অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/17/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে 2019 বর্িন াহী িাম্বেম্বে বির্ বর্উ বিল (GREEN NEW
DEAL) অন্তভুন ক্ত হম্বি

োবির েীষন স্থার্ীয় পবরষ্কার েবক্ত এিং কমন সংস্থার্ এম্বেন্ডা বর্উ ইয়কনম্বক কািন র্ বর্রম্বপক্ষিার পম্বে
বর্ম্বয় োম্বি
2040 সাম্বলর মম্বযে 100 েিাংে পবরষ্কার েবক্ত আিেেক কম্বর এিং বর্উ ইয়কনম্বক কািন র্ বর্রম্বপক্ষ
করার ঘরািমোপ তিবরর ের্ে র্িু র্ ক্লাইম্বমে অোকের্ কাউবিলম্বক (New Climate Action
Council) আইর্ বহম্বসম্বি প্রণয়র্ কম্বর

পবরষ্কার েবক্তম্বি একটি র্োেে রূপান্তর বর্বিি কম্বর - সিুে অেন র্ীবির বিকােম্বক ত্বরাবিি কম্বর
এিং বর্ম্ন ও মযে আম্বয়র বর্উ ইয়কনিাসীম্বক অিাবযকার প্রদার্ কম্বর
আপম্বেম্বে 20টি িড়-আকাম্বরর র্িায়র্ম্বোগে েবক্ত প্রকম্বের ের্ে 1.5 বিবলয়র্ মাবকনর্ িলার
বিবর্ম্বয়াগ কম্বর এিং বর্উ ইয়কনম্বক োবির উপকূলিিী িায়ু হাি িার্াম্বি িন্দর পবরকাঠাম্বমার
ের্ে 200 বমবলয়র্ মাবকনর্ িলার পেন ন্ত বিবর্ম্বয়াগ কম্বর
গভর্ন ম্বরর পবরম্বিেগি ঘরকম্বিনর উপর সংম্বোের্, ঘেখাম্বর্ ফ্র্োবকং বর্বষদ্ধ, কয়লা েবক্ত ঘেষ করা,
র্িায়র্ম্বোগে েবক্তর ও ইউর্াইম্বেি ঘেেস ক্লাইম্বমে অোলাম্বয়র্ (U.S. Climate Alliance)
গঠম্বর্র ের্ে র্বেরহীর্ বিবর্ম্বয়াগ অন্তভুন ক্ত।
গভর্ন র কুওম্বমার প্রস্তাি ঘ াষণার বভবিও ঘদখুর্ এখাম্বর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে 2019 নর্র্নাহী র্ামজমে (2019 Executive Budget) নির্ নর্উ নিল
অ্ন্তভুন ক্ত হমর্ এই ঘ াষণা েরমলর্, চু নক্তটি হল জাতীয় শীষনস্থার্ীয় পনরষ্কার শনক্ত এর্ং েমনসংস্থার্ এমজন্ডা যা
আিাসীভামর্ নর্উ ইয়েন ঘেেমে োর্নর্ নর্রমপক্ষ নর্স্তৃ ত-অ্র্নর্ীনতর পমর্ নর্ময় যামর্। লযান্ডমােন পনরেল্পর্াটি
সর্ুজ অ্র্নর্ীনতর নর্োশ ত্বরানিতোরী পনরষ্কার শনক্তমত র্যাযয রূপান্তমরর র্যর্স্থা েমর এর্ং নর্উ ইয়মেন র নর্ম্ন
ও মধ্য আময়র মার্ুষমে অ্িানধ্োর প্রদার্ েমর। গভর্নমরর এই প্রস্তার্টি ঘ াষণা েরার নভনিও YouTube
এএখামর্ এর্ং TV মামর্র (h.264, mp4) ফরমযামে এখামর্ পাওয়া যামে|
"জলর্ায়ু পনরর্তন র্ এেটি র্াস্তর্তা, এর্ং এই ঘক্ষমে নর্লম্ব জীর্র্-মৃতুযমে প্রভানর্ত েরমর্। আমরা জানর্
আমামদর েী েরমত হমর্। এখর্ আমামদর ঘসটি েরার দূরদনশনতা, সাহস এর্ং পারদনশনতা র্ােমত হমর্", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "যখর্ ঘফিামরল সরোর নর্লনজ্জভামর্ জলর্ায়ু পনরর্তন মর্র সতযতামে অ্স্বীোর েরমে এর্ং

অ্র্নর্হ পদমক্ষপ নর্মত র্যর্ন হমে, আমরা আমামদর ঘদমশর-মমধ্য-প্রর্ম নির্ নর্উ নিল শুরু েরনে যামত পনরেন্ন
শনক্তর অ্র্নর্ীনতর সুমযাগ ঘর্ওয়া যায়, ঘদমশর োর্নর্ নর্হীর্ শনক্তর সর্মচময় উচ্চানভলাষী লক্ষয নর্ণনয় এর্ং
পনরণামম আমামদর োর্নর্ ফু েনপ্রন্ট সম্পূণনরূমপ দূর েরা যায়।"
গভর্নর কুওমমার প্রর্ম দুই োমমনর সমময়, নর্উ ইয়েন প্রােৃ নতে গযামসর ফ্র্যানেং েরা নর্নষদ্ধ েমর, 2020 সাল
র্াগাদ েয়লা শনক্ত র্যর্হার ধ্ীমর ধ্ীমর েনমময় এমর্ র্ন্ধ েমর ঘদওয়ার প্রনতশ্রুনত ঘদয়, 2030 সাল র্াগাদ 50
শতাংশ র্র্ায়র্মযাগয শনক্ত র্যর্হামরর আইর্ প্রণয়র্ েমর এর্ং পযানরস চু নক্ত ঘমমর্ চলার জর্য ইউর্াইমেি
ঘেেস ক্লাইমমে অ্যালাময়ন্স (U.S. Climate Alliance) প্রনতষ্ঠা েমর। শনক্ত দূরদনশনতা সংস্কার (Reforming
the Energy Vision, REV) এমজন্ডা অ্র্ুযায়ী, নর্উ ইয়েন মানেন র্ যুক্তরামের ইনতহামস সর্মচময় ঘর্নশ
র্র্ায়র্মযাগয শনক্ত আহরণ েমরমে, ঘসৌর শনক্ত র্যর্হার প্রায় 1,500 শতাংশ র্ৃনদ্ধ ঘপময়মে, এর্ং অ্ফমশার র্ায়ু
শনক্ত ঘেমের নর্দুযৎ সরর্রাহমে আরও পনরেন্ন এর্ং ঘেেসই েমর তু লমর্। গভর্নর কুওমমার নির্ নর্উ নিমলর
মাধ্যমম, নর্উ ইয়েন এেটি পনরষ্কার শনক্ত ভনর্ষযমতর নদমে সাহসী পদমক্ষপ ঘর্মর্ যা প্রজমের পর প্রজে ধ্মর
পনরমর্শমে রক্ষা েরমর্ এর্ং পনরষ্কার শনক্ত অ্র্নর্ীনতমে ঘজারদার েরমর্।
ঘদম্বের প্রেম র্িায়র্ম্বোগে েবক্ত আম্বদম্বের মাযেম্বম 2040 সাল র্াগাদ 100 েিাংে পবরষ্কার েবক্ত
নির্ নর্উ নিল সংনর্নধ্র্দ্ধ েমর ঘয 2040 সাল র্াগাদ নর্উ ইয়মেন র শনক্ত 100 শতাংশ োরর্র্-মুক্ত হমর্, যা
মানেন র্ যুক্তরামের সর্মচময় আিাসী লক্ষয এর্ং সাম্প্রনতে োমল েযানলমফানর্নয়ার ঘর্য়া লমক্ষযর ঘচময় ৫ র্ের
এনগময়। এই র্তু র্ আমদমশর নভনি হল র্াগাদ নর্উ ইয়মেন র সফল পনরষ্কার শনক্ত মার্ (Clean Energy
Standard) যা 2030 সাল র্াগাদ 50 শতাংশ ঘর্মে 70 শতাংমশ উন্নীত হমর্। বর্নিেভামর্ র্নজরনর্হীর্ এই
র্র্ায়র্মযাগয শনক্ত র্ৃনদ্ধর মমধ্য অ্ন্তভুন ক্ত হমর্েঃ
•
•
•
•
•

নর্উ ইয়মেন র অ্ফমশার র্ায়ু শনক্তমে চার গুণ েমর 2035 সাল র্াগাদ 9,000 ঘমগাওয়ামে র্ৃনদ্ধ
েরা, যা 2030 সাল র্াগাদ 2,400 ঘমগাওয়াে হওয়ার পূর্ন লক্ষয নেল
ঘসৌর শনক্তর নর্তরণ নিগুণ েমর 2025 সামলর মমধ্য 6,000 ঘমগাওয়ামে র্ৃনদ্ধ েরা, যা 2023
সাল র্াগাদ 3,000 ঘমগাওয়াে হওয়ার পূর্ন লক্ষয নেল
পনরষ্কার শনক্ত মার্ র্যর্হার েমর র্ৃহৎ পনরসমর ভূ নম নভনিে র্ায়ু এর্ং ঘসৌর উৎসগুনলমে
নিগুমণর ঘর্নশ েরা
নর্উ ইয়মেন র নর্দযমার্ র্র্ায়র্মযাগয শনক্তর উৎসগুনলর অ্র্দার্ এর্ং সম্ভার্র্ামে সর্নানধ্ে
র্যর্হার েরা
2030 সাল র্াগাদ শনক্ত ঘোমরজ 3,000 ঘমগাওয়ামে উন্নীত েরা, যা 2025 সাল র্াগাদ
1,500 ঘমগাওয়াে হওয়ার পূর্ন লক্ষয নেল

বর্উ ইয়কনম্বক কািন র্ বর্রম্বপক্ষ করার ের্ে একটি িাস্তিায়র্ পবরকের্া তিবর
নির্ নর্উ নিল ঘেমের প্রর্ম সংনর্নধ্র্দ্ধ ক্লাইমমে অ্যােশর্ োউনন্সল (Climate Action Council) বতনর
েরমর্ যামত প্রাসনিে ঘেে এমজনন্স এর্ং অ্র্যার্য ওয়ােন মফামসনর প্রধ্ার্গণ, পনরমর্শ র্যায়নর্চার এর্ং পনরষ্কার
শনক্ত নর্মশষজ্ঞগণ র্ােমর্র্ যারা উমেখমযাগযভামর্ এর্ং েম খরমচ সর্ প্রধ্ার্ উৎস – নর্দুযৎ, পনরর্হর্, নর্মনাণ,
ইন্ডানি, র্ানণনজযে োযনক্রম এর্ং েৃ নষ ঘর্মে োর্নর্ নর্গনমর্ েনমময় আর্ার মাধ্যমম নর্উ ইয়মেন োর্নর্
নর্রমপক্ষ েরার জর্য এেটি সর্নািীণ পনরেল্পর্া বতনর েরমর্র্। ক্লাইমমে অ্যােশর্ োউনন্সল অ্মর্েগুনল সম্ভার্য

নর্েল্প নর্মর্চর্া েরমর্র্ যার মমধ্য অ্ন্তভুন ক্ত, ইউর্াইমেি ঘেেস ক্লাইমমে অ্যালাময়মন্সর সামর্ োজ েমর এেটি
র্তু র্ এোনধ্ে ঘেে, োর্নর্ নর্গনমর্ েনমময় আর্ার প্রেল্প বতনর েরা লাভজর্ে নের্া যা অ্র্নর্ীনতর সর্
ঘসক্টরমে অ্ন্তভুন ক্ত েমর – পনরর্হর্ এর্ং ইন্ডানি, এর্ং সফল নরনজওর্াল নির্হাউজ গযাস ইনর্নশময়টিভমে
(Regional Greenhouse Gas Initiative) র্যর্হার েমর পনরষ্কার শনক্ত অ্র্নর্ীনতমত রূপান্তরমযাগয
নর্নর্ময়াগ আেষনণ এর্ং সঠিে রূপান্তর েরা যায় নের্া।
নির্ নর্উ নিমল ঘেের্যাপী নর্উ ইয়মেন র সর্ নর্মনাণ উপেরণমে োর্নর্ নর্রমপক্ষ েরার উচ্চানভলাষী
পনরেল্পর্াও রময়মে। এমজন্ডার মমধ্য রময়মেেঃ
• ভর্র্ শনক্ত র্যর্হার ঘোিমে (building energy codes) শনক্তশালী েরা এর্ং যন্ত্রপানতর
োযনোনরতার মার্ প্রনতষ্ঠায় নর্নধ্নর্ধ্ার্ পনরর্তন র্ অ্িসর েরা
• ঘেে এমজনন্স গুনলর ভর্র্গুনল ঘযর্ সমর্নাচ্চ শনক্ত োযনোনরতা এর্ং ঘেেসইতা মার্ ঘমমর্ চমল
তা নর্নিত েরমত তামদর নর্মদন শ প্রদার্
• এেটি ঘর্ে নজমরা ঘরািমযাপ (Net Zero Roadmap) বতনর যা ঘেের্যাপী ভর্র্সমূমহ োর্নর্
নর্রমপক্ষ হওয়ার এেটি পর্ নর্মদন শর্া প্রদার্ েরমর্
পবরষ্কার প্রেুবক্ত অেন র্ীবিম্বি একটি িহু বিবলয়র্ মাবকনর্ িলার মূম্বলের বির্ বর্উ বিল বিবর্ম্বয়াগ
ো বির্হাউে গোস বর্গন মর্ কমাম্বি
জাতীয় সর্নামপক্ষা উচ্চাোঙ্ক্ষী পনরষ্কার শনক্ত এমজন্ডা র্াস্তর্ায়মর্ এর্ং উচ্চমামর্র পনরষ্কার শনক্ত েমনসংস্থার্
সৃনিমত নর্উ ইয়মেন র তাৎক্ষনণে অ্িীোর প্রদশনর্ েরমত, গভর্নর কুওমমা আপমেে নর্উ ইয়মেন 20টি র্ড়আোমরর ঘসৌর, র্ায়ু এর্ং শনক্ত সংরক্ষণ প্রেল্প সমর্নমর্ প্রনতমযানগতামূলে পুরস্কার নহমসমর্ 1.5 নর্নলয়র্ িলার
ঘ াষণা েমরর্। এইসর্ নর্নর্ময়াগ আমরা 1,650 ঘমগাওয়ামের ঘর্নশ ধ্ারণক্ষমতা ঘযাগ েরমর্ এর্ং র্ানষনে
3,800,000 ঘমগাওয়াে- ণ্টার ঘর্নশ র্র্ায়র্মযাগয শনক্ত উৎপাদর্ েরমর্ - যা প্রায় 550,000 র্ানড়র জর্য
যমর্ি শনক্ত এর্ং এটি 2,600 এর ঘর্নশ স্বল্প ও দী নমময়ানদ েমনসংস্থার্ সৃনি েমর। পনরষ্কার শনক্ত মার্দমের
(Clean Energy Standard) অ্ধ্ীমর্ পূমর্ন ঘ ানষত র্র্ায়র্মযাগয শনক্ত প্রেমল্পর সামর্ ঘযাগ েমর, নর্উ ইয়েন
এখর্ পুমরা ঘেমে 46টি প্রেমল্প 2.9 নর্নলয়র্ মানেন র্ িলামরর ঘর্নশ অ্র্ন প্রদার্ েমরমের্, যা এে নমনলয়র্
র্ানড়র জর্য যমর্ি শনক্ত উৎপাদর্ েমর।
এোড়াও নির্ নর্উ নিলমত নর্উ ইয়মেন র উপকূলর্তী র্ায়ু শনক্ত নশল্প শুরুর জর্য এর্ং 2035 সামলর মমধ্য
9,000 ঘমগাওয়াে উৎপাদমর্র ঘেমের নর্মির সমর্নাচ্চ লক্ষয সমর্নমর্ও নর্নর্ময়াগ েরমর্। নর্উ ইয়েন র্ন্দর
পনরোঠামমামত 200 নমনলয়র্ মানেন র্ িলার নর্নর্ময়াগ েরমর্ উপকূলর্তী র্ায়ুর নরনজওর্াল নর্োমশ
ঘর্সরোনর খামতর নর্নর্ময়ামগর সামর্ নমল রাখার জর্য। এই র্হু-অ্র্স্থার্ নর্নর্ময়াগটি উপকূলর্তী র্ায়ুর প্রনত
জানতর সর্নর্ৃহৎ পনরোঠামমা অ্িীোমরর প্রনতনর্নধ্ত্ব েমর এর্ং মানেন র্ উঠনত উপকূলর্তী র্ায়ু নশমল্পর হার্
নহমসমর্ নর্উ ইয়মেন র অ্র্স্থার্ আমরা পাোমপাক্ত েমর।
র্তু র্ এইসর্ নর্নর্ময়াগ নর্উ ইয়েন পাওয়ার অ্মর্ানরটির (New York Power Authority) ইভলভ ঘপ্রািামমর
(EVolve program) বর্দুযনতে যার্ পনরোঠামমা অ্িীোমরর জর্য 250 নমনলয়র্ মানেন র্ িলার অ্িীোর,
NYSERDA-এর নর্উ ইয়েন সার্ ঘপ্রািাম (NY-Sun program) িারা পনরচানলত ঘসৌর র্ণ্টর্ প্রেমল্প 3.5
নর্নলয়র্ মানেন র্ িলার নর্নর্ময়াগ, এর্ং নর্উ ইয়েন নির্ র্যাংে (NY Green Bank) ঘলর্মদর্ পনরেন্ন শনক্ত
প্রেমল্পর জর্য প্রায় 1.75 নর্নলয়র্ মানেন র্ িলার নর্নর্ময়ামগর সামর্ সংমযানজত হমর্।

পবরষ্কার েবক্ত অেন র্ীবিম্বি র্োেে রূপান্তর
িবিি কবমউবর্টিসমূহম্বক েলিায়ু র্োয়বিচার প্রদার্ করাাঃ নির্ নর্উ নিলটি ঐনতহানসেভামর্ র্নিত
েনমউনর্টিগুনলমে পনরষ্কার শনক্তর ভনর্ষযমতর জর্য বতনর েরমর্ এর্ং জলর্ায়ু পনরর্তন মর্র সামর্ খাপ খাইময়
নর্মত সাহাযয েরমর্ এভামর্েঃ
• পনরমর্শগত র্যায়নর্চার ও র্যাযয রূপান্তর োযনেরী গ্রুপমে আইমর্ ঘোনিফাই েরা এর্ং নির্
নর্উ নিলর র্াস্তর্ায়মর্র পনরেল্পর্া প্রনক্রয়ার এটিমে সংযুক্ত েরার মাধ্যমম েনমউনর্টিসমূহমে
এেটি আসর্ প্রদার্ েরা।
• ঘেমের নর্ম্ন-আয় শনক্ত োস্কমফাসনমে র্নিত েনমউনর্টির জর্য সাশ্রয়ী শনক্তর লক্ষয তহনর্ল ও
উমদযামগর প্রভার্ র্ৃনদ্ধ েরমত প্রনত র্ের সম্প্রসানরত েরা জর্ শনক্ত তহনর্মলর আমরা ভামলা
প্রভার্ অ্জনর্ েরার জর্য সংমশাধ্র্ সর্াক্ত েরার নর্মদন শ প্রদার্।
• ঘেমের দশটি নরনজওর্াল অ্র্ননর্নতে নর্োশ পনরষদমে (Regional Economic
Development Councils) তামদর নরনজওমর্র জর্য র্যাযয পনরমর্শ ঘেৌশল নর্োশ েরমত
নর্মদন শ।
কবমউবর্টিগুবলম্বক পবরচ্ছন্ন েবক্ত অেন র্ীবিম্বি রূপান্তবরি হম্বি সাহােে করম্বি একটি সম্পবি কর
ক্ষবিপূরণ িহবিল অেন ায়র্ করাাঃ গভর্নর কুওমমা আইর্ নর্ময় আসমের্ যা অ্পনরষ্কার ও ঘসমেমল শনক্ত নশল্প
ঘর্মে র্তু র্ পনরষ্কার শনক্ত অ্র্নর্ীনতমত রূপান্তমরর ফমল সরাসনর প্রভানর্ত েনমউনর্টিসমূহমে সহায়তা েরার
জর্য ঘেমের 70 নমনলয়র্ মানেন র্ িলার সম্পনি ের ক্ষনতপূরণ (Property Tax Compensation) তহনর্ল
অ্র্নায়র্ েরমর্। নর্মশষ েমর, গতার্ুগনতে শনক্ত উৎপাদর্ ফযানসনলটি র্ন্ধ হময় ঘগমল ঘযইসর্ েনমউনর্টি
প্রভানর্ত হমর্ তামদর সুরনক্ষত েরার জর্য এই তহনর্ল।
শ্রবমক অবযকার সুরক্ষা করাাঃ উচ্চমামর্র পনরষ্কার শনক্ত েমনসংস্থার্ বতনর নর্নিত েরমত, নির্ নর্উ নিলর
িারা সমনর্নত র্ড় আোমরর র্র্ায়র্মযাগয শনক্ত প্রেমল্প নর্দযমার্ ঘর্তর্ আর্শযে হমর্, এর্ং ঘেমের
উপকূলর্তী র্ায়ু প্রেল্পগুনল এেটি প্রেল্প শ্রনমে চু নক্তর (Project Labor Agreement) আর্শযেতা িারা
সমনর্নত হমর্।
পবরষ্কার প্রেুবক্তর কমন েবক্ত তিবর করাাঃ নর্উ ইয়মেন র েমনশনক্তমে এই রূপান্তমরর জর্য প্রস্তুত েরমত, নর্উ
ইয়েন ঘেে েমনশনক্ত নর্োশ সমর্নমর্ র্তু র্ পদমক্ষপ নর্মর্, যার মমধ্য র্ােমর্ নর্উ ইয়েন ঘেে উপকূলর্তী র্ায়ু
অ্র্ননর্নতে ও েমনশনক্ত নর্োমশর উপমদিা পনরষদ (New York State Advisory Council on Offshore
Wind Economic and Workforce Development), এর্ং এর সামর্ এেটি উপকূলর্তী র্ায়ু প্রনশক্ষণ
ঘেমে নর্নর্ময়াগ েরা হমর্ যা নর্উ ইয়মেন এই পনরেন্ন শনক্ত প্রযুনক্ত নর্মনাণ েরমত প্রময়াজর্ীয় দক্ষতা ও
নর্রাপিা প্রনশক্ষণ নর্উ ইয়েন র্াসীমদর প্রদার্ েরমর্।
বর্উ ইয়কন ঘেম্বের এর্াবেন অোন্ড বির্োি সভাপবি (New York State Chairman of Energy
and Finance) বরচািন কিমোর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার নির্ নর্উ নিল নর্উ ইয়েন মে পনরষ্কার শনক্ত
ভনর্ষযমতর নদমে আমরা অ্িসর েরমর্, এর্ং আমরা ট্রাম্প প্রশাসর্মে আমামদর ঘপেমর্ ঘঠলমত নদমর্া র্া। নর্উ
ইয়েন নিধ্াহীর্ভামর্ জানতর পনরষ্কার শনক্ত ও জলর্ায়ু ঘর্তা এটি নর্নিত েরমর্ গভর্নর কুওমমার র্তু র্

অ্িীোর এর্ং আমরা আগামী প্রজমের নর্উ ইয়েন র্াসীর জর্য এেটি ঘেেসই অ্র্নর্ীনত ও স্বাস্থযের পনরমর্শ
অ্জনমর্র জর্য REV এমজন্ডার নভতর উপর আমরা সংমযাজর্ েরমত র্ােমর্া।"
অোবলবসয়া িােনর্, ঘপ্রবসম্বিন্ট ও বসইও, NYSERDA, িম্বলম্বের্, "জলর্ায়ু নর্জ্ঞার্ীরা এটি খুর্ ভামলা
ভামর্ই স্পি েমর নদময়মের্ ঘয জলর্ায়ু পনরর্তন মর্র সর্নামপক্ষা খারাপ প্রভার্গুনল ঘর্মে র্াাঁচমত হমল সাহসী
পদমক্ষপ প্রময়াজর্, ক্রমর্ধ্নমার্ ধ্াপ র্য়, এর্ং গভর্নর কুওমমার নির্ নর্উ নিল খুর্ সাহসীভামর্ ঘসই জায়গায়
যায় ঘযখামর্ আমগ ঘেউ যায়নর্। তার অ্নর্চল জলর্ায়ু এমজন্ডামত রময়মে মানেন র্ ইনতহামসর সর্নামপক্ষা আিাসী
পনরষ্কার শনক্ত লক্ষয, র্র্ায়র্মযাগয শনক্তর প্রনত সর্নর্হৃ ৎ অ্িীোর, পনরেন্ন শনক্ত েমনসংস্থামর্র নর্শাল
ঘমানর্লাইমজশর্ এর্ং উপকূলর্তী র্ায়ু র্ন্দর পনরোঠামমামত এে র্নজরহীর্ নর্নর্ময়াগ। এেসামর্ ঘর্ওয়া এই
পদমক্ষপগুনল নর্উ ইয়েন মে জলর্ায়ু পনরর্তন মর্র নর্রুমদ্ধ লড়াইময় স্পিভামর্ জাতীয় ঘর্তার আসর্ প্রদার্ েরমর্,
এর্ং নর্িমে ঘদখামর্ ঘয ভনর্ষযৎ প্রজমের জর্য নর্উ ইয়েন এেটি পনরষ্কার শনক্তর ভনর্ষযৎ বতনর েরমত পামর
এর্ং েরমর্।"
বিপােনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্োম্বভনের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC) কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "জলর্ায়ু পনরর্তন মর্র এই হুমনে নর্উ
ইয়েন মে েরর্ নর্রমপক্ষ েরার জর্য গভর্নর কুওমমার েনম্প্রমহনন্সভ এমজন্ডার মমতা সাহসী পদমক্ষমপর দানর্
েমর। নির্ নর্উ নিলটি নর্নিত েমর ঘয পনরষ্কার শনক্ত অ্র্নর্ীনতর অ্র্ননর্নতে সম্ভার্র্া োমজ লাগামত নর্উ
ইয়মেন র ঘচিাই এখমর্া জানতর মমধ্য শীষনস্থার্ীয়, এেইসামর্ এটি নর্নিত েরা হমে ঘয জলর্ায়ু পনরর্তন মর্র ফমল
যারা সর্নানধ্ে শঙ্কায় রময়মে তারা ঘযর্ ঘেমের ঘচিা ও নর্নর্ময়ামগর েলযাণ লাভ েমর। আমামদর অ্র্নর্ীনতর
সেল ঘক্ষে ঘর্মে নির্হাউজ গযাস নর্গনমর্ হ্রামসর জর্য অ্র্নপূণন সমাধ্ার্ বতনর ও র্াস্তর্ায়মর্র জর্য আমার
এমজনন্স এর্ং ক্লাইমমে অ্যােশর্ োউনন্সমলর মমতা েতৃন পক্ষ অ্ংশীদামরর সামর্ োজ েরার জর্য আনম উেুখ হময়
আনে।"
ের্ম্বসিা অবযদপ্তম্বরর (Department of Public Service) বসইও ের্ বি. ঘরািস িম্বলর্, "জানতর
শীষনস্থার্ীয় এই নির্ নর্উ নিলর মাধ্যমম, গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়েন মে এেটি সম্পূণন পনরষ্কার নর্দুযৎ এর্ং োর্নর্
নর্রমপক্ষতা এর্ং ঘদমশর সর্নামপক্ষা শনক্তশালী র্র্ায়র্মযাগয শনক্ত পনরেল্পর্ার পমর্ নর্ময় ঘগমলর্। এর ফমল নর্উ
ইয়েন এমর্ এেটি শনক্ত নসমেম পামর্ যা তার প্রাপয - সাশ্রয়ী মূমলযর, নর্িাসমযাগয এর্ং 100% পনরষ্কার।"
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