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ইন্টারম্বেট ধ াোঁয়াো দষূম্বের জর্ে বর্উ ইয়কন  ধে আম্বিদর্ কম্বরম্বে, পবরম্বিে সংরক্ষে সংস্থার 
(Environmental Protection Agency, EPA) দ্বারা তার সম্ভািে প্রতোখার্ সম্পম্বকন  গভর্নর অোনু্ড্র 

এম. কুওম্বমার বিিৃবত  
  
  
"বাতাসের গততর তবপরীতমুখী স্টেটগুতির স্টেসে দষূণ প্রততসরাধ েরসত তিউ ইয়েক  স্টেট স্টে আসবদি 
েসরতিি তা প্রতযাখাি েরার জিয ট্রাসের EPA এর এই েপ্তাসের প্রস্তাব, এই প্রশােসির, আমাসদর 
পতরসবশ ও জিস্বাস্থ্যসে েেূণকরূসপ অবসেিা েরার আর এেটি প্রেৃষ্ট দষৃ্টান্ত। বায়ুদষূণ স্টেসটর 
েীমািা স্টমসি চসি িা, তাই েখি আমরা তিউ ইয়েক  স্টেসট স্টদসশর মসধয েসবকাৎেৃষ্ট গুণমাসির 
বাতাে বাস্তবাতয়ত েরতি, তখি এই েমেযাটি আমরা এো েমাধাি েরসত পারব িা।  
  
আর স্টেই োরসণ 2018 োসির মাচক  মাসে আতম পতরসবশ েংরক্ষণ দপ্তর (Department of 
Environmental Conservation) স্টে তিসদকশ তদসয়তিিাম এই আসবদিটি জমা েরসত এবং আশা 
েসরতিিাম EPA অবসশসষ বাতাসের গততপসের তবপরীতমুখী স্টেটগুতিসত দষূণোরীসদর উপর তাসদর 
িযােয ভূতমো পািি েরার আবশযেতা োেকের েরসব এবং আমাসদর বাতাসের মাসির উপর 
প্রভাব তবস্তারোরী দষূণগুতিসে েীতমত েরসব। দভুক াগযবশত, ট্রাে প্রশােি, আরও এেবার, প্রমাণ 
েসর তদি, আমরা আমাসদর পুত্র ও স্টপৌত্রসদর তিিঃশ্বাে স্টিওয়ার জিয তে মাসির বাতাে স্টরসখ োতি 
তারা তার পসরায়া েসর িা এবং তিউ ইয়েক  স্টেসটর আসবদসির েম্ভাবয প্রতযাখাসির তেদ্ধাসন্তর েো 
স্ট াষণা েসরসি।  
  
ভতবষযৎ প্রজসের জিয এেটি উন্নততর পৃতেবী স্টরসখ স্টেসত জিস্বাসস্থ্যর েুরক্ষা এবং জিবায়ু 
পতরবতক সির তবরুসদ্ধ িড়াইসত তিউ ইয়েক  পে স্টদখাসি। আমরা শুধ ুএেটি গ্রীি তিউ তিি ো 
আমাসদর স্টেটসে অেকিীতত-িক্ষযবতেভূক ত োবকি তিরসপক্ষতার পসে আমাসদর স্টেটসে রাখার 
উচ্চাোঙ্খী িক্ষযগুতিই তস্থ্র েসর িা, 2020 োসির মসধয আমরা েয়িার বযবোর বন্ধ েরার জিযও 
প্রততশ্রুততবদ্ধ। আজসের স্ট াষণা ো পতরসবশ েংরক্ষণ দপ্তর স্টেসটর েমস্ত তবদযুৎ উৎপাদি 
স্টেন্দ্রগুতিসে োবকি িাই অক্সাইি তিগকমসির িতুি েীমাসে স্টমসি চিসত তিসদকশ তদসয়সি তা এই 
প্রততশ্রুততসে বাস্তসব রূপাতয়ত েরার স্টক্ষসত্র এেটি দপৃ্ত পদসক্ষপ।  
  
এই েপ্তাসের আরও ধ্বংোত্মে আসিাচিাগুতির তবরুসদ্ধ প্রততবাদ জািাসত এই প্রশােি তার েবকশতি 
তদসয় স্টচষ্টা েরসব। আমরা তিউ ইয়সেক  শুধু িতুি পতরেল্পিাগুতি তিসয়ই েো বিতি িা – আমরা 
স্টেগুতিসে োসজ িাগাতি, এবং েুিরাষ্ট্রীয় প্রশােসিরও এতগসয় এসে তাসদর তিসজর োজটি েরসত 
েসব।"  
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