
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেল ও গোস খাে হিম্বক বিম্বির্ বর্গ নির্ কিাম্বর্ার জর্ে চূড়ান্ত বিবিিালা প্রকাে করা 

 ম্বেম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

 

হেল ও প্রাকৃবেক গোম্বসর কূপ, কম্বেসর হেের্, এিং অর্োর্ে উৎম্বস বর্গ নিম্বর্র উপর 

র্েুর্ বর্েন্ত্রণ আম্বরাপ জর্স্বাস্থ্ে সুরক্ষা করম্বি এিং জলিাে ুপবরিেনম্বর্র বিরুম্বে লড়াই 

করম্বি  

 

এটি বির্ াউজ গোস বর্গ নির্ কিাম্বর্ার জর্ে বর্উ ইেম্বকনর জােীে পর্ নাম্বে হর্েৃস্থ্ার্ীে 

জলিাে ুআইর্ম্বক সিি নর্ কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেরের হেরক্ারর্া হেল ও প্রাকৃ্থেক্ 

গযাস অবক্াঠার া হিরক্ থ রির্ ও অর্যার্য থর্গ ন রর্র পথর াণ উরেখরোগয  ারর ক্থ রয় আর্া 

আবশ্যক্ ক্রর হেরের েরফ হিরক্ থবথি ালা চূড়ান্ত ক্রা  রয়রে। এই থবথি ালার  ািযর  বেরর 

থ রির্ থর্গ ন র্ 14,000 হ ট্রিক্ েরর্রও হবথশ্ এবং অথিথেশ্ীল জজব হেৌগ থর্গ ন র্ বেরর 2,000 

েরর্রও হবথশ্ ক্থ রয় আর্ার  ািযর  হেরের জর্য হেরশ্র-হর্েৃিার্ীয় থর্ নল জ্বালাথর্ ও জলবায় ু

থবষয়ক্ এরজন্ডা বাস্তবায়রর্র পরি এক্ট্রে  াইলফলক্ অর্জনে  রলা।  

  

"জীবাশ্ম জ্বালাথর্ হিরক্ থর্উ ইয়রক্নর উচ্চাক্াঙ্ক্ষী ও ঐথে াথসক্ রুপান্তররর  িয থেরয় োওয়ার 

এই স রয়, জলবায় ুপথরবেনরর্র জর্য অবোর্ রাখরে এবং আ ারের ক্থ উথর্ট্রেগুরলার 

জর্স্বািযরক্ ক্ষথেগ্রস্ত ক্ররে এ র্ হেল ও গযাস অবক্াঠার াগুরলা হিরক্ থর্গ ন র্ ক্থ রয় 

আর্রে আ রা অঙ্গীক্ারাবদ্ধ," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এসব থবথি ালা চূড়ান্ত  ওয়ার ফরল 

থর্উ ইয়রক্নর হেল ও প্রাকৃ্থেক্ গযাস ফযাথসথলট্রেগুরলা হিরক্ থলরক্জ ক্র  আসরব, এবং 

আ ারের হেেরক্ জলবায় ুসংক্রান্ত পেরক্ষপ গ্র রণর অগ্রভারগ রাখরব।"  

  

হেরের পথররবশ্ সংরক্ষণ থবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) ক্েৃনক্ 

আজ চূড়ান্ত  ওয়া এই থবথি ালা থ রির্ থলরক্জ ও হভথটং হিরক্  ওয়া ক্ষথেক্র থর্গ ন র্ 

সা লারর্া ও থর্য়ন্ত্ররণর  ািযর  জলবায় ুসংক্ে হ াক্ারবলার হক্ষরে থর্উ ইয়রক্নর হর্েৃিার্ীয় 

অবিার্রক্ েুরল িরররে। বায়ু ণ্ডরল থ রিরর্র উচ্চ পথর াণ ও শ্র্িশ্ালী হেজর্িয় প্রভারবর 

ক্াররণ জলবায় ুপথরবেনরর্র হক্ষরে থ রিরর্র অবোর্ ক্াব নর্ ডাইঅক্সাইরডর পররই থিেীয় 

অবিারর্ ররয়রে।  

  



DEC কবিের্ার িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "থক্ভারব হেেগুরলা অি নপূণ ন উপারয় থগ্রর্ াউজ গযাস 

থর্গ ন র্ ক্ ারে পারর এবং জর্স্বািয ও আ ারের প্রাকৃ্থেক্ সম্পরের হক্ষরে  ওয়া ক্ষথেক্র 

প্রভাব ক্থ রয় আর্রে পারর এই হ াষণা হসট্রে হেথখরয় থেরয়রে। আজরক্ চূড়ান্ত  ওয়া থবথি ালায় 

ফথসল ফুরয়ল অবক্াঠার ার জর্য শ্েনস ূ  জেথর ক্রা স  সব খারের থগ্রর্ াউজ গযাস 

থর্গ ন রর্র প্রভাবগুরলা পরীক্ষা ক্রার অগ্রভারগ DEC-র থর্রবথেে ক্ ীরা ক্ নরে আরের্। 

গভর্ নর হ াক্রলর হর্েৃরে, থর্উ ইয়ক্ন এক্ট্রে অথিক্ের থর্ নল, আররা সবুজ এক্ট্রে অি নর্ীথের 

থেরক্ এথগরয় োরে এবং জীবাশ্ম জ্বালাথর্ থশ্রের জর্য থর্গ ন র্ ক্ ারর্া আবশ্যক্ ক্রার জর্য 

ক্াজ ক্ররে।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেরে 117ট্রে ক্রেসর, 27ট্রে  াট্রের থর্রচ প্রাকৃ্থেক্ গযাস সংরক্ষরণর উৎস, এবং 

আর্ু াথর্ক্ 3,000 হিরক্ 4,000 থ োথরং হেশ্র্ স  32ট্রে অর্ুর াথেে ক্রেসর হেশ্র্ আরে। 

2018 সারল, হেরের 3,411ট্রে সর্ক্রয় হেল কূ্প ও 6,729ট্রে সর্ক্রয় গযাস কূ্প হিরক্ 10.6 থবথলয়র্ 

 র্ফুে প্রাকৃ্থেক্ গযাস ও 224,717 বযাররল হেল উরতালর্ ক্রা  রয়রে। আজ চূড়ান্ত  ওয়া 

পেরক্ষপস ূ  1.2 থ থলয়র্ েরর্রও হবথশ্ ক্াব নর্ ডাইঅক্সাইড ক্থ রয় আর্ার  ািযর  হেল ও 

গযাস খাে হিরক্ থ রির্ থর্গ ন র্ হ াক্ারবলা ক্ররে সা ােয ক্ররব, ো 230,000 গাথড় রাস্তা হিরক্ 

সথররয় হর্ওয়ার স েুলয। এই চূড়ান্ত থবথি ালা কূ্প, ক্রেসর হেশ্র্, সংরক্ষণ সাইে, এবং 

থ োথরং ও হরগুরলট্রেং হেশ্র্গুরলারে বায়ু ণ্ডরল প্রাকৃ্থেক্ গযাস থর্গ ন র্ ক্থ রয় থেরব, এবং 

অরর্ক্ হক্ষরে থর্থষদ্ধ ক্রর থেরব। হসইসারি, প্রস্তাথবে থবথি ালায় হেল ও গযাস অবক্াঠার ার 

হক্ষরে ক্রঠারভারব থলক্ শ্র্ািক্রণ ও হ রা রের বািযবািক্োর পাশ্াপাথশ্ থর্য়ন্ত্রণ ও 

ক্াে নপথরচালর্ার শ্েনাবথল অন্তভুনি ররয়রে। চূড়ান্ত থবথি ালা এখারর্ পাওয়া োরব।  

  

এই প্রস্তাব থ রির্ ও অর্যার্য থগ্রর্ াউজ গযারসর থর্গ ন র্ ক্ ারর্ার জর্য থর্উ ইয়রক্নর গ ৃীে 

সব নরশ্ষ পেরক্ষপ। 2020 সারলর থডরসম্বরর, DEC ও NYSERDA পথরেযি, ক্রয়ক্ েশ্রক্র 

পুররারর্া হেল ও গযাস কূ্প হেগুরলা হিরক্ থ রির্ থলক্ ক্ররে হসগুরলা খুুঁরজ হবর ক্রর বন্ধ 

ক্রর হেওয়ার জর্য উচ্চ-প্রেুর্ির আক্াশ্ হিরক্ র্জরোথরর সরঞ্জার র আসন্ন বযব ার সম্পরক্ন 

হ াষণা ক্রররের্। হসইসারি, গে বেররর হশ্রষ চূড়ান্ত  ওয়া থবথি ালায় আ োথর্কৃ্ে থবেুযৎ ও 

জীবাশ্ম জ্বালাথর্র সারি সম্পথক্নে থর্গ ন র্ স  হেেবযাপী থ রির্ ও থগ্রর্  াউজ গযারসর থর্গ ন র্ 

2030 সারলর  রিয 40 শ্োংশ্, এবং 2050 সারলর  রিয 85 শ্োংশ্ ক্থ রয় আর্ার সী া থর্ি নারণ 

ক্রর থেরয়রে।  

  

এই থবথি ালা প্ররয়াগ ক্রার জর্য DEC পথরেশ্ নর্ পথরচালর্া ক্ররব, সম্ভাবয ঝুুঁ থক্ লঙ্ঘরর্র  ের্া 

 ূলযায়র্ ক্ররব, এবং ক্ প্লারয়ন্স থর্র্িে ক্ররে েিােি পেরক্ষপ গ্র ণ ক্ররব।  

  

হসইসারি, এই থবিারর্র সরঙ্গ সঙ্গথে হররখ হেশ্বযাপী থর্গ ন র্ ক্ ারর্ার লক্ষয অজনরর্র জর্য, 31 

জার্ুয়াথর DEC েুিরারের পথররবশ্ সুরক্ষা সংিার প্রস্তাথবে হেল ও গযাস সংক্রান্ত থবথি ালা 

সম্পরক্ন  ন্তবয জ া থেরয়রে এবং থর্উ ইয়ক্ন হেরের থবিারর্র শ্েনাবথল অন্তভুনি ক্রার জর্য 

এসব থবথি ালা শ্র্িশ্ালী ক্রার সুপাথরশ্ ক্রররে।  

  

বর্উ ইেকন হেম্বির জাবের হর্েৃত্বকারী জলিাে ুপবরকল্পর্া  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fregulations%2Fpropregulations.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf45cc6f54675422b986208d9e671bedc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794198629612737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5jNqGoSONmFbmXsuZshUgtgj25tIS2dFc6dGm0pzBow%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F121970.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf45cc6f54675422b986208d9e671bedc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794198629612737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=awvF%2Fzdo37RByYRqrMwYjXOlI1K48PIH7CIzC7L%2FdIY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F121970.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf45cc6f54675422b986208d9e671bedc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794198629612737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=awvF%2Fzdo37RByYRqrMwYjXOlI1K48PIH7CIzC7L%2FdIY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-cuomo-announces-regulations-reduce-greenhouse-gas-emissions-now-finalized&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf45cc6f54675422b986208d9e671bedc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794198629612737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BJIx9viYG94YAVdsKBjT1sa4vbDm8f1VIAQ3kNeJIlE%3D&reserved=0


থর্উ ইয়ক্ন হেরের জাথের হর্েৃেক্ারী জলবায়ুর ক্ নসূচী  ল জাথের সব হচরয় হবথশ্ 

আক্র ণাত্মক্ জলবায় ুও পথরেন্ন শ্র্ির উরেযাগ, ো সুশ্ঙৃ্খল ও র্যােযভারব পথরেন্ন শ্র্িরে 

উতররণর আহ্বার্ ক্রর ো চাক্থর জেথর ক্রর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেে হক্াথভড-19   া ারী হিরক্ 

উদ্ধারলারভর সারি সারি এক্ট্রে সবজু অি নর্ীথেরক্ প্রথেপালর্ ক্রা অবযা ে রারখ। জলবায় ু

হর্েৃে এবং জর্স ারজর সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর  ািযর  আইরর্র অন্তভুনি ক্রার পরর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর  রিয শ্ূর্য-থর্গ ন র্ 

থবেুযৎশ্র্ির হক্ষরে োর বািযো ূলক্ লক্ষয অজনরর্র পরি এথগরয় চরলরে, োর  রিয অন্তভুনি 

আরে 2030 এর  রিয 70 শ্োংশ্ পুর্র্ নবায়র্রোগয শ্র্ি উৎপাের্ এবং অি নর্ীথে বযাপী ক্াব নর্ 

থর্ররপক্ষো অজনর্ ক্রা। হেে জরুড় 102ট্রে থবশ্াল  াোর র্বায়র্রোগয ও থবেররণর প্রক্রে 33 

থবথলয়র্ ডলাররর হবথশ্, থবর্ডং হিরক্ থর্গ ন র্ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ ডলার, হসৌরশ্র্ির 

 াো বরৃ্দ্ধ ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্ ডলার, থর্ নল পথরব র্ উরেযারগর জর্য 1 থবথলয়র্ ডলাররর 

হবথশ্, এবং NY গ্রীর্ বযাংক্-এর প্রথেশ্রুথেরে 1.6 থবথলয়র্ ডলাররর হবথশ্ স , এট্রে থর্ নল 

জ্বালাথর্র  াো বরৃ্দ্ধ ক্রার জর্য থর্উ ইয়রক্নর অভূেপূব ন থবথর্রয়ারগর সারি েুি  রয়রে৷ 

সর্িথলেভারব, এই থবথর্রয়াগগুথল 2020 সারল থর্উইয়রক্নর থর্ নল জ্বালাথর্ খারে 158,000 এরও 

হবথশ্ চাক্থর, 2011 সাল হিরক্ থবেরণকৃ্ে হসৌর খারে 2,100 শ্োংশ্ প্রবরৃ্দ্ধ এবং 2035 সারলর 

 রিয 9,000 হ গাওয়াে অফরশ্ার বায়ুশ্র্ি গরড় হোলার প্রথেশ্রুথেরক্ স ি নর্ ক্রর৷ জলবায় ু

আইরর্র অিীরর্, থর্উ ইয়রক্ন এই অগ্রগথের উপর থভথত ক্রর থর্ নাণ ক্ররব এবং 2050 সারলর 

 রিয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ ন র্রক্ 1990 এর স্তর হিরক্ 85 শ্োংশ্ ক্ ারব, এবং থর্র্িে ক্ররব 

হে পথরেন্ন শ্র্ির থবথর্রয়ারগর 40 শ্োংশ্ হবথর্থফরের অন্তে 35 শ্োংশ্ সুথবিাবর্িে 

সেোয়গুথলরক্ হেওয়া  রব, এবং চূড়ান্ত বযব ারক্ারীর শ্র্ির খরচ সাশ্রয় ক্রার  ািযর  অর্-

সাইে শ্র্ি খরচ 185 ট্রিথলয়র্ BTU ক্ ারর্া, োরে 2025 সারলর শ্র্ির েক্ষোর লরক্ষর উরেরশ্য 

অগ্রসর  ওয়া োয়।  
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