
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
জম্বলর গুণমার্ রক্ষায় রাজেগুবলর কর্তন ত্ব সীবমর্ করার চেষ্টা করা বর্ম্বয় ট্রাম্প প্রোসম্বর্র উপর 

গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা এিং ওয়াবেংটম্বর্র গভর্নর চজ ইন্সবল  
  
  
"ক্লিন ওয়াট়ার অ্য়াক্টের (Clean Water Act) 401 ধ়ার়ায আম়াক্টের জলসম্পেক্টে রক্ষ়া েরক্টে 
র়াজযগুক্ললর েেতৃ ত্ব সীক্লমে ের়ার জনয ট্র়াম্প প্রশ়াসক্টনর বেআইক্লন প্রয়াক্টসর আমর়া েীব্র ক্লেক্টর়াক্লধে়া 
েরক্লি। এই প্রশ়াসন ে়ারংে়ার আম়াক্টের পক্লরে়ার ও পক্লরক্টেশক্টে রক্ষ়া ের়ার জনয ে়াক্টের বেড়ার়াল 
ে়াক্লযত্ব েয়াগ েক্টরক্টি, আর এখন ে়ার়া আরও এক্লগক্টয য়াক্টে এই েেতৃ ত্ব র়াক্টজযর বেক্টে সক্লরক্টয 
বনওয়ার বেষ্ট়া েক্টর।  
  
েংক্টেস যখন প্র়ায 50 েির আক্টগ ক্লেশুদ্ধ প়াক্লন আইন প্রণযন েক্টর, েখন ে়ার়া এট়া পক্লরষ্ক়ার েক্টর 
বেয বয, র়াক্টজযর — এেং বেড়ার়াল সরে়াক্টরর নয — বসই জ্ঞ়ান ও েক্ষে়া আক্টি য়া প্রক্টয়াজন 
আম়াক্টের ক্লনজস্ব প়াক্লনর ম়ান সমুন্নে র়াখ়ার জনয। যক্লেও এনভ়াযরনক্টমন্ট়াল বপ্র়াক্টটেশন এক্টজক্লি 
(Environmental Protection Agency, EPA) এই প্রস্ত়ােটিক্টে "স্পষ্ট" এেং হ়ালন়াগ়ােেরণ নীক্লের 
অ্ধীক্টন উপস্থ়াপন েক্টর, এটি আসক্টল এেটি ক্লেশ়াল ক্ষমে়া েখক্টলর প্রক্টেষ্ট়া য়া র়াজযগুক্ললক্টে অ্ক্লধনস্থ 
েরক্টে ে়ায এেং ক্লেশুদ্ধ প়াক্লন সংরক্ষক্টণর ও জনস্ব়াস্থয রক্ষ়ার বক্ষক্টে আম়াক্টের েেতৃ ত্বক্টে রে েক্টর। 
এটি ট্র়াম্প প্রশ়াসক্টনর আক্টর়া এেটি প্রক্টেষ্ট়া এেটি সমসয়াক্টে েুক্টল ধক্টর য়ার বে়াক্টন়া অ্ক্লস্তত্ব বনই 
ে়ারন ে়া েক্ট ়ার পক্লরশ্রমী আক্টমক্লরে়ানক্টের স্ব়াস্থয ও ক্লনর়াপত্ত়ার উপক্টর েরক্টপ়াক্টরট স্ব়ােৃক্টে প্র়াধ়ানয 
বেক্টে।  
  
পক্লরষ্ক়ার েক্টর বনওয়া য়াে: ক্লনউ ইযেৃ এেং ওয়াক্লশংটন বেট ক্লেশুদ্ধ প়াক্লন আইক্টনর অ্ধীক্টন 
আম়াক্টের পূণৃ েেতৃ ত্ব প্রক্টয়াগ েরক্টে ে়ােক্টে এেং প়াক্লন ক্লেশুদ্ধ ের়ার জনয আম়াক্টের জনগক্টণর 
অ্ক্লধে়ার ক্লনক্লিে েরক্টে। বপ্রক্লসক্টডন্ট এেং ে়ার প্রশ়াসন য়া প্রস্ত়াে বেন ে়া সক্টেও, র়াজযগুক্লল েক্টযে 
েশে ধক্টর নয়াযয এেং ে়াযৃেরভ়াক্টে 401 ধ়ার়ার অ্ধীক্টন আম়াক্টের েেতৃ ত্ব ে়াযেৃরভ়াক্টে সম্প়ােন 
েক্টরক্লি। এটি পক্লরক্টেক্টশর উপর ট্র়াম্প প্রশ়াসক্টনর নক্লজরক্লেহীন আক্রমক্টণর আরও এেটি উে়াহরণ, এেং 
আমর়া এর সমেৃন েরক্টে়া ন়া। আম়াক্টের র়াক্টজয য়ার়া েসে়াস েক্টরন ে়াক্টের সুরক্লক্ষে র়াখক্টে এেং 
আইক্টনর আওে়ায আম়াক্টের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যেৃহীন েেতৃ ত্ব রক্ষ়া ের়ার জনয আমর়া লড়াই েরে।"  
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