
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল জাবিস কোপাবসটি-বিবডিং অর্ুদার্ বিজয়়ীম্বদর ঘ াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
 DEC, উই অোক্ট ঘপ্রাগ্রাম দষূণ দ্বারা প্রভাবিত সম্প্রদাম্বয়র পবরম্বিেগত স্বাস্থ্ে এিিং সুরক্ষা র়্ীবত 

সমর্নর্ কম্বর  
  

18টি কবমউবর্টি বভবিক এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল জাবিস সিংস্থ্া প্রচারণা সম্প্রসারণ এিিং জলিাযু় 
কার্নক্রম সিংগঠিত করম্বত সহায়তা করার জর্ে রাজেিোপ়ী বর্িনাবচত  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র এর্ভায়রর্মমন্টাল জানিস 
কযাপানসটি নিনডিং গ্রান্ট ঘরাগ্রাম রাজয জমু়ে 18টি কনমউনর্টি নভনিক এর্ভায়রর্মমন্টাল জানিস 
সিংস্থার সমর্নমর্ অ্র্ুদার্ রদার্ করমে। এই অ্র্ুদার্গুনল নর্উ ইয়কন  ঘিমের ঘেসি কনমউনর্টি 
পনরমিশ দষূমণর কারমণ অ্সমার্ুপানিকভামি রভানিি হময়মে িামদর রশাসনর্ক, কানরগনর, 
ঘরাগ্রামযাটিক ক্ষমিা নিকামশ সহায়িা করমি এিিং জর্স্বাস্থয ও পনরমিশ রক্ষায় িামদর ঘসিা 
সম্প্রসারণ করমি সাহােয করমি।  
  
"অ্মর্ক নদর্ ধমর, নর্ম্ন আময়র সম্প্রদায় এিিং অ্মেিাঙ্গ সম্প্রদায় অ্সমার্পুানিকভামি দষূণ এিিং 
িামদর স্বামস্থযর উপর এর ক্ষনিকর রভামির সম্মখুীর্ হময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রমিযক 
নর্উ ইয়কন িাসী ঘের্ একটি পনরষ্কার, নর্রাপদ, স্বাস্থযকর পনরমিশমক নর্মজর িাসস্থার্ নহসামি ঘপমি 
পামর িা নর্নিি করমি সাহােয করার জর্য আমামদর সিারই দানয়ত্ব রময়মে - এিিং এই কমনসূনি 
সকল সম্প্রদাময়র জর্য পনরমিশগি র্যায়নিিার অ্জন মর্র জর্য রামের িযাপক দনৃিভনঙ্গর একটি অ্িংশ 
মাত্র।"  
  
2019 সামলর অ্মটাির মামস নিপােন মমন্ট অ্ি এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জামভন শর্ (Department of 
Environmental Conservation, DEC) রামজযর র্িুর্ নিমলাইর্ করা এর্ভায়রর্মমন্টাল জানিস 
কযাপানসটি নিনডিং গ্রান্ট ঘরাগ্রাম পনরিালর্ার জর্য উই অ্যাটমক নর্িনাির্ কমর। DEC এর সামর্ 
সমন্বয় ঘরমখ, নর্উ ইয়কন  জমু়ে ঐনিহানসকভামি কম সম্পদ সম্পন্ন সিংস্থার কাজমক সমর্নর্ করার 
জর্য গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীকারমক এনগময় নর্ময় োওয়ার জর্য রামজযর পনরমিশ সুরক্ষা িহনিমলর 
মাধযমম এই কমনসূনির অ্র্নায়র্ করা হয়। পনরমিশগি উমেগ এিিং নসদ্ধান্ত গ্রহমণর িযাপামর ঘমাে 
900,000 মানকন র্ িলার অ্র্ুদার্ স্থার্ীয় রমিিামক এনগময় নর্ময় োমি ো জর্স্বাস্থয এিিং পনরমিশমক 
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রভানিি কমর, কনমউনর্টি ঘর্িৃত্বাধীর্ বিজ্ঞানর্ক গমিষণা উমদযাগ বিনর কমর, জলিায়ু পনরিিন মর্র 
রভামির জর্য রস্তুি কমর এিিং পনরমিশ গি অ্িস্থার উন্ননি সাধর্ কমর।  
  
বিপার্ন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্-এর কবমের্ার, ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর 
কুওমমা িুঝমি ঘপমরমের্ ঘে নর্ম্ন আময়র সম্প্রদায় এিিং অ্মেিাঙ্গ সম্প্রদায় পনরমিশ দষূমণর একটি 
অ্সমার্ুপানিক অ্িংমশর ঘিাঝা িহর্ কমরমে এিিং িারা জলিায় ুপনরিিন মর্র জর্য নিমশষ ঝুুঁ নকপূণন, 
এিিং জলিায়ু পনরিিন র্ ঘমাকামিলার ঘে ঘকার্ পনরকল্পর্ায় অ্িশযই সুনিধািনিি সম্প্রদায়মক সাহােয 
করমি হমি এি নর্উ ইয়মকন র পনরচ্ছন্ন জ্বালার্ী ভনিষযমির জর্য িামদর রস্তুি এিিং সমৃদ্ধ করমি 
সাহােয করমি হমি। নর্উ ইয়কন  ঘিশ নকেু ঘকৌশলগি নিনর্ময়ামগর মাধযমম পনরমিশ র্যায়নিিামরর 
জর্য জািীয় ল়োইময়র ঘর্িৃত্ব নদমচ্ছ ো নর্নিি করমি ঘে ঐনিহানসকভামি অ্র্গ্রসর সম্প্রদায় নর্উ 
ইয়মকন র সিুজ কমীমদর সামর্ ঘোগ নদমি সক্ষম হমি। DEC িামদর অ্িংশীদানরমত্বর জর্য উই অ্যাটমক 
ধর্যিাদ জানর্ময়মে এিিং সকল পুরস্কাররাপ্তমদর অ্নভর্ন্দর্ জানর্ময়মে।"  
  
এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল জাবিস এর জর্ে উই অোক্ট-এর সহ-প্রবতষ্ঠাতা ও বর্িনাহ়ী পবরচালক ঘপবগ 
ঘেপািন  িম্বলর্, "আমরা গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এিিং নর্উ ইয়কন  ঘিে নিপােন মমন্ট অ্ফ 
এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশর্মক ধর্যিাদ জার্ামি িাই এই অ্র্ুদামর্র জর্য, ো সারা রাজযজমু়ে 
িৃণমূল পেনাময়র দলগুমলামক িামদর স্থার্ীয় সম্প্রদাময়র পনরমিশগি র্যায়নিিারমক এনগময় নর্ময় 
োওয়ার জর্য রময়াজর্ীয় সম্পদ সরিরাহ কমর। আমরা িামদর ধর্যিাদ জার্ামি িাই এই কমনসূনি 
পনরিালর্ার জর্য আমামদর উপর ভরসা করার জর্য, আমামদর 32 িেমরর অ্নভজ্ঞিায় আমামদর 
নর্জস্ব র্দন ার্ন মযার্হাের্ কনমউনর্টিমি এই ধরমর্র উমদযাগ সফলভামি এনগময় োওয়ার ফমল এিিং এই 
ধরমর্র কামজর জর্য িহনিল নর্নিি করার ঘক্ষমত্র আমামদর মি সিংগঠর্গুমলা ঘে সি িযামলমের 
সম্মুখীর্ হয় িা আমরা ভালভামি জানর্।"  
  
50,000 মানকন র্ িলার এর্ভায়রর্মমন্টাল জানিস কযাপানসটি নিনডিং অ্র্ুদার্ রাপকরা হল:  
  
কোবপর্াল বিবিক্ট  
কাইেস ঘর্ি, হািসর্  
নমনিয়া অ্যালাময়ন্স, ট্রয়  
ঘসাল ফায়ার ফামন ইর্নিটিউে, ইর্কমপনামরমেি, নপোসনিাগন  
  
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন   
ব্র্যানি ঘফইর্ ঘসন্টার, ইর্কমপনামরমেি, নসরানকউস  
ওর্র্িাগা আর্ন কপনস, ইর্কমপনামরমেি, নসরানকউস  
ভলানন্টয়ারস ইম্প্রুনভিং ঘর্ইিারহুি এর্ভাইরর্মমন্টস,ইর্করমপামরমেি (ভাইর্স), নিিংহযামের্  
  
হািসর্ ভোবল  
গ্রাউন্ডওয়াকন  হািসর্ ভযানল, ইয়িংকাসন  
  



 

 

লিং আইলোন্ড  
লিং নিি লযাটিমর্া নসনভক এমসানসময়শর্, লিং নিি  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি  
নিমক ঘরাে, ব্রুকনলর্  
ঘেন্ডস অ্ফ হুইলস, মযার্হাের্  
কুপার স্কয়ার কনমউনর্টি ঘিমভলপমমন্ট কনমটি, ইর্কমপনামরমেি, মযার্হাের্  
নসউর উই কযার্, ইর্কমপনামরমেি, ব্রুকনলর্  
সাউর্ ব্র্ঙ্কস ইউর্াইে, ব্র্ঙ্কস  
দয কযামম্পইর্ অ্যামগইন্সে হাঙ্গার, ব্রুকনলর্  
দয গানিন য়ান্স অ্ফ ফ্লানশিং ঘি, ইর্কমপনামরমেি, কুইন্স  
উই ঘি/ঘর্াস কুময়দামমাস, ইর্কমপনামরমেি, ব্র্ঙ্কস  
  
ওম্বয়িার্ন বর্উ ইয়কন   
সিংেুক্ত সম্প্রদায়, ঘরামিিার  
গ্রাসরুে গামিন র্ অ্ফ ওময়িার্ন নর্উ ইয়কন , িামফমলা  
  
পনরমিশ র্যায়নিিামরর রনি নর্উ ইয়মকন র িলমার্ অ্ঙ্গীকার জলিায়ু ঘর্িৃত্ব এিিং কনমউনর্টি সরুক্ষা 
আইর্ (Climate Leadership and Community Protection Act) োরা িুমল ধরা হময়মে, ো 
িািাস, ঘসৌর, জ্বালার্ী দক্ষিা এিিং শনক্ত সিময়র মি পনরষ্কার শনক্ত সমাধামর্ নিনর্ময়াগমক িানলি 
কমর এিিং নর্নিি কমর ঘে পনরষ্কার জ্বালার্ী নিনর্ময়ামগর অ্ন্তি 40 শিািংশ অ্র্গ্রসর এিিং নর্ম্ন 
ঘর্মক মাঝানর আময়র সম্প্রদায়গুনলমক সুনিধা রদার্ কমর।  
  
সম্প্রনি, 10.6 নমনলয়র্ মানকন র্ িলার িনিি নর্উ ইয়কন িাসীমদর পনরচ্ছন্ন, সাশ্রয়ী এিিং নর্ভন রমোগয 
ঘসৌর শনক্ত রদার্ করমি সাহােয করার জর্য উপলব্ধ করা হময়মে, ো গি মামসই গভর্নর অ্যানু্ড্র 
এম. কুওমমার ঘ াষণা করা এক উমদযামগর অ্িংশ োর উমেশয বিদযুনিক োর্িাহর্ িযিহার করা 
ত্বরানন্বি করা, এটি 701 নমনলয়র্ মানকন র্ িলামরর 206 নমনলয়র্ মানকন র্ িলার নর্ম্ন-আর্ন-
সামানজক ও অ্র্গ্রসর সম্প্রদাময়র জর্য িরাে কমরমে। এই সপ্তামহর শুরুমি গভর্নর নর্উ ইয়মকন র 
অ্র্নায়র্ সরোমম রস্তানিি পনরিিন মর্র কর্া ঘ াষণা কমরমের্ ো পানর্ পনরকাঠামমার রকমল্পর জর্য 
পনরমিশ র্যায়নিিার এলাকাগুনলমক অ্গ্রানধকার ঘদমি।  
  
উই অোক্ট ফর এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল জাবিস হমচ্ছ উির মযার্হােমর্র একটি সদসয-নভনিক সিংগঠর্ 
োর লক্ষয হমচ্ছ অ্মেিাঙ্গ এিিং/অ্র্িা নর্ম্ন আময়র িানসন্দারা োমি শব্দ এিিং র্যােয পনরমিশগি 
স্বাস্থয এিিং সুরক্ষা র্ীনি এিিং অ্র্ুশীলর্ বিনরমি অ্র্নিহভামি অ্িংশগ্রহণ কমর িা নর্নিি করার 
মাধযমম সুস্থ সম্প্রদায় গম়ে ঘিালা। উই অ্যাট এর নর্উ ইয়কন  নসটি এিিং ওয়ানশিংের্ নিনসমি অ্নফস 
আমে, weact.org এ আমামদর নভনজে করুর্ এিিং ঘফসিুক, েুইোর এিিং ইর্িাগ্রামম 
আমামদর অ্র্ুসরণ করুর্।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-proposes-new-environmental-justice-provisions-states-water-infrastructure-loan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-proposes-new-environmental-justice-provisions-states-water-infrastructure-loan
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=533dccce-0f056a73-533f35fb-000babd9fa3f-830d3cf56bc37f35&q=1&e=4018a4aa-c2a7-4b78-a6e3-cc9b24f52486&u=https%3A%2F%2Fwww.weact.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0f0f7372-5337d5cf-0f0d8a47-000babd9fa3f-83b0b4b516bf8f4a&q=1&e=4018a4aa-c2a7-4b78-a6e3-cc9b24f52486&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fweactforej%2F
https://twitter.com/weact4ej
https://www.instagram.com/weact4ej/
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