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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে 2019 বর্িন াহী িাম্বেম্বে (2019 EXECUTIVE BUDGET)
ঘিাতল বিল সম্প্রসারণ (BOTTLE BILL EXPANSION) এিং প্লাবিক িোগ বর্ম্বষধাজ্ঞা অন্তভন ু ক্ত
হম্বি

ঘিাতল বিল সম্প্রসারণ করম্বের্ ো অবধকাংে র্র্-অোলম্বকাহল োতীয় পার্ীম্বয়র কম্বেইর্ার 5
ঘসে ঘেরম্বতর ের্ে উপেুক্ত করম্বি
পুম্বরা ঘিম্বে একিার-িেিহৃত প্লাবিক িোগ বর্বষদ্ধ করম্বের্
সাহসী প্রম্বেষ্টার েম্বল আিেনর্া কম হম্বি, বির্হাউে গোস বর্গন মর্ কম্বম োম্বি এিং ভবিষেৎ
প্রেম্বের ের্ে পবরম্বিে সুরবিত থাকম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে 2019 নর্র্নাহী র্ামজমে ঘর্াতে নর্ে সম্প্রসারণ এর্ং
প্লানিে র্যাগ নর্মষধাজ্ঞা অ্ন্তভুন ক্ত হমর্। আর্জনর্ার সামে েড়াই েরার জর্য, নির্হাউজ গযাস নর্গনমর্ হ্রাস
েরার জর্য এর্ং ভনর্ষযৎ প্রজমের জর্য পনরমর্শ সুরনিত রাখার জর্য গভর্নর ঘর্াতে নর্ে সম্প্রসারণ েরার
জর্য আইর্ অ্িসর েরমের্ োর ফমে র্র্-অ্যােমোহে জাতীয় পার্ীময়র েমেইর্ার 5 ঘসে ঘফরমতর জর্য
উপেুক্ত হমর্। পাশাপানশ, গভর্নর কুওমমা এের্ার -র্যর্হৃত প্লানিে র্যাগ নর্নষদ্ধ েরার আইর্ অ্িসর
েরমর্র্।
"েখর্ ঘফডামরে সরোর আমামের পনরমর্শগত অ্িগনতমে ঘপেমর্ ঘেমে নেমে এর্ং েূষণোরী ও ঘতে
ঘোম্পানর্র োমে আমামের েনমউনর্টিমে নর্নি েমর নেমে, নর্উ ইয়েন তখর্ ঘেমশর সর্ ঘতমে শনক্তশােী
পনরমর্শগত পনেনস নর্ময় অ্িসর হমে এর্ং ভনর্ষযৎ প্রজমের জর্য আমামের প্রােৃ নতে সংস্থার্ রিা েরমত
আমরা সম্ভার্য সর্নেেু েরনে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "প্লানিে র্যাগ নর্নষদ্ধ েরমত এর্ং নরসাইনলং
প্রচারণা েরমত এইসর্ সাহসী পেমিপ আমামের েনমউনর্টির র্জনয হ্রাস েরমর্, আমামের পানর্ সুরিা েরমর্
এর্ং সর্ার জর্য আমরা পনরেন্ন আমরা সর্ুজ এেটি নর্উ ইয়েন ততনর েরমর্।"
ঘিাতল বিল সম্প্রসারণ
গভর্নর মানরও এম. কুওমমা 30 র্ের আমগ সনেড র্জনয র্যর্স্থাপর্া আইর্ পাশ েরার পর ঘেমে, নর্উ ইয়মেন র
নরসাইনলং আইর্ পুমরা ঘিমের েনমউনর্টিগুনেমত র্জনয হ্রাস েরমত সাহােয েমরমে। এই আইমর্র অ্ধীমর্,
স্থার্ীয় নমউনর্নসপযানেটিগুনেমে স্থার্ীয় নরসাইনলং আইর্ পাের্ েরমত হময়মে ো উৎমসই নরসাইমেেমোগয পোেন
পৃেে েমর ঘফমে, োর ফমে 320 নমনেয়মর্র ঘর্নশ নরসাইমেেমোগয র্জনয র্মদার্স্ত ঘেমে সমর এমসমে, এর ফমে

প্রনিয়ায় 1 নর্নেয়র্ ঘমনিে েমর্র ঘর্নশ োর্নর্ নডঅ্ক্সাইড হ্রাস ঘপময়মে োরণ েযান্ডনফমের নমমের্ নর্গনমর্
হ্রাস ঘপময়মে এর্ং প্লানিে ও োাঁচ উৎপােমর্ শনক্ত ও জীর্াশ্ম জ্বাোনর্র র্যর্হার হ্রাস ঘপময়মে।
র্জনয হ্রাস ও পনরমর্শ রিায় পরর্তী প্রোর্ পেমিপ িহমণর জর্য, গভর্নর কুওমমা ঘর্াতে নর্ে সম্প্রসারণ
েরমর্র্ োর ফমে র্র্-অ্যােমোহে জাতীয় পার্ীময়র েমেইর্ার 5 ঘসে ঘফরমতর জর্য উপেুক্ত হমর্, এর মমধয
রময়মে ঘপােনস পার্ীয়, এর্ানজন পার্ীয়, ফে ও সর্নজর পার্ীয় এর্ং তাৎিনণেভামর্ খাওয়ার উপমোগী চা ও
েনফ। ঘর্াতে নর্ে সম্প্রসারমণ ঘডইনর েুধ, েুমধর নর্েল্প, র্র্জাতমের ফমুনো, নসরাপ ও ঘেভানরং, ঘমনডেযাে
ঘপ্রসনিপশর্ ও ডাময়োনর সম্পূরমের জর্য নেেু র্যনতিম অ্ন্তভুন ক্ত োেমর্। প্রস্তার্র্াটি স্থার্ীয় সরোমরর
নরসাইনলং ঘপ্রািামমর ঘগাোমর্া ও অ্েননর্নতে ঘর্াঝাও েনমময় নেমর্। পাশাপানশ, গভর্নর র্াস্তর্ায়র্ সমসযা,
ঘিেমহাল্ডারমের নফডর্যামের প্রনতনিয়া এর্ং র্নধনত জনরমার্া সংিান্ত র্যাপামর ঘর্াতে নর্মের আইর্টি
সংমশাধর্ েরমর্র্।
এোড়াও গভর্নর েীভামর্ ঘর্াতে নর্ে সম্প্রসারণ েমর তামত ওয়াইর্ ও নেোর ঘর্াতে অ্ন্তভুন ক্ত েরা োয় ঘসই
র্যাপামর নশমল্পর অ্ংশিহণোরী ও খুচরা নর্মিতামের সামে নমমে DEC ঘে এেটি গমর্ষণা েরমত র্েমর্র্।
প্লাবিক িোম্বগর প্রবত বর্ম্বষধাজ্ঞা
নর্উ ইয়েন র্াসীরা র্ানষনে নর্নেয়র্ নর্নেয়র্ প্লানিে র্যাগ র্যর্হার েমর, ো র্াময়ামিড হয় র্া, এর ফমে
এোোয় ও জেপমে নর্রাে পনরমাণ র্জনয ততনর হয় এর্ং ো নর্উ ইয়েন র্াসীর স্বাস্থয ও পনরমর্মশর জর্য
হুমনেস্বরূপ।
2017 সামের মাচন মামস, গভর্নর কুওমমা ঘিেজুমড় প্লানিে র্যামগর ফমে হওয়া েূষমণর এেটি েনম্প্রমহনিভ
সমাধার্ ততনরর জর্য নর্উ ইয়েন ঘিে প্লানিে র্যাগ োস্কমফাসন (New York State Plastic Bag Task
Force) গের্ েমরর্। োস্ক ঘফামসনর সুপানরশমমতা, গভর্নর গত র্ের র্যর্সাগুনে তামের ঘিতামের প্লানিমের
র্হর্োরী র্যাগ প্রোর্ েরমত পারমর্ র্া এই মমমন এেটি ঘপ্রািাম নর্ে নর্ময় আমসর্।
এের্ার-র্যর্হৃত প্লানিে র্যামগর পনরমর্মশর উপর প্রভার্ উমেখ েমর এর্ং র্জনয হ্রামসর জর্য এেটি অ্েননর্নতে
ইর্মসর্টিভ প্রোর্ েমর, গভর্নর কুওমমা পুমরা ঘিমে প্লানিে র্যাগ নর্মষধাজ্ঞা প্রস্তার্ েমরর্। এই নর্মষধাজ্ঞার
ফমে প্লানিে র্যাগ ততনর ও ঘফমে ঘেওয়ার ফমে, র্যাগ ততনরর সময় র্যর্হৃত ঘপমিানেয়ামমর ফমে এর্ং
েযান্ডনফমে র্যাগ পনরর্হর্ েরার ফমে ঘেই নির্হাউজ গযাস নর্গনমর্ হয় তা হ্রাস পামর্। DEC ঘিেমহাল্ডার ও
েনমউনর্টি ঘর্তামের সামে োজ েমর এটি নর্নিত েরমর্ ঘে এই উমেযামগর ফমে োমত নর্ম্ন ও মধযম আময়র
মার্ুমষর উপর এর্ং েনমউনর্টির পনরমর্শগত র্যায়নর্চামরর উপর সামঞ্জসযহীর্ প্রভার্ র্া পমড়,
পুর্র্নযর্হারমোগয র্যাগ র্ণ্টর্ ও েোেন ঘিমে োড় প্রোমর্র মাধযমম।
বিপােনম্বমে অি এর্ভায়রর্ম্বমোল কর্সাম্বভনের্ কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলম্বের্, "নরসাইনলং
প্রচারণা, র্জনয হ্রাস এর্ং আমামের পনরমর্শমে প্লানিে র্যামগর র্জনয দ্বারা ভমর োওয়া ঘেমে রিা েরা
আমামের শীষন অ্িানধোর। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃ মের েেযামণ, প্লানিে র্যাগ নর্মষধাজ্ঞা ও ঘর্াতে নর্ে
সম্প্রসারণ নরসাইনলং র্াজার উন্নত েরার এর্ং র্জনয র্যর্স্থাপর্ায় সংিমণ হ্রামসর জর্য নর্উ ইয়মেন র চেমার্
প্রমচষ্টামে ঘজারোর েরমর্। এই পেমিপগুনে নমউনর্নসপযানেটি ও খুচরা নর্মিতামের নরসাইনলং নশমল্পর তর্নিে

পনরর্তন মর্র সামে খাপ খাওয়ামত সাহােয েরমর্। আমামের পনরমর্শ রিামেন অ্নতনরক্ত উপায় ঘখাাঁজা আমরা
চানেময় োমর্া।"
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