
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা অোলিোবর্র দবিণ প্রাম্বে লোন্ডমাম্বকন র িাতাম্বের মার্ গম্বিষণার ফলাফল 
ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
প্রথম োবরর, কবমউবর্টি বভবিক বিজ্ঞাবর্ক গম্বিষণা বির্িম্ব়েন্ট এজরা ঘপ্রবন্টে (Ezra Prentice) 
ঘ ামে এর কাম্বে িা়ুে দষূম্বণর েিম্বেম্ব়ে িড় প্রদা়েক ব ম্বেম্বি স্থার্ী়ে ট্রাকগুবলম্বক বেবিত কম্বরম্বে  

  
িা়ুেদষূণ কমাম্বত ঘেট ও স্থার্ী়ে ে ম্ব াগীরা িদম্বিিগুবল ঘ াষণা কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্যালব্যানর্র দনিণ প্রামের কনমউনর্টি এব্ং র্তুর্ স্টেট-পনরচানলত 
কমনকামেরউপর একটি অ্তযাধুনর্ক ব্াতামের গুণগত মার্ গমব্ষণার ফলাফল স্ট াষণা কমরমের্। 
এর্ভায়রর্মমন্টাল জানেে কনমউনর্টিমত ব্াতামের গুণগত মামর্র উপর প্রভাব্ স্টফমল এমর্ েম্ভাব্য 
নর্গনমর্ উৎে স্টেমর্- স্টের্ ও োর্ব্াহর্ মলূযায়র্ করমত গভর্নর কুওমমা পনরচানলত নর্উ ইয়কন  
স্টেট নিপাটন মমন্ট অ্ব্ এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশর্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC) 2017 োমল একটি গমব্ষণা শুরু কমর। উপরন্তু, গভন র্র স্ট াষণা কমরনেমলর্ 
স্টে প্রশমর্ ব্যব্স্থা DEC স্টেট পনরব্হণ দপ্তর (Department of Transportation, DOT), 
অ্যালব্যানর্ নেটি এব্ং অ্যালব্যানর্ আব্াের্ কততন পমির েমে েমন্বয় কমর ব্াস্তব্ায়র্ করমে; এই 
ব্যব্স্থাগুনলর মমধয রময়মে োকগুনলর রুট পরীিা করা, রাস্তাগুনল পুর্রায় েংস্কার করা, অ্র্যার্য 
প্রমচষ্টার মমধয ব্ানেন্দামদর অ্ভযেরীণ ব্ায়ু দষূমণর প্রকট কনমময় আর্া।  
  
"নর্উ ইয়কন  স্টেমটর নব্নভন্ন প্রামের ব্ানেন্দামদর ব্াতামের গুণমার্ এব্ং অ্র্যার্য পনরমব্শগত স্বাস্থয 
েমেযা স্টমাকামব্লায় কােনকরী পদমিপ গ্রহণ করমে এব্ং অ্যালব্যানর্ দনিণ প্রােও এই পনরকল্পর্ার 
ব্াইমর র্য়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্বল্প স্টময়ামদ এই উদ্ভাব্র্ী র্তুর্ গমব্ষণা আমামদর তথ্য 
প্রদার্ কমর স্টে, োক দষূণকারী জর্মগাষ্ঠীর এক্সমপাজার কমামত র্তুর্ ব্যব্স্থা ব্াস্তব্ায়র্ করমত হমব্ 
এব্ং দী ন স্টময়ামদ এটি স্টেটজমুে অ্র্যার্য কনমউনর্টির জর্য একটি মমিল নহমেমব্ কাজ করমব্ 
কারণ আমরা েব্ার জর্য একটি স্বচ্ছ ও েব্ুজ নর্উ ইয়কন  ততনর করার প্রমচষ্টায় অ্গ্রের হই।"  
  
"এই প্রথ্ম কনমউনর্টি চানলত তব্জ্ঞানর্ক গমব্ষণায় অ্যালব্যানর্র দনিণ প্রাে এলাকায় ব্াতামের 
মামর্র গুরুত্বপূণন নব্ষয়টি উমেখ করা হময়মে", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘ ােুল িম্বলর্। "এই 
গমব্ষণার ফমল, এই স্টেট স্থার্ীয় স্টেকমহাল্ডারমদর োমথ্ এই নব্ষময় উমেমগর কথ্া জার্ামর্ার 
পনরকল্পর্া কমর এব্ং এই এলাকায় ব্াতামের গুণগত মামর্র উপর স্টর্নতব্াচক প্রভাব্ হ্রাে কমর। 
স্থার্ীয় অ্নধব্ােীমদর জর্য জর্স্বাস্থয উন্নয়র্ এব্ং একটি পনরচ্ছন্ন ও েব্ুজ পনরমব্শ প্রনতষ্ঠায় আমরা 
দষূণ কমামত চাই।"  

https://www.dec.ny.gov/docs/air_pdf/albanysouthendreport.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/air_pdf/albanysouthendreport.pdf


 

 

  
DEC গমব্ষণাটিমক একটি মমিল নহমেমব্ পনরকল্পর্া করমের্ ো স্টেটজমুে অ্র্যার্য কনমউনর্টি মমধয 
প্রনতনলনপ করা স্টেমত পামর। গমব্ষণার েময়, DEC 15 মাে ধমর কনমউনর্টির োমথ্  নর্ষ্ঠভামব্ 
কাজ কমর স্টকৌশলগত স্থামর্ ব্াতামের মামর্র নিট-স্টলমভল পনরমাপ েংগ্রহ কমর এব্ং আব্হাওয়া 
এব্ং উৎে কােনকলামপর নহোব্ করার জর্য ধারাব্ানহকভামব্ এক ব্েমরর স্টব্নশ েময় কােনক্রম 
পনরচালর্া কমরমের্। DEC গমব্ষক এব্ং গমব্ষণা পনরচালর্াকারী অ্ংশীদারমদর েমনন্বত কমর এমর্ 
একটি নভনিও পাওয়া োমচ্ছ এখামর্।  
  
2017 এব্ং 2018 োমল পনরচানলত, গমব্ষণাটি আর্ুমানর্ক 260  ণ্টার ব্যাকপযাক এয়ার মনর্টনরং 
অ্েভুন ক্ত কমরনেল স্টেখামর্ DEC গমব্ষকরা স্টপামটন ব্ল মনর্টর ব্যব্হার কমর 6,480  ণ্টা ধমর 780 
মাইল স্টহেঁমটনেমলর্। গমব্ষকরা এই এলাকা নদময় োতায়াত করা োর্ব্াহমর্র স্টমাট 8,570টি েনব্ 
তুমলনেমলর্, 70,000  ণ্টা পেনমব্িণমলূক তথ্য েংগ্রহ কমরনেমলর্ এব্ং 100টিরও স্টব্নশ স্থামর্ 
স্টব্র্নজর্ র্মুর্া েংগ্রহ কমরনেমলর্। পাশাপানশ, স্টেট পনরব্হর্ দফতর 4,400  ণ্টার োনফক 
নব্ষয়ক তথ্য েংগ্রহ কমরনেমলর্।  
  
গমব্ষণায় স্টদখা স্টগমে, অ্যালব্ানর্ ব্ন্দমর কােনক্রমমর ব্দমল স্থার্ীয় োনফক স্টথ্মক আমরা পাটিন কুমলট 
মযাটার আেমে এব্ং গানের ও স্টপাটন  নশনপং পনরব্হমর্র স্টথ্মক নর্গনমর্ স্থার্ীয় োর্জমটর তুলর্ায় খুব্ 
কম। এরপর এই গমব্ষণাটি স্থার্ীয় োনফক দষূণমদর উপর মমর্ামোগ প্রদার্ কমরনেল। DEC নদমর্র 
নব্নভন্ন েময় নিপাটন মমন্ট অ্ব্ োন্সমপাটন  (DOT)-এর োনফক তথ্য নব্মেষণ কমর স্টদখা োয়, েখর্ 
দনিণ পালন নিমট োর্ব্াহমর্র ভনলউম স্টব্নশ নেল এব্ং কনমউনর্টি মনর্টর স্টথ্মক তথ্য পেনামলাচর্া 
কমরনেল ো স্টদনখময়নেল োকগুনল এজরা স্টপ্রনন্টে স্টহামে এর স্টব্নশরভাগ োনফক দষূমণর জর্য দায়ী। 
োমনগ্রকভামব্, তথ্য স্টদখামচ্ছ স্টে োনফক দষূণকারী দনিণ প্রামের েব্নত্র অ্মপিাকত ত ইউনর্ফমন, এজরা 
স্টপ্রটিে োো এব্ং োকগুনল োনফক দষূণকারীমদর মমধয েব্মচময় স্টব্নশ অ্ব্দার্ রাখমে েখর্ এজরা 
স্টপ্রনন্টমের দনিমণ অ্ব্নস্থত ব্যব্ো এব্ং অ্র্যার্য নক্রয়াকলাপগুনল স্টথ্মক চলাচল কমর  
  
বিিাটন ম্বমন্ট অি এর্ভা়েরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, ঘিবেল ঘেম্বগাে িম্বলর্, "গভর্নর 
কুওমমার স্টর্তত মত্বর মাধযমম এব্ং স্টেমটর পনরমব্শ রিা তহনব্ল স্টথ্মক 500,000 মানকন র্ িলামরর 
নব্নর্ময়াগ োরা DEC অ্যালব্ানর্ দনিণ প্রাে এলাকায় জর্স্বাস্থয রিায় প্রথ্ম ব্ামরর মমতা একটি 
গমব্ষণা েম্পন্ন কমর। স্থার্ীয় অ্নধব্ােীমদর অ্ংনশদারী কমর গমব্ষণাটি এই এলাকায় ব্াতামের 
গুণমার্ েম্পমকন  ভাল ধারণা প্রদার্ করমে এব্ং স্টেটজমুে এর্ভায়রর্মমন্টাল জানেে কনমউনর্টির 
ব্াতামের গুণমার্ রিায় ভনব্ষযত উমদযাগমক োহােয করমব্।"  
  
গমব্ষণাটি দষূণকারীমদর মলূযানয়ত কমরমে, স্টব্র্নজর্ এব্ং নিমজল নর্গনমর্েহ এব্ং এই কনমউনর্টির 
স্টমাব্াইল উৎমের োমথ্ প্রাথ্নমকভামব্ েুক্ত পাটিন কুমলট দষূণগুনলর েম্পমকন  অ্ভূতপূব্ন মাত্রা েংগ্রহ কমর 
এব্ং গানের প্রকারগুনল আরও মূলযায়র্ করার েমে স্টব্নশ নর্গনমর্। স্টমাব্াইল েূমত্র েুক্ত পাটিন কুমলট 
দষূণকারী এজরা স্টপ্রনন্টে-এ র্জরদানর চানলময় োমচ্ছর্। এই গমব্ষণার অ্ংশ নহমেমব্ অ্যালব্ানর্ 
নব্শ্বনব্দযালময়র (University of Albany) নব্জ্ঞার্ ও প্রেুনক্ত এনি স্টপ্রাগ্রামমর নমিল ও হাই সু্কল 
নশিাথ্ীরা DEC নব্জ্ঞার্ীমদর েমে ব্াতামের গুণগত পনরমাপ েংগ্রহ কমর।  
  

https://www.youtube.com/watch?v=7v0lijpDeE4&feature=youtu.be


 

 

এই গমব্ষণার ফমল ইমতামমধয অ্যালব্ানর্ নেটি নিপাটন মমন্ট অ্ব্ স্টজর্ামরল োনভন মেে (Department of 
General Services, DGS)-স্টক নর্মদনশ নদময়মের্ দনিণ পালন নিট ব্যব্হার কমর নেটির োর্ব্াহর্ 
নর্নষদ্ধ করার নর্মদনশ নদময়মে নর্য়নমত নর্ধনানরত কঠির্ ব্জন য নপকআপ এব্ং রাস্তার পনরষ্কার ব্যতীত।  
  
মূল গম্বিষণার ফলাফল  
এজরা স্টপ্রনন্টে কনমউনর্টি োক দষূণকারীমদর োরা োমঞ্জেযহীর্ভামব্ প্রভানব্ত হয়। এই গমব্ষণায় 
স্টদখা স্টগমে, এজরা স্টপ্রনন্টে স্টহামে এর দনিণ পালন নিমট োক দষূণকারী দনিণ প্রামের অ্ব্নশষ্ট 
জর্মগাষ্ঠীর তুলর্ায় স্টব্নশ। স্টপামটন ব্ল এয়ার মনর্টনরং দনিণ পালন নিমটর পূব্ন নদমক এব্ং রাস্তার 
আমরা কাোকানে স্টকন্দ্রীকরণ খুেঁমজ স্টপময়মে। োনফক দষূণকারী স্টকন্দ্রীকরণ অ্র্যার্য কমমেমক্সর 
তুলর্ায় তুলর্ামলূকভামব্ অ্র্ুরূপ এব্ং রাস্তা স্টথ্মক প্রায় 250 ফুট নর্মচ ব্যাকগ্রাউন্ড স্তমর ড্রপ কমর। 
এজরা স্টপ্রনন্টে এব্ং স্টকাম্পযানরের্ স্টরাি (অ্যালব্ানর্র দনিণ ব্ুমলভািন )-এর স্টমাট োনফক ভনলউম 
একই রকম, এজরা স্টপ্রনন্টে প্রায় েয় ব্ার োমকর ভনলউম স্টপময়মে।  
  
স্টব্র্নজর্ েযাম্পনলং অ্পামরশর্ কাোকানে উচ্চতর মাত্রা পায় ো স্টপেল এব্ং স্টপমোনলয়াম পণয 
েংরিণ এব্ং হস্তাের কমর এব্ং কনমউনর্টি মনর্টর স্টপাটন  কােনক্রম স্থার্ীয় স্টব্র্নজর্ স্টকন্দ্রীকরমণ 
অ্ব্দার্ স্টদখায়। শহুমর এলাকায় অ্র্যার্য DEC স্টর্টওয়াকন  মনর্টমরর তুলর্ায় অ্যালব্ানর্ কাউনন্ট 
স্বাস্থয নব্ভামগর কাোকানে মনর্টমর স্টব্র্নজর্ স্টকন্দ্রীকরণ নকেুটা স্টব্নশ। অ্যালব্ানর্ মনর্টমরর তুলর্ায় 
এজরা স্টপ্রনন্টে-এ স্টব্র্নজর্ স্টকন্দ্রীকরণ কম কারণ অ্যালব্ানর্ মনর্টর স্টপেল ও স্টপমোনলয়াম 
টানমনর্ামলর স্টচময় প্রায়শই নর্ম্নমুখী।  
  
বিিাটন ম্বমন্ট অি ঘ লথ (Department of Health, DOH)-এর স্বাস্থে বিষ়েক ফলাফল ি নাম্বলাের্া  
এজরা স্টপ্রনন্টে কনমউনর্টি-স্টত স্বাস্থয েংক্রাে উমেমগর কথ্া জানর্ময় স্বাস্থয নব্ষয়ক ফলাফল নর্ময় 
স্টেট নিপাটন মমন্ট অ্ব্ স্টহলথ্ েমীিা চালায়। পেনামলাচর্াটি ব্ায় ুদষূণ েংক্রাে ফলাফমলর উপর 
আমলাকপাত কমর এব্ং জরুনর নব্ভাগ মূলযায়র্ কমর এব্ং 2005-2015 োল পেনে হােপাতামল 
ভনতন র তথ্য আমলাকপাত কমর। দনিণ প্রামের শ্বােেমের এব্ং অ্র্যার্য স্বাস্থয ফলাফমলর হার অ্র্ুরূপ 
জর্েংখযাগুনলর োমথ্ নেটির আমশপামশর এলাকার োমথ্ তুলর্া করা হময়নেল। ক্রনর্ক অ্ব্িানিভ 
পালমমার্ানর নিনজজ, তীব্র ব্রংকাইটিে এব্ং হােঁপানর্, স্টেইোমথ্ উচ্চ রক্তচাপ এব্ং িায়ামব্টিেেহ 
শ্বােেমের ফলাফমলর হার আব্নর নহল/ওময়ে নহল আমশপামশর তুলর্ায় দনিণ প্রামে স্টব্নশ নেল। 
েখর্ স্বাস্থয নব্ষয়ক ফলাফমলর হামরর পাথ্নকয দইু কনমউনর্টির মমধয এক্সমপাজার পাথ্নমকযর পরামশন 
স্টদয়, তারা কারণ এব্ং প্রভাব্ প্রমাণ করমত র্া পারার কারমণ ব্যনক্ত স্তমরর ঝুেঁ নকর কারণগুনল 
নব্মব্চর্ায় স্টর্ওয়া হয়নর্। োইমহাক, এই ফলাফল এজরা স্টপ্রনন্টে এলাকায় ব্ায়ু দষূণ কমামত পদমিপ 
গ্রহণ েমথ্নর্ কমর।  
  
বর্উ ই়েকন  ঘেম্বটর স্বাস্থে বিষ়েক কবমের্ার িা.  াও়োিন  জকুার িম্বলর্, "নব্শুদ্ধ ব্াতাে নজপ 
স্টকাি োরা নর্ধনারণ করা উনচত র্য় এব্ং নব্মশষত আমামদর েব্মচময় দবু্নল আশপামশর অ্ঞ্চলগুনলমত 
েযানফক এব্ং নশমল্পর ব্তনদ্ধ োরা েতষ্ট িনতকারক নর্গনমর্ কমামর্ার জর্য পদমিপগুনল গ্রহণ করা 
উনচত। গভর্নর কুওমমার নর্মদনশর্ায় অ্যালমব্নর্র দনিণ প্রামে পনরচানলত ব্ায়রু গুর্গতমামর্র এই 
গমব্ষণা ব্ায়ু দষূণ স্টমাকামব্লা এব্ং ব্ানেন্দামদর স্বাস্থয ও জীব্র্োত্রার মার্ উন্নয়মর্র প্রমচষ্টামক 
উন্নত করমত েহায়তা করমব্।"  



 

 

  
িা়ুে দষূণ ও এক্সম্বিাজার কমাম্বত র্তুর্ িদম্বিি  
গভর্নর কুওমমার পনরচানলত গমব্ষণা ও নর্দন মশর্ার ফলাফল নহমেমব্ এব্ং স্টেট এমজনন্সগুনল স্থার্ীয় 
কমনকতন ামদর োমথ্ েমন্বয় কমর োক দষূণকারীমদর োমথ্ কনমউনর্টির েংস্পশন কনমময় আর্ার স্টিমত্র 
র্তুর্ পদমিপ গ্রহণ করমে।  

• দনিণ প্রামের মমতা এর্ভায়রর্মমন্টাল জানেে কনমউনর্টির উপর স্টফাকাে স্টরমখ DEC এিং 
DOT ঘভালেও়োম্বগর্ ঘেম্বটলম্বমন্ট এিং অর্োর্ে বরম্বোেনগুবল ঘথম্বক িবরস্কার ট্রাম্বক 
ঘেটজমু্বড় অথনা়েম্বর্র জর্ে 20 বমবল়ের্ িলার েরিরা  করম্বে। ব্হমরর নর্গনমর্মক হ্রাে 
করমত পামর এমর্ উপায়গুনল মূলযায়মর্র জর্য DEC নচনিত োক ব্হমরর োমথ্ও কাজ 
করমে। ভনব্ষযমত প্রকল্পগুনল োর্নজট, সু্কল এব্ং পযারাোনন্সট ব্ােগুনলমক স্টেটজমুে 
প্রনতস্থাপমর্র জর্য DEC অ্নতনরক্ত 52.4 নমনলয়র্ মানকন র্ িলার ব্রাদ্দ কমরমে।  

• DEC দনিণ পালন নিমট উচ্চ নর্গনমর্কারী োকগুমলামক এর্ম্বফােনম্বমন্ট ঘেক করম্বে এিং 
জবরমার্া আম্বরাি করম্বে।  

• র্তুর্ অ্তযাধুনর্ক েরঞ্জাম ব্যব্হার কমর, প্রময়াগনব্নধ অ্র্ুেরণ কমর এব্ং েথ্ােথ্ভামব্ 
গযামলানলর্ এব্ং স্টপমোনলয়াম হযান্ডনলং েুনব্ধাগুনলমত DEC ক্রমাগত বলক বেবিতকরণ 
িবরদেনর্ িবরোলর্া করম্বে, তারপমর েথ্ােথ্ভামব্ প্রময়াগ করা হমব্। DEC-এর 
স্টরর্নেলায়ামর ঐ েরঞ্জাম ব্যব্হার কমর নচনিত নলকগুনল স্টমরামত করমত গযামলানলর্ ও 
স্টপমোনলয়াম টানমনর্াল প্রময়াজর্ নেল।  

• ইজরা স্টপ্রনন্টমের নর্কটব্তী অ্ঞ্চল স্টথ্মক োমকর জর্য রুটগুমলা পরু্ঃেংস্কার করমত DOT 
অোলিবর্ বেটির োম্বথ েমন্ব়ে কম্বর ঘিাটন  অি অোলম্বিবর্র অভেেম্বর োরটি রাস্তা িরু্রা়ে 
ঘেবণিদ্ধ কম্বরম্বে।  

• োউথ্ পালন নিট এব্ং োক েযানফমকর েম্ভাব্য নব্কল্প পথ্গুনলর শহমরর অ্ব্যাহত মূলযায়মর্র 
েমথ্নমর্ েরােনর ইনঞ্জনর্য়ানরং েহায়তােহ DOT অোলিাবর্ বেটিম্বত প্র ুবিগত ে া়েতা 
প্রদাম্বর্র জর্ে প্রবতশ্রুবতিদ্ধ।  

• স্টময়র অ্নফে দনিণ প্রামে এব্ং এর নর্কটব্তী স্টব্শ কময়কটি ব্ানণনজযক প্রনতষ্ঠামর্র মাধযমম 
ক্রমাগত ট্রাক ট্রোবফম্বকর ঘস্বচ্ছাম্বেিী ঘেবণিদ্ধতাম্বক েমবন্বত করম্বত ঘম়ের অবফে ে া়েতা 
কম্বর। েযানফক পেনমব্িণ স্টদখায় স্টে এই প্রমচষ্টাগুনল োউথ্ পালন নিমট োক এব্ং ব্ামের 
েযানফক 30 শতাংশ কনমময়মে।  

• ঘম়ের অবফে বেটি অি ঘজর্াম্বরল োবভন ম্বেম্বের অোলিাবর্ বিভাগম্বক বর়্েবমতভাম্বি 
বর্র্নাবরত কঠির্ িজন ে তুম্বল ঘফলম্বত এিং রাস্তা িবরষ্কার িেতীত োউথ িালন বিম্বটর গাবড় 
িেি ার বর্বষদ্ধ করার বর্ম্বদন ে বদম্ব়েম্বে। নিপাটন মমন্ট অ্ব্ স্টজর্ামরল োনভন ে (DGS) োউথ্ 
পালন নিট কনরমিার ব্রাব্র ধূনলকণা জমম োওয়া কমামত েহায়তার জর্য একটি রাস্তা 
পনরষ্কামরর ভযাকুয়াম অ্জন র্ কমরমে। স্টময়র কযানথ্ নশহার্ অ্নতনরক্ত তথ্য েরব্রামহ েহায়তার 
জর্য DEC এব্ং স্থার্ীয় পনরব্হর্ েংস্থাগুনলর মমধয তব্ঠমকর েুমোগ কমর নদময় স্টেমটর 
প্রমচষ্টামক েহায়তা কমরমের্।  

• এই গমব্ষণা স্টথ্মক স্টেট জমুে অ্র্যার্য কাোকানে রাস্তা এব্ং এর্ভায়রর্মমন্টাল জানেে 
কনমউনর্টিগুনলমত েযানফক দষূণ কমামত ইজরা স্টপ্রনন্টমে DEC ট্রোবফক-েম্পবকন ত 



 

 

দষূণকারীম্বদর বর্রীিণ অিো ত ঘরম্বে জ্ঞার্মক অ্নভমোনজত ও স্থার্াের করার উপায়গুনল 
মূলযায়র্ কমর।  

• অোলম্বিবর্ আিাের্ কততন িি (Albany Housing Authority, AHA)ট্রাবফক দষূণকারী 
িাবেন্দাম্বদর অভেেরীণ এক্সম্বিাজার কবমম্ব়ে বদম্বচ্ছ। AHA এই ব্েমরর শুরুর নদমক, োউথ্ 
পালন নিমটর নর্কটব্তী ব্ােস্থার্গুনল নদময় শুরু কমর ব্াইমরর নদমক অ্গ্রের হময় প্রময়াজর্ 
অ্র্ুোমর স্টপশাদানরমত্বর োমথ্ উইর্মিা এয়ার কনন্ডশর্ার েরব্রাহ করমে। AHA 
অ্যাপাটন মমন্টগুনলমত প্রমব্শ করা স্টথ্মকই মুল শীতাতপ নর্য়েমণর কােনকানরতার মমতা দষূণ 
কমামর্ার অ্র্যার্য স্টকৌশলগুনলর মলূযায়র্ করমে। AHA অ্ভযােরীণ ব্ায়ুর মামর্র োমথ্ 
েংনেষ্ট েমচতর্তা ও নশিা ব্ানেময় তুলমত স্টহলথ্মকয়ার অ্ংশীদারমদর োমথ্ প্রনতটি ব্ানেমতই 
পরামশন প্রদার্ করা ব্ানেময় তুলমব্।  

• স্টকৌশলগত নর্রের্গুনল উন্নত করমত এব্ং োমনগ্রক পন্থাগুনলর ব্াস্তব্ায়র্ নর্নিত করার 
DEC ঘম়ের অবফে ও AHA একটি ও়োকন গ্রুি িবরোলর্া করম্বে। ওয়াকন গ্রুপটি রাস্তার 
পামশর প্রনতব্ন্ধকতাকারী স্টেমর্- কােনকরী েব্ুজ স্টদয়ালগুনলর কােনকানরতা মূলযায়র্ করমব্।  

  
DEC-এর ব্ের স্টময়াদী গমব্ষণা স্টেমটর পনরমব্শ রিা তহনব্মলর মাধযমম 500,000 মানকন র্ িলার 
েহায়তাপ্রাপ্ত হমলা দনিণ প্রামে একটি ব্ােনত পবূ্নব্তী প্রমচষ্টা। 2014 োমল DEC একটি এয়ার 
নিনর্ং গমব্ষণা চালু কমরনেল এব্ং 2015 - 2017 োমল হাইমড্রামজর্ োলফাইমির জর্য ব্ায়ুর মার্ 
পেনমব্িণ এব্ং 2015 োমল নব্দযমার্ মনর্টনরং স্টর্টওয়াকন টির কনমউনর্টিমত ব্ায়ুর নব্ষাক্ততা মনর্টর 
স্টোগ কমরমে। DEC তার অ্পামরশর্ ইমকা-স্টকায়ানলটির অ্ংশ নহমেমব্ কনমউনর্টিমত ব্নধনত োর্ব্াহর্ 
এব্ং েুনব্ধা পনরদশনর্ পনরচালর্া কমরমে।  
  
এনপ্রল 2017 তানরমখ কযানপটাল নিনিি োন্সমপামটন শর্ কনমটি এজরা স্টপ্রনন্টে স্টহামমে োউথ্ পালন 
নিট ধমর োক েযানফমকর নর্দশনর্গুনল নর্ময় গমব্ষণা এব্ং নব্মেষণ কমরমে। ফলাফলগুনল গমব্ষণা 
এলাকার ব্ানেন্দামদর উপর োক েযানফমকর স্টর্নতব্াচক প্রভাব্ কমামর্ার লমিয েম্ভাব্য স্টকৌশলগুনল 
উন্নত করমত ব্যব্হৃত হময়নেল।  
  
বেম্বর্টর বর্ল ঘেজবলর্ িম্বলর্, "আনম এজরা স্টপ্রনন্টে কনমউনর্টির ব্ায়ুর গুণমার্ এব্ং োক 
দষূণকারীমদর প্রেমে েমেযাগুনল নচনিত করমত এব্ং েমাধার্ খুেঁমজ স্টপমত গভর্নর কুওমমা এব্ং 
নিপাটন মমন্ট অ্ব্ এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশমর্র পাশাপানশ স্থার্ীয় ব্ানেন্দামদর মাধযমম ইর্পুট 
স্টর্ওয়া পদমিপগুনল স্টদমখ েন্তুষ্ট। স্টকৌশলগতভামব্ আমশপামশর এলাকা স্টথ্মক োকগুনল নররুটিং 
ইমতামমধয োক এব্ং ব্ামের েযানফক 30 শতাংশ কনমময়মে। এজরা স্টপ্রনন্টে এর আশপামশর ব্ায়ু 
এব্ং েযানফক দষূণকারীমদর অ্ব্যাহত পেনমব্িণ ব্ায়রু গুণমার্ উন্নত করমত এব্ং দষূণ হ্রাে করমত 
পামর।"  
  
অোম্বেেবল ঘমোর জর্ টি. মোকম্বিার্াল্ড III িম্বলর্, "োউথ্ এন্ড এয়ার স্টকায়ানলটি োনি 
ফলাফলগুনল পরব্তী প্রমরাচক ধাপগুনলমক অ্েভুন ক্ত কমর স্টেট, স্থার্ীয় এব্ং কনমউনর্টি অ্ংশীদানরমত্বর 
নভনিমত নর্নমনত হমব্ এব্ং স্টেটি এই প্রনক্রয়াটিমক পনরচানলত কমরমে। আনম নর্নিত স্টে এই অ্যাকশর্ 
আইমটমগুনল ব্াস্তব্ানয়ত হওয়ার োমথ্ োমথ্ েমীিায় উৎোনহত করা কনমউনর্টির েম্পতক্ততা অ্ব্যাহত 



 

 

থ্াকমব্। আমামদর ব্ানেন্দামদর স্বাস্থয ও েুরিা হমলা েব্নজর্ীর্ এব্ং প্রময়াজর্ীয় েুরিা ব্যব্স্থা রময়মে 
নক র্া তা নর্নিত করার জর্য আনম কাজ চানলময় োব্।"  
  
অোম্বেেবল েদেে িোবট্রবে়ো ফাব  িম্বলর্, "স্থার্ীয় েযানফক এব্ং োক নর্ঃেরমণর ফমল ব্েমরর 
পর ব্ের ধমর অ্যালব্যানর্র োউথ্ ইন্ড এর আশপামশর ব্ানেন্দারা নর্ম্নমামর্র ব্ায়ু এব্ং দষূণ েহয 
কমরমের্। আনম নিপাটন মমন্ট অ্ব্ এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশর্ এব্ং গমব্ষণার েচূর্াকারী 
গভর্নরমক এই পনরমব্শগত নব্মব্চর্া েমেযার স্টমাকামব্লায় অ্যালমব্নর্ নেটি নর্ময় কাজ কমর অ্থ্নব্হ 
পদমিপ গ্রহমণর জর্য োধবু্াদ জার্াই। োমকর রুট, স্থার্ীয় োনফক রুটমক পরু্নর্নমদনশ করার জর্য 
স্টেমটর োরা কােনক্রম নর্য়েণকতন ার স্ট ানষত এব্ং অ্র্যথ্ায় গমব্ষণার ফলাফমলর নভনিমত স্ট ানষত 
ব্হু কমনকাে দনিণ-পূমব্নর অ্মর্ক ব্ানেন্দামদর জর্য গত কময়ক ব্েমর ো পনরমব্শগত নব্মব্চর্ার 
নব্ষয় হময় দােঁনেময়মে তা েংমশাধর্ করার প্রনতশ্রুনত স্টদখায়।"  
  
অোলম্বিবর্ কাউবন্ট এবক্সবকউটিভ িোবর্ম্ব়েল বি. মোক়ে িম্বলম্বের্। "স্টপাটন  অ্ব্ অ্যালমব্নর্মত 
স্টলাব্াল পাটন র্ােন েম্প্রোরণ পনরকল্পর্ার জর্য 2014 োমলর স্থনগতামদমশর িাক স্টদওয়ার পর স্টথ্মক 
আনম ইজরা স্টপ্রনন্টমের ব্ানেন্দামদর পমি লোই করনে ো এখার্কার আমশপামশর ব্ায়ুর মামর্র নদমক 
মমর্ামোগ আর্মত েহায়তা কমরনেল। প্রমতযমকই তামদর নজপ স্টকাি নর্নব্নমশমষ নব্শুদ্ধ ব্াতামের 
দানব্দার এব্ং এই গমব্ষণার উমেগজর্ক ফলাফলগুনল স্টদখায় স্টে স্টেই স্টমৌনলক অ্নধকারমক ধমর 
রাখমত আরও নকেু করা দরকার। আনম এই নব্স্ততত নব্মেষণ পনরচালর্া করার জর্য গভর্নর, DEC 
ও DOH-এর প্রশংো কনর ো দনিণ প্রামে আেল পনরব্তন মর্র নভনি ততনর করমব্।"  
  
অোলিোবর্ ঘম়ের কোবথ বে ার্ িম্বলর্, "দানয়ত্ব গ্রহমণর পর স্টথ্মক েমাধার্গুনল ের্াক্ত করমত 
আনম কাউনন্সল েদেয, কনমউনর্টির েদেয এব্ং স্থার্ীয় ব্যব্ো প্রনতষ্ঠামর্র োমথ্  নর্ষ্ঠভামব্ কাজ 
কমরনে স্টেটি অ্যালব্ানর্র দনিণ প্রামের ব্ানেন্দামদর স্বাস্থয এব্ং েসু্বামস্থযর উন্ননত করমত পামর। এই 
ব্ায়ুর মামর্র গমব্ষণাটি োরা প্রভানব্ত আশপামশর এলাকায় ব্েব্াে কমর তামদর জর্য জীব্মর্র 
গুরুত্বপূণন েমেযাগুনল েমাধার্ করার জর্য আমরা গ্রহণ করমত পানর এমর্ আরও কােনকর পদমিপ 
ের্াক্ত করমত েহায়তা কমরমে। গভর্নর কুওমমা এব্ং নর্উ ইয়কন  স্টেট নিপাটন মমন্ট অ্ব্ 
এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশর্মক এই উদ্ভাব্র্ী গমব্ষণাটি করার জর্য ধর্যব্াদ জার্াই।"  
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অ্নতনরক্ত তথ্য পাওয়া োমব্ এখামর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়কন  স্টেট | এনক্সনকউটিভ স্টচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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