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গভর্নর বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে িজন ে হ্রাস এিং পরু্িনেিহার উন্নত করম্বত SUNY সু্কম্বলর সাম্বে র্তুর্ 

অংেীদাবরত্ব স্ট াষণা কম্বরর্  
  

িাম্বেম্বলা বিশ্ববিদোলম্বয় স্টেট-একাম্বেবমক সহম্ব াবগতা, কম্বলজ অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল সাম্বয়ন্স 
অোন্ড েম্বরবি এিং স্টোবর্ ব্রুক বর্উ ইয়ম্বকন র উদ্ভাির্গুবলম্বক সহায়তা করম্বি  া িতন মার্ কঠির্ 

িজন ে িেিস্থাপর্ার পরু্বিনম্বিচর্া কম্বর  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র নির্টি স্টেট নিশ্বনিদ্যালময়র সামে র্িুর্ একামেনমক 
সহম ানগিার স্ট াষণা নদ্ময়মের্  া স্থার্ীয় ও স্টেটিযাপী কঠির্ িজন য িযিস্থাপর্া ও পুর্িনযিহামরর 
সুনিধার জর্য সমাধার্ চালামি সাহা য করমি। িামেমলা নিশ্বনিদ্যালয় (University at Buffalo), 
কমলজ অ্ি এর্ভায়রর্মমন্টাল সাময়ন্স অ্যান্ড েমরনি (College of Environmental Science and 
Forestry, ESF) এিং স্টোনর্ ব্রুক নিশ্বনিদ্যালয় (Stony Brook University)-এর সামে এই 
অ্ংশীদ্ানরত্ব একই সামে নর্উ ইয়মকন র অ্েনর্ীনিমক শনিশালী করমি এিং পনরমিশ রক্ষার জর্য 
পুর্িনযিহার এিং িজন য হ্রাস উন্নি করার উদ্ভাির্ী স্টকৌশমলর উপর মমর্াম াগ প্রদ্ার্ করমি।  
  
এনশয়ায় আমদ্ানর্ নর্মষধাজ্ঞা কম ার করার কারমণ পুর্িনযিহারম াগয িাজারগুনল িিন মামর্ অ্ভূিপূিন 
অ্নস্থরিার সম্মুখীর্ হমে। েলস্বরূপ, নকেু মানকন র্ পুর্িনযিহার অ্পামরশর্গুনল উপাদ্ামর্র জর্য 
উপ ুি িাজার স্টখাোঁজার স্টচষ্টা করমে,  া স্থার্ীয় কঠির্ িজন য পুর্িনযিহার প্রমচষ্টামক প্রভানিি করমে। 
দ্য স্টেট নেপাটন মমন্ট অ্ি এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশর্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC) প্রধার্ স্টেকমহাল্ডার ও স্টপৌরসভাগুমলার সামে কাজ করমে কীভামি নর্উ 
ইয়কন  র্িুর্ িাজারমক শনিশালী করমি পামর এিং স্টপৌরসভাগুমলামক এই সি চযামলঞ্জ স্টমাকামিলা 
করমি এিং স্টেট ও উত্তর-পূিনাঞ্চমল ক্ষমিা গমে িুলমি সাহা য করমি পামর।  
  
"নিশ্বিযাপী পরু্িনযিহামরর িাজামর চলমার্ পনরিিন র্ িজন য হ্রাস এিং আমামদ্র সম্পদ্ রক্ষার প্রমচষ্টামক 
হুমনকর মুমখ স্টেমল নদ্ময়মে, এই র্িুর্ সহম ানগিা এই চযামলঞ্জগুমলার স্টমাকামিলা করমি এিং নর্উ 
ইয়মকন র পনরমিশ গি পনরচালর্ার উত্তরানধকার নর্নিি করমি সাহা য করমি," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমরা আমামদ্র নকেু স্টসরা নশক্ষা প্রনিষ্ঠামর্র সামে এমর্ স্টকৌশল উন্নয়মর্র জর্য 
 নর্ষ্ঠভামি কাজ করনে  া সিার জর্য একটি আরও পনরষ্কার, আরও সিুজ এম্পায়ার স্টেট গমে 
িুলমি সাহা য করমি।"  



 

 

  
স্টেমটর পনরমিশ সংরক্ষণ িহনিল স্টেমক স্টমাট 11.9 নমনলয়র্ েলামরর DEC এর সামে কাজ করা 
নির্টি SUNY প্রনিষ্ঠার্মক পুর্িনযিহারম াগয উমদ্যামগর একটি নসনরজ সহায়িা করমি  া স্টপৌরসভা ও 
িযিসায়ীকমদ্র প্রিাহমরখা পুর্িনযিহার প্রনিয়া, কম িযয়, জর্সাধারমণর প্রচার স্টকৌশল উন্নি করমি 
এিং পনরমিশ রক্ষায় সহায়িা করমি।  
  
DEC কবমের্ার স্টিবসল স্টসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা আমামদ্র স্টেটমক অ্নিরি সাহা য 
করমের্ হ্রাস, পুর্রায় িযিহার এিং পুর্িনযিহামরর মাধযমম, কঠির্ িজন য হ্রামসর গুরুত্ব সম্পমকন  
জর্গণমক নশনক্ষি করমি জানিমক স্টর্িৃত্ব প্রদ্ার্ কমর। আরও কাজ িানক আমে এিং SUNY সু্কমলর 
সামে DEC এর অ্ংশীদ্ানরত্ব সমস্ত সম্প্রদ্াময়র সমিনাত্তম অ্ভযাস নিকাশ নর্নিি করার মাধযমম আজ 
আমামদ্র চযামলঞ্জ স্টমাকামিলা করমি সাহা য করমি, উৎপানদ্ি কঠির্ িমজন যর পনরমাণ কমামি, এর 
উমেমশয উপাদ্ার্ পরু্িনযিহার অ্েিা পুর্িনযিহার উপাদ্ার্  া পুর্রায় িযিহার করা  ামি র্া। এই 
SUNY সু্কলগুমলার সামে অ্ংশীদ্ানরমত্বর মাধযমম, নর্উ ইয়কন  এখর্ ও ভনিষযমি উচ্চানভলাষী এিং 
সনিয় কমনকামের মাধযমম িার স্টটকসই প্রমচষ্টা অ্িযাহি স্টরমখমে।"  
  
িাম্বেম্বলা বিশ্ববিদোলয়  
DEC একটি নিগুণ উমেশয নর্ময় িামেমলা নিশ্বনিদ্যালময়র সামে 1.9 নমনলয়র্ মানকন র্ েলামরর 
অ্ংশীদ্ানরমত্ব প্রমিশ কমরমে। গমিষণা প্লানেক পুর্িনযিহার িাজামরর অ্িস্থা মলূযায়মর্র উপর 
মমর্াম াগ প্রদ্ার্ করমি। পুর্িনযিহার িাজামরর সাম্প্রনিক পনরিিন র্ পুর্িনযিহামরর স্টক্ষমে দ্ষূণমক 
একটি প্রধার্ ইসুযমি পনরণি কমরমে,  া পুর্িনযিহারম াগয উপাদ্ামর্র মলূয হ্রাস কমরমে। একটি 
কা নকর নশল্প নহমসমি পরু্িনযিহার অ্িযাহি রাখার জর্য, দ্ষূণ কমামি হমি। নিশ্বিযাপী সংগৃহীি িেয 
িযিহার কমর, UB-স্টি গমিষকরা সটিন ং প্র ুনির মলূযায়র্ করমি এিং পুর্িনযিহারম াগয অ্িকা ামমা 
উন্নয়মর্ সম্ভািয খরচ এিং সুনিধা মূলযায়র্ করমি DEC এর সামে কাজ করমির্। উপরন্তু, 
গমিষকরা আরও স্টটকসই নিকল্প খুোঁমজ প্লানেমকর িযিহার কমামর্ার নিনভন্ন উপায় পরীক্ষা করমির্।  
  
UB একক ির্াম মানি-নিম নরসাইনলং এিং স্টিািল আমার্ি প্রমচষ্টার কা নকানরিা মূলযায়র্ করমি, 
নিমশষ কমর স্ট মহিু িারা প্লানেক দ্ষূণ হ্রামসর সামে পনরনস্থনি িুঝমি স্টপমরমে। গমিষণার নিিীয় 
স্টক্ষেটি পুর্িনযিহারম াগয আউটনরচ ও নশক্ষা িািন া এিং পদ্ধনির সামে জনেি আচরণগি নিজ্ঞামর্র 
উপর মমর্াম াগ প্রদ্ার্ কমর। দ্ষূণ হ্রাস, পরু্িনযিহারম াগয নজনর্সগুমলার মার্ িজায় রাখা ও 
দ্ক্ষিার সামে কা নকরভামি সংস্থার্গুনল িযিহার করার স্টক্ষমে স্টসরা অ্নিম নশক্ষার জর্য এিং স্টেট 
প নাময় প্রচামরর জর্য উপলভয িািন া ও মাধযমগুনলর মূলযায়র্ করা গুরুত্বপূণন। এই প্রকল্পগুনল দ্ইু 
িের সময়কামল পনরচানলি হমি।  
  
UB এর গম্বিষণা ও ে, এর্ভায়রর্ম্বমন্ট অোন্ড ওয়াটার (Research and Education in Energy, 
Environment and Water, RENEW) ইর্বেটিউম্বটর পবরচালক এিং SUNY এর বিবেষ্ট অধ্োপক 
অবমত স্টগাম্বয়ল িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  স্টেট নেপাটন মমন্ট অ্ি এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশর্ (New 
York State Department of Environmental Conservation) স্টেমক এই ধরমর্র নিচক্ষণ নিনর্ময়াগ 
নর্নিি করমি স্ট  নর্উ ইয়কন  স্টেট একটি স্টর্িৃমত্বর ভূনমকা পালর্ করমি  া স্টদ্শিযাপী অ্র্যার্য 



 

 

সম্প্রদ্ায় পুর্িনযিহারম াগয স্টপ্রািামমক আরও কা নকর করমি পামর। আমামদ্র মানিনেনসনপ্লর্ানর নরসাচন  
টিমমর সামে, UB এর RENEW ইর্নেটিউট অ্র্র্যভামি প্লানেক পুর্িনযিহার নশমল্পর জর্য সমাধার্ 
প্রদ্ামর্র জর্য স্বিন্ত্রভামি অ্িস্থার্ করমে,  া নিশৃঙ্খলার মমধয স্টেমল নদ্ময়মে। আমরা প্লানেমকর 
পুর্িনযিহামরর মূলযায়র্ এিং উন্নয়মর্র পাশাপানশ আউটনরচ এিং নশক্ষামূলক কমনসূনচর মূলযায়র্ ও 
উন্নয়মর্ DEC এর সামে কাজ করমি স্টপমর উচ্ছ্বনসি।"  
  
কম্বলজ অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল সাম্বয়ন্স অোন্ড েম্বরবি  
এর্ভায়রর্মমন্টাল সাময়ন্স অ্যান্ড েমরনি (ESF)-এ স্টটকসই পদ্ােন পনরচালর্ার জর্য নর্উ ইয়কন  
স্টেট স্টসন্টার স্থাপমর্ সহায়িার জর্য নসরানকউজ এ SUNY কমলজ অ্ি এর্ভায়রর্মমন্টাল সাময়ন্স 
অ্যান্ড েমরনি এর সামে DEC একটি পাোঁচ িেমরর 5.75 নমনলয়র্ মানকন র্ েলামরর অ্ংশীদ্ানরমত্ব 
প্রমিশ কমরমে। এই নিনর্ময়াগ পুর্িনযিহারম াগয উপাদ্ামর্র জর্য পুর্িনযিহারম াগয এিং িাজামর 
অ্যামেস চযামলঞ্জ উন্নি করমি একটি িযাপক পনরকল্পর্া উন্নয়মর্ সহায়িা করমি। স্থার্ীয় সরকামরর 
পুর্িনযিহারকারীরা িিন মামর্ পুর্িনযিহামরর রাজস্ব আয় হ্রাস পাওয়ার সম্মখুীর্ হমের্ এিং সংগৃহীি 
উপকরণগুনলর জর্য িাজার অ্যামেমসর অ্ভামির কারমণ িযয় িৃনদ্ধ স্টপময়মে। ESF-এর কাজ িজন য 
প্রনিমরাধ ও হ্রাস, পাশাপানশ এর অ্ংশীদ্ার নসরানকউজ নিশ্বনিদ্যালয় (Syracuse University)-এর 
স্টর্িৃমত্ব সরাসনর স্টেকমহাল্ডারমদ্র সামে জনেি একটি িযাপক সম্প্রদ্ায় প্রচার এিং জর্নশক্ষা 
প্রচারণার উপরও আমলাকপাি করমি। অ্র্যার্য প্রকমল্পর মমধয রময়মে "পুর্িনযিহারম াগয র্য় এমর্ 
োইমরাস উপাদ্ার্" স্ট মর্- নর্ম্ন স্টেনণর কাগমজর জর্য পুর্িনযিহারম াগয নিকল্প পুর্িনযিহামরর নিকল্প 
গমিষণা এিং উন্নয়র্,  ার মমধয রময়মে কমম্পানেং এিং রূপান্তমরর নিকল্প।  
  
ESF-এর অবেসার-ইর্-চাজন  স্টজাম্বসে এল রুম্বো িম্বলর্, "এই স্টকন্দ্র িজন য কমামি এিং স্টেমটর 
পুর্িনযিহার নশল্পমক পরু্রুজ্জীনিি করমি সাহা য করমি। এই প্রমচষ্টার অ্ংশ নহমসমি, ESF অ্েননর্নিক 
ইনঞ্জর্ নহমসমি নর্ধনানরি প্রমচষ্টার সামে নিনভন্ন স্টেট-নভনত্তক উমদ্যামগর আহ্বায়ক নহমসমি কাজ করমি, 
 া লযান্ডনেলস এর স্টচময় অ্মর্ক স্টিনশ কমনসংস্থার্ তিনর করমি। নিনভন্ন ESF অ্র্ুষদ্, কমী ও 
নশক্ষােীরা DEC, অ্র্যার্য SUNY কযাম্পাসসমূহ, নসরানকউজ নিশ্বনিদ্যালয় এিং অ্র্যার্য অ্ংশীদ্ারমদ্র 
সামে কাজ করমি। পনরমশমষ, লক্ষয হমে উপ িু সময় হমল এই স্টেট স্টকন্দ্রমক একটি জািীয় স্টকমন্দ্র 
রূপান্তর করা।"  
  
স্টোবর্ ব্রুক বিশ্ববিদোলয়    
DEC স্টোনর্ ব্রুক নিশ্বনিদ্যালময়র সামে 4.2 নমনলয়র্ মানকন র্ েলামরর অ্ংশীদ্ানরমত্ব প্রমিশ কমরমে, 
 ার মমধয পুর্িনযিহারম াগয ও িজন যগুনলর কঠির্ িজন য তিনশষ্টয ুি গমিষণা অ্ন্তভুন ি  া নিমেষণ কমর 
কীভামি এই উপাদ্ার্গুমলা আরও নিপণর্ম াগয উপাদ্ার্ তিনর করমি প্রনিয়াজাি করা হয়। 
একানধক পুর্িনযিহারম াগয সুনিধার সামে সহম ানগিার মাধযমম, নিশ্বনিদ্যালময়র গমিষকরা ও DEC 
স্টেট জমুে িিন মার্ পুর্িনযিহারম াগয কমনসূনচর দ্ক্ষিা, পাশাপানশ িজন য প্রিামহ োকা পদ্ামেনর ধরর্ 
নর্ধনারমণর জর্য কাজ করমি।  
  
নিনভন্ন িজন য কমম্পানজশমর্র উপলনি উন্নি করার পাশাপানশ, স্টোনর্ ব্রুক নিশ্বনিদ্যালয় স্টপৌরসভার 
জর্য একটি িযিহারকারী-িান্ধি অ্েননর্নিক নিমেষণ টুল কাজ করমি পরু্িনযিহার কমনসূচীর খরচ 



 

 

নর্ধনারণ, একক-নিম পরু্িনযিহামরর স্টক্ষমে নিষয়গুনলর গমিষণা পনরচালর্া এিং প্রেম আমদ্শ 
পুর্িনযিহার এিং িৃত্তাকার অ্েনর্ীনি নিমেষণ কমর। এই প্রকল্পগুনল পাোঁচ িেমরর স্টিনশ সময় ধমর 
অ্র্ুনষ্ঠি হমি এিং নর্উ ইয়কন  স্টেমটর জর্য উন্নি উপাদ্ার্ িযিস্থাপর্ার জর্য DEC-স্টক র্ীনি এিং 
অ্র্যার্য কা নিম উন্নয়মর্ সহায়িা করমি।  
  
স্টোবর্ ব্রুক বিশ্ববিদোলম্বয়র প্র ুবি ও সমাজ বিভাম্বগর সহ-প্রধ্ার্ তদন্তকারী ও গম্বিষণা 
সহম্ব াগী অধ্োপক স্টেবভে টর্ম্বজস, PhD িম্বলর্, "আমরা কীভামি িজন য সংিহ কনর িা িুঝার 
জর্য এই উপরকরণগুনল কীভামি পনরচালর্া করা  ায় িা নর্ধনারণ করার জর্য অ্পনরহা ন। নর্উ 
ইয়কন  স্টেট জমুে সংগৃহীি প্রকৃি িজন য প্রিাহ িণনর্া স্টটকসই উপাদ্ার্ িযিস্থাপর্া অ্জন মর্র জর্য 
আমামদ্র পুর্িনযিহার স্টপ্রািাম টিউর্ করার একটি গুরুত্বপূণন প্রেম পদ্মক্ষপ। আমরা িিন মামর্ কীভামি 
পুর্িনযিহার কনর এিং কী কী আমরা এখর্ও স্টেমল নদ্ই িার আরও ভামলা নচে নিকাশ হওয়ায় 
আমরা স্টেট জমুে স্টপৌরসভাগুনলর সামে েলপ্রসূ সহম ানগিার প্রিযাশায় রময়নে। আমামদ্র উৎসাহী 
নশক্ষােী গমিষকমদ্র কমীরা গি শরৎকাল ও িসমন্তর শুরুমি আমরা স্ট  প্রােনমক িাোই প্রমচষ্টা 
কমরনে িার উপর কম ার পনরেম কমরমে এিং  খর্ এটা আিার সম্ভি হমি িখর্ মাম  নেমর 
 াওয়ার জর্য উদ্িীি হময় আনে।"  
  
অ্ংশিহণকারী প্রনিটি SUNY সু্কলগুনল স্টেমটর EPF-এর মাধযমম িহনিল িহণ করমি। 2020-21 
সামলর িামজট EPF-এর 25 িেমরর ইনিহামস সমিনাচ্চ স্টটকসই িহনিল অ্িযাহি স্টরমখমে। উপরন্তু, 
স্টপৌর নরসাইনলং স্টপ্রািামমর জর্য EPF িহনিল 1.3 নমনলয়র্ মানকন র্ েলার স্টেমক 15.3 নমনলয়র্ 
মানকন র্ েলার িৃনদ্ধ স্টপময়মে। এই িামজট িনধনি পনলোইনরর্ একক িযিহামরর স্টের্া খাদ্য কমন্টইর্ার 
নিিরণ এিং িযিহার নর্নষদ্ধ কমর স্টেটিযাপী পনরমিশ দ্ষূণ কমামি গভর্নমরর ঐনিহানসক প্রমচষ্টার 
উপর নর্নমনি হময়মে। প্রস্তািটি পযানকং নপর্াটস নহমসমি পনরনচি িনধনি পনলোইনরর্ পযামকনজং 
উপকরণ নিনিও নর্নষদ্ধ কমর। এটি মানকন র্  ুিরামে স্টেটজমুে সিমচময় শনিশালী একটি নর্মষধাজ্ঞা 
হমি এিং 1 জার্য়ুানর, 2022 িানরখ স্টেমক কা নকর হমি।  
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