
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা িাতাম্বের গুণগত মার্ উন্নত করম্বত এিং ক্ষবতকারক ওম্ব ার্ কমাম্বত আইর্ 
প্রণয়ম্বর্র ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
বিক আওয়াম্বর চলা িবরম্বিে িান্ধি র্য় এমর্ বিিেুৎ ঘকন্দ্রগুম্বলা ঘে  আউম্বের মাধ্েম্বম হ্নােকৃত 

িষূণ িবরমাি কম্বর  
  

বর্উ ইয়ম্বকন র র্িায়র্ম্ব াগে এর্াব ন  এিং এর্াব ন  েঞ্চয়স্থাম্বর্র রূিান্তরম্বক ত্বরাবিত করম্বি  
  

2030 োম্বলর মম্বধ্ে বির্হাউ  গোে বর্গনমর্ 40 েতাংে হ্রাে করার  র্ে ঘর্ের্-বলব ং ক্লাইম্বমে 
বল ারবেি অোন্ড কবমউবর্টি অোক্ট অোন্ড ইবর্বেম্বয়টিভ েমর্নর্ কম্বর  

  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপোটন মমন্ট অব 
এর্ভোয়োরর্মমন্টোল কর্জোরমভশর্ (Department of Environmental Conservation) নপক-আওয়োমর 
বযবহৃত নবদ্যুৎ ঘকন্দ্রগুমলোর উপর র্তুর্, কম োর শতন োমরোমপর মোধ্যমম বোতোমের মোমর্োন্নয়র্ এবং 
জর্স্বোস্থ্য েুরনিত রোখমত প্রস্তোনবত চূড়োন্ত আইর্টি প্রণয়র্ কমরমের্। পনরমোমপর ফমল "নপনকং" নবদ্যুৎ 
ঘকন্দ্রগুনল ঘেমক েবনোনধ্ক বোয়ু দ্ষূমণর মোধ্যমম উষ্ণতম নদ্মর্ েঞ্চোনলত নবদ্যুৎ ঘকন্দ্রগুনল ঘেমক 
নর্গনমর্ েমেষ্ট পনরমোমণ হ্রোে পোয়। এই দ্ষূণকোরী, অদ্ি নবদ্যুৎ ঘকন্দ্রগুমলো কোবনর্ দ্ষূমণর অর্যতম 
উৎে। এই নপক-বযবহোমরর নবদ্যুৎ ঘকন্দ্র ঘেমক রুপোন্তনরত হওয়ো হমলো গভর্নর কুওমমোর জোতীয়-
ঘর্তৃত্বস্থ্োর্ীয় নির্ নর্উ নিল অজন মর্র একটি গুরুত্বপণূন উপোদ্োর্। এই আইর্ নির্হোউজ গযোে নর্গনমর্ 
2030 েোল র্োগোদ্ 40 শতোংশ হ্রোে করমত এবং 2040 েোল র্োগোদ্ 100 শতোংশ স্বচ্ছ 
ইনলনিনেটিমত নশফট হমত েহোয়তো করমব।  
  
"েখর্ ট্রোম্প প্রশোের্ েুরিো নবষময় তোর আক্রমণ চোনলময় েোমচ্ছ েো কনমউনর্টিগুমলোমক িনতকোরক 
নর্গনমর্ ঘেমক নর্রোপদ্ রোমখ তখর্ নর্উ ইয়কন  আবোর জর্স্বোস্থ্য রিো এবং জলবোয়ু পনরবতন র্ 
ঘমোকোনবলোয় কোেনকরী পদ্মিপ নর্মচ্ছ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "দ্ষূণকোরী এবং অদ্ি নবদ্যুৎ 
উৎপোদ্মর্র উপর এই নবনধ্নর্মষধ্  র্বেনতপূণন কনমউনর্টিগুমলোর মমধ্য বোতোমের মোমর্র উন্ননত 
 টোমব এবং পনরমবশ-বোন্ধব অেনর্ীনতমত নবনর্ময়োগ তরোনিত করমব।"  
  
আইর্টি গরমমর নদ্মর্ িনতকর মোত্রোর ওজর্ বো ঘধ্োোঁয়ো উৎপোদ্র্কোরী র্োইমট্রোমজর্ অক্সোইি (NOx) 
নর্গনমমর্র হোর কমোমব। ঘেট জমুড় নবদ্যুৎ ঘকন্দ্রগুমলোমত কময়ক িজর্ েোধ্োরণ পুর্ঃবযবহোর ও 



পুর্রুৎপোদ্র্মেোগয দ্হর্ টোবনোইর্—ঘেগুমলোর বয়ে প্রোয় 50 বের হমত চলমে এবং এগুমলো কদ্োনচৎ 
চমল—র্তুর্ টোবনোইমর্র ঘচময় কমপমি 30 গুণ ঘবনশ মোত্রোয় র্োইমট্রোমজর্ অক্সোইি (NOx) নর্গনমর্ 
কমর। েোইমহোক, নপক-বযোবহোমরর টোবনোইর্গুমলো েখর্ চমল তখর্ ঘেগুমলো একমত্র নর্উ ইয়মকন র দদ্নর্ক 
নবদ্যুৎ ঘকন্দ্রগুমলোর নর্গনত কোবনমর্র প্রোয় নতর্ভোমগর একভোগ নর্গনমর্ কমর েনদ্ও স্বচ্ছ উৎেগুমলোর 
ঘচময় ঘেগুমলো কম নবদ্যুৎ উৎপোদ্র্ কমর। উপরন্তু, এই দ্ষূণকোরী নবদ্যুৎ ঘকন্দ্রগুমলো 
প্রোয়ই পনরমবশগত র্যোয়নবচোর এলোকো এবং অর্যোর্য  র্বেনতপূণন কনমউনর্টিগুমলোর মমধ্য অবনস্থ্ত েো 
পনরমবশ দ্ষূণ এবং পনরচ্ছন্ন নবদ্যুৎ েমোধ্োমর্র দ্বোরো পনরচোনলত হয়।  
  
নর্ভন রমেোগয দবদ্যুনতক নিি েংরিমণ, আইর্টিমত নর্য়ন্ত্রণ আমরোমপর শতন টি 2023 ঘেমক 2025 পেনন্ত 
বোনড়ময় ঘর্ওয়ো হময়মে েোমত নবদ্যুমতর স্বচ্ছ উৎমে পদ্োপনমর্র েময় পোওয়ো েোয়। এটি নবদ্যুৎ ঘকমন্দ্রর 
মোনলকমদ্রমকও দ্ষূণ-মুক্ত, র্বোয়র্মেোগয নবদ্যুৎ বো নবদ্যুৎ েংরিণোগোর প্রনতস্থ্োপমর্র মোধ্যমম নকেুটো 
র্তুর্ ও নর্খুত মোর্দ্ণ্ড পরূমণর েুমেোগ প্রদ্োর্ কমর। নবদ্যুৎ েংরিণোগোর নবদ্যুৎ েখর্ ও ঘেখোমর্ 
েবমচময় ঘবনশ প্রময়োজর্ ঘেখোমর্ প্রদ্োমর্র মোধ্যমম এেব তৎিণোৎ-বযবহৃত নবদ্যুৎ উৎেগুমলোর 
পনরচোলর্ো হ্রোে করমত পোমর এবং বোয়রু গুণগত মোর্ কমোর এই েমময় র্োইমট্রোমজর্ অক্সোইি 
(NOx) নর্গনমর্ হ্রোে কমর।  
  
DEC কবমের্ার ঘিবেল ঘেম্বগাে িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমোর জলবোয়ু পনরবতন র্ এবং স্বোস্থ্যেম্মত 
কনমউনর্টি প্রনতষ্ঠোর জর্য প্রনতশ্রুনত ঘদ্ওয়ো জোতীয়-ঘর্তৃস্থ্োর্ীয় কমনকোমণ্ডর মমধ্য স্পষ্ট ঘে ইমতোমমধ্য 
বোতোমের গুণগত মোর্ উন্নত, ঘরনেনলময়নি শনক্তশোলীকরণ এবং নির্হোউজ গযোে নর্গনমর্ হ্রোেকরণ। 
এই আইমর্র মোধ্যমম, নর্উ ইয়কন বোেীগণ এটি ঘজমর্ খুব েহমজই নর্ঃশ্বোে নর্মত পোরমব ঘে নকেু 
পুরমর্ো ও দ্ষূণকোরী নবদ্যুৎ উৎপোদ্র্ ঘকন্দ্রগুমলোমক পনরমবশ-বোন্ধব প্রেনুক্তমত রুপোন্তর করো হমচ্ছ।"  
  
বেম্বর্ে কবমটি অর্ এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্ ারম্বভের্ (Senate Environmental Conservation 
Committee)-এর েভািবত বেম্বর্ের ে  কাবমর্বি িম্বলর্, "আইলযোন্ড পোমকন র মমতো লং 
আইলযোন্ডবোেীরোও অমর্ক নদ্র্ ধ্মর বযোমরট এবং অর্যোর্য পুরমর্ো নবদ্যুৎ ঘকন্দ্রগুনলর দ্বোরো বোয়ু 
দ্ষূমণর নশকোর হময়মে। ক্লোইমমট নলিোরনশপ অযোন্ড কনমউনর্টি ঘপ্রোমটকশর্ অযোমে অন্তভুন ক্ত ঘেমট স্বচ্ছ 
নবদ্যুমত লিযগুনলমক আরও এনগময় নর্মত, আনম এই উমদ্যোগগুনলর অিগনতমত গভর্নর কুওমমোর পোমশ 
দ্োনড়ময়নে এবং র্যোশর্োল নিি এবং LIPA-ঘক অনবলমে বযোমরট নবদ্যুৎ ঘকমন্দ্র পনরবতন র্ এবং এটির 
পনরমবশ-বোন্ধব ভনবষযত নর্নিত করোর জর্য আহ্বোর্ জোর্োই। নর্উ ইয়কন মক র্তুর্, পনরমবশ-বোন্ধব 
অেনর্ীনতমত ঘর্তৃত্ব নদ্মত হমব।"  
  
31 নিমেের, 2019 তোনরমখ ঘেট ঘরনজেোমর এই আইর্টি প্রকোনশত হমচ্ছ এবং তো পোওয়ো েোমচ্ছ 
এখোমর্।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র  াতীয়-ঘর্তৃত্বস্থার্ীয় র্িায়র্ম্ব াগে জ্বালার্ী উম্বিোগ  
  
গভর্নর কুওমমো ঘদ্মশ েবমচময় কোেনকরী জলবোয়ু পনরবতন র্ কমনেূনচ বোস্তবোয়র্ করমের্ এবং নবদ্যুৎ 
উৎপোদ্র্, পনরবহর্, ভবর্, নশল্প ও কৃনষেহ অেনর্ীনতর েমস্ত ঘিমত্র ঘেটমক পুমরোপুনর কোবনর্-মুক্ত 

https://www.dec.ny.gov/public/333.html
http://www.dec.ny.gov/regulations/116131.html


করোর নদ্মক নর্ময় েোমচ্ছর্। গভর্নমরর এই কমনেনূচ 2040 েোমলর মমধ্য নবদ্যুৎ খোমত শূর্য-কোবনর্ 
নর্গনমর্ অজন মর্র লিযও নর্ধ্নোরণ কমর েো ঘদ্মশর অর্যোর্য অঙ্গরোমজযর তুলর্োয় দ্রুততর। এই বেমরর 
শুরুর নদ্মক স্বোিনরত ক্লোইমমট নলিোরনশপ অযোন্ড কনমউনর্টি ঘপ্রোমটকশর্ অযোে (CLCPA), 
গভর্নমরর ঘবশ কময়কটি উচ্চোনভলোষী নির্ নর্উ নিল স্বচ্ছ নবদ্যুমতর লিযমক জোনর কমরমে: 2035 
েোমলর মমধ্য র্য় নগগোওয়োমটর অফমশোর বোয়ুকল স্থ্োপর্; 2025 েোমলর মমধ্য েয় নগগোওয়োমটর 
ঘেোলোর নবতরণ এবং 2030 েোমলর মমধ্য নতর্ নগগোওয়োমটর নবদ্যুৎ েঞ্চয় ঘকন্দ্র স্থ্োপর্ করো হমব। 
এেোড়োও CLCPA পনরচ্ছন্ন নবদ্যুমতর েুশৃঙ্খল ও েেোেে েঞ্চোলর্ পদ্ধনত দতনর ও কমন েৃজমর্র 
পোশোপোনশ েবুজ অের্ীনত নবকোমশর আহ্বোর্ জোনর্ময়মে। এটি নর্উ ইয়মকন র পনরমবশ-বোন্ধব নবদ্যুমতর 
অভূতপূবন নবকোমশর উপর নর্নমনত হময়মে েোর মোমে রময়মে 2.9 নবনলয়র্ মোনকন র্ িলোমরর ঘেটজমুড় 
46টি বৃহৎ পনরেমরর র্বোয়র্মেোগয প্রকল্প, নর্উ ইয়মকন র র্বোয়র্মেোগয নবদ্যুৎ খোমত 150,000 এর 
ঘবনশ কমনেংস্থ্োর্ েৃনষ্ট এবং 2012 েোল ঘেমক নবতরণ করো ঘেোলোর খোমত 1,700 শতোংশ প্রবনৃদ্ধ। 
ক্লোইমমট নলিোরনশপ অযোন্ড কনমউনর্টি ঘপ্রোমটকশর্ অযোে (The Climate Leadership and 
Community Protection Act, CLCPA) 2050 েোমলর মমধ্য নির্হোউজ গযোে নর্ঃেরণমক 1990 
এর স্তর ঘেমক 85 শতোংশ হ্রোে করোর পনরকল্পর্ো নবকোমশর জর্য ঘেকমহোল্ডোরমদ্র েোমে ঘেৌেভোমব 
কোজ করোর এবং েুনবধ্োবনঞ্চত কনমউনর্টির েনুবধ্োমেন র্বোয়র্মেোগয নবদ্যুৎ ও নবদ্যুৎ দ্িতোর 
েম্পমদ্র 40 শতোংশ নবনর্ময়োমগর লমিয কোজ করোর জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেমটর এমজনি এবং 
কতৃন পিমকও নর্মদ্নশ নদ্ময়মে।  
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