
টেক্সাসে েবকিছুর মস া বায়ুচাকি  

জ্বািানীর প্রিল্পও কবশাি 

লি টেরলিউন 

 

টেক্সাসে পুসরা জ্বািানীর প্রায় ১৩ শতাাংসশর ট াগা আসে বায়ুচালিত জ্বািানী টেসে। (ইসিেলিে লরিায়ালবলিটি োউলিি 
অফ টেক্সাে) 

 

লবাংশ শতাব্দীর শুরুর লিসে টেক্সাসের কূপ টেসে  খন গিগি েসর টতি টবসরাসত 
শুরু েসর, তখন টেসেই এটি  ুক্তরাসের েবসচসয় বড় টতি উৎপািনোরী অঙ্গরাজ্য। 
আর এখন এর মধ্য লিসয় বসয়  াওয়া প্রবি বাতাে টেক্সােসে বায়ুচালিত লবিযুৎ 
উৎপািসনও টনতৃসের স্থাসন লনসয় টগসে।  

গত োত বেসর টেক্সাসে বায়ুচালিত লবিযুসতর উৎপািন লিগুণ িসয়সে।  

গত বের এই অঙ্গরাজ্য ১৫ িাজ্ার টমগাওয়াে বায়ুচালিত লবিযুৎ উৎপািন েসর 
টরের্ড  গসড়সে। এো েসবডাচ্চ চালিিার েময় ৩০ িাখ গৃসি লবিযুত েরবরাসির জ্নয 
 সেষ্ঠ। চালিিা েম োেসি েরবরাসির এই োমেডয আসরা প্রায় লতন গুণ টবলশ িয়। 
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োমানয বাতােসে লবিযুসতর এই এিালি উৎপািসন রূপান্তলরত েরসত িরোর িসয়সে 
পলরেল্পনা এবাং িরূিলৃি। বায়ুচালিত লবিযুসতর লশল্প গসড় টতািায় েিায়তা েরসত 
আইন পাে েরসত িসয়সে, লবলনসয়াগ েরসত িসয়সে। লনসচ টেগুসিার টোসনা টোসনাো 
তুসি ধ্রা িসিা: 

*নবায়নয াগ্য প ার্ট য ালিও মান ১৯৯৯ সাযি গ্লৃিত িয় । এযত এই অঙ্গরাজ্যযে 
নবায়নয াগ্য উৎস, প মন    বায়,ু সূ টাযিাে, লজ্ওথারমাি এবং বাযয়ামাস পথযে 
জ্বািানী উৎ াদন বাড়াযত বিা িযয়যে । (ঊনলিশটি      অঙ্গরাজ্য এেই রেম 
মান গ্রিণ েযরযে)।  

* প্রলতয ালগ্তামূিে নবায়নয াগ্য জ্বািানী অঞ্চি (লসআরইযজ্ড) পর্ক্সাযসর 
আইনপ্রযণতারা চািু েযরলেযিন ২০০৫ সাযি। এযত এেটি প্রলতয ালগ্তামিূে বাজ্ারযে 
উৎসালিত েরার েথা বিা িযয়যে। পর্ক্সাযসর সবযচযয় প্রবি বাতাসসম্পন্ন অংযশ 
অবলিত এইসব অঞ্চযি বাতাস পথযে লবদযুৎ ততলরর সম্ভাবনা লব িু।  

* অবোঠাযমা খাযত ৭শ পোটি ডিাযরর লবলনযয়াগ্ গ্রািযের োযে বাতাস 
পথযে উৎ ন্ন লবদযুৎ প  ৌঁযে লদযত দরূ াল্লার সঞ্চািন িাইন লনলিত েযরযে। 

সুলবধা িযয়যে পর্ক্সাযসর লনজ্স্ব লবদযুৎ সঞ্চািন লগ্রড থাোয় -প র্ার নাম ইযিেলিে 
লরিায়ালবলিটি োউলিি অব পর্ক্সাস বা এরের্। এটি অঙ্গরাযজ্যর পবলশরভাগ্ জ্ায়গ্ায় 
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লবদযুৎ সঞ্চািন েযর। এেমাি পর্ক্সাস অঙ্গরাযজ্যরই লনজ্স্ব লগ্রড আযে।  যি তারা 
লনযজ্যদর ইচ্ছা অনু ায়ী লবলনযয়াগ্ েরযত  াযর। অনয অঙ্গরাজ্যগুযিাযে পসবা পদয় 
দটুি প্রাথলমে লগ্রড এবং নানারেম লবলধলবধান আর দলৃিভলঙ্গ  রস্পযরর সযঙ্গ 
সাংঘলষটে িওয়ার োরযণ এে অঙ্গরাযজ্যর সযঙ্গ অনয অঙ্গরাযজ্যর মযতর অলমি নতুন 
অবোঠাযমা ততলরর  যথ বাধা িযয় দাৌঁড়ায়। এরের্ এেটি স্বাধীন, অিাভজ্নে 
েরয াযরশন,  া পর্ক্সাযসর  াবলিে ইউটিলিটি েলমশন এবং পর্ক্সাস আইনসভার োযে 
জ্বাবলদলি।  

পর দ্রেযরা্জ্বলি ভলবষযত 

পিান স্টার পস্টর্ বা পর্ক্সাযস বাতাযসর মযতা সূ টাযিােও ভর রু। পস োরযণ এই 
অঙ্গরাজ্য এবার পস র-জ্বািানী উৎ াদন বাড়াবার েথাও ভাবযে।  

অলস্টন এবং আযরা লেেু জ্ায়গ্ায় পবশ লেেু পস র লবদযুৎ প্রেল্প ইলতমযধয 
েলমউলনটিগুযিায় সরবরাি েরযে লবদযুৎ। প যডক্স েরয াযরশন, র্াযগ্টর্ েরয াযরশন 
এবং ওয়াি-মার্ট  পস্টারস ইনেরয াযরশনসি পবশ লেেু প্রথম সালরর পোম্পালন তাযদর 
লনজ্ লনজ্ লব ণীলবতাযন  যর্াযভাল্টাযয়ইে প্রেল্পিা ন েযরযে,  া লদযয় সরাসলর 
সূ টাযিাে পথযে লবদযুৎ ততলর িয়।  

 

 ুক্তরাযের পবশ েযয়েটি বড় পোম্পালন নবায়নয াগ্য জ্বািানী বযবিার েরযে। প যডক্স পসগুযিার অনযতম। 
পোম্পালনটির ডািাস িাযবর োযদ এই পস র  যাযনিগুযিা বসাযনা িযয়যে। (য যডক্স) 



পর্ক্সাযসর পোযনা পোযনা শির আযরা এেধা  এলগ্যয় পগ্যে। পডনর্ন শির তাযদর 
লবদযুযতর চালিদার প্রায়  ুযরার্াই সূ টাযিাে, বায়ু এবং অনযানয নবায়নয াগ্য উৎস 
পথযে  রূযনর  লরেল্পনা েযরযে।   
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