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গভর্নর কুউম্বমা 2021 বর্িনাহী অর্নিছম্বরর িাম্বেম্বে অন্তভুন ক্ত ফ্র্োবকিং (FRACKING) বর্ম্বেধাজ্ঞা 
বিরস্থায়ী করম্বে আইর্ীকরম্বের ঘ ােো বিম্বয়ম্বছর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ 2021 নর্র্নাহী FY-এর র্ামজমে অ্ন্তভুন ক্ত নর্উ ইয়মকন র ফ্র্যানকিং 
নর্মেধাজ্ঞা নিরস্থায়ী করমে আইর্ীকরমের ঘ ােো নিময়মের্। এই পিমেপটি পনরমর্শ সিংরেে 
অ্নধিপ্তরমক (Department of Environmental Conservation) একটি কূপ সমূ্পেন র্া পরু্রায় 
পূরমের উপায় নহসামর্ উচ্চ-ভনিউম হাইমরানিক ফ্র্যাকিানরিং র্যর্হার কমর এমর্ কূপগুনি নরি 
(drill), গভীরো র্ৃনি, প্লাগ র্যাক র্া রূপান্তর করমে অ্র্ুমমািমর্র অ্র্মুনে িামর্ র্াধা নিমর্, যা 
নর্উ ইয়কন র্াসীমির স্বাস্থযরো করমর্ এর্িং স্থায়ীভামর্ নর্নিে করমর্ ঘয আমামির পনরমর্শে এই 
অ্র্ুশীিমর্র দ্বারা েনেগ্রস্থ হমর্ র্া। এই প্রস্তানর্ে আইমর্র খসড়া নর্উ ইয়মকন র পনরষ্কার জ্বািার্ী 
অ্র্নর্ীনের িেয অ্জন মর্র নিমক এনগময় যাওয়ার এক গুরুত্বপূেন পিমেমপর প্রনেফির্  োয়।  
  
"হাইমরানিক ফ্র্যাকিানরিং সম্পনকন ে নর্উ ইয়মকন র ঘর্েৃত্ব িে িে মার্ুমের পার্ীয় জি সহ পনরমর্শ 
এর্িং জর্স্বাস্থয রো কমর িমিমে এর্িং আমামির অ্র্শযই এটি স্থায়ী কমর েুিমে হমর্," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "ফ্র্যানকিং নর্নেি হওয়ার পর ঘর্মক পাাঁি র্েমর, আমরা প্রমাে কমরনে ঘয এটি 
র্াস্তমর্ই নেি, সাউিার্ন োয়ামরর একমাত্র অ্র্ননর্নেক নর্কল্প র্য় এটি র্য়। এই অ্ঞ্চিটি েখর্ ঘর্মক 
76ওময়স্ট (76West) এর্িং সাউিার্ন োয়ার ঘসায়ানরিংময়র (Southern Tier Soaring) মমো 
কমনসূনির মাধযমম র্র্ায়র্মযাগয শনক্ত এর্িং অ্র্ননর্নেক উন্নয়মর্র নর্নর্ময়ামগর ঘকন্দ্রনর্ন্দুমে পনরেে 
হময়মে, র্েুর্ ভাি মামর্র িাকনর তেনর করমে যা আরও নর্কামশর পর্ সুগম কমর।"  
  
উচ্চ-ভনিউম হাইমরানিক ফ্র্যাকিানরিং একটি উমেজক ঘকৌশি র্যর্হার কমর যা খুর্ শক্ত নশিা ঘর্মক 
প্রাকৃনেক গযাস উমোিমর্র েমোমক র্যাপকভামর্ র্ৃনি কমর। উচ্চ-ভনিউম হাইমরানিক ফ্র্যাকিানরিং, 
যা প্রায়শই অ্র্ভূুনমক নরনিিংময়র সামর্ একমত্র র্যর্হৃে হয়, ো উমেখমযাগয, নর্রূপ প্রভার্ ঘফমি। 
2014 সামি, নর্উ ইয়কন  রামজযর স্বাস্থয অ্নধিপ্তমরর (New York State Department of Health) 
একটি পযনামিাির্ামে স্বাস্থয সম্পনকন ে উমেখমযাগয অ্নর্িয়ো, জি এর্িং র্ায়ু িেূে র্ৃনি, এর্িং 
জর্স্বাস্থয রোয় প্রশনমেকরমের পিমেমপর পযনাপ্তো পাওয়া ঘগমে। নর্িযমার্ গমর্েো এর্িং অ্র্ুপনস্থে 
িূড়ান্ত অ্ধযয়র্ যা স্বামস্থযর উমদ্বগমক অ্স্বীকার কমর ো দ্বারা নর্পি সিংমকেগুনি উত্থাপর্ কমর, স্বাস্থয 
অ্নধিপ্তর সুপানরশ কমরনেি ঘয নর্উ ইয়কন  রামজয এই নিয়াকিাপটি এনগময় ঘর্ওয়া উনিে র্য়। 
পনরমর্শ সিংরেে অ্নধিপ্তর 2015 সামি আর্ুষ্ঠানর্কভামর্ এই অ্র্ুশীির্টিমক নর্নেি কমরনেি, উচ্চ-
ভনিউম হাইমরানিক ফ্র্যাকিানরিংময়র সামর্ সম্পনকন ে সম্ভার্য পনরমর্শগে এর্িং স্বাস্থযগে প্রভার্গুনি 



পরীো কমর এমর্ একটি সাে র্েমরর পযনামিাির্া প্রনিয়া ঘশে কমর। উমেখমযাগয প্রাকৃনেক গযাস 
সম্পিসহ একটি রামজযর প্রর্ম নর্মেধাজ্ঞা নেি নর্উ ইয়মকন র।  
  
DEC কবমের্ার ঘিবিল ঘিম্বগাি িম্বলর্, "গভর্নর কুউমমা জানের সর্মিময় র্ড় এর্িং সাহসী 
পনরমর্মশর আমিািযসূনি সম্পমকন  নর্শি র্েনর্া কমরমের্, এর্িং হাইমরাফ্র্যানকিংময়র স্থায়ী নর্মেধাজ্ঞা 
পানর্র গুেগেমামর্র সুরো, জীর্াশ্ম জ্বািার্ী ঘর্মক রূপান্তরকরে এর্িং ক্লাইমমে নিডার নহসামর্ 
আমামির ভূনমকা অ্র্যাহে রাখমে একটি গুরুত্বপূেন অ্িংশ। "  
  
অবভম্বর্ো এিিং পবরম্বিে আইর্েীিী মাকন  রুফাম্বলা িম্বলম্বছর্, "ফ্র্যানকিং নর্নেিকরে স্থায়ীকরমের 
জর্য র্ামজমে আইর্ প্রেয়র্ করার জর্য গভর্নর কুউমমার প্রশিংসায় আনম পনরমর্শর্ািী, স্বাস্থয 
নর্মশেজ্ঞ এর্িং নর্উ ইয়কন র্াসী সামর্ ঘযাগিার্ কমরনে। নর্জ্ঞার্ অ্প্রনেমরাধযভামর্ ঘিখায় ঘয ফ্র্যানকিং 
পার্ীয় জি, জর্স্বাস্থয এর্িং জির্ায়ু পনরর্েন মর্র জর্য নর্পযনয়কর। স্থায়ীভামর্ ফ্র্যানকিং নর্নেি করা 
হি র্াস্তর্ পনরমর্শ এর্িং জির্ায়ু ঘর্েৃমত্বর মে ঘিখমে।"  
  
2017 সামি, ঘডিাওয়যার এর্িং ঘপর্নসিমভনর্য়ার গভর্নরমির সামর্ গভর্নর কুউমমা, ঘডিাওয়যার র্িী 
অ্র্র্ানহকা কনমশমর্র (Delaware River Basin Commission) সিংখযাগনরমষ্ঠর সমন্বময় ঘ ােো 
কমরনেমির্, ঘয োরা ঘডিাওয়যার র্িীর অ্র্র্ানহকায় গযাস ও ঘেমির স্থায়ীভামর্ হাইমরানিক 
ফ্র্যাকিানরিং নর্নেি করার জর্য খসড়া নর্নধমািা জানর করার জর্য কনমশমর্র ঘিওয়া একটি প্রস্তামর্র 
পমে ঘভাে নিময়মের্। এই পিমেপটি নর্উ ইয়মকন র সম্প্রিায়গুনির জর্স্বাস্থয এর্িং আরও 15 নমনিয়র্ 
মার্ুমের জর্য মিূযর্ার্ জি সরর্রাহমক সুরনেে কমরমে।  
  
এই নর্মেধাজ্ঞার ঘপ্রনেমে, সাউিার্ন োয়ামরর র্র্ায়র্মযাগয শনক্ত র্াস্তুর্যর্স্থা গে পাাঁি র্েমর নর্নভন্ন 
ঘপ্রাগ্রাম এর্িং সিংস্থার দ্বারা িানিে হময় দ্রুে র্নধনে হময়মে। র্েুর্ সিংস্থাগুনি 2017 সামির 4,100 
টির ঘর্নশ কামজর সুমযাগ সহ, সাউিার্ন োয়ামর নর্নর্ধ র্র্ায়র্মযাগয শনক্ত খামে উদ্ভার্র্ কমরমে। 
এই নশল্প  র্মত্বর উিাহরেগুনির মমধয রময়মে 76 ওময়স্ট নক্লর্ এর্ানজন  (76West Clean Energy) 
প্রনেমযানগোর সাফিয, সাউিার্ন টিয়ামর অ্র্নস্থে ইমম্পনরয়াম3 (Imperium3), সার্নজি 
(Sungeel), এর্িং নমকােু (Micatu)-র মমো র্েুর্ র্যর্সা, এর্িং এই অ্ঞ্চমির র্র্ায়র্মযাগয 
জ্বািার্ী িেোর সাম্প্রনেক আমিাকপাে নর্ঙ্গহযাম্ের্ নর্শ্বনর্িযািময়র স্টযার্ হুইটিিংহামমর রসায়মর্ 
2019 ঘর্ামর্ি পুরষ্কামরর জয়। সাউিার্ন োয়ার আঞ্চনিক অ্র্ননর্নেক উন্নয়র্ কাউনিি (Southern 
Tier Regional Economic Development Council) দ্বারা নর্কানশে আরর্ার্ নরভাইোিাইমজশর্ 
ইর্নস্টটিউে (Upstate Revitalization Initiative, URI) জয়ী ঘকৌশিগে এই প্রয়াস, সাউিার্ন োয়ার 
ঘসায়ানরিং দ্বারা উৎসানহে হময়মে।  
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