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গভর্নর কুউম্বমা 2020 স্টেট অফ দ্ো স্টেট-এর 5ম পবরকল্পর্া প্রকাে কম্বরম্বের্: বর্উ ইয়কন  রাম্বযে 
একক িেিহার্ন োইম্বরাম্বফাম ফুড কম্বেইর্াম্বরর িেিহার বর্বিদ্ধ করা  

  
প্রস্তাম্বি চীর্ািাদ্াম স্টমাড়কযাত করার যর্ে োইম্বরাম্বফাম্বমর বিবি বর্বিদ্ধ করা হম্বি  

  
পবরম্বিে সংরক্ষণ অবিদ্প্তরম্বক (Department of Environmental Conservation) পর্নাম্বলাচর্া কম্বর 

অর্োর্ে পোম্বকবযং সামগ্রী সীমািদ্ধ িা বর্বিম্বদ্ধর পদ্ম্বক্ষপ গ্রহম্বণর ক্ষমতা স্টদ্য়  
  

ঐবতহাবসক একক িেিহার্ন প্লাবেক িোগ বর্ম্বিিাজ্ঞার উপর বভবি কম্বর, ভবিিেত প্রযম্বের বর্উ 
ইয়কন িাসীম্বদ্র যর্ে পবরম্বিে রক্ষা করম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ তার 2020 রাষ্ট্রীয় আম াচ্যসূচচ্র 5ম প্রস্তাব ঘ াষণা কমরমের্ – 
একবার বযবহার্ন ফুড কমেইর্ামর বযবহৃত, স্টাইমরামফাম র্ামম পচরচচ্ত, পচ স্টাইচরমর্র চবচি ও 
চবতরণ চর্চষদ্ধ করা। প্রস্তাবটি পযাচকিং চপর্াটস (packing peanuts) চহসামব পচরচচ্ত প্রসাচরত 
পচ স্টাইচরর্ পযামকচজিং উপকরণ চবচিও চর্চষদ্ধ কমরমে। অ্চতচরক্তভামব, চবম  পচরমবশগত প্রভামবর 
সন্ধামর্র পমর অ্র্যার্য পযামকচজিং উপাদার্গুচ মক সীমাবদ্ধ বা চর্চষদ্ধ করার বযবস্থা গ্রহমণর জর্য 
রাজয পচরমবশ সিংরক্ষণ অ্চিদপ্তরমক অ্র্ুমমাদর্ ঘদওয়া হমব। এটি মাচকন র্ র্কু্তরামষ্ট্র সবমচ্ময় 
শচক্তশা ী একটি চর্মষিাজ্ঞা হমব এবিং 1, 2022 এর জার্ুয়াচরর মমিয কার্নকর হমব। এই চর্মষিাজ্ঞা 
রাজযবযাপী পচরমবশ দষূণ কমামত গভর্নমরর ঐচতহাচসক প্রয়ামসর উপমর প্রচতচিত, র্ামত 2019 এ 
গভর্নমরর পচরকল্পর্া অ্র্ুর্ায়ী সাম্প্রচতক একক বযবহার্ন প্লাচস্টক বযাগ চর্চষদ্ধকরণ ও অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
"স্টাইমরামফাম এক অ্চত পচরচচ্ত দষূক এবিং এটি জর্স্বামস্থযর জর্য চবপজ্জর্ক র্া মার্ুষ এবিং 
পচরমবমশ সমার্ভামব প্রভাব ঘফম " গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘটক-আউট কমেইর্ার ঘেমক পযাচকিং 
চপর্াটস, এই উপাদার্ সব জায়গায় এবিং আমরা ঘকার্ও পদমক্ষপ র্া চর্ম  এটি িমাগত পাচর্ দষুণ 
ও বর্যপ্রাণীর ক্ষচত  টামব আগামী প্রজমের জর্য। এই প্রস্তামবর সাহামর্য, আমরা পচরমবশ রক্ষার 
জর্য আমামদর ঘদমশর ঘর্তৃত্বািীর্ উমদযাগগুচ  গম়ে তু মত পাচর এবিং চর্উ ইয়কন মক আরও সবুজ, 
আরও ঘটকসই ভচবষযমতর চদমক আরও এক িাপ এচগময় চর্ময় ঘর্মত পাচর।"  
  
র্তুর্ আইর্ হম্বি:  



 

 

• ঘরমস্তাোঁরা, কযাটারার, ফুড ট্রাক, খুচ্রা খাবামরর ঘদাকার্, চডচ স এবিং মুচদ ঘদাকার্ সহ 
খাদয পচরমষবা সিংস্থাগুচ  দ্বারা সরবরাহকৃত প্রস্তুত খাবার বা পার্ীময়র জর্য বযবহৃত 
প্রসারণর্কু্ত পচ স্টাইচরর্ ঘফাম কমেইর্ামরর চবতরণ এবিং বযবহার চর্চষদ্ধ করা।  

• পচ স্টাইচরমর্র আ গা  ুজ চফ  পযামকচজিং চর্চষদ্ধ করা, র্া সািারণভামব পযাচকিং চপর্াটস 
চহসামব পচরচচ্ত।  

• পচরমবশগত প্রভাব সন্ধামর্র পমর অ্র্যার্য পযামকচজিং উপাদার্ সীমাবদ্ধ বা চর্চষদ্ধ করমত 
অ্চতচরক্ত পদমক্ষপ গ্রহমণর জর্য রাজয পচরমবশ সিংরক্ষণ অ্চিদদপ্তরমক (Department of 
Environmental Conservation) অ্র্ুমমাচদত ঘদয়া হমব।  

  
চর্চষদ্ধ এগমজমট খাদয একটি ঘরসু্টমরে বা খাদয ঘসবা প্রচতিাকাম  প্রাচপ্তর পূমবন সী , ঘসইসামে 
অ্চসদ্ধ বা কাোঁচ্া মািংস, মাে বা চডম জর্য পযামকচজিং।  ঙ্ঘর্কারীমদর 250 মাচকন র্ ড ার ঘেমক 
শুরু কমর জচরমার্া করা হমব। চদ্বতীয়, তৃতীয় ও চ্তুেন  ঙ্ঘমর্ র্োিমম 500, 1,000 ও 2,000 
মাচকন র্ ড ার জচরমার্া করা হমব।  
  
বচিনত পচ স্টায়াচরর্ ঘফাম পচরমবশগত বমজন যর শীষন দশ অ্বদার্কারীমদর মমিয একটি। পচরমবশ 
রক্ষণ সিংস্থা (Environmental Protection Agency, EPA)-এর চহমসব ব মে, আমমচরকা 3 
চমচ য়র্ টমর্র ঘবচশ পচ স্টাইচরর্ উৎপাদর্ কমর, র্া অ্-পচ্র্শী । এই কমেইর্ারগুম া প্রায়শই 
সমময়র সামে সামে ঘভমে র্ায় এবিং মাইমিাপ্লাচস্টক চহসামব জ পে এবিং বর্াঞ্চম  প্রমবশ কমর, 
ঘর্খামর্ তারা জম র উৎসমক দচূষত কমর এবিং এগুম া গ্রহণ কমর বর্যজীবমক ক্ষচতগ্রস্থ হয়। 
পচ স্টাইচরর্ ঘফামমর প্রােচমক রাসায়চর্ক স্টাইচরমর্র সামে মার্ুমষর সিংস্পশন ম ূত উৎপাদর্ এ াকায় 
শ্বাস গ্রহমণর মািযমম হয়। র্যাশর্া  টচিমকা চজ ঘপ্রাগ্রাম (National Toxicology Program) 
চর্িনারণ কমরমে ঘর্ স্টাইচরর্ "র্ুচক্তসঙ্গতভামব মার্ুমষর কযান্সার সচৃিকাচর একটি উপাদার্।" 
স্টাইচরর্-চভচিক পযামকচজিং উপকরণ ঘেমকও খাবামর অ্ল্প পচরমামণ স্টাইচরর্ ঘর্মত পামর।  
  
2011 সাম  দাচয়ত্ব ঘর্ওয়ার পর ঘেমক, গভর্নর কুউমমা চর্য়চমতভামব চর্উ ইয়কন  রামজযর কঠির্ 
বজন য হ্রাস করার, চর্উ ইয়কন বাসীমদর বযবহার করা পণযগুচ র পুর্ঃবযবহারমক উন্নীত করার, এবিং 
পুর্বনযবহার বৃচদ্ধর হারমক উৎসাচহত করার 1988 সাম র সচ ড ওময়স্ট মযামর্জমমে অ্যাক্ট (Solid 
Waste Management Act) ঘক পরু্চর্নচিত কমর চ্ম মের্। গভর্নর কুউমমা বহু প্রসাচরত প্রমর্াজক 
দায়বদ্ধ কমনসচূ্ী বাস্তবায়মর্র তদারচক কমরমের্, 725 চমচ য়র্ পাউমেরও ঘবচশ ববদযুচতর্ বজন য, 
পারদ োমমনাস্টযাট এবিং  যােচফ  চডসমপাজা  ঘেমক চরচ্ামজন ব  বযাটাচরগুচ মক সচরময় চদমত সহায়তা 
কমরমের্।  
  
2019 এ, গভর্নর কুময়মমা তার চবচ্ার কার্নিমম একটি গুরুত্বপূণন  ক্ষয সম্পন্ন কমরর্ র্খর্ চতচর্ 
চর্উ ইয়কন  রামজয একক বযবহার্ন প্লাচস্টক বযাগ চর্চষদ্ধ করার র্গুান্তকারী আইর্ স্বাক্ষর কমরর্। এই 
মাই ফ ক অ্জন র্, র্া 2020 এর মাচ্ন  মামস কার্নকর হয়, আমামদর পচরমবমশ প্লাচস্টমকর বযামগর 
বজন য প্রচতমরাি করমব, প্লাচস্টমকর বযাগ উৎপাদর্ ও চর্ষ্পচি সম্পচকন ত চগ্রর্হাউস গযাস চর্ঃসরণমক 
কচমময় ঘদমব, র্া ঘপমট্রাচ য়াম ঘেমক বযাগ উৎপাদর্ স্থ  জচম ঘেমক বযাগ পচরবহর্ ঘেমক চর্গনমর্ 



 

 

পর্নন্ত বযবহৃত হত। একক বযবহার্ন প্লাচস্টমকর বযাগ চর্চষদ্ধ করার ঘক্ষমে চর্উ ইয়কন  ঘকব মাে 
আটটি রামজযর মমিয একটি।  
  

###  
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