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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

ক্লাইম্বমট অোকের্ র্াউ অোক্ট (CLIMATE ACTION NOW ACT) সম্পম্বকন অোন্ড্রু এম. কুওম্বমার
বিিৃবি

"আমি ক্লাইমিট অ্যাকশন নাউ অ্যাক্ট পাস করার জনয মিকার পপম ামস এবং হাউস অ্ব
মরমেমজমেটিভমের (House of Representatives) েশংসা কমর, আইনটি মনমিত করমব পে
িামকি ন েুক্তরাষ্ট্র পযামরস চু মক্তর (Paris Agreement) অ্ধীমন তার অ্ঙ্গীকারগুম মক রক্ষা
করমব। ট্রাম্প েশাসন েখন আবহাওয়া পমরবতি মনর মবরুমে ডাইময়র োময়ত্ব পমরতযাগ করা
অ্বযাহত পরমখমে, মনউ ইয়মকি র পযামরস চু মক্তর েমত অ্ঙ্গীকারবেতা আমগর পচময় আমরা পবমশ
শমক্তশা ী। আিরা মনউ ইয়মকি র জনয একটি মিন মনউ মি (Green New Deal) চা ু কমরমে,
ো আিামের রাজযমক অ্র্িনীমত-মবস্তৃ ত কাবিন মনরমপক্ষতার এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী মক্ষয অ্িসর করমে
শুধু না, তার সামর্ এটি বাস্তবাময়ত করার জনয েময়াজনীয় পেমক্ষপগুম ও িহণ করমে।
মনউ ইয়কি পবামে পে আিরা একা এই চযাম মের পিাকামব া করমত পারমবা না। 2017 সাম র জুন
িামস, আমি কযাম ম ামনিয়ার গভনির পজমর ব্রাউন এবং ওয়ামশংটমনর গভনির পজ ইন্সম র সামর্
কাজ কমরমে িামকি ন েুক্তরামষ্ট্রর আবহাওয়া পজাট (U.S. Climate Alliance) ততমর করার জনয
পযামরস চু মক্তর ক্ষযগুম সির্িন করার উমেমশয, পেখামন পেমসমিে ট্রাম্প সপর্ কমরমেন পজ মতমন
তা করমবন না। গত েুই বেমর, আিামের মিে ীয় পজাট পবমড 24টি গভনিমর োাঁমডময়মে, ো
িামকি ন েুক্তরামষ্ট্রর জনসংখযার 55 শতাংশ এবং িামকি ন অ্র্িনীমতর 60 শতাংমশরও পবমশর
েমতমনমধত্ব কমর। আিরা পেখামি পে আবহাওয়ার উপর েকৃ ত অ্িগমত সম্ভব। পজামটর রাজযগুম
বারবার েিাণ করমে পে আবহাওয়া পনতৃ ত্ব ও অ্র্িননমতক উন্নয়ন একসামর্ চম ।
রাষ্ট্রপমত ট্রাম্প এবং মসমনট সংখযাগমরষ্ঠ পনতা মিচ িযাককমনম র অ্বশযই আবহাওয়া পমরবতি মনর
মবজ্ঞান এবং বাস্তবতামক উমপক্ষা করা বন্ধ করমত হমব ক্লাইমিট অ্যাকশন নাউ অ্যাক্ট আইন পাশ
কমর। আবহাওয়া পমরবতি মনর মবরুমে মবশ্ববযাপী ডাইময়র পক্ষমে আিামের জাতীয় অ্বোমন েমে
আিামের পপ াঁেমত হয় তাহম আিামের নাগমরক, পমরমবশ এবং আিামের িহমক রক্ষা করার জনয
আক্রিণাত্মক পেমক্ষপগুম এমগময় পনওয়ার জনয তামের আিামের সামর্ পোগ পেওয়া েময়াজন।"
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