
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আঞ্চবলক গ্রীর্হাউস গোস উম্ব্োগ কোপ 30 েতাাংে কমাম্বত র্তুর্ বর্য়ম গ্রহম্বের 
ঘ াষো কম্বরম্বের্  

  
DEC এিাং NYSERDA বিবিমালা আঞ্চবলক কমনসূচী েবিোলী কম্বর, বি্েুৎ খাত ঘেম্বক বর্গনমর্ 

আম্বরা হ্রাস কম্বর  
  

হ্রাসপ্রাপ্ত কোপ বর্বিত কম্বর আঞ্চবলক বর্গনমর্ 2030 সাম্বল ঘিসলাইম্বর্র ঘচম্বয় 65 েতাাংে বর্ম্বচ 
হম্বি  
  

গভর্নর আনু্ড্র এম. কুওমমো আজ আঞ্চলিক গ্রীর্হোউস গযোস উম্যোগমক (Regional Greenhouse 
Gas Initiative) শলিশোিী করোর জর্য র্তুর্ লর্য়ম গ্রহমের ঘ োষেো কমরমের্, যো "RGGI" র্োমম 
পলরলিত, এবং লব্যুৎ খোত ঘেমক গ্রীর্হোউজ গযোস লর্গনমর্ কমোমত জোলতর প্রেম আঞ্চলিক কমনসিূী। 
লর্উ ইয়কন  ঘেট লিপোটন মমন্ট অফ এর্ভোয়রর্মমন্টোি কর্জোরমভশর্ (Department of 
Environmental Conservation, DEC) এবং লর্উ ইয়কন  ঘেট এর্োলজন  লরসোিন  অযোন্ড ঘিমভিপমমন্ট 
অেলরটি (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) 
এই লবলিমোিো গ্রহে কমরমে 30 শতোংশ আঞ্চলিক কযোপ 2021 ঘেমক 2030 অবলি হ্রোস করমত 
লর্উ ইয়মকন র অংশমক অগ্রসর করমত, যোমত লর্লিত করো যোয় ঘয 2030 সোমির মমিয আঞ্চলিক 
লর্গনমর্ শুরু হওয়োর কযোমপর স্তমরর ঘিময় 65 শতোংশ কম হয়, এবং লর্উ ইয়মকন র কযোপ অর্যোর্য 
অংশগ্রহেকোরী RGGI রোমজযর সোমে একই স্তমর লবর্যস্ত হয়। এই লর্গনমর্ হ্রোস 2050 সোমির মমিয 
গ্রীর্হোউস গযোস লর্গনমর্ 85 শতোংশ কমোমত জিবোয় ুঘর্তৃত্ব এবং কলমউলর্টি সুরক্ষো আইমর্র 
(Climate Leadership and Community Protection Act) অিীমর্ গভর্নর কুওমমোর জোলতর 
ঘর্তৃস্থোর্ীয় প্রময়োজর্ীয়তো সমেনর্ কমর, এবং RGGI রোজযগুলিমক আমরো শলিশোিী করোর জর্য 
গভর্নমরর জোর্ুয়োরী 2017 ঘেট অফ ্য ঘেট িযোমিঞ্জ পূরে কমর কমনসূিীটি আমরো শলিশোিী 
করোর জর্য যো পলরমবশগত, স্বোস্থয এবং অেননর্লতক সুলবিো প্রো্োর্ কমর।  
  
"আঞ্চলিক গ্রীর্হোউস গযোস উম্যোগ গত ্শমক শুিমুোত্র জিবোয়ু ঘর্তৃমত্বর মোর্ লর্িনোরেই শুিু 
কমরলর্, একই সোমে লর্উ ইয়মকন র ঐলতহোলসক জিবোয়ু ঘর্তৃত্ব এবং কলমউলর্টি সুরক্ষো আইমর্র 
(Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) জর্য মঞ্চ লর্িনোরে 
কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আঞ্চলিক লগ্রর্হোউস গযোস উম্যোগ কযোপটি হ্রোস করো হমি 
লগ্রর্হোউস গযোস লর্গনমর্ আরও কমম যোমব, এবং একইসোমে আমোম্র পলরচ্ছন্ন শলির অেনর্ীলতমক 
প্রসোলরত করোর জর্য মূিযবোর্ সম্প্ প্র্োর্ করমব। লর্উ ইয়কন  জিবোয়ু পলরবতন মর্র লবরুমে 
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িড়োইময় অগ্রেী ভূলমকো পোির্ কমরমে এবং আমরো এই জোলতমক একটি পলরচ্ছন্ন ভলবষযমতর ল্মক 
এলগময় লর্ময় ঘযমত সোহোযয করমত েোকব।"  
  
এই আপমিটটির সোমে, 2030 সোমির আঞ্চলিক কযোপটি 2009 সোমির শুরু স্তর ঘেমক 65 শতোংশ 
কম হমব। উপরন্তু, লর্উ ইয়কন  তোর RGGI সহমযোগী রোজযগুলির মমিয অমর্কমকই েোলড়ময় যোমচ্ছ, 
এই ঘপ্রোগ্রোমম ঘেোট ঘেোট লপলকং ইউলর্ট ঘযোগ কমর, এবং এটি স্বীকোর কমর ঘয এই ঘেোট ঘেোট 
উৎসগুলির অলিকোংশই লর্উ ইয়মকন র পলরমবশগত র্যোয়লবিোর সম্প্র্োয়গুলি, বমেনর সম্প্র্োয়গুলি এবং 
লর্ম্ন আময়র সম্প্র্োয়গুলির কোেোকোলে অবলস্থত যো ববষমযহীর্ভোমব বোয়ু ্ষূমের একটি অমযৌলিক, 
অর্যোযয ও ঐলতহোলসক ঘবোঝো বহর্ কমর। এেোড়োও লর্উ ইয়কন  রোজয শলি গমবষেো ও উন্নয়র্ 
কতৃন পক্ষ-এর লবলিমোিোর সংমশোির্গুলি লর্লিত করমব ঘয ভোতো লর্িোম ঘেমক অমেনর লবলর্ময়োগ 
ঘযর্, জিবোয়ু ঘর্তৃত্ব এবং সম্প্র্োয় সুরক্ষো আইর্ অর্ুযোয়ী, সুলবিোবলঞ্চত সম্প্র্োয়গুলিমক র্যোযয 
সুফুি প্র্োর্ কমর।  
  
লর্গনমর্ লর্য়ন্ত্রে লরজোভন  (Emissions Containment Reserve, ECR) বতলর করো RGGI 
ঘপ্রোগ্রোমটিমত আমরকটি গুরুত্বপূেন পলরবতন র্। এই িরমর্র হ্রোমসর খরি প্রতযোশোর ঘিময় কম হমি 
ইমভমন্ট কম ভোতো লর্িোম কমর অলতলরি কোবনর্ িোই অক্সোইি লর্গনমমর্ হ্রোস লর্লিত করোর জর্য 
লিজোইর্ করো এটি একটি র্তুর্ ববলশষ্ট্য। এেোড়োও এই লবলিমোিো এই ঘপ্রোগ্রোমটিমক সহজতর কমর 
এবং এটি লর্লিত কমর ঘয প্রোেীসম্প্ কোযনক্রম ঘেমক লর্গনমর্ বোম্ সমস্ত অফমসট লবভোগ 
অপসোরে কমর লব্যুৎ ঘকন্দ্রগুলি ঘেমক হ্রোস অবযোহত েোমক।  
  
বিপার্ন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্মম্বর্র্াল কর্জারম্বভেম্বর্র কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "এই 
অর্র্য, উ্োহরে-দ্বোরো-পলরিোলিত RGGI ঘপ্রোগ্রোমটি একটি প্রকৃত উ্োহরে, যো আমোম্র 
অেনর্ীলতমক ঘজোর্োর করোর সোমে কীভোমব আমরো জিবোয়ু সংকমটর ঘমোকোমবিো করমত পোলর তো 
বযি কমর। গত কময়ক বেমর, গভর্নর কুওমমো এই ঘপ্রোগ্রোমমর অিীমর্ লর্গনমর্ আমরো হ্রোস কমর 
এবং ঘ্মশর সবমিময় উচ্চোলভিোষী জিবোয়ু আইর্মক এলগময় লর্ময় যোওয়োর মোিযমম এই জোলতর কোমে 
আমোম্র প্রময়োজর্ীয় জিবোয়ু ঘর্তৃত্ব প্র্শনর্ কমরমের্।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘের্ এর্াবজন  বরসাচন  অোন্ড ঘিম্বভলপম্বমন্ট অেবরটি এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বিন্ট ও প্রিার্ 
বর্িনাহী কমনকতন া ঘিাবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্, "এই লবলিমোিো শুিুমোত্র লর্উ ইয়মকন র লগ্রর্হোউস 
লর্গনমর্ হ্রোস করোর প্রলতশ্রুলতমক ঘজোর্োর কমর র্ো, বরং এগুলি আরও এক িোপ এলগময় যোয়, 
এটি লর্লিত করমত যোমত সুলবিোবলঞ্চত সম্প্র্োয়গুলিও উপকৃত হয় - যো গভর্নর কুওমমোর 
অগ্রোলিকোর এবং জিবোয় ুআইর্ অর্ুযোয়ী। আজ যখর্ আমরো রোমজযর জোলত-ঘর্তৃস্থোর্ীয় পলরচ্ছন্ন 
শলি পলরবতন মর্র ল্মক এলগময় যোলচ্ছ, এটো খবুই জরুরী ঘয আমরো সকি লর্উ ইয়কন বোসীম্র 
সমবনোত্তম স্বোমেন েোকো লবলিমোিো এবং র্ীলতগুলির বোস্তবোয়র্ িোলিময় যোই।"  
  
পলরমবশ সংরক্ষে লবভোগ-এর প্রস্তোলবত RGGI লবলিমোিো (পবন 242) 29 ঘশ এলপ্রি ঘেট 
ঘরলজেোমর প্রকোলশত হয় এবং জর্গমের মন্তমবযর সময়সীমো 29ঘশ জরু্, 2020 তোলরমখ বন্ধ হয়; 
2020 সোমির 13ই ঘম ঘেট ঘরলজেোমর NYSERDA-এর প্রস্তোলবত লবলিমোিো প্রকোলশত হয় এবং 



 

 

জর্গমের মন্তমবযর সময়সীমো 13ই জিুোই বন্ধ হয়। DEC র িূড়োন্ত লর্য়ম 16 লিমসম্বর ঘেট 
ঘরলজেোমর প্রকোলশত হমব এবং 31 লিমসম্বর, 2020 তোলরমখ কোযনকর হমব। DEC-র িূড়োন্ত 
লর্য়মগুলি এবং সহোয়ক উপো্োর্ বতন মোমর্ এখোমর্ পোওয়ো যোয়। 1 লিমসম্বর একটি লবমশষ ঘবোিন  
সভোয় NYSERDA লর্য়মকোর্ুর্ অর্ুমমো্র্ করো হয় এবং 30 লিমসম্বর ঘেট ঘরলজেোমর 
প্রকোশ করো হমব। NYSERDA এর িূড়োন্ত লর্য়ম এবং সহোয়ক উপো্োর্ বতন মোমর্ এখোমর্ পোওয়ো 
যোয়।  
 
2019 সোমি আইর্ লহমসমব সোক্ষর করো গভর্নর কুওমমোর ঘ্মশর-ঘর্তৃস্থোর্ীয় জিবোয়ু পলরকল্পর্োটি 
ঘ্মশর সব ঘিময় ঘজোরোমিো জিবোয়ু ও পলরচ্ছন্ন এর্োলজন  উম্যোগ, যো সুলবর্যস্ত এবং সঠিকভোমব 
পলরচ্ছন্ন এর্োলজন মত পলরবতন মর্র আহ্বোর্ জোর্োয় যো লর্উ ইয়কন  ঘেমটর COVID-19 মহোমোলর ঘেমক 
আমরোগয িোভ করোর সোমে সোমে আমরো ভোমিোভোমব পুর্গনঠর্ করোর পোশোপোলশ কমনসংস্থোর্ সৃলষ্ট্ কমর 
এবং একটি সবুজ অেনর্ীলতর িোির্-পোির্ অবযোহত রোখমব। CLCPA লর্উ ইয়কন মক অেনর্ীলত 
লবসৃ্তত কোবনর্ লর্রমপক্ষতোয় তোর সংলবলিবে িমক্ষয ঘপৌৌঁেোমর্োর পমে এবং 2040 সোমির মমিয শূর্য-
কোবনর্ লর্িঃসরে লব্যুৎ খোত অজন মর্র পমে স্থোপর্ কমর, অর্য ঘকোমর্ো ঘেমটর ঘিময় দ্রুত। এটি 
পলরচ্ছন্ন এর্োলজন  খোমত লর্উ ইয়মকন র অভূতপূবন উন্নয়র্ সহ ঘেট জমুড় 67টি বৃহৎ পলরসমরর 
র্বোয়র্মযোগয প্রকমল্প 3.9 লবলিয়র্ মোলকন র্ িিোমরর লবলর্ময়োমগর উপর গমড় তুিমে, লর্উ ইয়মকন র 
পলরচ্ছন্ন এর্োলজন  খোমত 150,000 এর ঘবলশ কমনসংস্থোমর্র সৃলষ্ট্ কমর, 2035 সোমির মমিয অফমশোর 
বোয় ুঘেমক প্রোয় 9,000 ঘমগোওয়োট উৎপো্মর্র প্রলতশ্রুলত এবং বণ্টর্মযোগয ঘসৌর খোমত 2011 সোি 
ঘেমক শতকরো 1,800 শতোংশ প্রবলৃের লভলত্তর উপর প্রলতলিত। লর্উ ইয়মকন র ক্লোইমমট অযোকশর্ 
কোউলিি (Climate Action Council) এই অগ্রগলতর উপর লভলত্ত কমর বৃলে করমত এবং 2050 
সোমির মমিয 1990 সোমির তুির্োয় গ্রীর্হোউস গযোমসর লর্গনমর্ 85 শতোংশ কমোমর্োর জর্য এবং 
তোর সোমে পলরচ্ছন্ন এর্োলজন র লবলর্ময়োমগর অন্তত 40 শতোংশ বলঞ্চত সম্প্র্োয়গুলিমক সুলবিোর প্র্োর্ 
কমর তো লর্লিত করো, এবং 2025 সোমির মমিয অর্-সোইট এর্োলজন র খরি 185 লিলিয়র্ লিটিশ 
তোপ ইউলর্ট প্রলতল্র্ (Trillion British thermal units per day, TBtus) কমোমর্োর িক্ষযমোত্রোর 
ল্মক এলগময় যোমব।  
  
CLCPA এবং ক্লোইমমট অযোকশর্ কোউলিি (Climate Action Council) সম্পমকন  আরও তমেযর 
জর্য, www.climate.ny.gov লভলজট করুর্।  
  
আঞ্চলিক গ্রীর্হোউস গযোস ইলর্লশময়টিভ (RGGI) গ্রীর্হোউস গযোস লর্গনমর্ কমোমত মোলকন র্ 
যুিরোমের প্রেম বোিযতোমিূক বোজোর লভলত্তক ঘপ্রোগ্রোম। RGGI লব্যুৎ খোত ঘেমক CO2 লর্গনমর্ 
কযোপ করমত এবং কমোমত কোমর্লিকোট, ঘিিোওয়যোর, ঘমইর্, ঘমলরিযোন্ড, মযোসোিুমসটস, লর্উ 
হযোম্পশোয়োর, লর্উ জোলসন, লর্উ ইয়কন , ঘরোি আইিযোন্ড, এবং ভোরমন্ট রোমজযর মমিয একটি সমবোয় 
প্রমিষ্ট্ো। আমরো তমেযর জর্য ঘ্খুর্ https://www.rggi.org/।  
  

###  

 

https://www.dec.ny.gov/regulations/120061.html
https://www.nyserda.ny.gov/Researchers-and-Policymakers/Regional-Greenhouse-Gas-Initiative
http://www.climate.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=272d90a7-78b6a860-272f6992-000babd9f75c-bfa9c506eb74d2cf&q=1&e=0f23a7ad-877b-4bb8-8f35-d45ed05046d9&u=https%3A%2F%2Fwww.rggi.org%2F
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