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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা িায়ুর মার্ উন্নয়র্ এিং বিদ্ুেৎ ককম্বের কািন র্ বর্গন মণ কেম্বক উদ্ভূত ক্ষবতকর ওজর্
কমাম্বত প্রস্তাবিত আইর্ ক াষণা কম্বরম্বের্

প্রস্তািটির আওতায় বিক আওয়াম্বর চলা িবরম্বিে িান্ধি র্য় এমর্ বিদ্ুেৎ ককেগুম্বলা ধীম্বর-ধীম্বর
িন্ধ কম্বর কদ্য়া হম্বি
যা স্বল্প-কািন র্, র্িায়র্ম্বযাগে জ্বালাবর্ িেিহার শুরু এিং জ্বালাবর্ সঞ্চম্বয় বর্উ ইয়কন-এর রূিান্তরম্বক
ত্বরাবিত করম্বি
এটি গভর্ন র কুওবমর বির্ বর্উ বিল (Green New Deal) এিং 2030 সাল র্াগাদ্ বির্হাউজ গোস
বর্গন মর্ 40 ভাগ কমাম্বর্ার লক্ষেমাত্রাম্বক সমেন র্ কম্বর
গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট নিপোটনমমন্ট অব এর্ভোয়োরর্মমন্টোল
কর্সোরমভশর্ (Department of Environmental Conservation, DEC) নপক-আওয়োমর বযবহৃত
নবদ্ুযৎমকন্দ্রগুমলোর উপর র্তু র্, কম োর শতন োমরোমপর মোধ্যমম বোতোমসর মোমর্োন্নয়র্ এবং জর্স্বোস্থ্য সুরক্ষো করমত
প্রস্তোনবত আইর্টি উন্মুক্ত কমরমের্। প্রস্তোবটি তীব্র গরমমর সময় চলো সবনোনধ্ক বোয়ু দ্ূষণকোরী "নপকআওয়োমরর" নবদ্ুযৎ ঘকন্দ্রগুমলো ঘেমক কোবনর্ নর্গনমর্ উমেখমেোগয হোমর কমোমব। এই দ্ূষণকোরী, অদ্ক্ষ নবদ্ুযৎ
ঘকন্দ্রগুমলো কোবনর্ দ্ূষমণর অর্যতম উৎস। এগুমলো ধ্ীমর ধ্ীমর বন্ধ কমর ঘদ্ওয়ো গভর্নর কুওমমো'র ঘদ্মশর প্রেম
'নির্ নর্উ নিল' অজনমর্র গুরুত্বপূণন অর্ুষঙ্গ। এই আইর্গুমলো নির্হোইজ গযোস নর্গনমর্ 2030 সোল র্োগোদ্ 40
শতোংশ হ্রোস করমত এবং 2040 সোল র্োগোদ্ 100% স্বচ্ছ জ্বোলোনর্মত অর্ুপ্রমবমশ সহোয়তো করমব।
"জলবোয়ু পনরবতন র্ একটি ভয়োর্ক বোস্তবতো। ঘেিোমরল প্রশোসর্ েখর্ এটি ঘদ্মখও র্ো ঘদ্খোর ভোর্ করমে, নর্উ
ইয়কন তখর্ আমোমদ্র পনরমবমশর সুরক্ষো এবং আমোমদ্র অনধ্বোসীমদ্র স্বোস্থ্য সুরক্ষোয় পদ্মক্ষপ নর্মচ্ছ", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রস্তোনবত এই আইর্গুমলো পুরমর্ো, ঘেমটর সবমচময় ঝুুঁ নকপূণন এলোকোগুমলো ঘেমক দ্ূষণকোরী
নবদ্ুযৎ ঘকন্দ্রগুমলো নিি ঘেমক সনরময় ঘেলমব। এটি এেোড়ো স্বচ্ছ জ্বোলোনর্ উৎপোদ্র্ এবং ভনবষযমতর জর্য
স্বোস্থ্যকর কনমউনর্টি ততনরমত নর্উ ইয়মকন র ঘর্তৃ মত্বর উদ্োহরণ।"
প্রস্তোবটি গরমমর নদ্মর্ ক্ষনতকর মোত্রোর ওজর্, বো ঘধ্োুঁয়ো উৎপোদ্র্কোরী র্োইমরোমজর্ অক্সোইি (nitrogen
oxides, NOx) নর্গনমমর্র নর্ম্ন হোর নর্ধ্নোরণ কমর নদ্মব। ঘেট জুমড় নবদ্ুযৎ ঘকন্দ্রগুমলোমত কময়ক িজর্
সোধ্োরণ সোইমকল ও পুর্রুৎপোদ্র্মেোগয দ্হর্ টোবনোইর্—ঘেগুমলোর বয়স প্রোয় 50 বের হমত চলমে এবং এগুমলো
কদ্োনচৎ চমল—র্তু র্ টোবনোইমর্র ঘচময় কমপমক্ষ 30গুর্ ঘবনশ মোত্রোয় র্োইমরোমজর্ অক্সোইি নর্গনমর্ কমর। নকন্তু
এ টোবনোইর্গুমলো েখর্ চমল তখর্ ঘসগুমলো একমত্র নর্উ ইয়মকন র তদ্নর্ক নবদ্ুযৎ ঘকন্দ্রগুমলোর নর্গনত কোবনমর্র প্রোয়

নতর্ভোমগর একভোগ নর্গনমর্ কমর েনদ্ও স্বচ্ছ জ্বোলোনর্ উৎসগুমলোর ঘচময় ঘসগুমলো কম নবদ্ুযৎ উৎপোদ্র্ কমর।
এেোড়ো, এগুমলো ঘবনশরভোগ ঘক্ষমত্রই এর্ভোয়োরর্মমন্টোল জোনেস -এর নর্কটস্থ্ এলোকোয় অবনস্থ্ত।
নর্ভন রমেোগয তবদ্ুযনতক নিি সংরক্ষমণ, প্রস্তোবটিমত নর্য়ন্ত্রণ আমরোমপর শতন টি 2023 ঘেমক 2025 সোমল সনরময়
ঘর্ওয়ো হময়মে েোমত স্বচ্ছ উৎমসর জ্বোলোনর্ উৎমস েোওয়োর সময় পোওয়ো েোয়। এটি নবদ্ুযৎ ঘকমন্দ্রর
মোনলকমদ্রমকও দ্ূষণ-মুক্ত, র্বোয়র্মেোগয জ্বোলোনর্ বো জ্বোলোনর্ সংরক্ষণোগোর প্রনতস্থ্োপমর্র মোধ্যমম নকেু টো র্তু র্
ও কম োর মোর্দ্ণ্ড পূরমণর সুমেোগ প্রদ্োর্ কমর। নবদ্ুযৎ সংরক্ষণোগোর নবদ্ুযৎ েখর্ ও ঘেখোমর্ সবমচময় ঘবনশ
প্রময়োজর্ ঘসখোমর্ প্রদ্োমর্র মোধ্যমম এসব তৎক্ষণোৎ-বযবহৃত নবদ্ুযৎ উৎসগুমলোর পনরচোলর্ো হ্রোস করমত পোমর
এবং বোয়ুর মোর্ কমোর এই সমময় র্োইমরোমজর্ অক্সোইি নর্গনমর্ হ্রোস কমর।
DEC কবমের্ার কিবসল কসম্বগাস িম্বলর্, "এই প্রস্তোবটি নর্উ ইয়মকন র লক্ষ-লক্ষ মোর্ুষমক স্বচ্ছ ও স্বোস্থ্যকর
বোয়ুমত নর্:শ্বোস ঘর্ওয়োর সুমেোগ কমর নদ্মব, নবমশষ কমর েোরো ঘেমটর সবমচময় পুরমর্ো ও দ্ূষণমেোগয নবদ্ুযৎ
ঘকন্দ্রগুমলোর আমশপোমশ বসবোস কমরর্। এটি এেোড়োও গভর্নর কুওমমো'র ঘদ্মশর প্রেম কোবর্ন-মুক্ত অেনর্ীনতমত
উন্নীত হওয়োর লক্ষযমক সমেনর্ করমব।"
বর্উ ইয়কন কেট সরকাবর কমন -কবমের্ (NYS Public Service Commission)-এর প্রধার্ জর্
বি. করাড্স িম্বলর্, "নিপোটনমমন্ট অব এর্ভোয়োরর্মমন্টোল কর্সোরমভশর্-এর প্রস্তোনবত আইর্টি দ্ূষণকোরী নপক
নবদ্ুযৎ ঘকন্দ্রগুমলোর ক্ষনতকর জর্স্বোস্থ্য প্রভোব কমোমত একটি বুনিদ্ীপ্ত, সোহসী ও প্রময়োজর্ীয় পদ্মক্ষপ। আমোমদ্র
সবনোনধ্ক পুরমর্ো ও দ্ূষণকোরী নবদ্ুযৎ ঘকন্দ্রগুমলো ঘেমক কোবনর্ নর্গনমমর্র হোর কমোমর্ো ঘকবল আমোমদ্র ঘেমটর
ঝুুঁ নকপূণন কনমউনর্টিগুমলোর স্বোস্থ্মসবোই উন্নত করমব র্ো, এটি নর্উ ইয়মকন র অনধ্বোসীমদ্রমক ঘেমটর স্বচ্ছ,
বযোয়সোধ্য ও নর্ভন রমেোগয জ্বোলীর লক্ষয পূরমণ উদ্ভোবর্ী স্বচ্ছ জ্বোলোর্ী সমোধ্োমর্র র্তু র্ র্তু র্ সুমেোগ ততনর
করমব।"
বর্উ ইয়কন কেট েবি গম্বিষণা এিং কিম্বভলিম্বমন্ট অেবরটি‘র (New York State Energy
Research and Development Authority, NYSERDA) কপ্রবসম্বিন্ট ও বসইও অোবলবসয়া িাটনর্
িম্বলম্বের্, "জ্বোলোর্ী সংরক্ষণ পিনত আমোমদ্র র্বোয়র্মেোগয জ্বোলোর্ী সম্পমদ্র সমবনোচ্চ বযবহোর নর্নিতকরমণ
সোহোেয করমব এবং ক্ষনতকর কোবনর্ নর্গনমর্ কমোমর্ ও তবদ্ুযনতক নিমির দ্ী নস্থ্োনয়ত্ব বোড়োমব - এগুমলো সবই নর্উ
ইয়মকন র স্বচ্ছ জ্বোলোনর্ ভনবষযমতর নবনভন্ন উপোদ্োর্। নপক-আওয়োমর বযবহৃত নবদ্ুযৎ ঘকন্দ্রগুমলোর উপর আমোমদ্র
নর্ভন রশীলতো কমোমর্ো আমোমদ্রমক গভর্নর কুওমমো'র ঘদ্মশর প্রেম 100% কোবনর্-মুক্ত তবদ্ুযনতক বযবস্থ্ো অজনর্
এবং নর্উ ইয়মকন র সব অনধ্বোসীমদ্র স্বোস্থ্য ও পনরমবশ সুনবধ্ো প্রদ্োমর্র দ্ূরকল্প অজনমর্র লক্ষযমক ত্বোরোনিত
করমব।"
বর্উ ইয়কন কেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার িা. হাওয়ািন জুকার িম্বলর্, "সমি ঘেমট,
কনমউনর্টিগুমলো স্বচ্ছ জ্বোলোনর্র অবকো োমমো ততনর করমে এবং সবুজ অভযোস গমড় তু লমে েো সবোর জীবর্মোর্
উন্নত করমে। এই প্রস্তোমবর েমল নর্উ ইয়কন কোবনর্ নর্গনমর্, পনরমবমশর সুরক্ষো এবং অনধ্বোসীমদ্র স্বোস্থ্য ও
কলযোমণ ভনবষযমতর জর্য দ্ী নস্থ্োয়ী প্রভোব ঘেলোর সমবনোচ্চ মোর্দ্ণ্ড নর্ধ্নোরণ কমরমে।"
প্রস্তোবটি আজ ঘেট ঘরনজেোর-এ প্রকোনশত হময়মে এবং এটি
http://www.dec.ny.gov/regulations/116131.html-এই ঠিকোর্োয় অর্লোইমর্ পোওয়ো েোমব। নিপোটনমমন্ট
অব এর্ভোয়োরর্মমন্টোল কর্সোরমভশর্ (DEC) প্রস্তোবটির উপর আলমবনর্-ঘত আগোমী 6 ঘম 2019 তোনরমখ; লং

আইলযোমে 13 ঘম 2019 তোনরমখ; এবং নর্উ ইয়মকন 14 ঘম 2019 তোনরমখ এক গণশুর্োর্ীর আময়োজর্ কমরমে।
অত:পর তোর 20 ঘম 2019 তোনরমখ নবকোল 5টো পেনন্ত নলনখত পরোমশন িহণ করমব।
বর্উ ইয়ম্বকনর কদ্ম্বের েীষন স্থ্ার্ীয় র্িায়র্ম্বযাগে জ্বালার্ী উম্বদ্োগ
নির্ নর্উ নিল আইর্গত ভোমব বোধ্যতোমূলক কমরমে ঘে 2040 সোল র্োগোদ্ নর্উ ইয়মকন র জ্বোলোর্ী 100 শতোংশ
কোবনর্-মুক্ত হমব, েো মোনকন র্ েুক্তরোমের সবমচময় আিোসী লক্ষয এবং সোম্প্রনতক কোমল কযোনলমেোনর্নয়োর ঘর্য়ো
লমক্ষযর ঘচময় পোুঁচ বের এনগময়। এই র্তু র্ আমদ্মশর নভনি হল র্োগোদ্ নর্উ ইয়মকন র সেল পনরষ্কোর শনক্ত মোর্
(Clean Energy Standard) েো 2030 সোল র্োগোদ্ 50 শতোংশ ঘেমক 70 শতোংমশ উন্নীত হমব। তবনশ্বকভোমব
র্নজরনবহীর্ এই র্বোয়র্মেোগয জ্বোলোর্ী বৃনির মমধ্য অন্তভুন ক্ত হমব:
•
•
•
•
•

নর্উ ইয়মকন র অেমশোর বোয়ু শনক্তমক চোর গুণ কমর 2035 সোল র্োগোদ্ 9,000 ঘমগোওয়োমট বৃনি করো,
েো 2030 সোল র্োগোদ্ 2,400 ঘমগোওয়োমট বৃনির লক্ষযমোত্রোর ঘচময় ঘবনশ;
ঘসৌর শনক্তর নবতরণ নিগুণ কমর 2025 সোমলর মমধ্য 6,000 ঘমগোওয়োমট বৃনি করো, েো 2023 সোল
র্োগোদ্ 3,000 ঘমগোওয়োমট বৃনির লক্ষযমোত্রোর ঘচময় ঘবনশ;
স্বচ্ছ জ্বোলোর্ীর মোর্দ্ণ্ড বযবহোর কমর বৃহৎ পনরসমর ভূ নম নভনিক বোয়ু এবং ঘসৌর উৎসগুনলমক নিগুমণর
ঘবনশ করো;
নর্উ ইয়মকন র নবদ্যমোর্ র্বোয়র্মেোগয জ্বোলোর্ী উৎসগুনলর অবদ্োর্ এবং সম্ভোবর্োমক সবনোনধ্ক বযবহোর
করো; এবং
2030 সোল র্োগোদ্ জ্বোলোর্ী সংরক্ষণোগোর 3,000 ঘমগোওয়োমট উন্নীত করো, েো 2025 সোল র্োগোদ্
1,500 ঘমগোওয়মট বৃনির লক্ষযমোত্রোর ঘচময় ঘবনশ।
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