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গভর্নর কুওম্বমা গ্রীর্হাউস গোস বর্গনমর্ কমাম্বে বিবিমালা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
জলিাযু ঘর্েৃত্ব ও কবমউবর্টি সুরক্ষা আইর্ িাস্তিাযম্বর্ গুরুত্বপণূন মাইলফলক  

  
2030 সাম্বলর মম্বিে বমম্বের্ ও অর্োর্ে গ্রীর্হাউস গোস 40 েোাংে, 2050 সাম্বলর মম্বিে 85 েোাংে 

অিবি কবমম্বয আর্ার জর্ে জলিাযু পবরিেন ম্বর্র বিরুম্বে লড়াইম্বযর জর্ে আইর্ প্রণযর্  
  

বর্উ ইযম্বকন র জলিাযু আইর্ জাবের সি ঘেম্বয িোপক গ্রীর্হাউস গোস সীমা বর্িনারণ কম্বরম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ দেশব্যাপী গ্রীর্হাউস গযাস নর্গনমর্ হ্রাস এব্ং জলব্াযু দর্তৃত্ব এব্ং 
কনমউনর্টি সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership And Community Protection Act) ব্াস্তব্াযমর্র 
জর্য নব্নিমালা চূডান্ত করার দ াষণা নেমযমের্। জলব্াযু আইমর্র প্রথম নর্যন্ত্রক প্রমযাজর্ীযতা 
নহমসমব্, এই সব্ নর্যমকার্ুর্ গ্রহণ নর্উ ইযমকন র জানতর দর্তৃস্থার্ীয পনরচ্ছন্ন জ্বালার্ী এব্ং জলব্াযু 
এমজন্ডা ব্াস্তব্াযমর্র দক্ষমে একটি গুরুত্বপূণন মাইলফলকমক নচনিত কমর।  
  
"নর্উ ইযকন  েঢৃ়ভামব্ জলব্াযু পনরব্তন র্ দমাকামব্লায একজর্ জাতীয দর্তা নহমসমব্ নর্মজমক প্রনতনিত 
কমরমে এব্ং এই র্তুর্ নর্যম চাল ুহওযায আমরা আব্ার একটি পনরষ্কার এব্ং সব্ুজ ভনব্ষযমতর 
পমথ দর্তৃত্ব নেনচ্ছ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "জলব্াযু পনরব্তন র্ এখর্ এখামর্ উপনস্থত, এটা ব্াস্তব্, 
এব্ং দফডারাল দর্তৃমত্বর অ্র্ুপনস্থনতমত, রাজযগুনলমক এনগময আসমত হমব্ এব্ং ব্াস্তব্ সমািার্ 
ব্াস্তব্াযর্ করমত হমব্ যা আমামের পনরমব্শ, জর্স্বাস্থয এব্ং অ্থনর্ীনতমক রক্ষা কমর। গ্রীর্হাউস 
গযামসর উপর এই উচ্চানভলাষী নর্গনমর্ সীমা ব্াস্তব্াযমর্র মািযমম, নর্উ ইযকন  তার কাব্নর্ পেনচি 
কমামর্ার জর্য একটি নব্শাল পেমক্ষপ গ্রহণ করমে তাই র্য, নকন্তু আমরা দেমশর ব্ানক অ্ংমশর 
জর্য একটি েষৃ্টান্ত স্থাপর্ কমরনে।"  
  
30 নডমসম্বর দেট দরনজোমর প্রকানশত হওযার পর এই নব্নিমালা কাযনকর হমব্, যা রাজযব্যাপী 
নর্গনমমণর সীমা প্রনতিা কমর 2030 সামলর মমিয গ্রীর্হাউস গযাস নর্গনমর্ 40 শতাংশ, 2050 
সামলর মমিয 85 শতাংশ, একই সামথ আমোনর্কৃত নব্েযুৎ ও জীব্াশ্ম জ্বালার্ীর সামথ সংনিষ্ট 
নর্গনমমর্র সীমাও নর্িনারণ করমব্। এই প্রনব্িামর্র আওতায থাকা গ্রীর্হাউস গযাসগুনল হল কাব্নর্ 
ডাইঅ্ক্সাইড, নমমথর্, র্াইট্রাস অ্ক্সাইড, হাইমরাফু্লমরাকাব্নর্, পারফু্লমরাকাব্নর্, সালফার দহক্সামফ্লারাইড, 
এব্ং র্াইমট্রামজর্ ট্রাইফু্লরাইড। জলব্াযু দর্তৃত্ব এব্ং কনমউনর্টি সুরক্ষা আইর্ অ্র্ুযাযী, এই নর্গনমর্ 



 

 

কাব্নর্ ডাইঅ্ক্সাইড-সমতুলয ইউনর্মট পনরমাপ করা হমব্ 20 ব্েমরর দলাব্াল ওযানমনং দপামটর্নশযাল। 
চূডান্ত প্রনব্িামর্ সকল প্রভানব্ত গযামসর একটি দটনব্ল এব্ং তামের কাব্নর্ ডাইঅ্ক্সাইমডর সমতুলয 
মার্ অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
পবরম্বিে সাংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার ও জলিাযু ঘর্েৃত্ব এিাং কবমউবর্টি সুরক্ষা আইম্বর্র 
(Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) জলিাযু অোকের্ কাউবিল 
(Climate Action Council) এর সহ-সভাপবে ঘিবসল ঘসগম্বগাস িম্বলর্, "আজমকর দ াষণাটি নর্উ 
ইযমকন র জলব্াযু দকৌশমলর নভনি স্থাপর্ কমর জলব্াযু দর্তৃত্ব এব্ং কনমউনর্টি সুরক্ষা আইমর্র প্রথম 
নর্যন্ত্রক প্রমযাজর্ীযতা সফলভামব্ সম্পন্ন কমরমে। নব্নভন্ন উৎস দথমক গ্রীর্হাউস গযাস নর্উ ইযকন  
এব্ং সারা নব্মের জলব্ায ুপনরব্তন মর্র ব্যযব্হুল অ্থননর্নতক, জর্স্বাস্থয এব্ং পনরমব্শগত প্রভাব্ 
ত্বরানিত করমে। গভর্নর কুওমমার দ্বারা পনরচানলত এব্ং রাজয জমুড শনক্তশালী অ্ংশীোরমের 
সাহামযয, আমরা আমরা দটকসই ভনব্ষযমতর জর্য নর্উ ইযমকন র স্বপ্নমক এনগময নর্ময যাব্।"  
 
বর্উ ইযকন  ঘেট এর্াবজন  বরসােন  অোন্ড ঘেম্বভলপম্বমন্ট অম্বোবরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) এিাং CLCPA ক্লাইম্বমট অোকের্ 
কাউবিম্বলর সহ-সভাপবে ঘোবরর্ এম হোবরস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার দর্তৃমত্ব, নর্উ ইযকন  দেট 
সারা দেমশর অ্র্যার্য রামজয একটি শনক্তশালী সংমকত পাঠামচ্ছ দয আমরা আমামের আগ্রাসী জলব্াযু 
লমক্ষয প্রনতশ্রুনতব্দ্ধ আনে। এই চূডান্ত নব্নিগুনল আমামের রামজযর দকানপং পনরকল্পর্ামক অ্ব্নহত 
করমব্ এব্ং দসটি সম্পাের্ করার জর্য দকৌশল ততনর করমত সাহাযয করমব্ যখর্ আমরা গ্রীর্হাউস 
গযাস নর্গনমর্ কমামত অ্িযাব্সামযর সামথ কাজ করনে - এটা নর্নিত করা দয প্রনতটি নর্উ 
ইযকন ব্াসী একটি পনরষ্কার, সব্ুজ এব্ং স্বাস্থযকর ভনব্ষযৎ দথমক উপকৃত হমব্।"  
  
এই নব্নিমালা DEC-র ওমযব্সাইমট এখামর্ পাওযা যামব্ এব্ং 30 নডমসম্বর দেট দরনজোমর প্রকাশ 
করা হমব্। DEC আগে মামস জর্গমণর মন্তমব্যর জর্য খসডা নব্নিমালা প্রকাশ কমরমে।  
  
2019 সামল আইর্ নহমসমব্ সাক্ষর করা গভর্নর কুওমমার দেমশর-দর্তৃস্থার্ীয জলব্াযু পনরকল্পর্াটি 
দেমশর সব্ দচময দজারামলা জলব্াযু ও পনরচ্ছন্ন এর্ানজন  উমেযাগ, যা সুনব্র্যস্ত এব্ং সঠিকভামব্ 
পনরচ্ছন্ন এর্ানজন মত পনরব্তন মর্র আহ্বার্ জার্ায যা নর্উ ইযকন  দেমটর COVID-19 মহামানর দথমক 
আমরাগয লাভ করার সামথ সামথ আমরা ভামলাভামব্ পুর্গনঠর্ করার পাশাপানশ কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট কমর 
এব্ং একটি সব্ুজ অ্থনর্ীনতর লালর্-পালর্ অ্ব্যাহত রাখমব্। CLCPA নর্উ ইযকন মক অ্থনর্ীনত নব্সৃ্তত 
কাব্নর্ নর্রমপক্ষতায তার সংনব্নিব্দ্ধ লমক্ষয দপৌৌঁোমর্ার পমথ এব্ং 2040 সামলর মমিয শূর্য-কাব্নর্ 
নর্িঃসরণ নব্েযুৎ খাত অ্জন মর্র পমথ স্থাপর্ কমর, অ্র্য দকামর্া দেমটর দচময দ্রুত।  
  
এটি পনরচ্ছন্ন এর্ানজন  খামত নর্উ ইযমকন র অ্ভূতপূব্ন উন্নযর্ সহ দেট জমুড 67টি ব্ৃহৎ পনরসমরর 
র্ব্াযর্মযাগয প্রকমল্প 3.9 নব্নলযর্ মানকন র্ ডলামরর নব্নর্মযামগর উপর গমড তুলমে, নর্উ ইযমকন র 
পনরচ্ছন্ন এর্ানজন  খামত 150,000 এর দব্নশ কমনসংস্থামর্র সৃনষ্ট কমর, 2035 সামলর মমিয অ্ফমশার 
ব্ায ুদথমক প্রায 9,000 দমগাওযাট উৎপােমর্র প্রনতশ্রুনত এব্ং ব্ণ্টর্মযাগয দসৌর খামত 2011 সাল 
দথমক শতকরা 1,800 শতাংশ প্রব্নৃদ্ধর নভনির উপর প্রনতনিত। নর্উ ইযমকন র ক্লাইমমট অ্যাকশর্ 

https://www.dec.ny.gov/regulations/103870.html
https://www.dec.ny.gov/press/121141.html


 

 

কাউনিল (Climate Action Council) এই অ্গ্রগনতর উপর নভনি কমর ব্ৃনদ্ধ করমত এব্ং 2050 
সামলর মমিয গ্রীর্হাউস গযামসর নর্গনমর্ 85 শতাংশ কমামর্ার জর্য এব্ং তার সামথ পনরচ্ছন্ন 
এর্ানজন র নব্নর্মযামগর অ্ন্তত 40 শতাংশ ব্নিত সম্প্রোযগুনলমক সুনব্িার প্রোর্ কমর তা নর্নিত 
করমত, এব্ং 2025 সামলর মমিয অ্র্-সাইট এর্ানজন র খরচ 185 নট্রনলযর্ নিটিশ তাপ ইউনর্ট 
প্রনতনের্ (Trillion British thermal units per day, TBtus) কমামর্ার লক্ষযমাোর নেমক এনগময 
যামব্।  
  
CLCPA এব্ং ক্লাইমমট অ্যাকশর্ কাউনিল (Climate Action Council) সম্পমকন  আরও তমথযর 
জর্য, www.climate.ny.gov নভনজট করুর্।  
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