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ট্রাম্প প্রোসম্বর্র বর্মনল িাযু বিবি ছাম্ব়ের বিষম্বয গভর্নর কুওম্বমা, গভর্নর ইর্বি এিং গভর্নর 

বর্উসম্বমর বিিৃবি  
  

যার্িাহর্ দষূণ থেম্বক িাম্বদর কবমউবর্টিম্বক রক্ষা করম্বি বর্মনল িািাস বিবির আওিায থেট 
িাম্বদর অবিকার রক্ষায প্রবিশ্রুবিিদ্ধ  

  
মাবকন র্ যুক্তরাম্বের জলিাযু থজাম্বটর সহ-সভাপবিরা থেম্বটর অবিকাম্বরর উপর প্রোসম্বর্র 

আক্রমম্বণর প্রবিবক্রযা জাবর্ম্বযম্বছ  
  

  
দ্বিপাদ্বিক মাদ্বকি ন যুক্তরাষ্ট্র জলবাযু জজাটের সহ-সভাপদ্বির দাদ্বযত্ব পালনকারী গভনির অ্যানু্ড্র কুওটমা 
(দ্বনউ ইযকি), জজ ইনদ্বি (ওযাদ্ব িংেন) এবিং গযাদ্বভন দ্বনউসম (কযাদ্বলট াদ্বনিযা) আজ প্র াসটনর 
মওকু  - যা জেেগুটলাটক আটরা কট ার দ্বনগিমন মান দ্বনর্িারণ করটি সিম কটর - প্রিযাহার 
করার চূডান্ত দ্ববদ্বর্ প্রণযটনর প্রটচষ্টার জবাটব দ্বনম্নদ্বলদ্বিি দ্বববদৃ্বি জাদ্বর কটরন। "জাদ্বির শুদ্ধ গাদ্বডর 
প্রদ্বিশ্রুদ্বি" এর মার্যটম একটি  দ্বক্ত ালী জািীয মানটক সমর্িন করার জনয একসাটর্ কাজ করার 
প্রটচষ্টার জ াষণা দ্বদটয 9 জলুাই, মাদ্বকি ন জলবাযু জজাটের সদসযরা একটি দ্বববৃদ্বি জাদ্বর কটরন। 
  
"জলবাযু পদ্বরবিি ন জমাকাটবলায প্রদ্বিশ্রুদ্বিবদ্ধ 25 জন গভনিটরর একটি দ্বিদলীয জজাে - মাদ্বকি ন 
যুক্তরাষ্ট ক্লাইটমে জজাটের সহ-সভাপদ্বি দ্বহটসটব আমরা আমাটদর অ্দ্বর্বাসীটদর যানবাহন দষূণ জর্টক 
রিা করার জনয দ্বনমিল বাযু দ্ববদ্বর্র আওিায 40 বছর র্টর আমাটদর জয অ্দ্বর্কারগুটলাটক র্ারণ 
কটরদ্বছ জসগুটলা প্রিযাহাটরর প্রটচষ্টায প্র াসটনর আজটকর জ াষণার িীব্র দ্ববটরাদ্বর্িা করদ্বছ। এটি 
জকবল কযাদ্বলট াদ্বনিযাটিই নয, িদ্বিকারক দষূণ জর্টক দ্বকভাটব িাটদর দ্বনজস্ব কদ্বমউদ্বনটিটক রিা 
করটব িা জবটছ জনওযার জিটে সকল জেটের স্বার্ীনিাটিও প্রভাব জ লটব।  
  
এই পদটিপ জদট র অ্নযিম জসরা জলবায ুও দ্বনমিল বাযু কমিসূদ্বচটক িদ্বিগ্রস্থ কটর এবিং জভাক্তা, 
আমাটদর পদ্বরটব  এবিং আমাটদর স্বাটস্থযর উপর আক্রমণ কটর। এটি বাযু দষূণ বাদ্বডটয িুলটব, 
পাটে আমাটদর অ্দ্বর্বাসীটদর বযয আটরা বৃদ্বদ্ধ করটব এবিং দ্বনজস্ব দ্বনগিমন হ্রাস লিযমাো পূরটণ 
জজাটের জেেগুটলাটক এবিং জলবাযু সিংক্রান্ত অ্িযন্ত গুরুত্বপূণি পদটিপ গ্রহটণ সীমাবদ্ধিা সৃদ্বষ্ট করটব।  
  
আমরা আমাটদর অ্দ্বর্কার রিার প্রদ্বিটরার্ অ্বযাহি রািব, এবিং জজাটের সদসয নয এমন জেে, 
গাদ্বড দ্বনমিািা, স্বাস্থয সম্প্রদায এবিং অ্নযটদরটক শুদ্ধ গাদ্বডর অ্র্িননদ্বিক, পদ্বরটব গি এবিং জনস্বাস্থয 
সুদ্ববর্াগুটলাটক বহাল রািার জনয আমাটদর সাটর্ কাজ করার আহ্বান জানাব।"  

https://protect2.fireeye.com/url?k=ba6bc4dc-e64dfce2-ba693de9-000babda0031-53cf97c33559d4f6&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.usclimatealliance.org%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=40131390-1c352bae-4011eaa5-000babda0031-bcf02a06ddf0d51d&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.usclimatealliance.org%2Fpublications%2Fcleancarsstatement
https://protect2.fireeye.com/url?k=40131390-1c352bae-4011eaa5-000babda0031-bcf02a06ddf0d51d&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.usclimatealliance.org%2Fpublications%2Fcleancarsstatement


 

 

  
###  

  
 

অ্দ্বিদ্বরক্ত ির্য পাওযা যাটব এিাটন www.governor.ny.gov 
দ্বনউইযকি  জেে | এদ্বিদ্বকউটিভ জচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আনসাবস্ক্রাইব করুন 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=c10ef0f8-9d28c8c6-c10c09cd-000babda0031-48941652b459a759&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES61A07BC312AB85C485258479005AD51A00000000000000000000000000000000

