
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/29/2022  গভন নর কোবি হহাকল 

 

 

গভন নর হহাকল হ াষণা করম্বলন বরত্েক্ত হত্ল ও গোস কূ প্লাগ করম্বত্ বিক্ষীয় 

অিকাঠাম্ব া আইম্বনর অধীম্বন বনউ ইয়কন হেটম্বক 25 ব বলয়ন  াবকনন ডলার প্রদান করা 

হম্বয়ম্বে  

  

ত্হবিল বিনহাউজ গোস বনিঃসরণ হ্রাস করম্বত্ এিং ভূব  ও জলােয় রক্ষা করম্বত্ বনউ 

ইয়ম্বকনর চল ান প্রম্বচষ্টাম্বক হজারদার করম্বি   

  

  

গবন নয ক্যাথথ হাক্র আজকক্ হঘালণা ক্যকরন হম ভাথক্নন মুক্তযাকেয অবযন্তযীণ থিার্নকভন্ট 

(United States Department of Interior) থনউ ইয়ক্ন হের্কক্ এয প্রাথথভক্ অনুদান ক্ভ নূথিয 

(Initial Grant Program) অধীকন 25 থভথরয়ন ভাথক্নন িরায প্রদান ক্কযকে। হপিাকযর রযান্ডভাক্ন 

থিক্ষীয় অফক্াঠাকভা আইকন (Bipartisan Infrastructure Law) অন্তবভ নক্ত তথফর, ফথয়ষু্ড হতর ও 

গযা অফক্াঠাকভা হথকক্ জরফায়ু থযফতননক্াযী থিনাউজ গযা থনিঃযণ হ্রা ক্যকত এফং 

এক্ই াকথ বূথভ ও জরায় যক্ষা ক্যকত থনউ ইয়কক্নয িরভান প্রকিষ্টাভূকক্ হজাযদায ক্যকফ।  

  

"এইফ ক্কয়ক্ দক্ ুযকনা হতর ও গযা কূ্ খুুঁকজ হফয ক্কয, মািাই ক্কয এফং প্লাগ ক্কয, 

তাকদযকক্ থযকফক থভকথন োকত না থদকয় আভযা ফায়ু দলূণ হ্রাক ফ অফদান যাখথে মা 

জরফায়ু থযফতনকন উকেখকমাগয বূথভক্া যাকখ," গভন নর হহাকল িম্বলন। "থভকথন হেকর্য ফাথল নক্ 

থিনাউজ গযা থনিঃযকণয প্রায় 10 তাং, এফং এটর্ হ্রা ক্যা জরফায়ু থযফতনকনয থফদযভান 

হুভথক্কক্ াভকন হথকক্ হভাক্াকফরা ক্যকত থনউ ইয়কক্নয প্রথতশ্রুথতয এক্টর্ ভুখয অং। আথভ 

থনউ ইয়ক্ন ক্ংকিনার প্রথতথনথধদরকক্ (New York Congressional Delegation) ধনযফাদ 

জানাচ্ছি থিক্ষীয় অফক্াঠাকভা আইকন এই প্রকিষ্টাকক্ অন্তবভ নক্ত ক্যায জনয এফং এই তথফর 

বাকরা ক্াকজ রাগাকনায জনয আথভ উনু্মখ।"  

  

এনভায়রনম্ব ন্টাল কনজাম্বভনেন বডাটনম্ব ম্বন্টর (Department of Environmental 

Conservation, DEC) কব েনার িোবসল হসম্বগাস িম্বলন, "DEC থযকফ ও জনথনযাত্তায 

খাথতকয, থযতযক্ত হতর ও গযা কূ্ প্লাগ ক্যায আভাকদয অিগথতকক্ ম্প্রাযণ ক্যকত উনু্মখ। 

আথভ হপিাকযর যক্াকযয প্রংা ক্যথে থযতযক্ত কূ্ ষৃ্ঠতর ও বূথভয াথনকত হমই ঝুুঁ থক্ 

ৃটষ্ট ক্কয তা হ্রা ক্যায জনয এই থিক্ষীয় িভ চ্ছক্তকত এক্চ্ছিত ওয়ায জনয। এোাও প্লাগ না 

ওয়া কূ্ থভকথন থনিঃযণ ক্হয, মা জরফায়ু থযফতনকন বূথভক্া যাকখ তা জানা আকে। এই 

তথফর আভাকদযকক্ থনউ ইয়কক্নয উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জরফায়ু রক্ষয অজনকন আভাকদয ক্াজ অফযাত 

যাখকত াাময ক্যকফ।"  



  

2020 এ, DEC এফং থনউ ইয়ক্ন হের্ এনাচ্ছজন থযািন ও হিকবরকভন্ট ক্তৃনক্ষ (New York 

State Energy Research and Development Authority. NYSERDA) হঘালণা ক্কয হম হতর ও 

গযা কূ্কয ভানথিি ততথয ক্যকত এফং খুুঁকজ হফয ক্যকত অতযাধুথনক্ হরান প্রমুচ্ছক্ত ফযফায ক্যা 

কফ, মাকদয থক্েভ  থনউ ইয়কক্নয থনয়ন্ত্রক্ হেভওয়াকক্নয অচ্ছিকেয ূকফ ন, এক্ তাব্দীয হফথ আকগ 

থযতযক্ত কয় হগকে। এই প্রকিষ্টা ভথ নন ক্যায জনয, থনউ ইয়ক্ন ওয়াক্ন ওকয়র প্লাথগং 

উকদযাকগয (New York Works Well Plugging Initiative) াকথ, NYSERDA এক্টর্ 

ক্ােভথনথভ নত হরান যঞ্জাভ ও মন্ত্রকত থফথনকয়াগ ক্কযকে মা িাযা DEC-য হরান াইরর্যা 

থযতযক্ত হতর ও গযা কূ্কয উথিথত নাক্ত ক্যকত াযকফ, হমগুথর ভূরত হন্ট্রার ও চ্ছিভ 

থনউ ইয়কক্ন অফথিত এফং মা থযকফকয জনয ঝুুঁ থক্য ক্াযণ কত াকয। এই অঞ্চরগুথরকত হতর 

ও গযাকয জনয খনন উনথফং তাব্দীয শুরুকত শুরু ক্যা য়, হেকর্য ক্কঠায থনয়ন্ত্রক্ 

ক্ভ নূথিয ূকফ ন এফং প্রায়ই থনজনন িাকন এই ক্াজ ক্যা য়।  

  

2013 হথকক্, DEC 400টর্য হফথ কূ্ প্লাগ ক্কযকে এফং থনউ ইয়কক্ন থযতযক্ত কূ্ক DEC-য 

ক্াজ ইথিত ক্কয হম াজায াজায অথতথযক্ত কূ্ য়কতা থযকফক থভকথন গযা থনিঃযণ ক্কয 

মাকি। এইফ হপিাকযর তথফর, মা থিক্ষীয় অফক্াঠাকভা আইকনয ভাধযকভ উরবয ক্যা 

কয়কে, তা মথামথবাকফ হতর ও গযা কূ্ প্লাগ ক্যায জনয থনউ ইয়কক্নয িরভান প্রকিষ্টাকক্ 

ভথ নন ক্কয।  

  

আজকক্ হঘাথলত হপিাকযর তথফর থভকথন ও অনযানয থিনাউজ গযা থনিঃযণ হ্রা ক্যকত 

থনউ ইয়কক্নয ফহু দকক্ষকয মূ্পযক্। এই ফেকযয শুরুকত, গবন নয ক্যাথথ হাক্র িূান্ত 

প্রথফধান হঘালণা ক্কযকেন মা অনুমায়ী থনউ ইয়ক্ন হেকর্য ক্র হতর ও প্রাকৃ্থতক্ গযা 

অফক্াঠাকভা হথকক্ থভকথন ও অনযানয ক্ষথতক্য দাথ ন থনিঃযণ উকেখকমাগয থযভাণ হ্রা ক্যা 

আফযক্ ক্যা কয়কে। এই থফথধভারায ভাধযকভ ফেকয থভকথন থনগ নভন 14,000 হভটিক্ র্কনযও 

হফথ এফং অথিথতীর তজফ হমৌগ থনগ নভন ফেকয 2,000 র্কনযও হফথ ক্থভকয় আনায ভাধযকভ 

হেকর্য জনয হদকয-হনতৃিানীয় থনভ নর জ্বারাথন ও জরফায়ু থফলয়ক্ একজন্ডা ফািফায়কনয কথ 

এক্টর্ ভাইরপরক্ অচ্ছজনত করা। াাাথ, 2020 াকরয প্রথফধান ীভা িান ক্কয মা 

হের্ফযাী থভকথন ও অনযানয থিনাউজ গযা থনিঃযণ 2030 াকরয ভকধয 40 তাং হ্রা 

ক্যা, 2050 াকরয ভকধয 85 তাং হ্রা ক্যা আফযক্ ক্কয, মায ভকধয আভদাথনকৃ্ত থফদুযৎ ও 

জীফাশ্ম জ্বারাথন ংথিষ্ট থনিঃযণ অন্তবভ নক্ত কফ।  

  

বসম্বনটর চাক শু ার িম্বলন, "আকের্ থনউ ইয়ক্ন, াউদান ন টর্য়ায ও হন্ট্রার থনউ ইয়ক্ন 

হথকক্ চ্ছিভ থনউ ইয়ক্ন ও থপিায হরক্ ম নন্ত, ক্কয়ক্ দক্ ধকয থযতযক্ত হতর ও গযা কূ্ 

িাযা জজনথযত কয় আকে মা রুক্াকনা থফদ ৃটষ্ট ক্যকত াকয মা আভাকদয উঠাকন, খাওয়ায 

াথনয উৎক এফং ম্প্রদাকয় দলূণ থনকয় আকত াকয। এখন, আথভ হমই থিক্ষীয় অফক্াঠাকভা 

ও ক্ভ নংিান আইকন (Bipartisan Infrastructure and Jobs Law) ক্াজ ক্কযথে তায ক্রযাকণ, 

আকের্ থনউ ইয়ক্ন 25 থভথরয়ন ভাথক্নন িরাকযয অতযন্ত প্রকয়াজনীয় তথফর াকফ, এই 

দীঘ নথদকনয থযকফগত ভযা হভাক্াকফরা ক্যায জনয এফং এভন ত ত কূ্ প্লাগ ক্যায 

জনয। আথভ এই উকেখকমাগয হপিাকযর থফথনকয়াগ প্রদান ক্যকত হকয গথফ নত মা জরফায়ু 

থযফতনকনয াকথ রাই ক্যায জনয বাকরা হফতকনয িানীয় িাক্থয ততথয ক্যকফ এফং থনচ্ছিত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F111211.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1cCvjZOXcuJ5Q97rD8f4or9hWmb1AYMidcrfaIDPxOY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F111211.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1cCvjZOXcuJ5Q97rD8f4or9hWmb1AYMidcrfaIDPxOY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-release-final-regulations-reduce-methane-emissions-oil-and-natural&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1bTWA2yRfqX5Ed%2BuRRRSsDx%2FiJ2X209utFcAOnU6DIM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-release-final-regulations-reduce-methane-emissions-oil-and-natural&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1bTWA2yRfqX5Ed%2BuRRRSsDx%2FiJ2X209utFcAOnU6DIM%3D&reserved=0


ক্যকফ থভউথনথযাথরটর্গুথরকক্ মাকত থনকজকদয ম্প্রদায় হথকক্ জীফাশ্ম জ্বারাথন থকেয 

অফথষ্ট অং থযষ্কায ক্যায মূ্পণ ন আথথ নক্ িা িণ না ক্যকত য়।"  

  

প্রবত্বনবধ বনবডয়া হভলাম্বকাম্বয়জ িম্বলন, "জরফায়ু ঙ্কর্ আভাকদয িকয বথফলযকতয জনয 

ফকথকক্ ফ হুভথক্, এফং থিনাউজ গযাগুথর এই ঙ্ককর্য ফ বূথভক্া যাকখ। আথভ থিক্ষীয় 

অফক্াঠাকভা আইন ভথ নন ক্যকত হকয গথফ নত মা থনউ ইয়ক্নকক্ থিনাউজ গযা থনিঃযণ হ্রা 

ক্যকত এফং আভাকদযকক্ আভাকদয থযকফ আকযা বাকরাবাকফ যক্ষা ক্যকত াাময ক্যায জনয 

আকযা তথফর প্রদান ক্কযকে। এই অথ ন থদকয়, থনউ ইয়ক্ন থিনাউজ গযা থনিঃযণ হ্রা ক্যায 

প্রকিষ্টায় থযতযক্ত হতর ও গযা কূ্ প্লাগ ক্যা শুরু ক্যকত াযকফ এফং আভাকদয াথনকত দলূক্ 

প্রকফ ক্যা হঠক্াকত াযকফ।"  

  

প্রবত্বনবধ ল টম্বকা িম্বলন, "আভাকদয অফক্াঠাকভা ক্াকজ জরফায়ু থযফতনন াভার হদওয়ায 

জনয াওয়া ুকমাকগয িযফায ক্যা কর তা এক্টর্ থযিন্নতয, থনযাদতয এফং আকযা 

প্রথতকমাগী আকভথযক্া ততথয ক্যকফ। হজনয আথভ অকনক্ আকগই জরফায়ু দকক্ষ এফং 

থযকফগত প্রথতক্াযকক্ ীল ন অিাথধক্ায ফাথনকয়থে এফং আভাকদয থিক্ষীয় অফক্াঠাকভা 

আইকন এফং আভাকদয াম্প্রথতক্ ভুদ্রাস্ফীথত হ্রা অযাকে (Inflation Reduction Act) ফথরষ্ঠ 

থফথনকয়াকগয জনয িা প্রদান ক্কযথে, মা ইথতাক ক্ংকি গৃীত ফকথকক্ গুরুেূণ ন জরফায়ু 

াাদান। আথভ হপিাকযর তথফকরয জনয রাই িাথরকয় মাকফা মা থনউ ইয়কক্নয ক্ভ নংিান 

ৃটষ্ট, থযকফগত অথফিায ভাধান, আভাকদয অথ ননীথতয প্রফচৃ্ছি, এফং ক্করয জনয আকযা 

বাকরা বথফলযৎ গঠন ক্যায প্রকিষ্টাকক্ ভথ নন ক্যকফ।"  

  

থিনাউজ গযা থনিঃযণ হ্রা ক্যা করা থনউ ইয়কক্নয হদকয ীল নিানীয় জরফায়ু একজন্ডায 

এক্টর্ অথত গুরুেূণ ন উাদান, এটর্ হদকয ফকথকক্ আিাী জরফায়ু ও থযিন্ন চ্ছক্ত 

উকদযাগ, মা থযিন্ন চ্ছক্তকত এক্টর্ থনয়ভতাথন্ত্রক্ ও নযাময িানান্তকযয আহ্বান ক্কয এফং 

ক্ভ নংিান ৃটষ্ট ক্কয ও ফুজ অথ ননীথতয ারন অফযাত যাকখ। জরফায়ু হনতৃে ও ম্প্রদায় 

ুযক্ষা আইকনয (Climate Leadership and Community Protection Act) প্রদত্ত রূকযখা 

অনুমায়ী, থনউ ইয়ক্ন 2040 াকরয ভকধয থফদুযৎ খাত থনিঃযণভুক্ত ক্যা ফাধযতাভূরক্ ক্যায রক্ষয 

অজনকনয কথ যকয়কে, মায ভকধয আকে 2030 াকরয ভকধয 70 তাং নফায়নকমাগয চ্ছক্ত 

উৎাদন এফং অফককল মূ্পণ ন অথ ননীথতকত ক্াফ নন থনযকক্ষতা অজনন ক্যা।  
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