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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা পবরচ্ছন্ন েবির উন্নয়র্ ত্বরাবিত করম্বত এিং জলিায়ু পবরিতনর্ প্রবতহত করম্বত
িৃহৎ পবরসম্বরর র্িায়র্ম্ব াগে েবি প্রকম্বের জর্ে তৃ তীয় আম্বিদর্ ঘ াষণা কম্বরর্

পবরচ্ছন্ন েবির ঘেম্বে এক বিবলয়র্ ডলাম্বরর অবিক বিবর্ম্বয়াম্বগ ঘপ্ররণা ঘ াগাম্বি এিং 1,000 এর
অবিক ভাম্বলা ঘিতম্বর্র স্বে- ও দী ন -ঘময়াদী চাকবর সৃবি হম্বি িম্বল প্রতোো করা হম্বচ্ছ
বির্ বর্উ বডল (Green New Deal) এর অিীম্বর্ 2030 সাম্বলর মম্বিে ঘেম্বের বিদুেম্বতর 70 েতাংে
র্িায়র্ম্ব াগে উৎস ঘেম্বক আসার জর্ে গভর্ন র কুওম্বমার ঘ প্রস্তাবিত মোম্বেে ঘসটির বদম্বক
অিগবতম্বক ত্বরাবিত কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ স্টেমের পররচ্ছন্ন শরির আদশন (Clean Energy Standard) এর
অ্ধীমর্ বৃহৎ-পররসমরর র্বায়র্ম াগয শরি প্রকমের জর্য তৃ তীয় বারষনক আমবদর্ স্ট াষণা কমরর্।
প্রতযাশা করা হমচ্ছ স্ট এই আমবদর্টি বছমর প্রায় 1.5 রমরিয়র্ স্টমগাওয়াে- ণ্টার র্বায়র্ম াগয
রবদুযৎ উৎপাদমর্ সাহা য করমব া 200,000 এরও স্টবরশ গৃমহ শরি সরবরামহর জর্য মেষ্ট এবং
রর্উ ইয়কন মক পররচ্ছন্ন শরির অ্েনর্ীরতর রদমক রূপান্তরমক ত্বরারিত করমব। এই আমবদর্টি
স্টবসরকারর স্টেমে এক রবরিয়র্ ডিামরর অ্রধক রবরর্ময়ামগ স্টপ্ররণা স্ট াগামব বমি প্রতযাশা করা হমচ্ছ
া রর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য 1,000 এরও অ্রধক ভামিা স্টবতমর্র চাকরর সৃরষ্ট করমব। আজমকর
স্ট াষণা গভর্নর কুওমমার রির্ রর্উ ডমির অ্ধীমর্ 2030 সামির মমধয স্টেমের রবদুযমতর 70 শতাংশ
র্বায়র্ম াগয শরি স্টেমক রর্রিত করা হমব বমি রর্উ ইয়মকন র স্টদমশর শীষনস্থার্ীয় স্ট প্ররতশ্রুরত
স্টসটির অ্িগরতর রদমকই অ্িসর হমচ্ছ।
"এক র্াগামে তৃ তীয় বছমরর জর্য, বৃহৎ-পররসমরর র্বায়র্ম াগয শরি প্রকমে অ্িসর হওয়ার স্টেমে
রর্উ ইয়কন দৃষ্টান্ত স্থাপর্ কমর চমিমছ া স্টেমে উমেখম াগয অ্েননর্রতক প্রবৃরি ও ভামিা স্টবতমর্র
চাকরর আর্য়র্ করমব", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পদমেপ আমামদর র্বায়র্ম াগয শরি সংক্রান্ত
স্টজারামিা প্ররতশ্রুরতর রভরিমত স্টর্য়া এবং জিবায়ু পররবতন মর্র ফমি স্ট অ্ভূ তপূবন চযামিমের সম্মুখীর্
হমচ্ছ তা স্টমাকামবিা করার জর্য স্টেমের সাহসী পররকের্ার একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ।"
"আমরা আমামদর অ্দময পররচ্ছন্ন শরির িেযমাোর অ্ংশ রহমসমব স্টেেজুমে র্বায়র্ম াগয শরির
প্রকেগুমিামত সহায়তা করমত প্ররতশ্রুরতবি", ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবে ঘহাচু ল িম্বলর্। "বৃহৎপররসমরর প্রকেগুমিার জর্য এই আমবদর্ অ্রধক গৃমহ শরি স্ট াগামর্া ও আরও অ্রধক ভামিা
স্টবতমর্র চাকরর সৃরষ্ট করার জর্য আমামদর স্ট প্রমচষ্টা তা অ্বযাহত রামখ। রর্উ ইয়কন আমামদর

পররবশমক রো করার জর্য এবং ভরবষযৎ প্রজমের জর্য জিবায়ু পররবতন র্ প্ররতহত করার জর্য
স্টদমশ স্টর্তৃ ত্ব রদময় চমিমছ।"
স্টেে পররচ্ছন্ন শরির আদমশনর অ্ধীমর্ তৃ তীয় ধারাবারহক বারষনক প্ররকউরমমন্ট রহমসমব এই আমবদর্
ইসুয করমছ এবং প্রতযাশা করা হমচ্ছ স্ট এমত ডজর্খামর্ক বৃহৎ পররসমরর র্বায়র্ম াগয প্রকমের
উন্নয়র্ েমব। শুধু গত দুই বছমর, রর্উ ইয়কন 46 টি ভূ রমরভরিক বায়ু ও স্টসৌর প্রকমে চু রিমত
2.9 রবরিয়র্ মারকন র্ ডিার প্রদার্ কমরমছ া পররচ্ছন্ন শরি খামত 7 রবরিয়র্ মারকন র্ ডিামরর
প্রতযে রবরর্ময়াগ সৃরষ্ট কমরমছ। এই প্রকেগুমিা ঠিক দুই বছর পূমবন প্রদার্কৃ ত রর্িাম মূমিযর স্টচময়
23 শতাংশ কমম সম্প্ররত প্রদার্কৃ ত রর্িাম মূমিযর মাধযমম প্ররত বছর 7.1 রমরিয়র্ স্টমগাওয়ােণ্টার অ্রধক রবদুযৎ উৎপাদর্ করমব া এক রমরিয়র্ গৃমহ রবদুযৎ সরবরামহর জর্য মেষ্ট
র্বায়র্ম াগয শরি।
করমউরর্টির অ্ংশিহণ ও সাধারণ জর্গমণর সমেনর্ র্বায়র্ম াগয শরি প্রকেগুমিার সফি উন্নয়মর্র
জর্য গুরুত্বপূণন এবং আজ প্রকারশত আমবদমর্র মমধয করমউরর্টিমত কা নকর প্রচার ও পররকের্ার
জর্য গুরুত্বপূণন আদশন ও শতন াবরি অ্ন্তভুন ি আমছ।
এই আমবদমর্র উমেখম াগয ধারাগুমিার মমধয আমছ:
•

•

•

স্ট মকামর্া প্রদার্কৃ ত ফযারসরিটির রর্মনাণ কামজর সামে সংরিষ্ট কমীমদরমক প্রম াজয
ফিপ্রসূ স্টবতর্ রদমত হমব, রর্উ ইয়কন স্টেে শ্রম রবভাগ (New York State
Department of Labor) এর রর্ধনাররত একটি আদশন, া রর্রিত করমব স্ট
প্রকেগুমিা রর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য মার্সম্পন্ন, ভামিা স্টবতমর্র চাকরর সৃরষ্ট করমব;
স্ট সব র্বায়র্ম াগয শরি প্রকে রর্উ ইয়কন স্টেমের গুরুত্বপূণন কৃ রষ জরমর বযবহার
এরেময় চমিমছ স্টসগুমিামক স্টবার্াস পময়ন্ট প্রদামর্র মাধযমম রর্উ ইয়মকন র মূিযবার্ কৃ রষ
সম্পমদর সংরেণ ও সুরো; এবং
স্টসসব প্রস্তাবর্াগুমিামক উৎসাহ প্রদার্ অ্বযাহত রাখা স্ট গুমিা সাশ্রয়ীভামব
র্বায়র্ম াগয শরির সামে উন্নত শরি সঞ্চয় প্র ুরির রমির্ টিময়মছ ামত 2025
সামির মমধয 1,500 স্টমগাওয়াে ও 2030 সামির মমধয 3,000 স্টমগাওয়াে শরি
সম্প্রসারমণর জর্য গভর্নর কুওমমার স্ট প্ররতশ্রুরত তা পূরমণ সাহা য করা ায়।

বৃহৎ পররসমরর র্বায়র্ম াগয শরির আমবদর্ সম্পমকন আরও জার্মত, অ্র্ুিহ কমর রর্উ ইয়কন স্টেে
এর্ারজন ররচাসন এন্ড স্টডমভিপমমন্ট অ্েররটি (New York State Energy Research and
Development Authority, NYSERDA) এর ওময়বসাইে রভরজে করুর্। প্রােরমক জমাদার্ 13 জুর্
2019 তাররমখর মমধয করমত হমব।
এই স্ট াষণা র্বায়র্ম াগয শরি স্টডমভিপারমদর জর্য বারষনক আমবদমর্র একটি সম্ভাবয গরত বজায়
রামখ এবং স্টেেজুমে পররচ্ছন্ন শরি প্রকেগুমিামত চিমার্ উন্নয়র্ ও রবরর্ময়ামগ সহায়তা করমব,
পররচ্ছন্ন শরি আদমশনর মাধযমম রিগুমণর স্টচময়ও স্টবরশ র্তু র্ বৃহৎ পররসমরর ভূ রমরভরিক বায়ু ও

স্টসৌর ররমসামসনর জর্য গভর্নর কুওমমার রির্ রর্উ রডি প্রস্তাবর্া বাস্তবায়মর্র জর্য এটি একটি
গুরুত্বপূণন পদমেপ। NYSERDA আশা করমছ এই প্রদামর্র স্ট াষণা 2019 সামির র্মভম্বমর করা হমব।
বর্উ ইয়কন ঘেে এর্াবজন বরচাসন এে ঘডম্বভলপম্বমন্ট অেবরটি (NYSERDA) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রিার্
বর্িন াহী কমন কতনা অোবলবসয়া িােনর্ িম্বলর্, "ইমতামমধয পররচ্ছন্ন শরি আদমশনর অ্ধীমর্ প্রদি বৃহৎ
পররসমরর র্বায়র্ম াগয প্রকেগুমিা চারটি বৃহতম আপমেে রসটিমত রবদুযৎ সরবরামহর জর্য প নাপ্ত
র্বায়র্ম াগয শরি উৎপাদর্ করমব, পাশাপারশ স্থার্ীয় আময়াজক করমউরর্টিমত ভামিা স্টবতমর্র
চাকরর ও অ্েননর্রতক সুরবধা আর্য়র্ করমব। আমামদর গরতশীিতার উপর রভরি কমর, ভরবষযৎ
প্রকেগুমিা স্টভািার খরচ কমামত, অ্েনপূণন পররমবশগত সুরবধা প্রদার্ করমত এবং আমামদরমক গভর্নর
কুওমমার রির্ রর্উ রডমির অ্ধীমর্ অ্দময র্বায়র্ম াগয শরির িেযমাো অ্জনমর্র কাছাকারছ
স্টপৌৌঁছামত সাহা য করমব। NYSERDA স্থার্ীয় সরকার ও করমউরর্টির স্টেকমহাল্ডারমদর সামে কাজ
করমত অ্ঙ্গীকারাবি, এটি রর্রিত করমত স্ট তারা র্বায়র্ম াগয শরির উন্নয়র্ পররপূণনভামব সম্পৃি
এবং তামদর করমউরর্টিমত প্রকেগুমিা দারয়ত্বশীিতার সামে সম্পন্ন করার সরোম ও সংস্থার্
রময়মছ।"
ঘসম্বর্ে এর্াবজন কবমটি (Senate Energy Committee) এর সভাপবত ঘসম্বর্ের ঘকবভর্ পাকনার
িম্বলর্, "সুস্পষ্ট ও কা নকর স্টকৌশিগত পররকের্ার মাধযমম উচ্চারভিাষী িেযমাো অ্জনর্ করা হয়।
স্টসমর্ে করমটি অ্র্ এর্ারজন এন্ড স্টেরিকরমউরর্মকশর্স (Senate Committee on Energy and
Telecommunications) এর সভাপরত রহমসমব, আরম আমামদর স্টেমের শরি সম্পরকন ত িেযমাো
পূরমণ রর্উ ইয়কন স্টেে কায়মমর্াবামকয কাজ করমছ তা রর্রিত করার জর্য প্রময়াজর্ীয় পদমেপ
স্টর্ওয়ায় গভর্নর কুওমমা প্রশংসা কররছ। স্ট মহতু আমরা স্টক্রতাগণ র্বায়র্ম াগয শরি প্রকমের জর্য
আমবদর্ করার প্ররক্রয়া চািু কমররছ, আমরা একইসামে এটি রর্রিত করার জর্য কাজ কররছ স্ট
আমরা শুধু 2040 সামির মমধয 100 শতাংশ পররচ্ছন্ন ও কাবনর্মুি শরির িেয পূরণ কররছ র্া,
তাছাো 1,000 এরও স্টবরশ র্তু র্ রির্ কিার (green collar) চাকররর সুম াগ সৃরষ্ট কররছ।"
ঘসম্বর্ম্বের পবরম্বিে সংরেণ কবমটি (Senate Environmental Conservation Committee) এর
সভাপবত ঘসম্বর্ের েড কোবমন্সবক িম্বলর্, "রর্উ ইয়মকন র পররচ্ছন্ন শরি উৎপাদর্ বৃরি জিবায়ু
পররবতন র্মক প্ররতহত করা ও আমামদর ভরবষযৎ রর্রিত করার জর্য গুরুত্বপূণন। বৃহৎ পররসমরর
র্বায়র্ম াগয শরি প্রকেগুমিামত গভর্নর কুওমমার অ্বযাহত সহায়তার জর্য আরম তার প্রশংসা করর
া জিবায়ু পররবতন র্ প্রশমর্, রর্মনি বায়ু ও সবুজ চাকরর (green jobs) রূমপ সমি স্টেমের রর্উ
ইয়কন বাসীর উপকার করমব। এই অ্সাধারণ গরত রর্উ ইয়মকন র উচ্চারভিাষী পররচ্ছন্ন শরির আদশন
পূরমণ এবং ভরবষযৎ প্রজমের জর্য প্রাকৃ রতক সম্পদগুমিা সংরেমণ অ্পররহা ন হমব।"
দে অোলাম্বয়ন্স ফর বির্ এর্াবজন বর্উ ইয়কন (The Alliance for Clean Energy New York) এর
বর্িন াহী পবরচালক অোর্ ঘরর্ল্ডস িম্বলর্, "জিবায়ু পররবতন র্ স্টমাকামবিা করার জর্য, আমামদর
অ্বশযই বায়ু ও স্টসৌর রভরিক র্তু র্ পররচ্ছন্ন, দূষণ-মুি রবদুযৎ প্রকে রর্মনাণ করমত হমব।
NYSERDA এর র্বায়র্ম াগয শরির প্রকেগুমিার জর্য আজমকর র্তু র্ আহ্বার্টি একটি চমৎকার
খবর, কারণ এটি স্টডমভিপারমদরমক দী নমময়াদী চু রির জর্য প্ররতম ারগতা করার সুম াগ স্টদমব ারা
অ্েনায়র্ ও রর্মনাণ করা প্রকেগুমিা পামব এবং রর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য চাকরর সৃরষ্ট করমব।" বতবর্

আরও িম্বলর্, "রর্উইয়কন স্টেমের এই স্টবসরকারর রবরর্ময়াগমক আকৃ ষ্ট করমত এই বারষনক আমবদমর্
গভর্নর কুওমমার অ্বযাহত প্ররতশ্রুরতর আমরা আন্তররকভামব প্রশংসা করর।"
বর্উ ইয়ম্বকনর র্োচার কর্জারম্বভবন্স (The Nature Conservancy) এর প্রিার্ কর্জারম্বভের্ এে
এক্সোর্ন াল অোম্বফয়াসন অবফসার েু য়ােন এফ. িাবির্ িম্বলর্, "সমি স্টেমে একটি র্বায়র্ম াগয
শরির অ্েনর্ীরত রর্মনামণর জর্য আমরা গভর্নর কুওমমা ও NYSERDA এর প্রশংসা কররছ। রর্উ
ইয়মকন র উচ্চারভিাষী র্বায়র্ম াগয শরির আদশন অ্জনমর্ সংরিষ্ট উন্নয়র্ ত্বরারিত করা একটি
গুরুত্বপূণন পদমেপ। জিবায়ু পররবতন র্ একটি সবমচময় বে হুমরক আমরা ার সম্মুখীর্ এবং একটি
পররচ্ছন্ন শরির অ্েনর্ীরতমত রূপান্তর রর্উ ইয়কন মক ভামিা চাকরর সৃরষ্টমত, আমামদর করমউরর্টিগুমিামক
রো করমত এবং আমামদর পররমবশমক রো করমত সেম করমব।"
বর্উ ইয়কন বসটি ঘসন্ট্রাল ঘলিার কাউবন্সল (New York City Central Labor Council), AFL-CIO,
এর ঘপ্রবসম্বডন্ট বভর্ম্বসন্ট আলভাম্বরজ িম্বলর্, "NYSERDA এর আজমকর স্ট াষণাটি হমিা এই স্ট
সকি বৃহৎ পররসমরর, ভূ রম-রভরিক র্বায়র্ম াগয শরি প্রকেগুমিামত ফিপ্রসূ স্টবতর্ (prevailing
wage) শব্দটি অ্ন্তভুন ি োকমব া জিবায়ু সংকমের িোইময় পাররবাররক-স্টেকসই কযাররয়ার গেমত
রর্উইয়কন স্টেমের প্ররতশ্রুরতমক শরিশািী করমব। জিবায়ু পররবতন মর্র দ্বিত সংকে ও আয় দ্ববষময
স্টমাকামবিায় জারতমক স্টর্তৃ ত্ব স্টদওয়ার জর্য আমরা কুওমমা প্রশাসমর্র প্রশংসা কররছ।"
বর্উ ইয়ম্বকনর ইবেম্বপম্বেন্ট পাওয়ার প্রবডউসারস (Independent Power Producers) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট
ও প্রিার্ বর্িন াহী কমন কতনা গোবভর্ ডর্হুম্বয় িম্বলর্, "আমরা একটি বহুমুখী ও কা নকর দ্ববদুযরতক
বযব
স্থা আবশযক। রর্উইয়মকন র পররচ্ছন্ন শরির িেয পূরমণর জর্য র্বায়র্ম াগয সংস্থামর্ স্টবসরকারী
খামতর রবরর্ময়াগ সম্প্রসারমণর জর্য আমরা গভর্নর কুওমমার প্রশংসা কররছ। অ্ভযন্তরীণ সম্পদ
উন্নয়র্ স্থার্ীয় অ্েনর্ীরতর জর্য একটি রবশাি রবজয়।"
বর্উ ইয়কন ঘেম্বের বির্ বর্উ বডল
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমার রির্ রর্উ রডি, স্টদমশর শীষনস্থার্ীয় পররচ্ছন্ন শরি এবং কমনসংস্থার্
এমজন্ডা া অ্দমযভামব রর্উ ইয়কন স্টেেমক কাবনর্ রর্রমপে রবস্তৃ ত-অ্েনর্ীরতর পমে রর্ময় ামব। এই
উমদযামগর ফমি পররচ্ছন্ন শরিমত একটি র্যা য রূপান্তর হমব, পররমবশ-বান্ধব অ্েনর্ীরতর রবকাশ
ত্বরারিত হমব এবং 2040 সামির মমধয রর্উ ইয়মকন র শরিমক বাধযতামূিকভামব 100 শতাংশ
পররচ্ছন্ন হমত হমব, এটি মারকন র্ ুিরামের সবনারধক অ্দময িমেযর একটি। এই র্তু র্ প্রস্তারবত
আমদশটির রভরি হি 2030 সাি র্াগাদ রর্উ ইয়মকন র সফি রির্ এর্ারজন েযান্ডামডনর 70 শতাংশ
পুর্বনযবহারম াগয রবদুযমত উমেখম াগয বৃরি। র্বায়র্ম াগয শরির অ্ভূ তপূবন বৃরির অ্ংশ রহমসমব, রর্উ
ইয়কন ইমতামমধয সারা স্টেমে 46 টি বৃহৎ পররসমরর র্বায়র্ম াগয প্রকমে 2.9 রবরিয়র্ মারকন র্
ডিার রবরর্ময়াগ কমরমছ কারণ এটি উমেখম াগযভামব তার পররচ্ছন্ন শরির িেয বৃরি কমর, স্ট মর্:
2035 সামির মমধয রর্উইয়মকন র অ্ফমশার বায়ু রবদুযমতর িেয চারগুণ করা া স্টদমশর মমধয সমবনাচ্চ
9,000 স্টমগাওয়াে; 2025 সামির মমধয স্টসৌর রবদুযৎ রিগুণ হময় 6,000 স্টমগাওয়ামে হওয়া; 2030
সামির মমধয 3,000 স্টমগাওয়াে শরি সঞ্চয় স্টমাতাময়র্ করা। এই উচ্চারভিাষী কামজ সহায়তা প্রদার্
করমত, রর্উ ইয়কন ও উির আমমররকার বারক অ্ঞ্চি জুমে পররমবশগত অ্েনায়মর্র উপিভযতা
প্রসাররত করমত তৃ তীয় পমের তহরবমি 1 রবরিয়র্ মারকন র্ ডিামররও স্টবরশ অ্েন স্টতািার মাধযমম

প্ররত সাবনজর্ীর্ ডিামরর বৃহির পররমবশগত প্রভাব িািমর্র উমেমশয আরেনক বযবধার্ অ্রতক্রম
করার স্টেমে রর্উ ইয়কন রির্ বযাঙ্ক (NY Green Bank) তার দেতা বযবহার করমব।
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