
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
আর্ন ডে-ডে গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন  একিার িেিহারম্ব াগে প্লাবিক িোগ বর্বিদ্ধকরণ 

বিিয়ক আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

র্েুর্ আইর্ আির্ন র্া হ্রাস করম্বি, বির্হাউর্ গোস বর্গনমর্ কবমম্বয় আর্ম্বি এিং ভবিিেৎ 
প্রর্ম্বের র্র্ে পবরম্বিে সরুবক্ষে রাখম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আর্ন ডে-ডে দষূণ হ্রাস এবং মাছ ও বর্যপ্রাণী রক্ষার একটি 
উমেখম াগয উমদযাগ হিমসমব 2020 সামের মার্ন  মাস ডর্মক একবার বযবিারম াগয প্লাহিক বযাগ 
হর্হষদ্ধকরণ হবষয়ক আইর্ স্বাক্ষর কমরমছর্। "একবার বযবিারম াগয" বযাগসমূমি পর্র্ ধমর র্া 
এবং প্রায়ই আবর্ন র্া হিমসমব মাটি ও পাহর্মে হমমে  ায় এবং প্লাহিক ডখময় ডেোর েমে পাহখ ও 
বণযপ্রাণীমদর ক্ষহে িয়। হিসাব কমর ডদখা ডগমছ ড  হর্উ ইয়মকন র অ্হধবাসীগণ প্রহে বছর 23 
হবহেয়র্ প্লাহিমকর বযবিার কমর র্ামকর্ এবং ডদেবযাপী গমবষণায় ডদখা ডগমছ ড  প্রায় 50 েোংে 
একবার বযবিার করা প্লাহিক বযাগগুমো ডেষ প নন্ত ছহিময় হছটিময় আবর্ন র্ায় পহরণে িয়। 
আমামদর পহরমবমে প্লাহিক বযামগর আবর্ন র্া প্রহেমরাধ করার পাোপাহে এই হর্মষধাজ্ঞার কারমণ 
প্লাহিক বযাগ তেহর ও ডেমে ডদওয়ার েমে, বযাগ তেহরর সময় বযবহৃে ডপমরাহেয়ামমর েমে এবং 
েযান্ডহেমে বযাগ পহরবির্ করার েমে ড ই হির্িাউর্ গযাস হর্গনমর্ িয় ো হ্রাস পামব।  
  
"আপহর্ ডদখমবর্ প্লাহিমকর বযাগসমূি হবহভন্ন গামছ ঝুেমছ, রাস্তা, েযান্ডহেে এবং আমামদর 
র্েপর্সি ভমর  ামে এবং হর্িঃসমেমি ডসগুমো বযাপক ক্ষহে সাধর্ করমছ", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "প্রহে বছর আমরা ড  প্লাহিমকর বযাগগুমো বযবিার কহর ডসগুমো তেহরমে বামরা হমহেয়র্ 
বযামরে ডেে প্রময়ার্র্ িয় এবং 2050 সামের মমধয মিাসাগরসমূমি ওর্মর্র হদক ডর্মক মামছর 
ডর্ময় প্লাহিমকর পহরমাণ ডবহে িমব। আমামদরমক প্লাহিক বযামগর বযবিার বন্ধ করমে িমব এবং 
আর্ আমরা আমামদর পহরমবমের এই মিামারীর সমাহি করহছ।"  
  
"র্েবায়ু পহরবেন র্ ডমাকামবোয় এই সািসী পদমক্ষপ ডর্মক হির্ অ্যার্াহর্ন মে ঐহেিাহসক 
হবহর্ময়াগসমূি প নন্ত হর্উ ইয়কন  সকে আমামদর পহরমবে সংরক্ষণ ও েহিোেীকরমণর প্রমর্ষ্টার 
অ্িভামগ রময়মছ এবং প্লাহিমকর বযাগ হর্হষদ্ধকরণ সামমর্র হদমর্র র্র্য পরবেী পদমক্ষপ িমব", 
ডলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ডহাচুল িম্বলর্। "আমরা একবার স্থায়ী পহরবেন র্ ও আমামদর পহৃর্বীর 
র্র্য আমরা সবুর্ একটি ভহবষযমের র্র্য সাধারণ অ্র্ুভূহেমূেক পুর্গনঠমর্র ডক্ষমে হর্উ ইয়কন  োর 
ডর্েৃত্ব প্রদেনর্ কমরমছ।"  
  



 

 

পহরমবে সংরক্ষণ হবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) ডিকমিাল্ডার 
ও কহমউহর্টি ডর্োমদর সামর্ কার্ কমর এটি হর্হিে করমব ড  এই উমদযামগর েমে  ামে হর্ম্ন ও 
মধযম আময়র মার্ুমষর উপর পুর্বনযবিারম াগয বযাগ বণ্টর্ ও  র্ার্ন ডক্ষমে ছাি প্রদামর্র মাধযমম 
কহমউহর্টির পহরমবেগে র্যায়হবর্ামরর উপর তবষমযপূণনভামব প্রভাব র্া পমি।  
  
মার্ন  2017 োহরমখ, গভর্নর কুওমমা হর্উ ইয়কন  ডিট প্লাহিক বযাগ টাস্ক ডোসন গঠর্ কমরর্  ার 
দাহয়ত্ব পহরমবে সংরক্ষণ হবভাগ (Department of Environmental Conservation) এর কহমের্ার 
ডবহসে ডসমগাস এর উপর ডদওয়া িয়। টাস্ক ডোসনটি প্লাহিমকর বযাগ সমসযার একটি ইউহর্েমন, 
সামহিক ও সমোহভহিক সমাধার্ প্রণয়র্ করার র্র্য কময়কবার হমহেে িয়। ডসই রূ্িান্ত 
হরমপাটন  একবার বযবিারম াগয প্লাহিক বযামগর প্রভাবসমূি হবমেষণ কমর এবং আইর্ হবভাগমক ডবে 
কময়কটি পময়ন্ট প্রদার্ কমর ড গুমো এই সমসযার ডিটবযাপী সমাধার্ প্রণয়মর্ সিায়ো করমে 
পারমব।  
  
আর্ স্বাক্ষহরে আইর্টি একবার বযবিামরর প্রহবধার্, ড মকামর্া র্ায়গায় প্লাহিমকর বযাগ বির্ কমর 
হবক্রয় হর্হষদ্ধ কমরমছ এবং প্লাহিমকর বযামগর সামর্ সংহেষ্ট সকে বযাপামর DEC এক্সিুহসভ 
র্হুরসহেকের্ প্রদার্ করমছ। র্েুর্ আইমর্র অ্ধীমর্ কাপমির বযাগ, রাে বযাগ এবং খাবার, 
ড মর্- েেমূে এবং টুকমরা কমর কাটা মাংস ডমািামর্া বা রাখার কামর্ বযবহৃে অ্র্য ড মকামর্া 
বযাগসমূিমক বাদ ডদওয়া িময়মছ। কাউহন্ট বা হসটিসমূিমক একবার বযবিারম াগয কাগমর্র বযাগসমূি 
বযবিামরর র্র্য পাাঁর্ ডসন্ট হে আমরামপর অ্র্ুমহেও ডদওয়া িময়মছ। ডসই হে ডর্মক হের্ ডসন্ট 
পহরমবেগে সুরক্ষা েিহবমে (Environmental Protection Fund) র্মা িমব, পাোপাহে অ্র্য দইু 
ডসন্ট পুর্িঃবযবিারম াগয বযাগ হবেরমণর র্র্য এোকাসমূিমক ডদওয়া িমব।  
  
হর্উ ইয়কন  একমাে ডিট হিমসমব কযামেমোহর্নয়া ও িাওয়াইমক  ুি কমর ড খামর্ প্লাহিমকর একবার 
বযবিারম াগয বযাগসমূি হর্হষদ্ধ।  
  
ডিট পাকন সমূম্বহর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইে িম্বলর্, "প্লাহিক বযাগ দষূণ আমামদর 
ডিমটর পাকন  ও ঐহেিাহসক এোকাসমূিসি হর্উ ইয়মকন র ভূসম্পমদর উপর একটি মিামারী সহৃষ্ট 
করমছ। আহম একবার বযবিারম াগয প্লাহিক বযাগসমূি হর্হষদ্ধ করার র্র্য গভর্নর কুওমমার সািসী 
পদমক্ষমপর দারুণ প্রেংসা করহছ ড টি আমামদর ডিমটর প্রাকৃহেক সম্পদসমূি রক্ষা ও উন্নয়মর্র 
কার্মক বযাপকভামব বৃহদ্ধ করমব।"  
  
পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার ডিবসল ডসম্বগাস িম্বলর্, "পহরমবেগে হবষয়সমূমি হর্উ ইয়কন  
অ্বযািেভামব র্ােীয় ডর্েৃমত্ব পহরণে িময়মছ এবং গভর্নর কুওমমা আমামদর বাোস, ভূহম, পাহর্ ও 
আমামদর ভহবষযৎ সংরক্ষমণ ধারাবাহিকভামব ড সব গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ িিণ কমরমছর্ োর 
সাম্প্রহেকেম সংম ার্র্ িমো প্লাহিমকর বযাগ হর্হষদ্ধকরণ। এই সকে প্রমর্ষ্টার অ্িভামগ র্াকমে 
ডপমর DEC গবনমবাধ কমর এবং গভর্নর, আইর্সভা ও র্র্গমণর সামর্ অ্বযািেভামব ডসই সকে 
হবষয় সমাধামর্র র্র্য কার্ করমব  া আমামদর পহরমবে ও অ্র্নর্ীহের উন্নয়র্ করমব।"  
  

https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/dplasticbagreport2017.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/dplasticbagreport2017.pdf


 

 

বসম্বর্ট সংখোগবরষ্ঠ ডর্ো অোবন্ড্রয়া িুয়াটন -কাবর্ন্স িম্বলর্, "হসমর্মটর সংখযাগহরষ্ট সদসযগণ 
স্পষ্টভামব একবার বযবিারম াগয প্লাহিমকর বযাগ হর্হষদ্ধকরমণ আমামদরমক সমর্নর্ র্াহর্ময়মছর্ এবং 
এটি  র্া র্ ড  আমরা এই ঐহেিাহসক অ্র্ন র্মক আর্ন ডে-ডে বাস্তবায়র্ কমরহছ। আমামদর 
প্রাকৃহেক সম্পদসমূি সংরক্ষণ এবং আমামদর পহরমবে রক্ষায় হর্উ ইয়কন  ড  সকে গুরুত্বপূণন 
পদমক্ষপ িিণ করমছ এটি োমদর মমধয অ্র্যেম। হসমর্মটর সংখযাগহরষ্ট সদসযগণ ডসই সকে 
ডর্েৃস্থার্ীয় প্রমর্ষ্টা অ্বযািে রাখমব  া হর্উ ইয়কন মক র্েবায়ু পহরবেন মর্র হবরুমদ্ধ হবশ্ব ডর্েৃমত্ব 
পহরণে করমব।"  
  
অোম্বসেবল বিকার কালন বহবি িম্বলর্, "আইর্সভার সংখযাগহরষ্ট সদসযগণ হর্উ ইয়কন মক প্লাহিমকর 
দষূণ ডমাকামবোয় র্ােীয় ডর্েৃমত্ব পহরণে করমে সিায়ো করমে ডপমর গহবনে। এই আইমর্র 
মাধযমম, আমরা আমামদর র্েপর্সমূি ও পহরমবে সরুক্ষায় একটি অ্বস্থার্ িিণ কমরহছ  ামে 
আমামদর সবমর্ময় মূেযবার্ প্রাকৃহেক সম্পদসমূি ভহবষযৎ প্রর্ন্মসমূমির র্র্য সংরহক্ষে িয়।"  
  
বসম্বর্ট এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্র্াম্বভন ের্ কবমটি (Senate Environmental Conservation 
Committee) এর সভাপবে, বসম্বর্টর টে কামবসবি িম্বলর্, "আর্, হর্উ ইয়কন  ডিমট প্লাহিমকর 
বযাগ হর্হষদ্ধকরমণর মাধযমম হর্উ ইয়কন  সািসী পদমক্ষপ িিণ কমরমছ। একসামর্ হমমে আমরা হসদ্ধান্ত 
িিণ করহছ  ামে আমামদর মূেযবার্ র্েপর্সমূমি বযাগ আটমক  াওয়া, বণযপ্রাণীর ক্ষহে িওয়া 
এবং আমামদর কহমউহর্টিসমূি দহূষে িওয়া প্রহেমরাধ করা  ায়। এই আইর্ স্বাক্ষমরর মাধযমম 
আমরা পহরমবেগে দায়বদ্ধোয় একটি দীর্ন পমর্র সূর্র্া করহছ েমব আমামদর পৃহর্বীমক রক্ষা 
করমে এখমর্া অ্মর্ক কার্ করমে িমব এবং আহম র্াহর্ আমরা র্যামেঞ্জটিমক সঠিকভামবই িিণ 
করহছ।"  
  
বসম্বর্টর ডর্াম্বস ডসরাম্বর্া, সাংসৃ্কবেক, প নটর্, পাকন  এিং বিম্বর্াদর্ বিিয়ক কবমটি (Committee 
on Cultural Affairs, Tourism, Parks and Recreation) এর সভাপবে িম্বলর্, "শুধুমাে র্কু্ষেূে 
র্য়, প্লাহিমকর বযাগসমূি দষূমণর একটি প্রধার্ উৎস এবং পহরমবমের হবপুে ক্ষহে সাধর্ কমর 
র্ামক। হর্উ ইয়মকন র অ্হধবাসীগণ কেৃন ক প্রহে বছর বযবহৃে 23 হবহেয়র্ প্লাহিক বযাগ আমামদর 
গাছসমূমি আটমক  ায়, আমামদর তসকে ও পাকন  সমূি ভমর  ায় এবং আমামদর সামহুিক ও 
বর্যপ্রাণীকূমের র্ীবর্ ঝুাঁ হকপূণন কমর ডোমে। হবগে দেমক, আহম হর্উ ইয়মকন  প্লাহিমকর বযবিার 
হ্রাস বা বন্ধ করার র্র্য আমার সিকমীমদর সামর্ কার্ করহছ এবং আহম এই ডিটবযাপী 
হর্হষদ্ধকরণ ডদমখ ডরামাহিে,  া হর্উ ইয়কন মক এই গুরুত্বপূণন সমসযা ডমাকামবোয় অ্র্যেম 
ডর্েৃস্থার্ীয় ডিমট পহরণে করমছ। গভর্নর কুওমমা ও পহরমবে সংরক্ষণ হবভাগমক হর্উ ইয়মকন র 
পহরমবেগে ভহবষযমের প্রহে োমদর দায়বদ্ধোর র্র্য অ্মর্ক অ্মর্ক ধর্যবাদ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে বিভ ইংগলব্রাইট, অোম্বসেবল এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্র্াম্বভন েম্বর্র কবমটি 
(Assembly Environmental Conservation Committee) এর সভাপবে িম্বলর্, "প্লাহিমকর বযামগর 
র্র্য পহরমবেমক অ্মর্ক ডবহে মূেয হদমে িয়। এই সকে বযাগ আমামদর ভূসম্পদ, র্েপর্ ও 
মিাসাগরসমূি দহূষে কমর এবং এগুমোমে আবর্ন র্ার স্তর ছহিময় ডদয়। হবশ্ব অ্র্ননর্হেক ডোরাম 
(World Economic Forum) এর ভাষযমমে 'উমেখম াগয পদমক্ষপ ছািা 2050 সামের মমধয 
মিাসাগরসমুমি ওর্মর্র হদক ডর্মক মামছর ডর্ময় প্লাহিমকর পহরমাণ ডবহে িমব'। হেহম ও 



 

 

কেপসমূি খাবার হিমসমব ভূেক্রমম প্লাহিমকর বযাগ ডখময় ডেমে এবং এমর্হক  খর্ প্লাহিমকর 
বযাগসমূি কু্ষি কু্ষিাকামর ডভমে  ায় েখর্ ডসগুমো সামুহিক প্রাণীকূে খাবার হিমসমব িিণ কমর 
ডেমে। এই কু্ষি প্লাহিমকর টুকমরা স্পমঞ্জর মমো কার্ কমর এবং হবহভন্ন কু্ষি দষূক ড মর্- 
পহেকামবনামর্মটে বাইহের্াইে, পহেসাইহিক অ্যামরামমটিক িাইমরাকাবনর্ এবং ভারী ধােুসমূিমক 
আকষনণ কমর। এমর্হক আমরা ড  সকে সামূহিক খাবার ডখময় র্াহক ডসগুমোমেও হবষাি কু্ষি 
প্লাহিমকর কণা পাওয়া  ায় প্লাহিমকর বযাগ হর্হষদ্ধকরণ এই দষূণ প্রহেমরামধ একটি গুরুত্বপূণন 
পদমক্ষপ। হবেটি স্বাক্ষর কমর আইমর্ পহরণে করার র্র্য আহম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ র্ার্ামে 
র্াই।"  
  
সংসদ সদসে েোবর্ ও'ডোম্বর্ল, আটন স অোন্ড টুেবরর্ম কবমটি (Arts and Tourism Committee) 
এর সভাপবে িম্বলর্, "একবার বযবিারম াগয প্লাহিক বযাগসমূি আমামদর পহরমবমের র্র্য 
উমেখম াগযভামব ক্ষহেকর এবং আমামদর ভূসম্পদ ও মিাসমূিমক দহূষে কমর। আহম আর্হেে ড  
হর্উ ইয়কন  প্লাহিমকর বযাগ হর্হষদ্ধকরমণর ডক্ষমে কযাহেমোহর্নয়ার পদাঙ্ক অ্র্ুসরণ করমছ এবং আহম 
আইমর্র বিবযমক সামমর্ এহগময় ডর্ওয়া ডদখার অ্মপক্ষায় আহছ  া অ্র্যার্য একবার বযবিারম াগয 
প্লাহিকসমূি বযবিার হর্রুৎসাহিে করার মাধযমম আমামদরমক একটি ডর্েৃমত্ব পহরণে করমব। কামরা 
কামরা কামছ পহরবেন র্টি হভহিগে মমর্ িওয়ার পাোপাহে সবাই এটিমক প্রর্মম আমামদর পহরমবমের 
উপর প্রভাব উপেহি হিমসমব িিণ করমব এবং আহম আর্হেে ড  আমার আইর্সভার সিকমীগণ 
ও গভর্নর ডসই প্রর্ম পদমক্ষপটি িিণ কমরমছর্।"  
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