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গভর্নর কুওম্বমা স্থায়ী পবরম্বিে বিচার উপম্বেষ্টা বিার্ন  (ENVIRONMENTAL JUSTICE ADVISORY 
BOARD) এিং আন্তঃএম্বেবি সমন্বয পবরষে (INTERAGENCY COORDINATING COUNCIL) 

তৈবরর ের্ে আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

বর্উ ইযম্বকন  অন্তভুন বিমূলক পবরম্বিেগৈ র্োম্বযর র়্ীবৈর ের্ে মম্বর্ল তৈবর করম্বি পবরম্বিে বিচার 
উপম্বেষ্টা বিার্ন    

  
পবরম্বিে বিচার র়্ীবৈমালা িাস্তিাযম্বর্র ের্ে রাম্বেের সংস্থাগুম্বলাম্বক গাইর্ করম্বি আন্তঃএম্বেবি 

সমন্বয পবরষে  
  

  
গভর্নর কুওম ো আজ একটি স্থোয়ী পররমেশগত রেচোর উপমেষ্টো বেোর্ন  এেং আন্তঃএমজরি স ন্বয 
পররষে ততরর করোর জর্য আইর্ (এস. 2385/A. 1564) স্বোক্ষর কমরমের্। উপমেষ্টো বেোর্ন  একটি 
 মর্ল পররমেশগত র্যোযরেচোর র়্ীরত ততরর করমে যো রর্রিত করমে বয, জোরত, আয, রলঙ্গ এেং 
জোত়ীয েংমশোদু্ভত রর্রেনমশমষ রর্উ ইযকন েোস়ীমের র্যোযপরোযর্ আচরমের অরিকোর আমে এেং 
রর্য কোর্রু্ ও র়্ীরত োলো রেকোমশর বক্ষমে অর্নেহ সমৃ্পক্ততো রমযমে যো তোমের পররমেমশর  োর্মক 
প্রভোরেত কমর। আন্তঃএমজরি স ন্বয পররষে পররমেশ র্যোয সংক্রোন্ত র়্ীরত োলো েোস্তেোযমর্ প্ররতটি 
রোমজযর সংস্থোমক রর্মেনশর্ো প্রেোর্ করমে।  
  
"েহু রের্ িমর স্বল্প আমযর এেং সংখ্যোলঘ ুসম্প্রেোমযর েলগুরল অতযন্ত খ্োরোপ রকেু পররমেশগত 
প্রভোে েহর্ কমরমে, যোর ফমল রকেু বক্ষমে ত়ীব্র হোাঁপোরর্র হোর এেং অর্যোর্য আজ়ীেমর্র স্বোস্থয 
স সযো সৃরষ্ট হমযমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সে পরো শনেোতো সংস্থোগুরলমক পযোমর্লভুক্ত করমল 
তো এই ঐরতহোরসক ভুল সংমশোির্ করমত সোহোযয করমে এটি রর্রিত কমর বয এই জর্মগোষ্ঠ়ীগুরল 
বেরেমল আসর্লোভ কমর যখ্র্ আ রো পররমেশগত র্যোযরেচোর র়্ীরত োলো এেং জলেোযু পররেতন মর্র 
ব োকোমেলোয অর্যোর্য অর্যোর্য েযেস্থো গম়ে তুলরে।"  
  
পররমেশ রেচোর উপমেষ্টো বেোর্ন মক গভর্নর ও রেিোর্সভোর বর্তোরো রর্মযোগ করমের্। উপমেষ্টো বেোমর্ন র 
েোরযত্ব হমে একটি  মর্ল পররমেশগত র্যোযরেচোর র়্ীরত গ্রহে করো যো রোমজযর সংস্থোগুমলোর কোমজর 
বক্ষমে প্রমযোজয, গভর্নর ও রেিোর্সভোয পররমেশগত র্যোযরেচোর র়্ীরতর উপর উন্নরতর সপুোররশ করো 
এেং পররমেশ রেচোর সংক্রোন্ত রোজয েো বফর্োরোল সরকোমরর প্রস্তোরেত পররমেশগত রর্য  সম্পমকন  
 ন্তেয করোযো পররমেশগত র্যোযরেচোমরর সোমর্ প্রোসরঙ্গক। কর উরর্টি রভরিক রেরভন্ন সংগঠমর্র 5 



প্ররতরর্রিমক রর্ময গঠিত হমে 16 সেমসযর উপমেষ্টো বেোর্ন , যোরো পররমেশগত রেষময সংখ্যোলঘ ুও 
রর্ম্ন আমযর সম্প্রেোযমক পরো শন ও সহোযতো কমরর্, েযেসোয়ী সম্প্রেোমযর 4 জর্ প্ররতরর্রি ও 7 
জর্ প্ররতরর্রি রোজয েো জোত়ীয সংস্থো বর্মক যোাঁরো পররমেশ সংরক্ষে গমেষেো ও রশক্ষোর প্রসোর 
কমরর্।  
  
পররমেশ সংরক্ষে অরিেপ্তমরর (Department of Environmental Conservation) কর শর্োর, 
অর্ননর্রতক উন্নযর্ (Commissioner of Economic Development) কর শর্োর, পররেহে েপ্তমরর 
(Commissioner of the Department of Transportation) কর শর্োর, এর্ভোযরর্ম ন্টোল 
বফরসরলটিমজর (Environmental Facilities Corporation) সভোপরত, রর্উ ইযকন  বেে এর্োরজন  ররসোচন  
অযোন্ড বর্মভলপম ন্ট অমর্োররটির (New York State Energy Research and Development 
Authority, NYSERDA) সভোপরত, পোওযোর অর্ররটির (Power Authority) বচযোর যোর্ ও 
ক্ষরতগ্রস্ত সংস্থোগুমলোর দ্বোরো  মর্োর়্ীত পররমেশ র্যোযরেচোর স ন্বযকোর়ীগে সহ রেরভন্ন সংস্থোর 
কর শর্োরমের রর্ময গঠিত হমে এর্ভোযরর্ম ন্টোল জোরেস ইন্টোরএমজরি বকোরর্ন মর্টিং কোউরিল 
(Environmental Justice Interagency Coordinating Council)। ইন্টোরএমজরি স ন্বয পররষমের 
েোরযত্ব হমে রোমজযর বযসে সংস্থো পররমেশগত র্যোযরেচোর র়্ীরত োলো গ্রহে করমে তোমের রর্মেনশর্ো 
প্রেোর্ করো এেং রোমজযর সংস্থো ও জর্সোিোরমের জর্য পররমেশগত র্যোযরেচোমরর তমর্যর একটি 
রিযোররং হোউজ রহমসমে েোরযত্ব পোলর্ করো প্রকোমশয পোওযো যোয এ র্ সংস্থোর্ েজোয বরমখ্।  
  
বসম্বর্টর বকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "এই র্তুর্ পরো শনেোতো সংস্থো ভরেষযমত রর্উ ইযকন মক রর্মেনশর্ো 
প্রেোর্ করমে  এেং ে়ীঘনস্থোয়ী পররমেশগত অর্যোমযর প্ররতকোর করমে। প্রমতযক েযরক্ত, তোমের জোরত, 
ি ন, আয েো জোত়ীয উৎপরি যোই বহোক র্ো বকর্, র়্ীরতগত রসদ্ধোমন্ত তোমের  তো ত জোর্োেোর 
অরিকোর আমে যো তোমের পররমেশমক প্রভোরেত কমর। আর  গভর্নর কুওম োমক ির্যেোে জোর্োমত চোই 
এই গুরুত্বপূেন আইর্ স্বোক্ষর করোর জর্য এেং একটি সেুজতর রর্উ ইযমকন র জর্য পর্ প্রেশনর্ 
করমে।"  
  
অোম্বসেবল সংখ্োগবরষ্ঠ বর্ৈা বিস্টাল বপপলস-বস্টাকস িম্বলর্, "পররমেশগত র্যোযরেচোর 
অেমহলো ূলক পররমেশগত র়্ীরত সংমশোির্ এেং একটি আমরো অন্তভুন রক্ত ূলক ভরেষযত গম়ে বতোলো 
সম্পমকন , যো তোমের জোরত েো ি ন রর্রেনমশমষ প্ররতটি রর্উ ইযকন োরেোস়ীর জর্য পররমেশমক রক্ষো কমর। 
বেমশর বর্তৃস্থোর়্ীয রোজয রহমসমে বয জলেোযু পররেতন মর্র রেরুমদ্ধ ল়েোই করমে, আ োমের রর্রিত 
করোর উরচৎ বয আ রো বযর্ ভুমল র্ো যোই বয আ োমের বর্ওযো রসদ্ধোন্তগুরলই রর্উ ইযমকন র সে 
বচময েেুনল বক্ষে। রর্উ ইযকন মক সঠিক পমর্ রোখ্োর জর্য আর  গভর্নমরর প্রশংসো করর।"  
  
  

###  
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