যানসনিটিমত খামদ্যর উনচ্ছষ্ট এবং অ্র্যার্য জজব পদ্ামথনর বযবহার আমামদ্র পনরমবমশর সুনবধামথন িং আইিযামন্ড 

আমামদ্র বজন য প্রবাহ র্মামর্ার মক্ষ্মত্র আমামদ্র সামনির্ মর্ শমির এর্টি গুরুত্বপূণন অ্ংশ। এই গুরুত্বপূণন 
উদ্ভাবর্ী স্বচ্ছ শনি প্রর্মল্প সহায়তার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামর্ ধর্যবাদ্ জার্ামত িাই।"  

  

ঘিম্বর্ের েি কাবমর্বি িম্বলর্, "এর্টি মটর্সই ভনবষযমতর জর্য, িং আইিযান্ডমর্ অ্বশযই 

িযান্ডনফ্িগুমিামত উনচ্ছষ্ট খাদ্য মপ্ররণ বন্ধ র্রমত হমব এবং এর পনরবমতন  অ্তযাধুনর্র্ প্রর্ুনি বযবহার র্রমত 

হমব র্া বজন যমর্ স্বচ্ছ শনিমত পনরণত র্রমব। এখর্ই মসই ভনবষযৎ এবং এই বহৃৎ-পনরসমরর অ্যার্অ্যামরানবর্ 

ডাইমজস্টামরর অ্র্ুমমাদ্র্ এর্টি নবরাট সাফ্িয মর্টি এর্টি র্তুর্, সবজু রু্মগর সূির্া র্রমব।"  

  

বিটিম্বজন্স কোম্বম্পইর্ অি দে এর্ভায়রর্ম্বমন্ট (Citizens Campaign of the Environment) এর 

বর্িনাহী পবরচালক অোবিম্বয়র্ এিম্বপাবিেু িম্বলর্, "নমনসনসনপর এই অ্ংমশর সবনবৃহৎ এই প্রর্ল্পটির 

র্বায়র্মর্াগয শনি সৃনষ্ট, র্ঠির্ বমজন যর পনরমাণ হ্রাস এবং রার্ রানফ্মর্র পনরমাণ হ্রাস সহ অ্মর্র্গুমিা 
সামানজর্ সুনবধা রময়মে। আজ এই প্রর্ল্পটি এর্টি উদ্ভাবর্, আগামীর্াি এটি হমব আদ্শন র্ার্ন পদ্ধনত। এই 

রূপান্তরমূির্ প্রর্ল্পটি জতনরমত সাত বের মিমগমে, এখর্ অ্র্মুনতপত্র পাওয়া মগমে এবং আমরা নর্মনাণ র্াজ 

শুর  ু  র্রমত মপমর মবশ আর্নিত।" 
  

এজওয়াইজ এর্াবজন  (Edgewise Energy) এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এিং ইউএি বির্ বিবডং 
কাউবন্সল - লং আইলোে চোপ্টার (US Green Building Council - Long Island Chapter) 

এর ঘচয়ারমোর্ িোবম চু িম্বলর্, "এই প্রর্ল্পটি িং আইিযামন্ডর জর্য এর্টি খুব দ্ারুণ সুমর্াগ নর্মবদ্র্ র্মর। 

এটি শুধু আমামদ্র নবদ্যুৎ সরবরামহ র্াবনর্ দ্রূীর্রমণ গভর্নর কুওমমার িক্ষ্য অ্জন মর্ সহায়তা র্মর র্া বরং 
আমামদ্র িমবধনমার্ আঞ্চনির্ বজন য সংর্টও মমার্ামবিা র্মর। এটি এমর্ এর্টি সৃজর্শীি সমাধার্ র্া 
বতন মামর্ আমামদ্র দ্রর্ার।"  

  

লং আইলোে অোম্বিাবিম্বয়ের্ (Long Island Association, LIA) এর ঘপ্রবিম্বিন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া ঘকবভর্ ল িম্বলর্, "এই অ্যার্অ্যামরানবর্ ডাইমজস্টারটি এই অ্ঞ্চমির সবমিময় পনরশীনিত খাদ্যবজন য 
প্রনিয়াজাতর্রণ ফ্যানসনিটি। এই প্রর্ুনিটি সুপারমামর্ন ট, মরসু্টমরন্ট এবং হাসপাতািগুমিার খাদ্যবজন য ডাইমজস্ট 

র্রমব এবং এগুমিামর্ স্বচ্ছ শনির উৎমস পনরণত র্রমব। LIA এই প্রর্ল্পটির পূণন সমথনর্ নদ্মচ্ছ মর্টি িং 
আইিযামন্ডর অ্থনর্ীনত, পনরমবশ ও শনির মক্ষ্মত্র উপর্ার র্রমব।"  

  



 

 

মবল কম্বলজ িাম্বেইম্বর্বিবলটি ইন্সটিটিউম্বের (Molloy College Sustainability Institute) 

বর্িনাহী পবরচালক বর্ল লুইি িম্বলর্, "এই প্রর্ল্পটি শনি, খাদ্য এবং র্াবনর্ নর্ঃসরমণর আন্তঃসংমর্াগ 

মমার্ামবি র্মর। এই অ্যার্অ্যামরানবর্ ডাইমজস্টারটি িং আইিযামন্ড খাদ্যবজন য হ্রাস এবং পাশাপানশ নবদ্যুৎ 

উৎপাদ্মর্র মাধযমম র্ঠির্ বজন য সমসযা সমাধামর্ সহায়তা র্রেু। বাময়াগযাস এর্টি র্বায়র্মর্াগয শনির রূপ 

র্া িযান্ডনফ্মি নর্ঃসরণ সমসযা সৃনষ্ট এবং অ্পিয় হওয়ার পনরবমতন  আমামদ্র র্ামজ আসা উনিত।" 
  

বর্উ ইয়কন  বলগ অি কর্জারম্বভের্ ঘভাোিন (New York League of Conservation Voters, 

NYLCV) এর ঘপ্রবিম্বিন্ট জবুল োই িম্বলর্, "আমরা প্রর্ুিিু ও সমাধার্ প্রবতন মর্র মক্ষ্মত্র এই প্রমিষ্টার পূণন 
সমথনর্ নদ্নচ্ছ র্া নর্উইয়র্ন  মস্টটমর্ এর উচ্চার্াঙ্ক্ষী জিবায়,ু নর্মনি বাতাস এবং অ্থননর্নতর্ উন্নয়র্ িক্ষ্যমাত্রা 
অ্জন মর্ সহয়তা র্রমত পামর। আমরা LIPA-মর্ অ্নভর্ির্ জার্ানচ্ছ এবং িং আইিযান্ডমর্ এর্টি শনিশািী 
জজব বজন য-মথমর্-জ্বািানর্মত রূপান্তর নশমল্পর নবর্ামশ সহায়তা র্রার জর্য অ্বযাহত প্রমিষ্টার আশা র্রনে।" 
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের বির্ বর্উ বিল  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার নির্ নর্উ নডি, জাতীয় শীষনস্থার্ীয় স্বচ্ছ শনি এবং র্মনসংস্থার্ এমজন্ডা র্া 
আিাসীভামব নর্উ ইয়র্ন  মস্টটমর্ র্াবনর্ নর্রমপক্ষ্ নবসৃ্তত-অ্থনর্ীনতর পমথ নর্ময় র্ামব। এই উমদ্যামগর ফ্মি স্বচ্ছ 

শনিমত এর্টি র্যার্য রূপান্তর হমব, সবুজ অ্থনর্ীনতর নবর্াশ ত্বরানেত হমব এবং 2040 সামির মমধয নর্উ 

ইয়মর্ন র শনিমর্ বাধযতামিূর্ভামব শতভাগ স্বচ্ছ হমত হমব, এটি মানর্ন র্ রু্িরামের সবনানধর্ আিাসী 
িক্ষ্যসমূমহর অ্র্যতম। 2030 সামির মমধয নর্উ ইয়মর্ন র স্বচ্ছ শনি মার্দ্ণ্ডমর্ (Clean Energy Standard) 

70 শতাংশ র্বায়র্মর্াগয নবদ্যুমত সফ্িভামব রূপান্তর র্রার মক্ষ্মত্র এই র্তুর্ প্রস্তানবত মযামন্ডটটি এর্টি 

উমেখমর্াগয বনৃদ্ধ।  

  

র্বায়র্মর্াগয শনির অ্ভূতপূবন বৃনদ্ধর অ্ংশ নহসামব, নর্উ ইয়র্ন  ইমতামমধয সারা মস্টমট 46টি বৃহৎ মস্কি 

র্বায়র্মর্াগয প্রর্মল্প 2.9 নবনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার নবনর্ময়াগ র্মরমে র্ারণ এটি উমেখমর্াগযভামব তার পনরচ্ছন্ন 

শনির িক্ষ্য বনৃদ্ধ র্মর, মর্মর্: নর্উইয়মর্ন র অ্ফ্মশার বাতামসর িক্ষ্য িারগুণ র্মর 2035 সামির মমধয মদ্মশর 

মমধয সমবনাচ্চ 9,000 মমগাওয়াট র্রা; মসািার নর্ময়াগ 2025 সামির মমধয নিগুণ হময় 6,000 মমগাওয়ামট 

হওয়া; 2030 সামির মমধয 3,000 মমগাওয়াট শনি সঞ্চয় নর্র্ুি র্রা। এই উচ্চার্াঙ্ক্ষী র্ামজ সহায়তা প্রদ্ার্ 

র্রমত, নর্উ ইয়র্ন  নির্ বযাঙ্ক (NY Green Bank) তার নবমশষজ্ঞতা বযবহার র্রমব প্রনত সবনজর্ীর্ ডিামরর 

বৃহত্তর পনরমবশগত প্রভাব িািমর্র উমেমশয আনথনর্ ফ্ারার্ অ্নতিম র্রমত 1 নবনিয়র্ মানর্ন র্ ডিামররও 

মবনশ অ্থন তুমি তৃতীয় পমক্ষ্র তহনবমি পনরমবশগত অ্থনায়মর্র উপিভযতা প্রসানরত র্রমত নর্উ ইয়র্ন  এবং 
উত্তর অ্যামমনরর্ার বানর্ অ্ঞ্চি জমুি|  

  

###  
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