
 

 

 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে:  8/27/2021 গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াকুল "হগট হেয়ার বির্!" এর সূচর্া করম্বলর্ আরও স্বচ্ছ, পবরম্বিেিান্ধি 

পবরি ম্বর্র জর্ে প্রচারাবভযার্ 

  

জলিায় ুসপ্তা  2021 প্রচার বর্উ ইয়কনিাসীম্বের আরও হটকসই পবরি ম্বর্র বিকল্পগুবল 

িেি ার করার আহ্বার্ জার্ায় 

  

অঙ্গীকার, হপাস্টার, হসােোল বিবিয়া অন্তভুনক্ত 

  

2030 সাম্বলর িম্বযে বির্ াউস গোস বর্গ নিম্বর্ 40 েতাাংে হ্রাস এিাং 2050 সাম্বলর িম্বযে 85 

েতাাংে হ্রাস করার জর্ে বর্উইয়ম্বকনর উচ্চাবভলাষী জলিায় ুসাংক্রান্ত লক্ষ্েগুবলম্বক 

সিি নর্ কম্বর 

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াকু্ল আজ জলবায ুসপ্তা  2021 এ থর্উ ইযক্ন হেটের অংশগ্র টের অংশ থ টসটব 

"হগে হেযার থগ্রর্!" প্রচারাথভযাটর্র সূচর্া ক্রটলর্, যা 20 হসটেম্বর হিটক্ 26 হসটেম্বর পয নন্ত চলটব। 

জলবায ুসপ্তাট  ক্মপটে এক্টে ভ্রমটের জর্য থর্উ ইযক্নবাসীটের এক্টে হেক্সই পথরব র্ বযব ার 

ক্রটে উৎসাথ ে ক্টর, এই প্রটচষ্টা জলবাযু পথরবেনর্ক্ারী থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নমর্ হ্রাস ক্রটে 

স াযো ক্রটব। পথরব টর্র হেক্সই রূটপর মটযয রটযটে  া াঁো, সাইটক্ল চালাটর্া, গেপথরব র্ 

বযব ার ক্রা, ক্ারপুথলং,  ইটলক্টিক্ গাথ়ি চালাটর্া, অিবা এক্টে জীবাশ্ম জ্বালাথর্ চাথলে গাথ়িটে 

এক্া গাথ়ি চালাটর্া ো়িা অর্য হয হক্ার্ও পথরব র্ বযব ার ক্রা। হগে হেযার থগ্রর্! 1990 এর স্তর 

হিটক্ 2030 সাটলর মটযয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নমটর্ 40 শোংশ হ্রাস এবং 2050 সাটলর মটযয 85 

শোংশ হ্রাস ক্রার জর্য থর্উইযটক্নর উচ্চাথভলাষী জলবায ুসংক্রান্ত লেযগুথলটক্ সমি নর্ ক্টর। 

  

"থর্উইযক্ন জলবাযু হর্েৃত্ব এবং সম্প্রোয সুরো আইটর্র (Climate Leadership and Community 

Protection Act) মাযযটম জলবায ুপথরবেনটর্র  ুমথক্র হমাক্াটবলায হেটশ হর্েৃত্বমূলক্ পেটেপ 

থর্টে। আমাটের হেটের উচ্চাথভলাষী লেযগুথল অজনটর্র জর্য আমাটের পথরব র্ খাে হিটক্ 

থর্গ নমর্ ক্থমটয আর্টে  টব," গভর্ নর হ াকুল িম্বলম্বের্। "জলবাযু সপ্তা  2021 এর সময হগে 

হেযার থগ্রর্! প্রচারাথভযার্ চাল ুক্রা হেে জটু়ি থর্উইযক্নবাসীটের এই থবষযটে বুঝটে সা াযয ক্রার 

এক্টে েুেনান্ত উপায হয োরা এই লেযগুথলটক্ সমি নর্ ক্রটে এবং োটের থর্জস্ব ক্াব নর্ পেথচহ্ন 

ক্মাটে ক্ী ক্রটে পাটরর্। রাজযার্ী অঞ্চটল ক্ারপুথলং হিটক্ শুরু ক্টর, শ টর সাবওটয বযব ার 

ক্রা, আপর্ার সাইটক্ল চাা্থলটয থবং যামেটর্ যাওযা পয নন্ত, প্রটেযটক্রই জলবায ুপথরবেনটর্র 

থবরুটে ল়িাইটয সা াযয ক্রার জর্য পথরটবশবান্ধব উপাটয গন্তটবয হপ ৌঁোটর্ার থবক্ল্প রটযটে।" 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=04673f96-5bfc06b2-0465c6a3-000babd9f8b3-b666571a5f293f6c&q=1&e=5961c04e-b243-4af1-8dd6-548556452be1&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3Dd6cede0f-8955e701-d6cc273a-0cc47aa88e08-4be88d99420afbd5%26q%3D1%26e%3Dc9e02011-d825-4890-837f-8349717d4d42%26u%3Dhttps%2A3A%2A2F%2A2Furldefense.com%2A2Fv3%2A2F__https%2A3A%2A2Fwww.cdc.gov%2A2Fcoronavirus%2A2F2019-ncov%2A2Fdownloads%2A2Fcommunity%2A2Forganizations%2A2Fcarpooling-fs.pdf__%2A3B%2A21%2A21MQuuhw%2A21maUkKIyzwA1v09a_Beyoq-AqtGxN8nW-NHirNdtr1KREpgeEtaWbPOsvoDxFg5r7KBFq-4s%2A24__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl%21%21MQuuhw%21mk3ZxZdzKdzfj36pbnVpcS_kXaGTaabqRdDnHJf4ODdHJV4MhsjVu5-Ws_TZlNFqSuF2plU%24


 

 

হেটের হয সংস্থা ও ক্েৃনপেগুথল হগে হেযার থগ্রর্! প্রচারাথভযাটর্ এবং প্রচাটরর প্রটচষ্টার হর্েৃত্ব 

থেটের্, োটের মটযয রটযটে GreenNY ক্াউন্সিটলর হক্া-হচযারমযার্ – পথরটবশ সংরেটের 

হেে থবভাগ (State Department of Environmental Conservation), থর্উ ইযক্ন হেে শন্সি 

গটবষো ও উন্নযর্ ক্েৃনপে (New York State Energy Research and Development Authority), 

সাযারে পথরটষবাসমূট র অথিস (Office of General Services) এবং থর্উ ইযক্ন থবেুযৎ ক্েৃনপে 

(New York Power Authority)। 

  

অংশগ্র টের জর্য, থর্উ ইযক্নবাসীরা ইটভটের সময হেক্সই পথরব টর্র মাযযটম হয টিপ(গুথল) থর্টে 

যাটের্ োর প্রথেশ্রুথে থেটে এখাটর্ থিক্ ক্রুর্, এবং জলবায ুসপ্তা  চলাক্ালীর্ োটের প্রথেশ্রুথে পূরে 

ক্রুর্। #GTG21  যাশেযাগ বযব ার ক্টর হসাশযাল থমথিযায োটের অথভজ্ঞো সম্পটক্ন হপাে ক্টর 

বনু্ধটের এবং প্রথেটবশীটের োটের পথরটবশবান্ধব ভ্রমটের ক্িা জার্াটর্ার জর্যও অংশগ্র েক্ারীটের 

উৎসাথ ে ক্রা  য। থর্উ ইযক্নবাসীরা ক্ীভাটব আটরা হবথশ হেক্সই যরটর্র পথরব র্ বযব ার ক্রটে 

পাটরর্ হস থবষটয আটরা েিয হপটে পাটরর্ হগে হেযার থগ্রর্! ওটযবটপজ এ থগটয। 

  

থর্উইযক্ন হেে GreenNY ক্াউন্সিল চাল ুক্টরটে যা সংস্থা এবং ক্েৃনপটের থগ্রর্ াউস গযাস 

থর্গ নমর্ হ্রাস ক্রাটক্ সমি নর্ ক্রার জর্য মূল সম্পে থ টসটব ক্াজ ক্টর। হক্া-হচযারমযার্রা 

সম্পেটক্ ক্াটজ লাগাটে, থর্টেনথশক্া তেথর ক্রটে এবং এটজন্সিগুথলর পটে জলবায ুএবং 

স্থাথযত্ব সংক্রান্ত হেটের উচ্চাথভলাষী লেযগুথল অজনর্ ক্রাটক্ আরও স জ ক্টর হোলার জর্য 

এক্সাটি ক্াজ ক্টর। প্রটচষ্টাটক্ সমি নর্ ক্রার জর্য এবং থর্উ ইযক্নবাসীটের হগে হেযার থগ্রর্! 

অঙ্গীক্ার গ্র ে ক্রটে উৎসাথ ে ক্রার জর্য, হেটের সংস্থা ও ক্েৃনপেগুথল জলবায ুসপ্তা  

২০২১-এর পূব নবেী প্রস্তুথের সমযক্াটল এক্টে হপাোর ও হসাশযাল থমথিযা স  জর্সাযারটের 

প্রচার ক্ায নক্রম পথরচালর্া ক্রটে। োটের হেক্ট াল্ডারটের ক্াটে ইটভেটে প্রচার ক্রটে 

আগ্র ী অংশীোরটের এক্টে প্রচারমূলক্ েুলথক্ে হপটে GreenNY ক্াউন্সিল এর সাটি 

হযাগাটযাগ ক্রটে উৎসাথ ে ক্রা  য। 

  

DEC কবিের্ার এিাং ক্লাইম্বিট অোকের্ কাউন্সিম্বলর হকা-হচয়ার িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, 

"পথরেন্ন, পথরটবশবান্ধব পথরব র্ পেথেটে হেটের থর্রন্তর থবথর্টযাটগর জর্য যর্যবাে, থর্উ 

ইযক্নবাসীটের ক্াটে এক্ জাযগা হিটক্ আটরক্ জাযগায হপ ৌঁোটর্ার আরও হেক্সই উপায 

আটে। আমরা জলবাযু সপ্তা  2021 এর জর্য প্রস্তুে  ওযার সাটি সাটি, যাোযাে ক্রার র্েুর্ 

উপটভাগয উপাযগুথল আথবষ্কার ক্রা এবং আমাটের ক্াব নর্ পেথচহ্ন ক্থমটয আর্ার জর্য এর 

হচটয ভাল সময আর হর্ই। 'হগে হেযার থগ্রর্!' আরও হেক্সই পথরব টর্র থবক্ল্পগুথলর 

পাশাপাথশ, থর্উ ইযক্নবাসীটের বাইটর হবটরাটে উৎসাথ ে ক্রার জর্য DEC এর অবযা ে 

প্রটচষ্টাগুথলর প্রচাটরর জর্য হেটের চলথে প্রটচষ্টাটক্ শন্সিশালী ক্টর।" 

  

NYSERDA এর হপ্রবসম্বিন্ট ও CEO এিাং ক্লাইম্বিট অোকের্ কাউন্সিম্বলর হকা-হচয়ার হিাবরর্ 

এি  োবরস িম্বলর্, "আমরা যখর্ স্বে র্বাযর্টযাগয শন্সির দ্বারা আমাটের পৃথিবীটক্ েমোযর্ 

ক্রটে যান্সে, েখর্ সমস্ত থর্উ ইযক্নবাসী জলবায ুসপ্তা  চলাক্ালীর্ আরও হেক্সই পথরব টর্র 

থবক্ল্পগুথল হবটে থর্টয জলবায ুপথরবেনটর্র সাটি ল়িাইটয বযন্সিগেভাটব োটের ভূথমক্া পালর্ 

ক্রটে পাটরর্। আমরা প্রটেযক্টক্ ক্ম বা শূর্য থর্গ নমর্যুি ভ্রমটে পথরবেনর্ আর্টে এবং এই 

সপ্তাট  এবং সারা বের যটরই "হগে হেযার থগ্রর্!" অর্ুসরে ক্রটে উৎসাথ ে ক্থর, হসো সাইটক্ল 

চাথলটয, গেপথরব টর্র মাযযটম বা ইটলক্টিক্ গাথ়ি হক্র্ার মাযযটম, হযভাটবই হ াক্ র্া হক্র্।" 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8fb053f2-d02b6ad6-8fb2aac7-000babd9f8b3-5456726594dc7731&q=1&e=5961c04e-b243-4af1-8dd6-548556452be1&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D4f5987de-10c2bed0-4f5b7eeb-0cc47aa88e08-3915583ff901f9c8%26q%3D1%26e%3Dc9e02011-d825-4890-837f-8349717d4d42%26u%3Dhttps%2A3A%2A2F%2A2Furldefense.com%2A2Fv3%2A2F__https%2A3A%2A2Fprotect2.fireeye.com%2A2Fv1%2A2Furl%2A3Fk%2A3Dc007dead-9f9ce66a-c0052798-000babd9f75c-90c94b1dd75ee0e3%2A26q%2A3D1%2A26e%2A3Df77066b8-5a0c-493f-8bfc-d1698171740f%2A26u%2A3Dhttps%2A2A3A%2A2A2F%2A2A2Fwww.surveymonkey.com%2A2A2Fr%2A2A2FGTG21__%2A3BJSUlJSU%2A21%2A21MQuuhw%2A21maUkKIyzwA1v09a_Beyoq-AqtGxN8nW-NHirNdtr1KREpgeEtaWbPOsvoDxFg5r7A_lFOsU%2A24__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl%21%21MQuuhw%21mk3ZxZdzKdzfj36pbnVpcS_kXaGTaabqRdDnHJf4ODdHJV4MhsjVu5-Ws_TZlNFq_UoQa5Y%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8fb053f2-d02b6ad6-8fb2aac7-000babd9f8b3-5456726594dc7731&q=1&e=5961c04e-b243-4af1-8dd6-548556452be1&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D4f5987de-10c2bed0-4f5b7eeb-0cc47aa88e08-3915583ff901f9c8%26q%3D1%26e%3Dc9e02011-d825-4890-837f-8349717d4d42%26u%3Dhttps%2A3A%2A2F%2A2Furldefense.com%2A2Fv3%2A2F__https%2A3A%2A2Fprotect2.fireeye.com%2A2Fv1%2A2Furl%2A3Fk%2A3Dc007dead-9f9ce66a-c0052798-000babd9f75c-90c94b1dd75ee0e3%2A26q%2A3D1%2A26e%2A3Df77066b8-5a0c-493f-8bfc-d1698171740f%2A26u%2A3Dhttps%2A2A3A%2A2A2F%2A2A2Fwww.surveymonkey.com%2A2A2Fr%2A2A2FGTG21__%2A3BJSUlJSU%2A21%2A21MQuuhw%2A21maUkKIyzwA1v09a_Beyoq-AqtGxN8nW-NHirNdtr1KREpgeEtaWbPOsvoDxFg5r7A_lFOsU%2A24__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl%21%21MQuuhw%21mk3ZxZdzKdzfj36pbnVpcS_kXaGTaabqRdDnHJf4ODdHJV4MhsjVu5-Ws_TZlNFq_UoQa5Y%24
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OGS কবিের্ার হরাঅোর্ হিবস্টম্বটা িম্বলর্, "জলবায ুসপ্তাট র সময পথরটবশবান্ধব যাোযাটের 

অর্ুশীলর্টক্ উৎসাথ ে ক্টর, হেটের সংস্থা ও ক্েৃনপেগুথল থর্উ ইযক্ন হেটের সামথগ্রক্ স্থাথযত্ব 

লটেয অবোর্ রাখটে সা াযয ক্রটে। 'হগে হেযার থগ্রর্!' প্রচারাথভযার্টে গ্রীর্ াউস গযাস থর্গ নমর্ 

এবং সমস্ত থর্উ ইযক্নবাসীর সারা বের যটর হসই থর্গ নমর্ ক্মাটে সা াযয ক্রার উপাযগুথল সম্পটক্ন 

সটচের্ো বৃন্সের এক্টে েুেনান্ত উপায। এখাটর্ OGS এ, আমরা হেটের ক্ম নচারীটের আমাটের 

স্থার্গুথলটে সাইটক্ল র া্্যাটক্র সুথবযা থর্টে এবং িাউর্োউর্ আলবাথর্ এবং  যাথরমযার্ ক্যাম্পাটস 

উপলব্ধ ক্ার চান্সজনং হেশর্গুথলর সুথবযা থর্টে উৎসাথ ে ক্থর। " 

  

বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরটটর হপ্রবসম্বিন্ট ও CEO বগল বস কুইবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "থর্উইযক্ন হেে 

তবেুযথেক্ পথরব টর্র ক্ায নক্াথরো বৃন্সের জর্য অসাযারে অঙ্গীক্ার ক্টরটে। জলবায ুসপ্তা  

তের্ন্সির্ জীবর্যাপর্, যাোযাে এবং ভ্রমটের জর্য থর্গ নমর্-মুি থবক্ল্পগুথল উেযাপর্ ক্রার এক্টে 

েুেনান্ত সময। NYPA এর ক্ম নসূথচগুথল - আমাটের শন্সিশালী EVolve NY িাে চান্সজনং হর্েওযাক্ন এবং 

িার্ন্সজে বাটসর থবেুযোযর্ স  - হগে হেযার থগ্রর্টক্ (পথরটবশবান্ধব উপাটয গন্তটবয হপ ৌঁোটর্া) 

আটগর হচটয স জ ক্টর হোটল।" 

  

MTA এর ভারপ্রাপ্ত হচয়ার এিাং CEO জাম্বনা বলিার িম্বলর্, "যখর্ আপথর্ MTA-হে ভ্রমে 

ক্টরর্, আপথর্ গাথ়ি চালাটর্ার েুলর্ায বাযুমণ্ডটল গট়ি 10 পাউটেরও হবথশ গ্রীর্ াউস গযাস 

প্রটবশ প্রথেটরায ক্টরর্ এবং আমরা আমাটের বাটসর ব রটক্ থবেুযোযর্ ক্রথে এবং হসই 

সংখযাটেটক্ আরও বৃন্সে ক্রটে আমাটের িুেথপ্রে ক্থমটয আর্থে। থর্উইযক্ন হেটে 

ঐথে যগেভাটব প্রথে বযন্সির গ্রীর্ াউস গযাস থর্গ নমর্ সবটচটয ক্ম থেল- যার ক্ারে  ল 

প্রথেথের্ লে লে মার্ুষ MTA-হে চট়ির্। হয হক্উ গেপথরব র্ বযব ার ক্টর জলবায ু

পথরবেনটর্র থবরুটে ল়িাইটয অবোর্ রাখটে পাটর।" 

 

বেনমাটর্ থর্উইযক্ন হেটে 36 শোংশ গ্রীর্ াউস গযাটসর জর্য পথরব র্ োযী, যা থবেুযৎ 

উৎপাের্, বজনয, হরথিজাটরে এবং কৃ্থষর সন্সিথলে থর্গ নমটর্র হচটয হবথশ। থর্উইযক্নবাসীটের 

সারা বের হেক্সই পথরব র্ পেথে বযব ার ক্রটে উৎসাথ ে ক্রার জর্য, হেে সাইটক্ল 

চালাটর্া/ া াঁোর পথরক্াঠাটমা এবং অযালবাথর্ হিটক্ বাটিটলা এবং থর্উইযক্ন থসটে হিটক্ 

ক্ার্ািার সীমান্ত পয নন্ত এম্পাযার হেে হিল স  হেক্সই পথরব টর্ থবথর্টযাগ ক্টরটে। 

  

উপরন্তু, িাউর্োউর্ থরভাইোলাইটজশর্ ইথর্থশটযটেটভর মাযযটম, থর্উইযক্ন হেে মার্ুটষর  া াঁো 

বা সাইটক্ল চালাটর্াটক্ স জ ক্রার জর্য িাউর্োউর্ এলাক্াগুথলটক্ রূপান্তথরে ক্রটে 

স াযো ক্টর। হেে থর্উ ইযক্ন হেে পিচারী থর্রাপত্তা ক্ম ন পথরক্ল্পর্ার মাযযটম পিচারীটের 

থর্রাপত্তায থবথর্টযাগ ক্টরটে, এটে পিচারীটের জর্য রাস্তাটক্ থর্রাপে ক্রার জর্য 2016 সাটল 

চাল ুক্রা পাাঁচ বেটরর 110 থমথলযর্ িলাটরর মাথি-এটজন্সি উটেযাগ। 2021 সাটলর মটযয 10,000 

টে তবেুযথেক্ যার্বা র্ চান্সজনং হেশটর্র চাজন NY (Charge NY) লেয  এবং 2025 সাটলর মটযয 

850,000 শূর্য-থর্গ নমর্ যার্বা টর্র লেয অজনটর্র জর্য পথরক্থল্পে অর্যার্য উটেযাগ এবং 

ক্ম নসূথচও ইথেমটযযই চলটে। NYPA হেে জটু়ি প্রযার্ িাটভল ক্থরটিার এবং শ রাঞ্চটল ইভলভ 

NY (EVolve NY) চান্সজনং হর্েওযাক্ন গট়ি েুলটে, যাটে দ্রেু চান্সজনংটক্ আটরা স জলভয ও 

সুথবযাজর্ক্ ক্টর হোলা যায এবং ভ্রমেক্ারীটের EV চালাটে উৎসাথ ে ক্রা যায। NYSERDA 
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এর ড্রাইভ থির্ থরটবে হপ্রাগ্রাটমর অযীটর্, এই বেটরর জরু্ পয নন্ত 25,000 এরও হবথশ তবেুযথেক্ 

গাথ়ি হক্র্ার সাটি 35 থমথলযর্ িলাটররও হবথশ ো়ি হেওযা  টযটে। 

  

গ্রীর্ NY ক্াউন্সিটলর হক্া-হচযার DEC, NYSERDA, NYPA, ও OGS ো়িাও, অংশগ্র েক্ারী সংস্থা 

এবং ক্েৃনপটের মটযয রটযটে বযস্কটের জর্য হেে অথিস, কৃ্থষ ও বাজার থবভাগ, 

অযাথিটরার্িযাক্ পাক্ন এটজন্সি, ক্াউন্সিল অর্ েয আেনস, বাটিটলা আথি নক্ থস্থথেশীলো 

ক্েৃনপে, হবািন অি ইটলক্শর্স, বযাোথর পাক্ন থসটে অিথরটে, ক্যাথপোল থিথিক্ট িািটপাটেনশর্ 

অিথরটে, হসন্ট্রাল থর্উ ইযক্ন থরন্সজওর্াল িািটপাটেনশর্ অিথরটে, থসথভল সাথভনস থিপােনটমে, 

হসন্ট্রাল পাইি বযাটরি জটযে প্ল্যাথর্ং অযাে পথলথস ক্থমশর্, থসটে ইউথর্ভাথস নটে অি থর্উ 

ইযক্ন, হিটভলপটমে অিথরটে অি েয র্ি ন ক্াথন্ট্র, িরথমেথর অিথরটে অি থর্উইযক্ন, হি জোথর 

থবচার পথরটষবা থবভাগ, আথি নক্ হসবা থবভাগ, মার্বাথযক্ার থবভাগ, স্বটেশ থর্রাপত্তা ও জরুথর 

হসবা থবভাগ, হমােরযার্ থবভাগ, বাটজে থবভাগ, সংটশাযর্ ও সম্প্রোয েত্ত্বাবযার্ থবভাগ, স্বাস্থয 

থবভাগ, থিপােনটমে অি হেে, পথরব র্ থবভাগ, জর্টসবা থবভাগ, এথর ক্াউথে আথি নক্ 

থস্থথেশীলো ক্েৃনপে, এথর ক্াউথে হমথিটক্ল হসোর, এর্ভাযরর্টমোল হিথসথলটেজ 

ক্টপ নাটরশর্, এম্পাযার হেে হিটভলপটমে, িাইর্যান্সিযাল ক্টন্ট্রাল হবািন, হগথমং ক্থমশর্, 

গভর্ নটরর ক্মী সম্পটক্নর অথিস, হ ামস অযাে ক্থমউথর্টে থরথর্উযাল,  াযার এিুটক্শর্ 

সাথভনটসস ক্টপ নাটরশর্,  ািসর্ থরভার-ব্ল্যাক্ থরভার হরগুটলটেং থিথিক্ট,  ািসর্ থরভার ভযাথল 

থগ্রর্ওটয , ইিটপক্টর হজর্াটরটলর অথিস, েিযপ্রযুন্সি হসবা, থবচার হক্ন্দ্র, পাবথলক্ এথিটের 

জটযে ক্থমশর্, শ্রম থবভাগ, লং আইলযাে পাওযার অিথরটে, সামথরক্ ও হর্ টসর্া থবষযক্ 

থবভাগ, ম ার্গর পথরব র্ ক্েৃনপে, র্াযাগ্রা সীমান্ত পথরব র্ ক্েৃনপে, র্াসাউ ক্াউথে অন্তব নেী 

আথি নক্ ক্েৃনপে, জযাক্ব হক্. জযাথভো্স হসোর - থর্উ ইযক্ন ক্র্টভর্শর্ হসোর অপাটরটেং 

ক্টপ নাটরশর্, NYS থিজ অিথরটে, NYS ইিুযটরি িাে, অযালটক্া থলজম অযাে সাবেযাি 

অযাথবউজ অথিস, থশশু ও পাথরবাথরক্ হসবা অথিস, ওগটির্সবাগ ন থিজ অযাে হপােন অিথরটে, 

মার্থসক্ স্বাস্থয অথিস, পাক্ন, থবটর্াের্ এবং ঐথে াথসক্ সংরেটের অথিস, থবক্াশমূলক্ 

প্রথেবন্ধীটের জর্য অথিস, অথলম্পম্পক্ আঞ্চথলক্ উন্নযর্ ক্েৃনপে, অস্থাযী ও প্রথেবন্ধী স াযোর 

অথিস, পাথব্ল্ক্ এমপ্ল্যটমে থরটলশি হবািন, ওটসাটযটগা বির ক্েৃনপে, থর্উইযক্ন হেটের 

রুজটভি আইলযাে অপাটরটেং ক্টপ নাটরশর্, আঞ্চথলক্ পথরব র্ পথরটষবা, বৃ ত্তর রটচোর 

অঞ্চটলর জর্য আঞ্চথলক্ পথরব র্ বযবস্থা, হেে থলক্ার অিথরটে, হেে ইউথর্ভাথস নটে অি 

থর্উইযক্ন, েযাে অযাে িাইর্যাি থবভাগ, িা্রুওটয অিথরটে, NYS পুথলশ, ইউর্াইটেি হর্শর্স 

হিটভলপটমে ক্টপ নাটরশর্, হভটেরাি অযাটিযাস ন থবভাগ, শ্রথমক্ েথেপূরে হবািন এবং 

ওটযেটচোর ক্াউথে হ লি ক্টপ নাটরশর্। 

  

বর্উইয়কন হস্টম্বটর হেম্বের-হর্তৃত্বকারী জলিায় ুপবরকল্পর্া  টে হেটশর সবটচটয আগ্রাসী 

জলবায ুএবং পথরেন্ন শন্সির উটেযাগ, যা এক্টে সুষা্ঠু এবং র্যাযসঙ্গে শন্সির রূপান্তরটক্ আহ্বার্ 

ক্টর যা ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্ট ক্টর এবং থর্উইযক্ন হেে হক্াথভি-19 (COVID-19) অথেমারী হিটক্ 

পুর্রুোটরর সাটি সাটি সবুজ অি নর্ীথের প্রসার ঘোযটর্া অবযা ে রাটখ। জলবায ুহর্েৃত্ব এবং 

ক্থমউথর্টে সুরো আইটর্র মাযযটম আইটর্ অন্তভুনি, 2040 সাটলর মটযয শূর্য-থর্গ নমর্ থবেুযৎ 

খাটের লেযমাত্রা অজনটর্র পটি থর্উ ইযক্ন এথগটয চটলটে, যার মটযয অন্তভুনি আটে 2030 সাটলর 

মটযয 70 শোংশ র্বাযর্টযাগয শন্সি উৎপাের্ এবং অি নর্ীথেটে বযাপক্ ক্াব নর্ থর্রটপেোয 

হপ ৌঁোটর্া। হেে জটু়ি 91 টে থবশাল মাত্রার র্বাযর্টযাগয প্রক্টল্প 21 থবথলযটর্র িলাটর হবথশ, 

থবন্সল্ডং হিটক্ থর্িঃসরে হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলযর্ িলাটর, হস রশন্সির মাত্রা বৃন্সে ক্রার জর্য 1.8 



 

 

থবথলযর্ িলাটর, স্বে পথরব র্ উটেযাগগুথলর জর্য 1 থবথলযটর্র িলাটর হবথশ, এবং NY গ্রীর্ 

বযাংক্-এর প্রথেশ্রুথেটে $1.2 থবথলযটর্র হবথশ স , এটে স্বে শন্সির মাত্রা বৃন্সে ক্রার জর্য থর্উ 

ইযটক্নর অভূেপূব ন থবথর্টযাটগর ওপটর থর্ম নাে ক্টর। সন্সিথলেভাটব, এই থবথর্টযাগগুথল 2019 সাটল 

থর্উইযটক্নর পথরেন্ন শন্সি খাটে 150,000 এরও হবথশ চাক্থর, 2011 হিটক্ থবেরেকৃ্ে হস র খাটে 

2,100 শোংশ বৃন্সে এবং 2035 সাটলর মটযয 9,000 হমগাওযাে অিটশার বাোস থবক্াটশর 

প্রথেশ্রুথেটক্ সমি নর্ ক্রটে। থর্উইযক্ন এই অগ্রগথের উপর থভথত্ত ক্টর গট়ি েুলটব এবং 

গ্রীর্ াউস গযাস থর্িঃসরেটক্ 1990 সাটলর মাত্রা হিটক্ 2050 সাটলর মটযয 85 শোংশ ক্থমটয হেটব, 

এক্ই সাটি 40 শোংশ পথরেন্ন শন্সিটে থবথর্টযাটগর সুথবযাগুথলর মটযয ক্মপটে 35 শোংশ 

সুথবযাবন্সঞ্চে জর্টগাষ্ঠীর থেটক্ পথরচাথলে ক্রার লেয থর্ন্সিে ক্রটব, এবং অর্-সাইে শন্সি 

খরচটক্ অথন্তম-বযব ার শন্সি সাশ্রটযর 185 টিথলযর্ BTU হ্রাস ক্রার দ্বারা শন্সির েেো সংক্রান্ত 

হেটের 2025 এর লটেযর থেটক্ অগ্রগথেটক্ আরও এথগটয থর্টয যাটব। 

থর্উ ইযক্নবাসীরা DEC এর ওটযবসাইে হিটক্ জলবাযু পথরবেনটর্র প্রভাবগুথল সম্পটক্ন এবং 

োটের থর্িঃসরে ক্মাটে সা াযয ক্রার অর্যার্য উপায সম্পটক্ন আরও জার্টে পাটরর্। 
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