
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

বপ্র-হক হিম্বক হেড 12 পর্ নন্ত সু্কলগুম্বলাম্বে িায়রু মার্ উন্নে করম্বে ও কাি নর্ বর্গ নমর্ 

কমাম্বে গভর্ নর হ াচুম্বলর 59 বমবলয়র্ ডলাম্বরর "বর্ম নল সিুজ সু্কল (CLEAN GREEN 

SCHOOLS)" উম্ব্োগ ে ম্বের হ াষো  

  

সুবিধািঞ্চিে কবমউবর্টির 500টিরও হিবে সু্কম্বলর জর্ে বর্ম নল জ্বালাবর্, জ্বালাবর্ ্ক্ষো 

ও স্বাস্থ্েকর সমাধার্ বিষম্বয় আম্বলাচর্ার জর্ে বেক্ষাখাম্বের হর্েৃিৃন্দ এই েরম্বে 

একঞ্চিে  ম্বির্  

  

2050 সাম্বলর মম্বধে বের্ াউজ গোস বর্গ নমর্ 85% কবমম্বয় আর্া স  জলিায় ুহর্েৃত্ব ও 

কবমউবর্টি সুরক্ষা আইম্বর্র হক্ষম্বি বর্উ ইয়কন হেম্বির জােীয়-হর্েৃম্বত্বর লক্ষেসমূ ম্বক 

সমি নর্ কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ র্তুর্ থর্র্ নল সবুজ সু্কল উদ্যাদগর জর্য 59 থর্থলয়র্ ডলার বরাদ্দ 

থ্দয়দের্, হে উদ্যাদগর লক্ষ্য  দলা থর্র্ নল জ্বালাথর্ ও জ্বালাথর্ ্ক্ষ্তা সর্াধাদর্র অগ্রগথত 

অজনর্ ক্রা ো হেটবযাপী সুথবধাবঞ্চিত ক্থর্উথর্টটদত 500টটরও হবথি সরক্াথর ও হবসরক্াথর 

থি-হক্ হিদক্ হগ্রড 12 সু্কদল ইর্দডার বায়ুর র্ার্ উন্নত ক্রদব ও থর্গ নর্র্ ক্র্াদব। এই ক্র্ নসূথচর 

অংি থ দসদব, জলবায় ুসংক্রান্ত র্যায়থবচার থবষয়ক্ সর্সযা হর্াক্াদবলা ক্রা ও থিক্ষ্ািীদ্র 

জর্য উন্নত, স্বাস্থ্যক্র থিক্ষ্ার পথরদবি ততথর ক্রার উদদ্দদিয 2022 সাদলর শুরুদত উদ্যাগটট 

চাল ু ওয়া সম্পদক্ন অবথ ত ক্রার জর্য হেট এই িরদত থিক্ষ্াখাদতর হর্তৃবনৃ্দ, হের্র্ সু্কল 

সুপাথরদেদেে, অযাডথর্থর্দেটর, ও থিক্ষ্াথব্দ্র এক্ঞ্চিত ক্রদব। আজদক্র হ াষণা জলবায় ু

হর্তৃত্ব ও ক্থর্উথর্টট সুরক্ষ্া আইদর্র (জলবায় ুআইর্) অধীদর্ 2050 সাদলর র্দধয থগ্রর্ াউজ 

গযাস থর্গ নর্র্ 85 িতাংি ক্থর্দয় আর্ার জর্য থর্উ ইয়দক্নর জাতীয়-হর্তৃদত্বর লক্ষ্যদক্ সর্ি নর্ 

ক্দর।  

  

"িথতটট থিশুর এক্টট থর্র্ নল ও স্বাস্থ্যক্র থিক্ষ্ার পথরদবি পাওয়ার অথধক্ার রদয়দে, এবং এই 

ক্র্ নসূথচ আর্াদ্র থিক্ষ্ািী, থিক্ষ্ক্, ও অযাডথর্থর্দেটরদ্র জর্য অি নপণূ ন ফলাফল ি্ার্ ক্দর 

এবং আর্াদ্র হেটবযাপী পুর্রাবথৃি ক্রা োদব এর্র্ এক্টট উপাদয় হসটট হপ ৌঁদে থ্দত সা ােয 

ক্রদব," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল। "অস্বাস্থ্যক্র বায়ুর সংস্পদি ন হবদে উঠা হক্র্র্ হসটা আর্ার 

জার্া আদে, এবং পূব নবতী িজদের তুলর্ায় অদপক্ষ্াকৃ্ত ভাদলা থক্েু ক্রা ও এসব অর্যােয 

আচরণ সংদিাধর্ ক্রাটা আর্াদ্র থিশুদ্র জর্য অপথর াে ন৷"   

  

https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities


থর্উ ইয়ক্ন হেদটর জ্বালাথর্ গদবষণা ও উন্নয়র্ ক্তৃনপদক্ষ্র (Energy Research and 

Development Authority) পথরচাথলত এই থর্র্ নল সবুজ সু্কল উদ্যাগ সুথবধাবঞ্চিত অিদলর 

সু্কলগুদলাদক্ সবদচদয় হবথি অরথক্ষ্ত অবস্থ্ায় িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীদ্র উপকৃ্ত ক্রদব এর্র্ 

জ্বালাথর্ ্ক্ষ্তা ও থর্র্ নল থ টটং ও কু্থলং িক্ল্পসরূ্  র্ূলযায়র্ ক্রা, হসগুদলার জর্য পথরক্ল্পর্া 

ক্রা, ও িক্ল্পগুদলা বাস্তবায়র্ ক্রায় সা ােয ক্রদত িেুঞ্চিগত, আথি নক্, ও র্ার্ব সম্প্ 

থবষয়ক্ স ায়তা ি্ার্ ক্রদব।   

  

এই উদ্যাগ হবির্াথক্নং, জ্বালাথর্ বযবস্থ্াপর্া, ভবদর্র হভতদর বায়ুর র্ার্ র্ূলযায়র্, ক্থর্িথর্ং 

স ায়তা, থর্র্ নল জ্বালাথর্ খাদত থিক্ষ্ািীদ্র সম্পিৃতা স  হবি থক্েু টুলস, এবং থর্র্ নল জ্বালাথর্ 

ও হটক্সই উন্নয়দর্র বযাপাদর হপিাগত উন্নয়দর্র সুদোদগর পািাপাথি সু্কলগুদলাদত থর্র্ নল ভবর্ 

উন্নয়দর্র জর্য ্ুই পে নাদয় িথতদোথগতারূ্লক্ ভতুনথক্ ি্ার্ ক্রদব।  

  

ইয়ংক্াদর অবথস্থ্ত এর্থরদক্া ফাথর্ ন সু্কদল হলফদটদর্ে গভর্ নর ব্রায়ার্ হবঞ্জাথর্র্ আজদক্র এই 

হ াষণা ি্ার্ ক্দরদের্।  

  

"অদর্ক্ ্ী ন সর্য় ধদর, থর্উ ইয়দক্নর সবদচদয় হবথি সুথবধাবঞ্চিত ক্থর্উথর্টটর থিশুরা 

ধারাবাথ ক্ ও অসর্তাপূণ নভাদব বায় ু্ষূদণর সংস্পদি নর আসদে ো িায়ি অসর্ থিক্ষ্াগত ও 

স্বাস্থ্যগত ফলাফদলর থ্দক্ থর্দয় োয়," িম্বলম্বের্ হলফম্বিম্বর্ন্ট গভর্ নর হিঞ্জাবমর্। "আজ 

আর্াদ্র থর্র্ নল সবুজ সু্কল উদ্যাগ চাল ু ওয়ার র্ধয থ্দয় হেট এই অসর্তাগুদলা 

হর্াক্াদবলায় আদরক্টট গুরুত্বপূণ ন প্দক্ষ্প গ্র ণ ক্রদে, হে উদ্যাগটট সু্কল থডথেক্টগুদলাদক্ 

থর্রাপ্ ও স্বাস্থ্যক্র হেথণক্ক্ষ্ এবং ক্র্ নসংস্থ্ার্ হখা োঁজা ও সর্ঞৃ্চির সুদোগ থর্ঞ্চিত ক্রার জর্য 

িদয়াজর্ীয় ত থবল ও সংস্থ্ার্সর্ূ  সরবরা  ক্রদব। "  

  

2022 সাদল এই ক্র্ নসূথচ চাল ু ওয়ার হক্ষ্দি সা ােয ক্রদব এর্র্ এক্টট র্দলজ হবস ততথর 

ক্রদত, উদ্যাগটট এই িরদত হগটটং টু ঞ্চজদরা হফারার্ (Getting to Zero 

Forum), NYSERDA ও থর্উ থবঞ্চডংস ইর্থেটটউট (New Buildings Institute, NBI) এর জ্বালাথর্ 

্ক্ষ্তা ও থর্ম্ন ক্াব নর্ থর্র্ নাণক্াজ থবষয়ক্ থবদিষজ্ঞদ্র সাদি এই ক্র্ নসূথচর আওতাধীর্ 

সুদোগসর্ূ  থর্দয় আদলাচর্ার জর্য থিক্ষ্াখাদতর হর্তৃবনৃ্দদক্ এক্ঞ্চিত ক্রদব। এই উদ্যাগ 

জ্বালাথর্ ক্র্াদর্ার িক্ল্প, থর্র্ নল জ্বালাথর্ িক্ল্প, ও ভবদর্র হভতদর বায়ুর র্ার্ সংক্রান্ত িক্ল্প 

র্ূলযায়র্ ক্রদত, হসগুদলার জর্য পথরক্ল্পর্া ক্রদত, ও িক্ল্পগুদলা স জতর ক্রদত 

সু্কলগুদলাদক্ সা ােয ক্রদব ও থডক্াব নর্াইদজির্ িক্ল্পগুদলা থর্র্ নাদণ স ায়তা ক্রদব এর্র্ 

পথরদষবাসরূ্দ র জর্য ত থবল ি্ার্ ক্রদব। থিক্ষ্ািী ও ফযাক্াথিদ্র জর্য থর্র্ নল জ্বালাথর্ 

ক্যাথরয়ার পি, ইোর্ নথিপ ও স্কলারথিপ এথগদয় হর্য়ার জর্য িক্ল্প-থভথিক্ থিক্ষ্ার সুদোগ 

ততথরর জর্য বােথত ত থবল ি্ার্ ক্রা  দব।  

  

NYSERDA এর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO হডাবরর্ এম.  োবরস িম্বলর্, "এই ক্র্ নসূথচ জ্বালাথর্ 

্ক্ষ্তার উন্নয়দর্র র্াধযদর্ অযাডথর্থর্দেটরদ্র জ্বালাথর্ বযয় ক্র্াদত সা ােয ক্রার পািাপাথি 

সু্কলগুদলাদত উন্নত র্াদর্র বায় ুসরবরা  ক্রার র্াধযদর্ থিক্ষ্ািীদ্র স্বাস্থ্য ও ক্র্ ন্ ক্ষ্তার 

উন্নথতদত সা ােয ক্রদব। শুধ ুবতনর্ার্ িজেই র্য় বরং ভথবষযত িজদের থিক্ষ্ািী ও 

থিক্ষ্ক্দ্র উপকৃ্ত ক্রদত সব নাথধক্ ক্াে নক্র ও ক্র্ ন্ ক্ষ্ উপাদয় এই ক্র্ নসূথচ থর্র্ নাদণর জর্য 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6b5fb208-34c48acf-6b5d4b3d-000babd9f75c-dd10ae8fa671383b&q=1&e=f732bb7d-4e2b-459f-9013-126e9989d3d2&u=https%3A%2F%2Fgettingtozeroforum.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6b5fb208-34c48acf-6b5d4b3d-000babd9f75c-dd10ae8fa671383b&q=1&e=f732bb7d-4e2b-459f-9013-126e9989d3d2&u=https%3A%2F%2Fgettingtozeroforum.org%2F
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e5d061b1-ba4b5976-e5d29884-000babd9f75c-42e4960b3b778caa&q=1&e=f732bb7d-4e2b-459f-9013-126e9989d3d2&u=https%3A%2F%2Fnewbuildings.org%2F


আর্াদ্র থিক্ষ্াখাদতর ও থর্র্ নল জ্বালাথর্ খাদতর অংিী্ারদ্র সাদি আদরা গভীরভাদব ক্াজ 

ক্রার সুদোগ হপদয় NYSERDA উচ্ছথসত।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেদট 6,000টটরও হবথি সরক্াথর ও হবসরক্াথর K-12 সু্কল রদয়দে োর বাথষ নক্ জ্বালাথর্ 

খরচ থ দসদব বযয় আর্রু্াথর্ক্ 1 থবথলয়র্ ডলার, ো আর্ুর্াথর্ক্ 5.6 থর্থলয়র্ হর্টিক্ টর্ ক্াব নর্ 

ডাইঅক্সাইড বা অর্যার্য ক্ষ্থতক্র থগ্রর্ াউজ গযাস উৎপন্ন ক্দর িাদক্। এসব সু্কদলর র্দধয 

আর্ুর্াথর্ক্ 1,900টট সু্কল হেটজদুে সুথবধাবঞ্চিত ক্থর্উথর্টটগুদলাদত অবথস্থ্ত।  

  

হেি বেক্ষা বিভাম্বগর (State Education Department) কবমের্ার হিটি এ. হরাসা 

িম্বলর্, "এক্টট থর্রাপ্, স্বাস্থ্যক্র ও স্বাগত জার্াদর্া থিক্ষ্ার পথরদবি রদয়দে এর্র্ সু্কল ভবদর্ 

োওয়ার অথধক্ার সব থিশুর রদয়দে। আর্াদ্র সুথবধাবঞ্চিত ক্থর্উথর্টটর সু্কলগুদলার জর্য 

থর্র্ নল জ্বালাথর্ ও জ্বালাথর্ ্ক্ষ্তা সর্াধাদর্ থবথর্দয়াগ ক্রার র্াধযদর্, এসব সু্কল ভবদর্র 

থিক্ষ্ািীরা সরাসথর পথরদবিগত থস্থ্থতিীলতার অথভজ্ঞতা লাভ ক্রদব।"  

  

বসম্বর্ম্বির সংখোগবরষ্ঠ অংম্বের হর্ো অোঞ্চিয়া স্িুয়ািন-কাঞ্চজন্স িম্বলর্, "থসদর্দটর হর্তা 

থ দসদব, এই থর্র্ নল সবুজ সু্কল উদ্যাদগর জর্য আথর্ গভর্ নর হ াচুল, ও NYSERDA-এর 

হিথসদডে ও CEO, হডাথরর্ এর্.  যাথরসদক্ সাধুবা্ জার্াই। এক্সাদি, আর্রা বায়ুর র্ার্ উন্নত 

ক্রদত, থর্গ নর্র্ ক্র্াদত, ও ভথবষযত িজেগুদলাদত আর্াদ্র থিশুদ্র স্বাস্থ্য সুরথক্ষ্ত রাখদত 

ক্াজ ক্রদবা।"  

  

বসম্বর্ি এর্াঞ্চজন কবমটির সভাপবে হকবভর্ পাকনার িম্বলর্, "এই থর্র্ নল সবুজ সু্কল উদ্যাগ 

থিক্ষ্ািীদ্র সু্কল ভবদর্র অভযন্তদর বায়ুর র্ার্ উন্নত ক্রার র্াধযদর্ তাদ্র জর্য আর্রা এক্টট 

থর্রাপ্ থিক্ষ্ার পথরদবি ততথর ক্রথে তা থর্ঞ্চিত ক্রদব। হেসব এলাক্ার থিক্ষ্ািীদ্র র্দধয 

অযাজর্ার  ার তুলর্ারূ্লক্ভাদব হবথি হসসব এলাক্ার সুথবধাবঞ্চিত ক্থর্উথর্টটর সু্কলগুদলাদক্ 

অগ্রাথধক্ার হ্য়ার জর্য আথর্ গভর্ নদরর অথফস ও NYSERDA-হক্ ধর্যবা্ জার্াই। হেটবযাপী 

সবার জর্য পথরদবি সংক্রান্ত র্যায়থবচার থর্ঞ্চিত ক্রদত আর্াদ্র ক্াজ ক্রার হক্ষ্দি এটট 

সটঠক্ থ্দক্ গ ৃীত এক্টট প্দক্ষ্প।"  

  

বসম্বর্ির হেবল বি. মাম্বয়র িম্বলর্, "থিক্ষ্া ক্থর্টটর সভাপথত থ দসদব, থর্উ ইয়ক্ন হেটবযাপী 

সু্কল ভবর্গুদলাদত অভযন্তরীণ বায়ুর র্ার্ উন্নত ক্রা, থর্গ নর্র্ ক্র্াদর্া ও জলবায় ুসথ ষু্ণতার 

িথত আর্াদ্র অঙ্গীক্ার হজার্ার ক্রার জর্য থিক্ষ্াখাদতর হেক্দ াডারদ্র সাদি ক্াজ 

ক্রার ্ৃঢ় িথতজ্ঞ র্দর্াভাদবর জর্য আথর্ গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল ও NYSERDA-এর হিথসদডে ও 

CEO হডাথরর্ এর্.  যাথরস এর িিংসা ক্থর।"  

  

অোম্বসেবল এর্াঞ্চজন কবমটির সভাপবে মাইম্বকল কুবসক িম্বলর্, "আর্াদ্র থিক্ষ্ািীদ্র 

সু্কদল হফরার এই সর্দয় তাদ্র স্বাস্থ্য ও থর্রাপিা আর্াদ্র িীষ ন অগ্রাথধক্ার। েথ্ও আর্রা 

িধার্ত আর্াদ্র থিক্ষ্ািীদ্র হক্াথভড হিদক্ সুরথক্ষ্ত রাখার থ্দক্ র্জর থ্ঞ্চচ্ছ, আর্াদ্র 

সু্কলগুদলাদত বায়ুর র্ার্ উন্নত ক্রার জর্য ক্াজ ক্রাও গুরুত্বপূণ ন। আর্াদ্র সু্কল ভবর্গুদলাদত 

থর্গ নর্র্ ক্র্াদর্া ও জ্বালাথর্ ্ক্ষ্তার জর্য থবথর্দয়াগ ক্রা আর্াদ্র থিক্ষ্ািীদ্র সুস্থ্তাদক্ 



সুরথক্ষ্ত রাখদব এবং আর্াদ্র উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জ্বালাথর্ ও জলবায় ুসংক্রান্ত লক্ষ্য অজনদর্র জর্য 

আর্াদ্র হেটবযাপী থর্িদর্র হক্ষ্দি অব্ার্ রাখদব।"  

  

অোম্বসেবল বেক্ষা কবমটির সভাপবে মাইম্বকল আর. হিম্বর্ম্বডম্বিা িম্বলর্, "এটট থর্উ ইয়ক্ন 

হেদটর সু্কল, পথরদবি, ও থিশুদ্র জর্য থবিাল এক্টট জয়। আিা ক্রা োয় এটট হেদটর 

অথধক্তর সবুজ ও ভথবষযত-বান্ধব পথরদবদির র্তুর্ পদি োিার শুরু র্াি।"  

  

ইয়ংকাস ন পািবলক সু্কলম্বসর সুপাবরম্বন্টম্বেন্ট ড. এডউইর্ এম. বকউজাডা িম্বলর্, 

"থিক্ষ্ািী ও ক্র্ীদ্র জর্য এক্টট থর্রাপ্ ও স্বাস্থ্যক্র থিক্ষ্ার পথরদবদির হচদয় অথধক্ 

গুরুত্বপূণ ন থক্েু হর্ই। ইয়ংক্াস ন-এ আর্রা িথতথ্র্ এটাই অজনদর্ সদচষ্ট িাথক্। হেখাদর্ 

আর্াদ্র 88% সু্কল 50 বেদরর হবথি পুদরাদর্া ও 33% িতাব্দীর হবথি পদুরাদর্া, হসখাদর্ এটা 

এক্টট চযাদলঞ্চঞ্জং থবষয়। ইয়ংক্াস ন-এর পথরবারগুদলা, এবং হেটা সবদচদয় গুরুত্বপূণ ন, ইয়ংক্াস ন 

এর 27,000 থিশু োদ্র 77% অি ননর্থতক্ভাদব সুথবধাবঞ্চিত, আর্াদ্র সু্কলগুদলার জর্য 

সব নাধুথর্ক্ থর্র্ নল ও সােয়ী জ্বালাথর্র িদয়াজর্ পূরণ ত্বরাথিত  ওয়াদক্ স্বাগত জার্ায়। থিক্ষ্ার 

পথরদবি উন্নত ক্রদত ও থিক্ষ্ািীদ্র হবদে উঠার সক্ষ্র্তা থ্দত এসব সর্াধার্ িণয়দর্র জর্য 

থর্উ ইয়ক্ন হেদটর থিক্ষ্ক্দ্র ক্াে হিদক্ র্তার্ত হর্য়াদক্ আর্রা সাধুবা্ জার্াই।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল জাবেস অোলাম্বয়ন্স (New York City 

Environmental Justice Alliance) এর এঞ্চিবকউটিভ বডম্বরক্টর এবড িাটিো িম্বলর্, 

"সুথবধাবঞ্চিত ও সার্দর্র সাথরর ক্থর্উথর্টটগুদলাদত সবুজ ও স্বাস্থ্যক্র সু্কল উন্নয়র্ ক্রাটা 

জলবায় ুপথরবতনদর্র িভাব ও আর্াদ্র ক্থর্উথর্টটগুদলার থবথর্দয়াগ হিদক্ বঞ্চিত  ওয়ার 

ইথত াস হর্াক্াদবলা, ও আর্াদ্র থিশুদ্র জর্য স্বাস্থ্য ও থিক্ষ্াগত ফলাফল উন্নত ক্রার হক্ষ্দি 

এক্টট হর্ থলক্ উপা্ার্। গভর্ নর হ াচুল ও তার িিাসর্ আর্াদ্র ক্থর্উথর্টটর চাথ ্াগুদলা 

হর্াক্াদবলা ক্রা শুরু ক্দরদের্ হ্দখ আর্রা উচ্ছথসত ও এই উদ্যাগ উন্নদয়র হক্ষ্দি আর্রা 

NYSERDA-এর সাদি ক্াজ ক্রার িতযািা রাথখ।" 

  

ALIGN-এর এঞ্চিবকউটিভ বডম্বরক্টর, মাবরৎজা বসলভা-ফোম্বরল িম্বলর্, "থর্উ ইয়দক্নর 

পুর্রুিাদরর হক্ষ্দি অবিযই আর্াদ্র থিশুদ্র ও তাদ্র ভথবষযতদক্ অগ্রাথধক্ার থ্দত  দব। 

সুথবধাবঞ্চিত ক্থর্উথর্টটর সু্কলগুদলাদত হসালার পযাদর্ল ও HVAC থসদের্ ইর্েল ক্রার এই 

পথরক্ল্পর্া সটঠক্ থ্দক্ এথগদয় োওয়ার হক্ষ্দি গ ৃীত এক্টট প্দক্ষ্প। এটট বায়ুর র্ার্, থিক্ষ্া, 

ও স্বাদস্থ্যর উন্নথত  টাদব এবং হসইসাদি থর্উ ইয়ক্নবাসীদ্র জর্য ক্যাথরয়ারর্ুখী ইউথর্য়র্ 

ক্র্ নসংস্থ্ার্ ততথর ক্রদব। আর্াদ্রদক্ সবুজ সসু্থ্ সু্কদলর থ্দক্ এথগদয় হর্য়ার গভর্ নর হ াচুদলর 

পথরক্ল্পর্াদক্ আর্রা সাধুবা্ জার্াই।"  

  

ক্লাইম্বমি জিস NY (Climate Jobs NY)-এর এঞ্চিবকউটিভ বডম্বরক্টর হজফ ভকম্বরাি 

িম্বলর্, "সুথবধাবঞ্চিত ক্থর্উথর্টটগুদলাদক্ অগ্রাথধক্ার থ্দয় সু্কদল সুদোগ-সুথবধা ও হস রিঞ্চি 

হোগ ক্রার জর্য NYSERDA-এর গুরুত্বপূণ ন প্দক্ষ্প হ্দখ আর্রা আর্ঞ্চন্দত, এবং এসব িক্ল্প 

োদত ক্থর্উথর্টটর জর্য স ায়ক্, পথরবাদরর জর্য থস্থ্থতিীল ইউথর্য়র্ ক্র্ নসংস্থ্ার্ ও ক্যাথরয়ার 

থর্ঞ্চিত ক্দর তা থর্ঞ্চিত ক্রদত আর্রা হ াচুল িিাসদর্র সাদি ক্াজ ক্রার িতযািা রাথখ। 

NYSERDA-এর উদ্যাগ জ্বালাথর্ থর্রীক্ষ্ণ, পুদরা-ভবদর্র হরদিাথফট, ও হস রিঞ্চি হোগ ক্রা 



এবং এধরদর্র সুদোগ রদয়দে এর্র্ সু্কলগুদলাদত থবথর্দয়াগ ক্রার হসরা িচলর্গুদলার র্দডল 

 দত পাদর। েথ্ আর্রা থর্উ ইয়ক্ন থসটটর সব সু্কদল হরদিাথফট ক্থর, উ্া রণস্বরূপ, আর্াদ্র 

ক্াব নর্ র্ুি ও সুস্থ্ সু্কল ক্যাদম্পইদর্র িচারণা অর্ুোয়ী, আর্রা িথত বের সু্কলগুদলার জ্বালাথর্ 

খরচ 70 থর্থলয়র্ ডলার সােয় ক্রদত পারদবা, থিশুদ্র ও সু্কল ক্থর্উথর্টটর জর্য সু্কলগুদলাদক্ 

অথধক্তর স্বাস্থ্যক্র ও থর্রাপ্ ক্রদত পারদবা, এবং  াজার  াজার ভাদলা ইউথর্য়র্ ক্র্ নসংস্থ্ার্ 

ততথর ক্রদত পারদবা। এটট এর্র্ এক্ িদচষ্টা হেটটদত সবাই -- ইউথর্য়র্, র্া-বাবা, থিক্ষ্ক্, 

থিক্ষ্ািী, ক্থর্উথর্টটর হর্তৃবনৃ্দ -- অংি থর্দত পাদরর্।"  

  

অোম্বসাবসম্বয়ের্ অি সু্কল বিজম্বর্স অবফবসয়ালস - NYS (Association of School 

Business Officials - NYS) এর এঞ্চিবকউটিভ বডম্বরক্টর, ব্রায়ার্ হচচবর্বক িম্বলর্, "আজ 

NYSERDA-এর উপস্থ্াপর্ ক্রা এই থর্র্ নল সবুজ সু্কল উদ্যাগ সম্পদক্ন আর্রা উচ্ছথসত। থর্র্ নল 

ও হটক্সই ফযাথসথলটট সরবরা  ক্রা থিক্ষ্া ক্াে নক্রদর্র এক্টট হক্ন্দ্রীয় ভূথর্ক্া। আর্াদ্র 

স্সযরা অবক্াঠাদর্ার গুরুত্ব অর্ুধাবর্ ক্দরর্, থবদিষ ক্দর হেটবযাপী উচ্চ-চাথ ্াসম্পন্ন 

থডথেক্টগুদলার হক্ষ্দি, ও ফযাথসথলটটর উন্নথত ক্রা আর্াদ্র অযাদসাথসদয়িদর্র ্ী ন থ্দর্র 

অগ্রাথধক্ার  দয় আদে। সুথবধাবঞ্চিত সু্কল থডথেক্টগুদলার জর্য এই সুদোগ হ্য়ায় আর্রা 

NYSERDA-হক্ ধর্যবা্ জার্াই, এবং এই ক্াজ ভথবষযদতর জর্য এক্টট র্দডল  দব বদল আিা 

রাথখ।"  

  

পুে িাম্বফম্বলা (PUSH Buffalo) এর এঞ্চিবকউটিভ বডম্বরক্টর, রা ওয়া ব রমোিঞ্চজওর্ 

িম্বলর্, "জলবায় ুসংক্ট হর্াক্াদবলার হক্ষ্দি এখর্ প্দক্ষ্প গ্র দণর গুরুত্ব ক্যাথি হ াচুল 

অর্ুধাবর্ ক্রদত হপদরদের্ বদল র্দর্  দচ্ছ। থর্ম্ন-আদয়র সার্দর্র সাথরর সু্কলগুদলার র্াথর্দয় 

হর্য়া ও স র্িীলতার িদচষ্টায় সম্প্ হোগাদব এর্র্ এক্টট র্তুর্ ক্র্ নসূথচ এথগদয় হর্য়ার জর্য 

আর্রা গভর্ নর ও NYSERDA টটদর্র িিংসা ক্থর। স্থ্ার্ীয় পে নাদয় ক্র্ নসূথচর র্ক্িা ও 

বাস্তবায়দর্র হক্ষ্দি স্বচ্ছতা, জবাবথ্থ তা ও ক্থর্উথর্টট অংিী্াথরত্ব িাক্া জরুথর।"  

  

এই িদচষ্টার পািাপাথি সু্কলগুদলা থর্ম্নথলথখত ক্র্ নসূথচগুদলার র্দতা বতনর্াদর্ চাল ু ওয়া সু্কল-

হক্ঞ্চন্দ্রক্ জ্বালাথর্ ্ক্ষ্তা ও থডক্াব নর্াইদজির্ ক্র্ নসূথচর জর্য উপেুি  দত পাদর, হের্র্ P-12 

সু্কল: হবির্াথক্নং ক্র্ নসূথচ, P-12 সু্কল: সবুজ ও থর্র্ নল জ্বালাথর্ সর্াধার্ ক্র্ নসূথচ ও থর্র্ নল থ টটং ও 

কু্থলং িেুঞ্চি ঞ্চিথর্ং ো উপেুি সু্কলগুদলার পক্ষ্ হিদক্ গ্রাউে হসাস ন থ ট পাম্প (GSHP), এয়ার 

হসাস ন থ ট পাম্প (ASHP), অিবা ভযাথরদয়বল হরথিজাদরে ow (VRF) থসদের্ ইর্েদলির্ 

র্ূলযায়দর্র জর্য হক্াদর্া খরচ োোই পাওয়া োয়৷ এোোও NYSERDA আদর্থরক্ার্ হসাসাইটট 

অব থ টটং, হরথফজাদরটটং এে এয়ার ক্ঞ্চেিথর্ং ইঞ্চঞ্জথর্য়াস ন (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air Conditioning Engineers, ASHRAE) এর সাদি এক্টট অংিী্াথরদত্বর 

র্াধযদর্ হেটজদুে হবি থক্েু সংখযক্ সরক্াথর ও হবসরক্াথর ভবদর্ স্বাদস্থ্যর উন্নথতর জর্য 

তব্ুযতীক্রণ ও জ্বালাথর্ ্ক্ষ্তা উন্নয়দর্র র্াধযদর্ ভবদর্র হভতদর বায়ুর র্ার্ উন্নত ক্রা ও 

পথরদবিগত থস্থ্থতিীলতাদক্ অগ্রাথধক্ার হ্য়।  

  

ভবর্গুদলা থর্উ ইয়ক্ন হেদট থগ্রর্ াউজ গযাস থর্গ নর্দর্র অর্যতর্ সব নব ৃৎ উৎস, ও থব্যর্ার্ 

ভবর্গুদলাদত জ্বালাথর্ সােয় ও তব্ুযতীক্রণ এক্ীভূত ক্রার প্দক্ষ্প ক্াব নর্ ্ষূণ ক্র্াদব ও 

অথধক্তর হটক্সই, স্বাস্থ্যক্র, ও স্বাচ্ছন্দযপূণ ন ভবর্ হপদত সা ােয ক্রদব - হেখাদর্ হক্াথভড-19 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/P-12-Benchmarking-Program
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/P-12-Benchmarking-Program
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/P-12-Green-and-Clean-Energy-Solutions
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/P-12-Schools-Initiative-Clean-Heating-and-Cooling-Technology-Screening
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/P-12-Schools-Initiative-Clean-Heating-and-Cooling-Technology-Screening


ভবদর্র হভতদর বায়ুর র্ার্ রক্ষ্ার থবষয়টটদক্ এখর্ আদরা হবথি গুরুত্বপূণ ন ক্দর তুদলদে। 

NYSERDA এবং ইউটটথলটট হিাগ্রাদর্র র্াধযদর্, রাজয জদুে থবঞ্চডংগুথলদক্ থডক্াদব নার্াইজ ক্রার 

জর্য 6.8 থবথলয়র্ র্াথক্নর্ ডলাদরর হবথি থবথর্দয়াগ ক্রা  দচ্ছ। ভবর্গুদলাদত জ্বালাথর্ ্ক্ষ্তা 

উন্নত ক্রা ও অর্সাইট হোদরজ, র্বায়র্দোগয ও তব্ুযথতক্ োর্বা র্ চাঞ্চজনং সরঞ্জার্ অন্তভুনি 

ক্রার র্াধযদর্, হেট ক্াব নর্ ্ষূণ ক্র্াদব এবং 2025 সাদলর র্দধয অর্-সাইট জ্বালাথর্ বযব ার 

185 TBtu ক্থর্দয় আর্ার উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লক্ষ্য অজনর্ ক্রদব, ো 1.8 থর্থলয়র্ বাথেদত থব্ুযদতর 

চাথ ্া হর্টাদর্ার সর্তুলয, োর ফদল সার্াঞ্চজক্ ও পথরদবিগত সুথবধার সাদি বােথত 1.8 

থবথলয়র্ ডলার হোগ  দব।  

  

থরঞ্চজওর্াল থগ্রর্ াউজ গযাস ইথর্থিদয়টটভ (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI) ও 

হেদটর 10-বের হর্য়া্ী 5.3 থবথলয়র্ ডলাদরর থর্র্ নল জ্বালাথর্ ত থবদলর র্াধযদর্ এই উদ্যাদগর 

জর্য ত থবদলর বযবস্থ্া ক্রা  দব। এই ত থবল সম্পদক্ন আদরা তিয NYSERDA-এর ওদয়বসাইদট 

পাওয়া োদব।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির রাম্বের হর্েৃত্বকারী জলিায় ুপবরকল্পর্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

থর্উ ইয়ক্ন রাদজযর হ্ি-হর্তৃত্ব স্থ্ার্ীয় জলবায়ুর ক্র্ নসূচী  ল হ্দির সব হচদয় আক্রর্ণাত্মক্ 

জলবায় ুএবং পথরচ্ছন্ন িঞ্চির উদ্যাগ, ো পথরচ্ছন্ন িঞ্চিদত এক্টট সুিঙৃ্খল এবং র্যায়সঙ্গত 

পথরবতনদর্র আহ্বার্ জার্ায় ো ক্র্ নসংস্থ্ার্ সটৃষ্ট ক্দর এবং থর্উ ইয়ক্ন রাজয হক্াথভড-19 হিদক্ 

হসদর ওঠার সাদি সাদি সবুজ অি নর্ীথতর থবক্াি অবযা ত রাদখ। জলবায় ুহর্তৃত্ব এবং 

ক্থর্উথর্টট সুরক্ষ্া আইদর্র র্াধযদর্ আইদর্ অন্তভুনি, 2040 সাদলর র্দধয িূর্য-থর্গ নর্র্ থব্ুযৎ 

খাদতর লক্ষ্যর্ািা অজনদর্র পদি থর্উ ইয়ক্ন এথগদয় চদলদে, োর র্দধয অন্তভুনি আদে 2030 

সাদলর র্দধয 70 িতাংি র্বায়র্দোগয িঞ্চি উৎপা্র্ এবং অি নর্ীথতদত বযাপক্ ক্াব নর্ 

থর্রদপক্ষ্তায় হপ ৌঁোদর্া। হেট জদুে 91 টট থবিাল র্ািার র্বায়র্দোগয িক্দল্প 21 থবথলয়দর্র 

ডলাদর হবথি, থবঞ্চডং হিদক্ থর্িঃসরণ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ ডলাদর, হস রিঞ্চির র্ািা 

বঞৃ্চি ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্ ডলাদর, স্বচ্ছ পথরব র্ উদ্যাগগুথলর জর্য 1 থবথলয়দর্র ডলাদর 

হবথি, এবং NY গ্রীর্ বযাংক্-এর িথতশ্রুথতদত $1.2 থবথলয়দর্র হবথি স , এটট স্বচ্ছ িঞ্চির র্ািা 

বঞৃ্চি ক্রার জর্য থর্উ ইয়দক্নর অভূতপূব ন থবথর্দয়াদগর ওপদর থর্র্ নাণ ক্দর। সঞ্চিথলতভাদব, এই 

থবথর্দয়াগগুথল 2019 সাদল থর্উইয়দক্নর পথরচ্ছন্ন িঞ্চি খাদত 150,000 এরও হবথি চাক্থর, 2011 

হিদক্ থবতরণকৃ্ত হস র খাদত 2,100 িতাংি বঞৃ্চি এবং 2035 সাদলর র্দধয 9,000 হর্গাওয়াট 

অফদিার বাতাস থবক্াদির িথতশ্রুথতদক্ সর্ি নর্ ক্রদে। জলবায় ুআইদর্র অধীদর্, থর্উ ইয়ক্ন 

এই অগ্রগথতদক্ সার্দর্ এথগদয় থর্দয় োদব এবং 2050 সাদলর র্দধয থগ্রর্ াউজ গযাস থর্গ নর্র্ 

1990 সাদলর তুলর্ায় 85 িতাংি ক্থর্দয় আর্দব, হসই সাদি পথরচ্ছন্ন জ্বালাথর্ সংক্রান্ত 

থবথর্দয়াদগর 40 িতাংি সুফল হপ ৌঁদে হ্ওয়ার লক্ষ্য থস্থ্র হরদখ অন্তত 35 িতাংি হের্ 

সুথবধাবঞ্চিত সম্প্র্ায়গুদলার ক্াদে হপ ৌঁেয় তা থর্ঞ্চিত ক্রদব, এবং অর্-সাইট জ্বালাথর্ বযব ার 

ক্র্াদর্ার জর্য হেদটর 2025 সাদলর জ্বালাথর্ ্ক্ষ্তার লক্ষ্যর্ািার থ্দক্ অগ্রসর  দব ো হিষ-

বযব ারক্ারীর 185 টিথলয়র্ BTU জ্বালাথর্ সােয় ক্রদব৷  

  

###  

 

https://www.nyserda.ny.gov/About/Funding/Clean-Energy-Fund
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