অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/4/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা জলিায়ু পবরির্নর্ বিষম্বয় পুর্গন ঠির্ বিজ্ঞাবর্ক উপম্বেষ্টা কবমটির (SCIENTIFIC
ADVISORY COMMITTEE) প্রবর্ম্বিের্ প্রকাম্বের ঘ াষণা ঘের্

যাম্বর্ পবরির্নর্েীল জলিায়ুর জর্ে ঘেডাম্বরল, ঘেট ও স্থার্ীয় সরকার, কবমউবর্টি ও
ঘিসরকাবর খাম্বর্র পবরকল্পর্াগুম্বলাম্বক সাহাযে করার সুপাবরে রম্বয়ম্বে - প্রবর্ম্বিের্ ঘেখুর্
এখাম্বর্
ঘেডাম্বরল সরকাম্বরর ঘভম্বে ঘেয়া স্বাধীর্ জলিায়ু েল (Independent Climate Group) 2018
সাম্বলর ঘেট অি েে ঘেট ভাষম্বণ (State of the State Address) গভর্ন র কর্তন ক পুর্গন ঠর্ করা হয়

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা ঘের্ ঘে প্রাম াগগক জলবা ু মূলযা র্ (Applied Climate
Assessment) সংক্রান্ত স্বাধীর্ উপমেষ্টা কগমটি (Independent Advisory Committee, IAC)
2017 সামল ঘেডামরল সরকার কর্তন ক ঘভমে ঘে ার পর এবং 2018 সামল গভর্নর কর্তন ক পুর্গনঠির্
হও ার পর একটি প্রগর্মবের্ প্রকাশ করমর্ োমে। প্রগর্মবেমর্ জলবা ু পগরবর্ন মর্র প্রভাব সম্পগকন র্
ঘেডামরল, ঘেট ও স্থার্ী সরকার, কগমউগর্টি ও ঘবসরকাগর খামর্র পগরকল্পর্াগুমলামক সাহােয
করার সুপাগরশ করা হম মে।
"েখর্ ঘেডামরল সরকার জলবা ু পগরবর্ন র্ অ্গ্রাহয কমর চমলমে এবং আমামের কগমউগর্টিগুমলার
পগরগস্থগর্ ঘমাকামবলা করার সক্ষমর্া ঘজারোর করার অ্গর্ প্রম াজর্ী র্া উমপক্ষা কমর চমলমে, ঘসই
সমম গর্উ ই কন এবং ইউ.এস. ক্লাইমমট অ্যালাম ন্স (U.S. Climate Alliance) পেমক্ষপ হামর্
গর্মে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "গর্ বের আমরা এই ববগিক গবপেনম র উপর আমলাকপার্
করার জর্য গমবনর সামে উপমেষ্টা কগমটি পুর্গনঠর্ কমরগে এবং ঘেমহর্ু আমরা জলবা ু পগরবর্ন র্
ঘমাকামবলা করার উমেমশয কাজ করগে, এই প্রগর্মবেমর্ ঘেশজুমে কগমউগর্টিগুমলার কামে গুরুত্বপূণন
সুপাগরশ করা হমব।"
"আমরা আমামের অ্েময স্ব
ে শগির লক্ষযমাত্রার অ্ংশ গহমসমব জলবা ু পগরবর্ন র্ ঘমাকামবলা
সাহােয করার উমেমশয গবগর্ম াগ করমর্ প্রগর্শ্রুগর্বদ্ধ", ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি ঘহাচু ল িম্বলর্।
"ঘেখামর্ ঘেডামরল সরকার জলবা ু পগরবর্ন মর্র গবষ টি ঘমাকামবলা বযেন হম মে, গর্উ ই কন
আমামের কগমউগর্টিগুমলা ঘের্ প্রস্তুর্ োমক এটি গর্গির্ করমর্ পেমক্ষপ গর্মে এবং পগরবর্ন র্শীল
জলবা ুর সামে মাগর্ম ঘর্ ার জর্য পেমক্ষপ গর্মে। গর্উ ই কন ভগবষযৎ প্রজমের জর্য অ্মপক্ষাকত র্
পগরষ্কার ও সবুজ পগরমবশ বজা রাখার লোইম ঘেমশ ঘর্র্ত ত্ব গেম োমব।"

ইর্ঃপূমবন ঘটকসই জার্ী জলবা ু মূলযা র্ (Sustained National Climate Assessment) এর
জর্য ঘেডামরল উপমেষ্টা কগমটি র্ামম পগরগচর্ স্বাধীর্ উপমেষ্টা কগমটিমর্ আমের্ সরকার,
কগমউগর্টি এবং ঘবসরকাগর খামর্ জলবা ু পগরবর্ন মর্র প্রভাব ঘমাকামবলা পগরকল্পর্া করার জর্য
বযবহৃর্ উপাত্ত ও গবমেষণী প্রগক্র ার উন্ন র্ সাধমর্ সাহােয করার কামজ গলপ্ত গবজ্ঞার্ী এবং
গবমশষজ্ঞগণ। 2018 সামল, গভর্নর কুওমমা ইউ.এস. ক্লাইমমট অ্যালাম ন্স এর সামে সহমোগী গহমসমব
কগমটিটি পুর্গনঠর্ কমরর্ োমর্ রাজনর্গর্ক হস্তমক্ষপ োো এর জরুগর কাজগুমলা অ্বযাহর্ রাখা
ো এবং পগরবর্ন র্শীল জলবা ুর সামে মাগর্ম ঘর্ ার প্রম াজর্ী গর্মেন শর্া পাও া ো ।
গবগর্ বের ধমর, 19 জর্ গর্রমপক্ষ ববজ্ঞাগর্ক ও র্ীগর্মালা গবমশষজ্ঞ এবং আমমগরকার্
গমটিওমরালগজকযাল ঘসাসাইটির (American Meteorological Society) ড. গরচাডন মমসর ঘর্র্ত মত্ব
পুর্গনঠির্ েল একটি প্রগর্মবের্ ঘপশ কমরমে এবং গসদ্ধান্ত গ্রহণকারীমেরমক র্ামের কগমউগর্টিগুমলামর্
জলবা ু পগরবর্ন মর্র প্রভাব ভামলাভামব বুঝমর্ এবং এইসব প্রভামবর প্রস্তুগর্র জর্য র্েয ও
পগরকল্পর্াগুমলা ভামলাভামব মূলযা র্ করমর্ সাহােয করার জর্য গকেু সুপাগরশ প্রোর্ কমরমে।
DEC কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "েখর্ ঘেডামরল সরকার ঘস্বো গবজ্ঞার্মক উমপক্ষা কমর
চমলমে, র্খর্ গর্উ ই কন গগ্রর্ হাউস গযাস গর্গনমর্ হ্রাস ও কাবনর্-মুি শগির উৎস বতগদ্ধ করমর্
পেমক্ষপ গর্মে। আমামের কগমউগর্টিগুমলার সক্ষমর্া ঘজারোর করার মাধযমম জলবা ু সম্পগকন র্
চযামলঞ্জগুমলা মাকামবলা করমর্ আমামের ঘেশমক পরাম
শন গেম স্বাধীর্ উপমেষ্টা কগমটি র্ামের
গুরুত্বপূণন কাজ চাগলম োমে। গর্ঃসরণ হ্রাস করমর্ এবং আমামের র্বা র্মোগয শগিমর্ রুপান্তমরর
মাত্রা বাোমর্ গর্উ ই মকন র প্রমচষ্টা আরও গবশুদ্ধ বার্াস গেম আমামের ঘেমটর উপকার করমব,
জীবাশ্ম জ্বালাগর্র উপর আমামের গর্ভন রর্া হ্রাস করমব এবং গর্উ ই কন বাসীমেরমক র্র্ু র্ চাকগর
প্রোর্ করমব।"
NYSERDA এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, অোবলবসয়া িাটনর্ িম্বলম্বের্, "উপলভয র্েয এবং সরঞ্জাম
গভগত্তক প্রকত র্ টর্া এবং র্েয োো কােনকর সরকাগর জলবা ু পগরবর্ন র্ র্ীগর্মালা বর্গর করা
ো র্া। এই ববজ্ঞাগর্ক উপমেষ্টা কগমটি পুর্গনঠমর্র মাধযমম, গভর্নর কুওমমা গর্গির্ করমের্ ঘে
উপলভয ঘসরা ববজ্ঞাগর্ক উপাত্ত ও র্মেযর মাধযমম োগ ত্বপূণন র্ীগর্মালা বাস্তবা র্ করমর্ ও
জলবা ু পগরবর্ন মর্র সামে লেমর্ সরকাগর কর্তন পক্ষ, র্ীগর্গর্ধনারক ও জর্গমণর প্রম াজর্ী স
ংস্থার্
রম মে।"
"েগে গভর্নর কুওমমা এগগম র্া আসমর্র্ র্াহমল হ মর্া স্বাধীর্ উপমেষ্টা কগমটির এই প্রগর্মবের্
সম্পন্ন করা ঘের্ র্া", IAC এর প্রধার্ ও এই প্রবর্ম্বিেম্বর্র প্রধার্ ঘলখক বরচাডন মস িম্বলর্। "র্ার
ঘর্র্ত ত্ব এবং স্থার্ী অ্েননর্গর্ক প্রবতগদ্ধ, অ্বকাঠামমা ও জর্স্বামস্থযর প্রগর্ জলবা ুগর্ হুমগকসমূহ
ঘমাকামবলা করমর্ গবজ্ঞার্ বযবহামরর জর্য এই র্র্ু র্ কাঠামমা ও সংমোগ বর্গরমর্ আমামেরমক
সক্ষম কমর ঘর্ালার জর্য আমরা র্ামক ধর্যবাে জার্াই।"
প্রগর্মবের্টি, "প্রাম াগগক জলবা ু মূলযা মর্র জর্য একটি গসগভল ঘসাসাইটি কর্সটিন াম: জলবা ুর
ঝুুঁ গকর সম্মুখীর্ হও ার জর্য সহমোগগর্া ও জ্ঞার্" (A Civil Society Consortium for
Conducting Applied Climate Assessments: Collaborations and Knowledge for Confronting

Climate Risk), উমেখ কমর ঘে শুধু 2017 সামলই, েুিরামের পূবনবর্ী হাগরমকর্ কযাটগরর্ার
বের - 2005 সামলর 214.8 গবগল র্ মাগকন র্ ডলার ক্ষগর্র বাৎসগরক ঘরকডন ঘভমে র্ীব্র
জলবা ুজগর্র্ টর্ার ক্ষ ক্ষগর্মর্ েুিরামের খরচ হ ঘমাটামুটিভামব 306.2 গবগল র্ মাগকন র্
ডলার। এই প্রগর্মবের্ আরও উমেখ কমর ঘে, গর্উ ই কন ও অ্র্যার্য জা গা উমেখমোগয প্রমচষ্টা
চলমে, গকন্তু গবিবযাপী, বা ুমণ্ডলী
র্ত্বমক গর্রাপে মাত্রা গস্থগর্শীল রাখমর্ গগ্রর্ হাউজ গযাস
গর্ঃসরণ কমামর্র প্রমচষ্টা দ্রুর্ সং টির্ হমে র্া।
প্রগর্মবেমর্র সুপাগরশমালার মমধয রম মে একটি পগরবর্ন র্শীল জলবা ুর জর্য প্রস্তুর্ হমর্ ঘেট ও
স্থার্ী র্ীগর্-গর্ধনারক এবং অ্র্যার্যমের কমনকামণ্ড সহা র্া করার জর্য একটি গর্কাশ- র ও
সংস্থার্ গহমসমব কাজ করার জর্য একটি প্রাগর্ষ্ঠাগর্ক সর্ন্ত্র সঙ্ঘ প্রগর্ষ্ঠা করা। সঙ্ঘটি জলবা ু
পগরবর্ন র্ পগরকল্পর্ার জর্য প্রম াজর্ী ববজ্ঞাগর্ক র্েয বর্গর, কগমউগর্টিগুমলা ঘে চযামলমঞ্জর
সম্মুখীর্ হমে র্া ঘমাকামবলার জর্য সরঞ্জাম ও রীগর্র্ীগর্র উন্ন র্, সগম্মগলর্ পেমক্ষমপর জর্য
অ্গ্রাগধকারসমূহ গর্ধনারণ এবং প্রামাণয উপাত্ত ও র্েয ঘশ ার সহজর্র করমব। র্াোো,
প্রগর্মবের্টি জলবা ু পগরবর্ন র্ অ্গভমোজর্ ও প্রশমর্ সম্পমকন জার্ামর্ ঘেসব র্েয ও সরঞ্জাম
বযবহার করা হ র্ার মার্ ও কােনকাগরর্ার মূলযা র্ অ্ন্তভুন ি করমর্ এই র্র্ু র্ সঙ্ঘমক বর্ন মার্
ঘেডামরল জার্ী জলবা ু মূলযা র্ এর বযাগপ্ত সম্প্রসারমণর সুপাগরশ কমর। এই র্র্ু র্ প্রাম াগগক
মূলযা র্টি পগরক্ষীর্ জলবা ু গবজ্ঞার্ র্ীগর্মালা শর্াি করমব, চূ োন্ত উপাত্ত ও পদ্ধগর্ বর্গর করমব
এবং গমবষণা কগমউগর্টিমক জ্ঞামর্র াটগর্ সম্পমকন মর্ামর্ প্রোর্ করমব।
এই উপমেষ্টা কগমটি ে টি সুমোগও গচগির্ কমর ঘেগুমলা গর্গেন ষ্ট চাগহো পূরণ কমর এবং/অ্েবা
সম্ভাবর্ামর্ পদ্ধগর্ ও প্রেুগির সুগবধা ঘর্ । এই সুমোগগুমলার মমধয রমেমে আমবেমর্র জর্য
জলবা ুগর্ র্েয মূলযা র্; অ্গভমোজর্ ও প্রশমমর্র গবকল্পগুমলা মূলযা র্; জলবা ু গর্মেন শক পদ্ধগর্র
উন্ন র্; কত গত্রম বুগদ্ধমত্তার বযবহার; র্াগগরক ও কগমউগর্টি গবজ্ঞামর্র প্রম াগ; এবং পরস্পরমেেী
জলবা ুগর্, পগরমবশগর্ ও আেন-সামাগজক প্রবণর্া মূলযা র্ করমর্ ভূ স্থাগর্ক গবমেষণ পদ্ধগর্র
বযবহার।
গভর্নর কুওমমার ঘর্র্ত মত্ব, গর্উ ই কন ঘেট জলবা ু পগরবর্ন মর্র চযামলঞ্জগুমলা ঘমাকামবলার সাহসী
পেমক্ষপ গর্মে। 2017 সামলর 1 জুমর্, েখর্ ঘেডামরল সরকার পযাগরস জলবা ু চু গি প্রর্যাহামরর
উমেশয ঘ াষণা কমর, র্খর্ গর্উ ই কন উি চু গির লক্ষযমাত্রা র্ু মল ধরার জর্য ইউ.এস. ক্লাইমমট
অ্যালাম ন্স গঠর্ করমর্ কযাগলমোগর্ন া ও ও াগশংটর্ ঘেমটর সামে ঘোগ ঘে । ঘেমশর জর্সংখযা ও
ঘমাট ঘেশী পমণযর অ্মধনমকরও ঘবগশর প্রগর্গর্গধত্বকারী 22 টি ঘেট ও পুম র্ুন গরমকামক অ্ন্তভুন ি
করমর্ ইউ.এস. ক্লাইমমট অ্যালাম ন্স প্রগর্গষ্ঠর্ হম মে।
স্বাধীর্ উপমেষ্টা কগমটির কাজ সম্পমকন আরও জার্মর্ climateassessment.org গভগজট করুর্।
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