
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্ নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে জর্সমাজ-বভবিক সচলতা ও পবরম্বিেগত ঝুুঁ বক 

প্রেমর্ ঘপ্রাম্বজম্বে অর্ নায়র্ করার জর্ে ডলার 110 বমবলয়র্ উপলব্ধ আম্বে  

   

বর্উ ইয়ম্বকনর রাষ্ট্রম্বক ঘর্তৃত্বকারী জলিায় ুঘর্তৃত্ব ও সম্প্রদায় সুরক্ষা আইর্ (Climate 

Leadership and Community Protection Act) এর লক্ষেগুবলম্বক অর্ নায়র্টি সমর্ নর্ 

কম্বর এিং এমর্ কাে নকলাম্বপর ওপম্বর গুুত্ব আম্বরাপ কম্বর ঘেগুবল সকল িেিহারকারী 

ও সি ধরম্বর্র সক্ষমতার মারু্ষম্বদর প্রম্বয়াজর্ ঘমিায়  

   

ঘপৌরসভাগুবলম্বক স্বচ্ছ িায় ুআইর্ (Clean Air Act) এিং প্রবতিন্ধকতাসম্পন্ন 

আম্বমবরকার্ আইর্ (Americans with Disabilities Act) এর আিেেকতা পূরম্বণ সহায়তা 

কম্বর  

   

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্রাপত্তা ও সচলতার উন্ননত করার 

সামে, স্থার্ীয় ও আঞ্চনলক পনরবহর্ বযবস্থার সাাংসৃ্কনতক, ুনচশীল ও পনরমবশগত নিকগুনলমক 

শক্তিশালী করার জর্য পনরকনিত জর্সমাজ-নভনত্তক নবনর্ময়াগগুনলমক সহায়তা করার জর্য 

ডলার110 নমনলয়র্ র্তুর্ অ্ে নায়র্ উপলব্ধ আমে। এই উমিযাগটি এমর্ ঘরামজক্টগুনলমক অ্ে নায়র্ 

কমর ঘেগুনল সাইমকল ও পেচারীমির জর্য র্তুর্ সুনবধা ততনর কমর এবাং নবিযমার্ সুনবধাগুনলমক 

উন্নত কমর, সব নজর্ীর্ পনরবহমণর অ্যামেসমক উন্নত কমর, সু্কমল োওয়ার নর্রাপি পে ততনর 

কমর, পনরতযি ঘরলওময় কনরমডারগুনলমক পেচারীমির চলার রাস্তায় রূপান্তনরত কমর এবাং 

পনরবহর্ ঘেত্র ঘেমক গ্রীর্হাউস গযাস নর্গ নমর্ এবাং নভড় কমামত সাহােয কমর। এোড়াও, স্বচ্ছ 

বায় ুআইর্ এবাং রনতবন্ধকতাসম্পন্ন আমমনরকার্ আইমর্র আবশযকতাগুনল পূরণ কমর এমর্ 

কাে নকলামপ সহায়তা করার জর্য ঘপৌরসভাগুনল এই তহনবলগুনল বযবহার করমত পামর।  
   

"আমরা অ্নতমারী-পরবতী ভনবষযমতর জর্য পুর্ঃপনরকির্া, পুর্ঃনর্ম নাণ ও র্বায়র্ করার সামে 

সামে, আমামির অ্বশযই স্বীকার করমত হমব ঘে আমামির তবনচত্রযপূণ ন অ্ঞ্চলগুনলর বৃক্তি ও 

উন্ননতর জর্য নর্রাপত্তা ও সচলতা অ্তযাবশযক," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই জর্সমাজ-

নভনত্তক ঘরামজক্টগুনল স্থার্ীয় অ্ে ননর্নতক উন্নয়মর্ সহায়তা করা ও জর্স্বামস্থযর উন্ননত করার 

সামে, পনরমবশমক রো করার রনত নর্উ ইয়মকনর রামের-ঘর্তৃত্বকারী অ্ঙ্গীকারমক পুর্নর্ নক্তিত 

কমর।"  
   

একটি রনতমোনগতামূলক সনলনসমিশর্ রক্তিয়ার মাধযমম ঘরামজক্টগুনলমক নর্ব নাচর্ করা হমব 

এবাং রনতটিত ঘোগযতামামর্র নভনত্তমত মূলযায়র্ করা হমব, োর মমধয অ্ন্তভুনি আমে সব নজর্ীর্ 



সুনবধা, বায়ুর গুণমার্ উন্নয়র্, এবাং আনে নক নবষয় ও/বা সরবরামহর উদ্ভাবর্। ঘরামজক্টগুনলমক 

অ্বশযই ভূপনরবহর্ বযবস্থার সামে সম্পনকনত হমত হমব এবাং জর্গণমক পূণ ন অ্যামেস রিার্ 

করমত হমব। ঘে ঘকার্ও ঘপৌরসভা বা লামভর উমেশযহীর্ ইর্কমপ নামরমিড ঘগািী অ্ে নায়মর্র 

জর্য আমবির্গুনল রসরতুত করমত পামর, নকর্রতু ঘরামজক্টগুনলমক অ্বশযই ঘকামর্া ঘপৌরসভা, 

ঘেি এমজক্তি বা রােীয় পনরবহর্ তহনবল পনরচালর্ার জর্য ঘোগয সরকারী কতৃনপমের মমধয 

ঘকার্ও একটি দ্বারা স্পর্সর করমত হমব। ঘরামজমক্টর ঘোগযতাসম্পন্ন কাে নকলাপগুনলর মমধয 

অ্ন্তভুনি:  

• পেচারী ও সাইমকমলর জর্য র্তুর্ সুনবধা নর্ম নাণ করা/নবিযমার্ সুনবধাগুনলর উন্ননত করা।  
• র্তুর্ ADA রমবশসাধয সাইডওয়াক নর্ম নাণ করা/নবিযমার্ সাইডওয়াকগুনলর উন্ননত করা, 

পেচারীমির নর্রাপত্তার তবনশষ্ট্যগুনল স্থাপর্ করা এবাং স্ট্রীিমস্কনপাং/কনরমডার লযান্ড্মস্কনপাং 

ঘোগ করা।  
• পনরতযি ঘরলমরাড কনরমডারগুনলমক একানধক বযবহামরর নবমর্াির্মূলক চলার পমে 

রূপান্তনরত করা।  
• ঐনতহানসক পনরবহর্ সুনবধাগুনলমক সাংরেণ/পুর্ঃরনতিা করা।  
• বৃটষ্ট্র জল বযবস্থাপর্া, নর্য়ন্ত্রণ ও জলিষূণ রনতমরাধ করা বা বৃটষ্ট্মত হাইওময় ধুময় আসা 

িনূষত জল হ্রাস করার জর্য পনরমবশগত ঝুুঁ নক রশমমর্র বযবস্থাগুনল বাস্তবানয়ত করা।  
• োর্বাহমর্র কারমণ বর্য রাণীর মৃতুয হ্রাস করা অ্েবা স্থলচর বা জলচর রাণীর স্বাভানবক 

আবাসগুনলর মমধয সাংমোগ বজায় রাখা।  
• ট্রানিক নসগর্াল বা একানধক রাস্তার সাংমোগস্থলগুনলমক উন্নত করা, ো োর্বাহমর্র 

রবাহমক উন্নত কমর; এবাং  

• ট্রানিমকর চানহিামক অ্-বযস্ত সমময় বা অ্র্যার্য পনরবহর্ ঘমামড পনরবনতনত করার 

উমেমশয ভ্রমণ চানহিা সাংিান্ত কম নসূনচগুনল রিার্ কমর।  
   

রােীয় রাজপে রশাসর্ (Federal Highway Administration) এর মাধযমম ঘেমির জর্য উপলভয 

করামর্া এবাং নর্উ ইয়কন ঘেি পনরবহর্ নবভাগ (Department of Transportation) দ্বারা 

পনরচানলত তহনবলগুনল পনরবহমর্র নবকি কম নসূনচ (Transportation Alternatives Program) 

এবাং োর্জি রশমর্ ও বায়ুর গুণমার্ উন্নয়র্ কম নসূনচর (Congestion Mitigation 

and Air Quality Improvement Program) মাধযমম রিার্ করা হয়। এই কম নসূনচগুনল ঘরামজক্ট-

সম্পনকনত খরমচর 80 শতাাংশ পে নন্ত রিার্ করমব, োর অ্বনশষ্ট্ 20 শতাাংশ ঘরামজক্ট-এর 

স্পর্সরমির দ্বারা রিার্ করা হয়। নর্উ ইয়কন ঘেি পনরবহর্ নবভাগ তহনবল লামভর সুমোমগর 

জর্য আমবির্ গ্রহণ করমব 29 ঘসমেম্বর, 2021 পে নন্ত। আমবির্টি, কম নসূনচর নর্মিনশর্া 

ও কম নশালার সূনচগুনল dot.ny.gov/tap-cmaq এ আমে।  
   

পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মাবর ঘর্ম্বরস ডবমংম্বগজ িম্বলর্, "কাজ, অ্বসর নবমর্াির্ ও 

সামাক্তজক সাংমোমগর জর্য নর্রাপি ও পনরমবশগত নিক ঘেমক নবচেণ, সচলতার 

সুমোগসুনবধাগুনল নর্উ ইয়কনবাসীমির রিার্ করার জর্য নর্উ ইয়কন ঘেি পনরবহর্ নবভাগ 

https://www.dot.ny.gov/tap-cmaq


(Department of Transportation, DOT) কীভামব র্ীনত ও কম নসূনচগুনলমক এনগময় নর্ময় চমলমে, 

তার একটি চমৎকার উিাহরণ হল এই কম নসূনচ। এই অ্তযাবশযক জর্সমাজ-নভনত্তক 

নবনর্ময়াগগুনল আমামির ঘকন্দ্রীয় বযবসানয়ক নডনস্ট্রক্টগুনলর জর্য ইনতবাচক রভাব রিার্ কমর 

এবাং আমামির ঘেমির বানসন্দা ও িশ নর্ােীমির জর্য সানব নক নর্রাপত্তা ও জীবমর্র গুণমার্মক 

উন্নত কমর।"  
   

বর্উ ইয়কন ঘেম্বির রাম্বষ্ট্রর ঘর্তৃত্বকারী জলিায় ুপবরকল্পর্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

গভর্ নর কুওমমার রামের ঘর্তৃত্বকারী জলবায়ুর আমলাচযসূনচ হল রামের মমধয সবমচময় ঘবনশ 

আিমণাত্মক জলবায় ুও স্বচ্ছ শক্তি উমিযাগ, ো সশৃুঙ্খল ও র্যােযভামব স্বচ্ছ শক্তিমত উত্তরমণর 

আহ্বার্ করমে ো চাকনর ততনর কমর এবাং নর্উ ইয়কন ঘেি COVID-19 অ্নতমারী ঘেমক 

উিারলামভর সামে সামে একটি সবুজ অ্ে নর্ীনতমক রনতপালর্ করা অ্বযাহত রামখ। জলবায় ু

ঘর্তৃত্ব ও কনমউনর্টি সুরো আইমর্র মাধযমম আইমর্ অ্ন্তভুনি, নর্উ ইয়কন 2040 সামলর মমধয 

শূর্য-নর্গ নমর্ নবিুযৎ খামত তার বাধযতামূলক লেয অ্জনমর্র পমে, 2030 সামলর মমধয 70 শতাাংশ 

র্বায়র্মোগয শক্তি উৎপাির্সহ ও অ্ে নর্ীনতমত নবসরতৃত কাব নর্ নর্রমপেতা অ্জনমর্র পমে। এটি 

পনরচ্ছন্ন শক্তি খামত নর্উ ইয়মকনর অ্ভূতপূব ন উন্নয়র্সহ ঘেি জমুড় 67টি বহৃৎ পনরসমরর 

র্বায়র্মোগয রকমি 3.9 নবনলয়র্ মানকনর্ ডলামরর নবনর্ময়ামগর উপর গমড় তুলমে, নর্উ ইয়মকনর 

পনরচ্ছন্ন শক্তি খামত সৃষ্ট্ 150,000 এর ঘবনশ কম নসাংস্থার্, ো 2035 সামলর মমধয অ্িমশার বায় ু

ঘেমক রায় 9,000 ঘমগাওয়াি উৎপািমর্র রনতশরুনত এবাং বণ্টর্মোগয ঘসৌর খামত 2011 সাল 

ঘেমক শতকরা 1,800 শতাাংশ রবৃক্তির নভনত্তর উপর রনতটিত। গভর্ নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, নর্উ 

ইয়কন এই অ্গ্রগনতমক আরও রসানরত করমব এবাং 2050 সামলর মমধয নগ্রর্হাউস গযামসর 

নর্গ নমর্মক 1990 সামলর স্তর ঘেমক 85 শতাাংশ হ্রাস করমব, একই সামে স্বচ্ছ শক্তিমত 

নবনর্ময়ামগর লামভর 40 শতাাংশ বক্তঞ্চত জর্সমাজগুনলমক রিার্ করার লেয পূরণ করমব, এবাং 

সাইমি শক্তি খরচমক রানন্তক বযবহামর সঞ্চময়র মাধযমম 185 টট্রনলয়র্ BTU কমামর্ার 2025 

সামলর শক্তি বযবহামরর িেতার লেযমাত্রার নিমক অ্গ্রগনতমক এনগময় নর্ময় োমব।  
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