
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/21/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্থার্ীয় জলিায়ু পদম্বেপম্বক সহায়তা করার জর্ে এখর্ 3.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলার ঘ াষণা কম্বরর্  

  
গ্রীর্ প্রকল্পগুবল িাস্তিায় করম্বত ঘপৌরসভাগুবলর জর্ে প্রযুবিগত সহায়তা কম্বর তহবিল  

 
কবমউবর্টি বভবিক বিবর্ম্বয়াগ বর্উ ইয়ম্বকন ম্বদম্বের-ঘর্তৃত্বাধীর্ জলিায়ু লেেগুবলর অগ্রগবত কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি র্তুর্ উম্যামগর ঘ াষণা কমরমের্ যা জলবায়ু পররবতন মর্র 
রবষময় প্মেপ ত্বরারিত করার জর্য ততরর করা হময়মে গ্রীর্হাউস গযাস রর্গনমর্ হ্রাস ও জলবায়ু 
পররবতন মর্র সামে খাপ খাইময় ঘর্ওয়ার জর্য কাজ করা ঘপৌরসভাগুমলামক প্রযুরিগত সহায়তা প্র্ামর্র 
জর্য ঠিকা্ারম্র জর্য 3.5 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার লভয করা হময়মে। রর্বনারিত ঠিকা্ারগণ, 
যাম্রমক ক্লাইমমট রলডাররিপ ঘকা-অ্রডন মর্টর বলা হয়, প্রিার, রিো, পররকল্পর্া, েমতা বৃরি ও 
প্রকল্প বাস্তবায়মর্ সহায়তার মাধ্যমম স্থার্ীয় পযনাময় জলবায়ু প্মেপমক সহায়তা করমব।  

  
"এই উম্যাগটি জলবায়ু পররবতন মর্র মাধ্যমম সৃষ্ট উমেখমযাগয পররমবিগত িযামলঞ্জ ঘমাকামবলায় স্থার্ীয় 
প্রমিষ্টামক সহায়তা করার জর্য রর্উ ইয়মকন র প্ররতশ্রুরত ইরিত কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"স্থার্ীয় সরকারগণ ঘেমটর জলবায় ুঘর্তৃত্ব ও সম্প্র্ায় সুরো আইমর্র প্রময়াজর্ীয় উচ্চারভলাষী 
গ্রীর্হাউস গযাস রর্গনমর্ হ্রাস ঘমাকামবলায় গুরুত্বপূণন অ্ংিী্ার। স্থার্ীয় বারসন্দাম্র জীবর্যাত্রার মার্ 
উন্নত করার সময় জলবায়ু পররবতন মর্র সামে খাপ খাইময় ঘর্ওয়ার জর্য ঘপৌরসভাগুরল ঘয অ্েনপূণন 
প্মেপ রর্মে রর্উ ইয়কন  ঘেট তা অ্রবরত সমেনর্ কমর িমলমে।"  

  
"একটি পররষ্কার, সবুজ ভরবষযত ততরর স্থার্ীয় পযনাময় শুরু হয়," ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ঘহাচুল 
িম্বলর্। "এই কারমণই আমাম্র ঘ্মির-ঘর্তৃস্থার্ী জলবায়ু এমজন্ডার অ্ংি রহমসমব আমরা স্থার্ীয় 
কমনকতন াম্র সামে গ্রীর্হাউস গযাস রর্গনমর্ হ্রাস, জ্বালারর্ বযয় হ্রাস ও জলবায়ু পররবতন মর্র হুমরকর 
রবরুমি রস্থরতিীলতা গমে তুলমত সহায়তা করার জর্য কাজ কররে।"  
  
ঘেট পররমবি সংরেণ রবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) জলবায়ু 
ঘর্তৃত্ব সমিয়কারীম্র জর্য প্রস্তাব িাইমে যারা সফল স্থার্ীয় জলবায়ু কমনসূরি উন্নয়মর্ স্থার্ীয় 
প্রিাসর্মক পররিালর্া করার জর্য ঘকৌিলগত পররকল্পর্ার এমজন্ট রহমসমব কাজ করমব। 
ঘেমটর জলবায়ু স্মাটন  করমউরর্টিস সাটিন রফমকির্ কমনসূরি (Climate Smart 

https://climatesmart.ny.gov/


 

 

Communities Certification program) বযবহার কমর- যা তব্যুরতক যার্বাহর্গুরলর জর্য প্রযুরিগত 
সহায়তা, অ্র্ু্ার্ ও োে র্ময় জলবায়ু প্মেপ গ্রহমণর জর্য ঘপৌরসভাগুরলমক স্বীকৃরত ঘ্য়- একটি 
ঘরাডমযাপ রহমসমব, সমিয়কারীরা েরতকারক রর্গনমর্ হ্রাস করমত, জলবায় ুপররবতন মর্র ঘেমত্র 
রস্থরতিীলতা গমে তুলমত এবং র্তুর্ রস্থরতিীল সবজু অ্েনর্ীরতমত উন্নরত করমত সম্প্র্ায়গুরলমক 
প্রযুরিগত সহায়তা প্র্ার্ করমব।  
 
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের পবরম্বিে সংরেণ বিভাম্বগর কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "স্থার্ীয় 
প্রিাসর্গুরল উ্াহরমণর মাধ্যমম ঘর্তৃত্ব ঘ্য়, তাম্র অ্পামরির্াল রর্গনমর্ হ্রাস করার জর্য প্মেপ 
ঘর্য় এবং রবরডং ঘকাড ও ভূরম বযবহামরর রসিান্ত, পররবহর্ পররকল্পর্া, স্মাটন -ঘগ্রাে র্ীরত গ্রহণ ও 
স্থার্ীয় জলবায় ুপররবতন র্ অ্রভমযাজর্ ও রস্থরতিীলতার সুরবধ্ামেন সম্প্র্ায়বযাপী গ্রীর্হাউস গযাস 
হ্রাসমক উৎসারহত কমর। DEC স্থার্ীয় সরকার ঘর্তাম্র সহায়তা করমত ঘপমর গরবনত কারণ তারা 
জলবায়ু পররবতন মর্র রবরুমি লোই করার জর্য সরিয় কমনসূরি ও বযবস্থাপর্া পিরত উন্নয়র্ কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেে এর্াবজন  বরসাচন  ও ঘডম্বভলপম্বমন্ট অিবরটি (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া 
ঘডাবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্, "িরিিালী ও রস্থরতিীল ্ী নমময়া্ী সমাধ্ার্গুরল কাবনর্ রর্গনমর্ হ্রাস 
ও জলবায়ু পররবতন মর্র রবরুমি আমাম্র লোই রক্লর্ এর্ারজন ময় এরগময় রর্ময় যাওয়ার ঘমরু্ণ্ড। এই 
কমনসূরিটি ঘপৌর ঘর্তাম্র র্তুর্ সংস্থার্ ও প্রযরুিগত সহায়তা প্র্ার্ কমর যা স্মাটন  পররকল্পর্ামক 
উৎসারহত করমত, স্বাস্থযকর সম্প্র্ায় গমে তুলমত এবং বারসন্দা ও বযবসাময়র জর্য সমার্ভামব 
একটি িরিিালী ভরবষযত ততরর করমত রক্লর্ এর্ারজন  করমউরর্টি কমনসূরি (Clean Energy 
Communities program) এর পররপরূক।"  
  
ক্লাইমমট রলডাররিপ ঘকা-অ্রডন মর্টরগণ রর্উ ইয়কন  ঘেট এর্ারজন  ররসািন  অ্যান্ড ঘডমভলপমমন্ট 
অ্েররটির অ্েনায়মর্ রক্লর্ এর্ারজন  করমউরর্টি ঘকা-অ্রডন মর্টরম্র সামে কাজ করমব যারা স্থার্ীয় 
ঘর্তাম্র রক্লর্ এর্ারজন  করমউরর্টি কমনসূরির মাধ্যমম রব্যুৎ সাশ্রয়, বযয় হ্রাস ও মমর্ার্য়র্ অ্জন মর্র 
জর্য প্রভাব প্মেপ বাস্তবায়মর্ পররিালর্া করমত সহায়তা কমর।  
  
র্তুর্ কমনসরূিটি ঘেমটর পররমবি সরুো তহরবল (Environmental Protection Fund) এর মাধ্যমম 
অ্েনায়র্ করা হময়মে। প্রস্তাবগুরলর জর্য DEC এর আমব্র্ 2021 সামলর 24 ঘম, তাররমখ প্রকাি 
করা হমব। RFP প্রকামির পমর একটি অ্র্ুরলরপর আমব্র্ করমত আগ্রহী ঘযাগয ্লগুরল তাম্র 
আমব্র্ climatesmart@dec.ny.gov ঠিকার্ায় জলবায়ু পররবতন মর্র DEC অ্রফমস ইমমইল করমত 
পামর।  

  
জলিায়ু স্মােন  কবমউবর্টি কমনসূবচ  
ক্লাইমমট রলডাররিপ ঘকা-অ্রডন মর্টর তহরবল রর্উ ইয়কন  ঘেমটর বহুমুখী জলবায়ু স্মাটন  করমউরর্টি  
কমনসূরির অ্ংি, যা ঘযৌেভামব সাতটি ঘেট সংস্থা: DEC, NYSERDA, রর্উ ইয়কন  পাওয়ার 
অ্েররটি, ঘেট রডপাটন মমন্ট, স্বাস্থয রবভাগ, পররবহর্ রবভাগ ও পাবরলক সারভন স রবভাগ কতৃন ক 
স্পন্সর করা হময়মে।  

https://www.nyserda.ny.gov/all-programs/programs/clean-energy-communities
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DEC কতৃন ক 2009 সামল শুরু হওয়া এই কমনসূরিটি স্থার্ীয় প্রিাসর্মক স্থার্ীয়ভামব িারলত জলবায়ু 
প্মেপ গ্রহমণর জর্য রর্ম ন্ির্া প্র্ার্ কমর। প্রেম প্মেপটি হমলা জলবায়ু পররবতন র্ হ্রাস ও মারর্ময় 
ঘর্ওয়ার জর্য একটি আর্ষু্ঠারর্ক অ্িীকার পাস করা। আজ পযনন্ত, 332টি স্থার্ীয় প্রিাসক জলবায়ু 
স্মাটন  করমউরর্টির অ্িীকার গ্রহণ কমরমে, যা 9.3 রমরলয়মর্রও ঘবরি রর্উ ইয়কন বাসীর প্ররতরর্রধ্ত্ব 
কমর। ক্লাইমমট স্মাটন  করমউরর্টিস সাটিন রফমকির্ ঘপ্রাগ্রামটি 2014 সামল ঘর্তৃস্থার্ীয় সম্প্র্াময়র সাফলয 
র্রেভুি ও উ্যাপমর্র জর্য িালু করা হময়রেল যা অ্িীকামরর উপমর ও বাইমর যায়। রর্উ ইয়কন  
ঘেমট এখর্ 65টি প্রতযরয়ত জলবায় ুস্মাটন  সম্প্র্ায় রময়মে, ঘরাঞ্জ স্তমর 58টি ও ঘরৌপয স্তমর সাতটি 
রময়মে।  
  
সম্প্ররত ঘ ারষত 2.8 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার োোও ঘপৌরসভাগুমলা তাম্র বহমর িূর্য রর্গনমর্ 
যার্বাহর্ যিু করমত এবং জর্সাধ্ারমণর বযবহামরর জর্য ZEV অ্বকাঠামমা স্থাপমর্ সহায়তা করার 
জর্য উপলভয, স্থার্ীয় জলবায়ু প্রিমর্ ও অ্রভমযাজর্ প্রকমল্পর সমেনমর্ DEC ক্লাইমমট স্মাটন  
করমউরর্টিজ গ্রান্ট কমনসরূির অ্ধ্ীমর্ এ বের 11 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার উপলভয রময়মে। এই 
অ্র্ু্ার্ সম্পমকন  আমরা তমেযর জর্য, রভরজট করুর্ 
https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের ঘদম্বের-ঘর্তৃস্থার্ীয় জলিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার ঘ্মির-ঘর্তৃস্থার্ীয় জলবায়ু এমজন্ডা ঘ্মির সবমিময় ঘজারামলা জলবায়ু ও রক্লর্ 
এর্ারজন  উম্যাগ, যা রক্লর্ এর্ারজন  একটি সুিৃঙ্খল ও র্যায়সিত রূপান্তমরর আহ্বার্ জারর্ময়মে যা 
কমনসংস্থার্ সৃরষ্ট কমর এবং রর্উ ইয়কন  ঘেট COVID-19 মহামারী ঘেমক পুর্রুিার করার সামে 
সামে সবুজ অ্েনর্ীরতমক উৎসারহত কমর িমলমে। জলবায়ু ঘর্তৃত্ব ও করমউরর্টি সুরো আইমর্র 
মাধ্যমম আইমর্ বরণনত, রর্উ ইয়কন  2040 সামলর মমধ্য িূর্য রর্গনমর্ রব্যুৎ খামতর বাধ্যতামূলক 
লেয অ্জন মর্র পমে রময়মে, যার মমধ্য 2030 সামলর মমধ্য 70 িতাংি র্বায়র্মযাগয রব্যুৎ 
উৎপা্র্ অ্ন্তভুন ি রময়মে এবং অ্েনর্ীরতমত বযাপক কাবনর্ রর্রমপেতা ঘপৌৌঁোমর্ার পমে রময়মে। এটি 
রর্উ ইয়মকন র রক্লর্ এর্ারজন র অ্ভূতপূবন অ্গ্রগরতর উপর রভরি কমর গমে উমঠমে যার মমধ্য রময়মে 
ঘেট জমুে 91টি বে আকামরর র্বায়র্মযাগয প্রকমল্প রবরর্ময়াগ করা 4 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামররও 
ঘবরি, যা 2019 সামল রর্উ ইয়মকন র রক্লর্ এর্ারজন  খামত 150,000 টিরও ঘবরি কমনসংস্থার্মক 
সহায়তা কমর, 2035 সামলর মমধ্য 9,000 ঘমগাওয়াট অ্ফমিার বায়ু রবকামির প্ররতশ্রুরত এবং 
2011 সাল ঘেমক রবতরণকৃত ঘসৌর খামত 1,800 িতাংি প্রবৃরি। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, রর্উ 
ইয়কন  এই অ্গ্রগরতর উপর রভরি কমর গমে তুলমব এবং 2050 সামলর মমধ্য গ্রীর্হাউস গযাস 
রর্গনমর্ 1990 সামলর স্তর ঘেমক 85 িতাংি হ্রাস করমব এবং রর্রিত করমব ঘয সরুবধ্াবরিত 
সম্প্র্াময়র জর্য রক্লর্ এর্ারজন  রবরর্ময়ামগর সুরবধ্ার 40 িতাংি লেয রর্ময় কমপমে 35 িতাংি 
এবং ঘিষ বযবহার রব্যুৎ সিময়র 185 রিরলয়র্ BTU অ্র্-সাইট রব্যুৎ বযবহার হ্রাস করার জর্য 
ঘেমটর 2025 সামলর জ্বালারর্ ্েতার লেযমাত্রার র্মক অ্গ্রগরত এরগময় রর্ময় যামব।  
  

###  
  

https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html
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