
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

'বরম্বটার মাদার র্োচার' পবরম্বিেগত আইর্ী চুবি প্রম্ব াম্বগর উম্বেম্বেে গভর্নর কুউম্বমা কোবপটাল 
বরবি র্ আঞ্চবলক গগালম্বটবিল বিঠম্বকর গ াষণা বদম্ব ম্বের্  

  
িাবত-গর্তৃস্থার্ী  ির্ো প্রেমর্ এিং িাসস্থার্ পরু্রূদ্ধার উম্বদোম্বগর অংে বিম্বসম্বি ঐবতিাবসক 33 
বিবল র্ মাবকন র্ ডলার, িলিা ু পবরিতন ম্বর্র বিরুম্বদ্ধ লড়াই করার পাাঁচ িেম্বরর অঙ্গীকার  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা একটি ধারাবাহিক গগালমেহবল ববঠমকর চতুর্ন আসর গ াষণা কমরমের্ 
গেখামর্ হর্উ ইয়কন  গেে সংস্থাসমূি (New York State agencies) আজ কযাহিোল হরহজয়মর্ 
প্রস্তাহবত 3 হবহলয়র্ মাহকন র্ ডলামরর "হরমোর মাদার র্যাচার (Restore Mother Nature)" 
িহরমবশগত আইর্ী চুহির ভহবষযত বাস্তবায়মর্ সিায়তা করার জর্য স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর সামর্ 
ববঠক করমব। এই গগালমেহবল আমলাচর্াটি হিবলস আইলযান্ড গেে িামকন  অ্র্হুিত িময়হেল এবং 
ভহবষযমতর প্রকল্পগুহলর স্থার্ীয় অ্গ্রাহধকামরর সামর্ সামঞ্জসয করার জর্য অ্ংশীদার এবং 
গিৌরসভাগুহলমক হর্েুি করা িময়মে। হর্উ ইয়কন  গেে জমু়ে আরও গগালমেহবমলর অ্র্ুসূচী িমে।  
  
"হর্উ ইয়কন বাসীরা ইহতমমধয জলবায়ু িহরবতন মর্র হবধ্বংসী প্রভাবসমূমির অ্হভজ্ঞতা অ্জন র্ কমরমে - 
ঐহতিাহসক বর্যা গর্মক শুরু কমর তীব্র আবিাওয়া িেনন্ত, গেমের প্রহতটি গকাণ প্রভাহবত িময়মে 
এবং গবহশ গদরী িময় োওয়ার আমগই আমামদর কাজ করমত িমব," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমরা জাহতর মমধয সবমচময় উচ্চাকাঙ্ক্ষী জলবায়ু িহরবতন র্ কমনসচূী চাল ুকমরহে এবং এই 
প্রমচষ্টার একটি গুরুত্বিূণন অ্ংশ িল আমামদর িহরমবশগত আইর্ী চুহি, ো ক্ষহতগ্রস্থ আবাসস্থল 
িুর্রুদ্ধার করমব এবং আমামদর সম্প্রদাময়র সুরক্ষার জর্য প্রকৃহত-হভহিক প্রকল্পগুমলা বযবিার 
করমব।"  
  
গভর্নর কুউমমার 2020 সামলর গেে অ্ফ দযা গেে বিমবয প্রকাহশত, "মা প্রকৃহত িুর্রুদ্ধার" 
িহরমবশগত অ্ঙ্গীকার আইর্, ভহবষযৎ প্রজমের জর্য আমামদর জলজ সম্পদ ও মাে এবং বর্যপ্রাণী 
বাসস্থার্ রক্ষার উমেমশয একাহধক গুরুত্বিুণন প্রকমল্পর রূিমরখা গদয়। এই র্তুর্ উমদযামগর মাধযমম 
অ্র্নায়র্ িমত িামর এমর্ ধরমণর প্রকল্পগুমলার উদািরমণর মমধয রময়মে:  

• হবমর্াদর্মূলক সুমোগ হদমত জহম অ্হধগ্রিণ, কহমউহর্টিগুমলামক বর্যা গর্মক রক্ষা করা, িার্ীয় 
জমলর উৎমসর সুরক্ষা।  



 

 

• দহূষত এবং িহরমিাষক িদার্ন হবমশাধমর্ "প্রকৃহতমক কামজ লাগামত" স্বাদ ুিাহর্ এবং গজায়ার 
ভাো সহিয় র্ামক এমর্ জলাভূহম িুর্রুদ্ধার।  

• জলাশয়মক িহরমিাষক িদামর্নর ক্ষয় িওয়া ও অ্ধঃমক্ষিণ এবং ক্ষহতকর জলজ উহিমদ গেময় 
োওয়া (HABs) গর্মক রক্ষা করমত হরিাহরয়ার্ বাফার।  

• হর্উ ইয়কন মক হবমর্াদর্মূলক মাে ধরার শীষন গেে হিমসমব উন্নীত করমত মৎসয িযাচাহরমত 
হবহর্ময়াগ এবং জর্গমণর প্রমবশাহধকার রময়মে এমর্ স্থার্গুমলার উন্নহত।  

• সম্পহির স্বতঃপ্রবৃি িয়, কালভােন  ও গসতুরু উিেিু আকার প্রদার্, অ্চল ও হবিজ্জর্ক 
বাাঁধ অ্িসারণ, এবং িহরমবশবান্ধব অ্বকাঠামমা প্রকল্প সি হস্থহতস্থািকতা গজারদামরর 
বযবস্থা।  

  
গগালমেহবল চলাকামল, িহরমবশ সংরক্ষণ দপ্তর (Department of Environmental Conservation), 
িাকন , হবমর্াদর্ এবং ঐহতিাহসক সংরক্ষণ কােনালয় (Office of Parks, Recreation, and Historic 
Preservation), কৃহষ ও বাজার দপ্তর (Department of Agriculture and Markets), গেে 
হডিােন মমন্ট (Department of State), হর্উ ইয়কন  গেমের হবদযুৎ গমবষণা এবং উন্নয়র্ কতৃন িক্ষ 
(New York State Energy Research and Development Authority) এবং অ্র্যার্যরা সি 
হর্উইয়কন  গেে এমজহিগুমলা কহমউহর্টি এবং অ্ংশীদারমদরমক বর্যার ঝুাঁ হক হ্রাস কমর এবং বাসস্থার্ 
িুর্রুদ্ধারমক ত্বরাহিত কমর এমর্ সম্ভাবয প্রকল্পগুমলা শর্াি করমত একটি স্বে প্রহিয়ামত জহ়েত 
করমব।  
  
বডপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভা রর্ম্বমন্টাল কর্িাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, গিবসল গসম্বগাস িম্বলর্, "গত 
বেমরর হরমোর মাদার গর্চার গপ্রাগ্রাম বতহরর মাধযমম গেমের গরকডন  িাহর্র গুণমার্ এবং বাসস্থার্ 
হবহর্ময়ামগ গভর্নর কুময়মমা কাজ করমের্ এবং ো আমামদর প্রাকৃহতক সম্পমদর উন্নহত করমে এবং 
আমামদর কহমউহর্টিমক শহিশালী কমর গম়ে তুলমে। প্রস্তাহবত এর্ভায়রর্মমন্টাল বন্ড অ্যাক্ট হর্উ 
ইয়মকন র প্রহতটি এলাকায় জীবববহচত্র্য বৃহদ্ধ, আমামদর মৎসয ও বর্যপ্রাণীর স্বাস্থয উন্নত, িাহর্র 
গুণমার্ উন্নত, দষূণ প্রহতমরামধ উমেখমোগয প্রাকৃহতক বাফার সংরক্ষণ এবং বাস্তুতন্ত্র ও অ্র্নর্ীহতর 
অ্র্যার্য অ্গহণত সুহবধা বতহর করমত চায়।"  
  
পাকন স এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "গভর্নর অ্যানু্ড্র কুউমমা মার্বসৃষ্ট জলবায়ু 
িহরবতন মর্র বাস্তবতামক সমর্নর্ করা গুরুত্বিূণন হবজ্ঞার্সম্মত ঐকমমতযমক স্বীকার কমরর্। তাাঁর মা 
প্রকৃহত িুর্রুদ্ধার অ্ঙ্গীকার আইর্ িুমরা গেে জমু়ে এই স্বীকৃহতমক দঢ়ৃ িদমক্ষমি িহরণত করমব, ো 
আমামদর র্াগহরক, আমামদর িাকন  সহুবধা এবং আমামদর প্রাকৃহতক সম্পদমক সবমচময় ধ্বংসাত্মক হদক 
গর্মক রক্ষা করমব।"  
  
সুিারেমন সযাহন্ড, িাহরমকর্ আইহরর্ এবং ট্রহিকযাল েমন হল এর মত সাম্প্রহতক ঝ়েগুমলা জলবায়ু 
িহরবতন র্ এবং দমুেনাগিূণন আবিাওয়ার প্রভামবর প্রহতকূমল কহমউহর্টিগুমলার হস্থহতস্থািকতার প্রহত 
সমর্নর্ এবং উৎসাি প্রদার্ গজারদার করার প্রময়াজর্ীয়তার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদার্ কমরমে। 2011 সাল 
গর্মক, হর্উ ইয়মকন র প্রহতটি কাউহন্ট অ্ন্তত দইুটি আবিাওয়া সংিান্ত দমুেনাগ গ াষণার 
অ্হভজ্ঞতারএবং অ্মধনমকর গবহশ কাউহন্ট িাাঁচ বা তার গচময় গবহশ সংখযক বার হবিেনময়র সম্মখুীর্ 



 

 

িময়মে। গফডামরল এবং গেে সরকার এই হবিেনয়গুমলার প্রহতহিয়া হিসামব 26 হবহলয়র্ মাহকন র্ 
ডলামররও গবহশ বযয় কমরমে এবং হবজ্ঞার্ীরা অ্র্মুার্ করমের্ গে িমরর দশমক হর্উ ইয়মকন  বর্যার 
ফমল 50 হবহলয়র্ মাহকন র্ ডলামররও গবহশ ক্ষহত িমব। িহরমবশ িরু্রূদ্ধামর হবহর্ময়াগ হর্উ ইয়মকন র 
অ্বযািত অ্র্নবর্হতক সাফমলযর জর্য অ্িহরিােন। গেমের প্লাবর্ভূহম এবং বর্াঞ্চলসমূি িমে অ্িহরিােন 
প্রাকৃহতক প্রহতবন্ধকতা, ো প্রর্ম প্রহতরক্ষা গরখা প্রদার্ কমর কহমউহর্টিগুমলার উির র্াকা বহধনত 
বর্যা এবং আমরা তীব্র ঝম়ের ঝুাঁ হক হ্রাস কমর এবং গসই সামর্ মাে ও বর্যপ্রাণীর প্রজাহত টিহকময় 
রাখার জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্তযাবশযক বাসস্থামর্র গোগার্ গদয়।  
  
হর্উ ইয়মকন র সবনমশষ এর্ভায়রর্মমন্টাল বন্ড অ্যাক্ট (িহরমবশগত চুহি আইর্) প্রায় এক প্রজে িূমবন 
1996 সামল িাস িময়হেল। এই িদমক্ষি বতন মার্ এবং ভহবষযত প্রজমের জর্য গেমের িাহর্ সম্পদ 
ও মাে এবং বর্যপ্রাণীর আবাসস্থল রক্ষায় গুরুত্বিূণন প্রকল্পগুমলার জর্য হর্রািদ অ্র্নায়মর্ সিায়তা 
করমব।  
  
অ্হধকন্তু, গভর্নর কুওমমা ির ির চতুর্ন বেমর িহরমবশ সংরক্ষণ তিহবমল গরকডন  িহরমাণ সমবনাচ্চ 
300 হমহলয়র্ মাহকন র্ ডলার বজার রাখার প্রস্তাব হদময়মের্। এমত রময়মে কঠির্ বজন য কমনসূহচমত 38 
হমহলয়র্ মাহকন র্ ডলার, িাকন  ও হবমর্াদমর্ 89 হমহলয়র্ মাহকন র্ ডলার, গখালা স্থামর্র কমনসূহচমত 
152 হমহলয়র্ মাহকন র্ ডলার এবং জলবায়ু িহরবতন র্ প্রশমর্ ও অ্হভমোজর্ কমনসূহচমত 20 হমহলয়র্ 
মাহকন র্ ডলার। হতহর্ িহরেন্ন িাা্হর্র িহরকাঠামমার জর্য অ্হতহরি 500 হমহলয়র্ মাহকন র্ ডলামরর 
প্রস্তাব হদময়মের্, ো হর্উ ইয়মকন র সকল বসবাসকারীমক হবশুদ্ধ িাহর্ সরবরাি হর্হিত করমত 
গেমের অ্ভূতিূবন 3.5 হবহলয়র্ মাহকন র্ ডলার প্রদামর্র প্রহতশ্রুহতর একটি অ্ংশ।  
  
অোলম্বিবর্র কাউবন্ট এবিবকউটিভ ডোবর্ম্ব ল বপ. মোকক  িম্বলর্, "জলবায়ু িহরবতন র্ হর্উ 
ইয়মকন র জর্য একটি সহুবর্যস্ত হুমহক হিমসমব প্রতীয়মার্ এবং গভর্নর কুউমমার প্রস্তাহবত মাদার 
র্যাচার িহরমবশগত আইর্ী চুহি একটি প্রহতহিয়া এই সকল আসন্ন অ্মঙ্গমলর লক্ষমণর প্রহত, প্রচণ্ড 
ঝম়ের চামির মুমখামুহখ িওয়া অ্চল বাাঁধগুমলা গর্মক শুরু কমর আমামদর উিকূল সংলগ্ন 
জলাভূহমগুমলার িুর্রুদ্ধার প্রকল্পগুমলা ো ঝম়ের তান্ডমব প্রাকৃহতক বাফার হিসামব কাজ কমর। এই 
কমমনর জর্য িহরকল্পর্া হর্উ ইয়কন বাসীমদর আসন্ন বেরগুমলামত হবহভন্ন উিাময় উিকার করমব গেমিতু 
চরম আবিাওয়া আরও প্রচহলত এবং তীব্র িময় উঠমব।"  
  
গকাম্বিাম্বসর গম র উইবল াম বকলার িম্বলম্বের্, "হরমোর মাদার গর্চার আইর্ী চুহিটি জলবায়ু 
িহরবতন মর্র িমবধনমার্ হুমহকর হবরুমদ্ধ ল়োই করমত, গেকসই কৃহষর উন্নহত সাধমর্ এবং আমামদর 
স্থার্ীয় অ্র্নর্ীহতর সুরক্ষার জর্য গুরুত্বিূণন। আহম হর্উ ইয়কন  গেে এবং বৃিির কযাহিোল 
হরহজওমর্র িহরমবশ িরু্রুদ্ধার ও উন্নত করার জর্য গভর্নর কুউমমার প্রস্তাবগুমলার প্রশংসা কহর।"  
  
ট্র  গম র পোবট্রক মোম্বডর্ িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুউমমার হরমোর মাদার গর্চার আইর্ী চুহিটি 
কযাহিোল হরহজওর্ এবং হর্উ ইয়কন  গেে জমু়ে প্রাকৃহতক সম্পদ রক্ষার জর্য একটি ঐহতিাহসক 
প্রহতশ্রুহত প্রদশনর্ কমর। জর্সাধারমণর জহম ও জমলর িুর্রুদ্ধার, সংরক্ষণ ও সুরক্ষার মাধযমম এটি 



 

 

জলবায়ু িহরবতন মর্র হুমহকর হবরুমদ্ধ ল়োই অ্বযািত গরমখ স্থার্ীয় সম্প্রদাময়র জর্য তাৎক্ষহণক 
উিকার গজাগামব এবং আগত প্রজমের জর্য একটি হর্রািদ, স্বাস্থযকর ভহবষযত গঠর্ করমব।"  
  
গেম্বর্কম্বটবডর গম র গোবর মোকাবথন িম্বলর্, "গভর্নর কুউমমার গর্তৃমত্বর জর্য ধর্যবাদ, এই 
িহরমবশগত আইর্ী চুহিটি হর্উ ইয়কন  গেমের জর্য একটি িহরবহতন ত সুমোমগর প্রহতহর্হধত্ব কমর। 
জলবায়ু িহরবতন র্ হর্রসর্ ও িহরমবশ িরু্রুদ্ধামর হবহর্ময়ামগর িদমক্ষি গ্রিমণর মাধযমম আমরা 
আমামদর জহম ও জমলর সুরক্ষা হদমত িাহর ভহবষযত প্রজমের উিমভাগ এবং অ্মিষমণর জর্য।"  
  
আলিাবর্ গম র কোবথ বেিার্ িম্বলর্, "হরমোর মাদার গর্চার িহরমবশগত আইর্ী চুহি একটি 
গুরুত্বিূণন িদমক্ষি জলবায় ুিহরবতন র্ গমাকামবলায় - ো হর্উ ইয়কন  গেেবযািী গিৌরসভাগুহলর জর্য 
একটি িমবধনমার্ হুমহক। গভর্নর কুউমমামক আমামদর বাহসন্দা এবং আমামদর প্রাকৃহতক সম্পদগুমলা 
সুরহক্ষত করমত তাাঁর প্রমচষ্টার জর্য ধর্যবাদ জার্াই।"  
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