অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/9/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

'মা প্রকৃবি পুর্রুদ্ধার' পবরম্বিেগি অঙ্গীকার আইর্ িাস্তিায়ম্বর্র পবরকল্পর্া করার উম্বেম্বেে
গভর্ন র কুউম্বমা হাডসর্ ভোবল আঞ্চবলক গগালম্বেবিল বিঠম্বকর গ াষণা করম্বলর্

জাবি-গর্িৃ স্থার্ীয় ির্ো প্রেমর্ এিং িাসস্থার্ পুর্রূদ্ধার উম্ব্োম্বগর অংে বহম্বসম্বি ঐবিহাবসক 33
বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলার, জলিায়ু পবরিিন ম্বর্র বিরুম্বদ্ধ লড়াই করার পাাঁচ িছম্বরর অঙ্গীকার

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ আঞ্চলিক গগািমেলিি বিঠক মািার লিতীয়টির গ াষণা কমরমের্
গেটি হাডসর্ ভযালিমত অ্র্ুলিত হময়মে, গেখামর্ প্রস্তালিত 3 লিলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর "মা প্রকৃ লত
পুর্রুদ্ধার" (Restore Mother Nature)-এর পলরমিশগত অ্ঙ্গীকার আইমর্র ভলিষযৎ িাস্তিায়মর্
সহায়তা করার উমেমশয লর্উ ইয়কন গেমের সংস্থাগুমিা স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর সামে বিঠক করমি।
গগািমেলিি বিঠকটি িুইলেমর্র র্ায়াগারা পাওয়ার লভস্তা (Niagara Power Vista)-এ অ্র্ুলিত
হময়লেি এিং ভলিষযৎ প্রকল্পগুমিা োমত স্থার্ীয় অ্গ্রালিকামরর সামে সামঞ্জসযপূণন হয় তা রক্ষার
উমেমশয অ্ংশীদার এিং লমউলর্লসপযািটিগুমিামক েুক্ত কমরলেি। লর্উ ইয়কন গেে জুম়ে আরও
গগািমেলিমির অ্র্ুসচ
ূ ী হমে।
"গেমের প্রলতটি গকামণর মত, ওময়োর্ন লর্উ ইয়কন ও সাম্প্রলতক িেরগুমিামত হওয়া লহংস্র
আিহাওয়ায় প্রভালিত হময়মে - এিং গসজমর্যই অ্মর্ক গিলশ গদরী হময় োিার পূমিনই আমামদরমক
পদমক্ষপ গ্রহর্ করমত হমি," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "লর্উ ইয়কন জিিায়ু পলরিতন র্ গমাকামিিায়
গদমশর মমিয সিমচময় তীব্র আগ্রাসী পদমক্ষপ হামত লর্ময়মে এিং গসই প্রমচষ্টার একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন
অ্ংশ হমে পলরমিশগত অ্ঙ্গীকার আইর্, গেটি আমামদরমক ির্যা গেমক িাসস্থার্ পুর্রুদ্ধামর এিং
কলমউলর্টিমক রক্ষা করমত সমেন করমি।"
গভর্নর কুউমমার 2020 সামির গেে অ্ফ দযা গেে িক্তমিয প্রকালশত, "মা প্রকৃ লত পুর্রুদ্ধার"
পলরমিশগত অ্ঙ্গীকার আইর্, ভলিষযৎ প্রজমের জর্য আমামদর জিজ সম্পদ ও মাে এিং ির্যপ্রাণী
িাসস্থার্ রক্ষার উমেমশয একালিক গুরুত্বপুণন প্রকমল্পর রূপমরখা গদয়। এই র্তু র্ উমদযামগর মািযমম
অ্েনায়র্ হমত পামর এমর্ িরমণর প্রকল্পগুমিার উদাহরমণর মমিয রময়মে:

•

লিমর্াদর্মূিক সুমোগ লদমত জলম অ্লিগ্রহণ, কলমউলর্টিগুমিামক ির্যা গেমক রক্ষা করা, পার্ীয়
জমির উৎমসর সুরক্ষা।

•
•
•
•

দূলষত এিং পলরমপাষক পদােন লিমশািমর্ "প্রকৃ লতমক কামজ িাগামত" স্বাদু পালর্ এিং গজায়ার
ভাো সলিয় োমক এমর্ জিাভূ লম পুর্রুদ্ধার।
জিাশয়মক পলরমপাষক পদামেনর ক্ষয় হওয়া ও অ্িঃমক্ষপণ এিং ক্ষলতকর জিজ উলিমদ গেময়
োওয়া (HABs) গেমক রক্ষা করমত লরপালরয়ার্ িাফার।
লর্উ ইয়কন মক লিমর্াদর্মূিক মাে িরার শীষন গেে লহমসমি উন্নীত করমত মৎসয হযাচালরমত
লিলর্ময়াগ এিং জর্গমণর প্রমিশালিকার রময়মে এমর্ স্থার্গুমিার উন্নলত।
সম্পলির স্বতঃপ্রিৃি িয়, কািভােন ও গসতু রু উপেুক্ত আকার প্রদার্, অ্চি ও লিপজ্জর্ক
িাাঁি অ্পসারণ, এিং পলরমিশিান্ধি অ্িকাঠামমা প্রকল্প সহ লস্থলতস্থাপকতা গজারদামরর
িযিস্থা।

গগািমেলিি চিাকামি, পলরমিশ সংরক্ষণ দপ্তর (Department of Environmental Conservation),
পাকন , লিমর্াদর্ এিং ঐলতহালসক সংরক্ষণ কােনািয় (Office of Parks, Recreation, and Historic
Preservation), কৃ লষ ও িাজার দপ্তর (Department of Agriculture and Markets), গেে
লডপােনমমন্ট (Department of State), লর্উ ইয়কন গেমের লিদুযৎ গমিষণা এিং উন্নয়র্ কতৃন পক্ষ
(New York State Energy Research and Development Authority) এিং অ্র্যার্যরা সহ
লর্উইয়কন গেে এমজলিগুমিা কলমউলর্টি এিং অ্ংশীদারমদরমক ির্যার ঝুাঁ লক হ্রাস কমর এিং িাসস্থার্
পুর্রুদ্ধারমক ত্বরালিত কমর এমর্ সম্ভািয প্রকল্পগুমিা শর্াক্ত করমত একটি স্বে প্রলিয়ামত জল়েত
করমি।
পাকনস এর কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইড িম্বলর্, "গভর্নর অ্যান্ড্রু কুউমমা মার্িসৃষ্ট জিিায়ু
পলরিতন মর্র িাস্তিতামক সমেনর্ করা গুরুত্বপূণন লিজ্ঞার্সম্মত ঐকমমতযমক স্বীকার কমরর্। তাাঁর মা
প্রকৃ লত পুর্রুদ্ধার অ্ঙ্গীকার আইর্ পুমরা গেে জুম়ে এই স্বীকৃ লতমক দৃঢ় পদমক্ষমপ পলরণত করমি, ো
আমামদর র্াগলরক, আমামদর পাকন সুলিিা এিং আমামদর প্রাকৃ লতক সম্পদমক সিমচময় ধ্বংসাত্মক লদক
গেমক রক্ষা করমি।"
সুপারেমন সযালি, হালরমকর্ আইলরর্ এিং ট্রলপকযাি েমন লি এর মত সাম্প্রলতক ঝ়েগুমিা জিিায়ু
পলরিতন র্ এিং দুমেনাগপূণন আিহাওয়ার প্রভামির প্রলতকূমি কলমউলর্টিগুমিার লস্থলতস্থাপকতার প্রলত
সমেনর্ এিং উৎসাহ প্রদার্ গজারদার করার প্রময়াজর্ীয়তার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদার্ কমরমে। 2011 সাি
গেমক, লর্উ ইয়মকন র প্রলতটি কাউলন্ট অ্ন্তত দুইটি আিহাওয়া সংিান্ত দুমেনাগ গ াষণার
অ্লভজ্ঞতারএিং অ্মিনমকর গিলশ কাউলন্ট পাাঁচ িা তার গচময় গিলশ সংখযক িার লিপেনময়র সম্মুখীর্
হময়মে। গফডামরি এিং গেে সরকার এই লিপেনয়গুমিার প্রলতলিয়া লহসামি 26 লিলিয়র্ মালকন র্
ডিামররও গিলশ িযয় কমরমে এিং লিজ্ঞার্ীরা অ্র্ুমার্ করমের্ গে পমরর দশমক লর্উ ইয়মকন ির্যার
ফমি 50 লিলিয়র্ মালকন র্ ডিামররও গিলশ ক্ষলত হমি। পলরমিশ পুর্রূদ্ধামর লিলর্ময়াগ লর্উ ইয়মকন র
অ্িযাহত অ্েননর্লতক সাফমিযর জর্য অ্পলরহােন। গেমের প্লাির্ভূ লম এিং ির্াঞ্চিসমূহ হমে অ্পলরহােন
প্রাকৃ লতক প্রলতিন্ধকতা, ো প্রেম প্রলতরক্ষা গরখা প্রদার্ কমর কলমউলর্টিগুমিার উপর োকা িলিনত
ির্যা এিং আমরা তীব্র ঝম়ের ঝুাঁ লক হ্রাস কমর এিং গসই সামে মাে ও ির্যপ্রাণীর প্রজালত টিলকময়
রাখার জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্তযািশযক িাসস্থামর্র গোগার্ গদয়।

লর্উ ইয়মকন র সিনমশষ এর্ভায়রর্মমন্টাি িি অ্যাক্ট (পলরমিশগত চু লক্ত আইর্) প্রায় এক প্রজে পূমিন
1996 সামি পাস হময়লেি। এই পদমক্ষপ িতন মার্ এিং ভলিষযত প্রজমের জর্য গেমের পালর্ সম্পদ
ও মাে এিং ির্যপ্রাণীর আিাসস্থি রক্ষায় গুরুত্বপূণন প্রকল্পগুমিার জর্য লর্রাপদ অ্েনায়মর্ সহায়তা
করমি।
অ্লিকন্তু, গভর্নর কুওমমা পর পর চতু েন িেমর পলরমিশ সংরক্ষণ তহলিমি গরকডন পলরমাণ সমিনাচ্চ
300 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার িজার রাখার প্রস্তাি লদময়মের্। এমত রময়মে কঠির্ িজন য কমনসূলচমত 38
লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার, পাকন ও লিমর্াদমর্ 89 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার, গখািা স্থামর্র কমনসূলচমত
152 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিার এিং জিিায়ু পলরিতন র্ প্রশমর্ ও অ্লভমোজর্ কমনসূলচমত 20 লমলিয়র্
মালকন র্ ডিার। লতলর্ পলরেন্ন পাা্লর্র পলরকাঠামমার জর্য অ্লতলরক্ত 500 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর
প্রস্তাি লদময়মের্, ো লর্উ ইয়মকন র সকি িসিাসকারীমক লিশুদ্ধ পালর্ সরিরাহ লর্লিত করমত
গেমের অ্ভূ তপূিন 3.5 লিলিয়র্ মালকন র্ ডিার প্রদামর্র প্রলতশ্রুলতর একটি অ্ংশ।
সংখ্োগবরষ্ঠ গর্িা বিস্টাল বপপলস-গস্টাকস িম্বলর্, "িামফমিা ও ওময়োর্ন লর্উ ইয়মকন র
অ্েননর্লতক ভলিষযৎ আমামদর জিপে ও প্রাকৃ লতক পলরমিমশর সুস্থতা এিং মঙ্গমির সামে
অ্লিলেন্নভামি িাাঁিা। গভর্নমরর প্রস্তালিত 3 লিলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর 'মা প্রকৃ লত পুর্রুদ্ধার'
পলরমিশগত অ্ঙ্গীকার আইর্ আমামদর প্রাকৃ লতক সম্পদ রক্ষামেন একটি লিশাি পদমক্ষপ, ো আগত
প্রজমের জর্য আমামদর অ্ঞ্চমির অ্েননর্লতক ও পলরমিশগত উেীপর্া লর্লিত করমি।"
সাংস্ বসর্ রায়ার্ িম্বলর্, "আমরা জালর্ লর্উ ইয়কন গেমের গদমশর মমিয অ্র্যতম গসরা কময়কটি
পলরমিশগত সম্পদ রময়মে এিং সকি লর্উ ইয়কন িাসীরই রময়মে লিশ্বমামর্র উেুক্ত স্থার্ এিং স্বে
িায়ু এিং পালর্ পািার অ্লিকার। জর্স্বাস্থয রক্ষা এিং আমামদর সন্তার্মদর উজ্জ্বি ভলিষযৎ লর্লিমত
সহায়তা করমত মা প্রকৃ লত পুর্রুদ্ধার পলরমিশগত অ্ঙ্গীকার আইর্ একটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ হমি।"
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