
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/25/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুম্বলর 11টি র্তুর্ সর্দপ্রাপ্ত জলিায় ুস্মািন কবিউবর্টির হ াষণা  

  

স্থার্ীয় কি নকাণ্ড বর্উ ইয়ম্বকনর জলিায় ুহর্তৃত্ব ও কবিউবর্টি সুরক্ষা আইম্বর্র জাতীয়-

হর্তৃম্বত্বর লক্ষেম্বক সিি নর্ কম্বর  

  

সর্দপ্রাপ্ত কবিউবর্টিগুম্বলা বির্ াউজ গোস বর্গ নির্ কিাম্বর্া এিং স্থার্ীয় জলিায় ু

সব ষু্ণতা গম্বে হতালার িম্বেল  

  

বতর্টি স্মািন কবিউবর্টিম্বক পুর্রায় সর্দ প্রদার্ করা  ম্বয়ম্বে; এবর কাউবি বসলভার-

হলম্বভল সর্ম্বদ উন্নীত  ম্বয়ম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ জলবায় ুপথরবর্ননর্র অি ননর্থর্ক্, সামাজজক্, ও পথরনবশগর্ 

চযানলঞ্জসমূ  হমাক্ানবলার স্থার্ীয় প্রনচষ্টায় স ায়র্াক্ারী থর্উ ইয়ক্ন হেনের জলবায় ুস্মােন 

ক্থমউথর্টে ক্ম নসূথচর অংশ থ নসনব সর্দ অজনর্ ক্রা ক্থমউথর্টের সব ননশষ রাউন্ড হ াষণা 

ক্নরনের্। জলবায় ুপথরবর্নর্ প্রশথমর্ ক্রা এবং এর সানি খাপ খাইনয় হর্য়ার জর্য অি নপূণ ন 

পদনেপ গ্র নণর মাধ্যনম 11টে স্থার্ীয় সরক্ার প্রিম বানরর মনর্া হর্রৃ্স্থার্ীয় থ নসনব স্বীকৃ্থর্ 

পাওয়ার শর্ন পূরণ ক্নরনে। হসইসানি, ইনর্ামনধ্য ক্ম নসূথচনর্ িাক্া থর্র্টে ক্থমউথর্টে পুর্রায় 

সর্দ হপনয়নে এবং সব ননশষ পর্ নানলাচর্া রাউনন্ডর সময় সাটেনথিনক্শর্ পনয়নের সংখযা বজৃি 

ক্নরনে। সবনশনষ, এথর ক্াউথে থসলভার হলনভনল উন্নীর্  নয়নে।  

 

জলবায় ুসপ্তা  2021 চলাক্ালীর্ সমনয় আজ হ াষণা ক্রা এসব ক্ম নক্াণ্ড, জলবায় ুহর্রৃ্ত্ব ও 

ক্থমউথর্টে সুরো আইর্, বা CLCPA-হর্ উনেখ ক্রা রূপনরখা অর্ুর্ায়ী, 2050 সানলর মনধ্য 

থগ্রর্ াউজ গযাস থর্গ নমর্ 85 শর্াংশ ক্থমনয় আর্ার থর্উ ইয়নক্নর উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লেযনক্ সমি নর্ 

ক্নর। এই হ াষণাটে হের্স িল থসটেনর্ প্রদার্ ক্রা  নয়নে, র্া হরাঞ্জ-হলনভল জলবায় ুস্মােন সর্দ 

অজনর্ ক্নরনে। 

  

"আমানদর জলবায় ুস্মােন ক্থমউথর্টে ক্ম নসূথচ স্থার্ীয় সরক্ারগুনলানক্ আমানদর পথরবর্নর্শীল 

জলবায়ুর ক্ারনণ তর্থর  ওয়া চযানলঞ্জগুনলা পূরনণ সা সী পদনেপ গ্র নণর জর্য েমর্ায়র্ 

ক্নর, এবং থর্উ ইয়নক্নর জলবায় ুহর্রৃ্ত্ব ও ক্থমউথর্টে সুরো আইর্ মাইলিলক্ অজননর্র 

উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লেয পূরনণ সা ার্য ক্রনর্ ক্ার্ নক্র পদনেপ বাস্তবায়র্ ক্রায় এবং অর্যার্য 

থমউথর্থসপযাথলটের জর্য অর্ুসরণ ক্রার মনর্া দৃষ্টান্ত স্থাপর্ ক্রায় আথম এসব ক্থমউথর্টের 

প্রশংসা ক্থর," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল। "জলবায় ুস্মােন ক্থমউথর্টের অঙ্গীক্ার গ্র ণক্ারী 

সব নপ্রিম ক্থমউথর্টে, থর্উ ক্যাসল োউর্নক্ হরাঞ্জ-সর্দপ্রাপ্ত েযাোস অজনর্ ক্রায় এবং 



আমানদরনক্ আনরা হবথশ থর্ম নল ও সবুজ ভথবষযনর্র থদনক্ আনরক্ ধ্াপ এথগনয় হর্য়ায় আথম 

র্ানদরনক্ থবনশষভানব অথভর্ন্দর্ জার্ানর্ চাই।"  

  

থর্উ ইয়নক্নর র্রু্র্ সর্দপ্রাপ্ত (এবং পুর্রায় সর্দপ্রাপ্ত) জলবায় ুস্মােন ক্থমউথর্টের র্াথলক্া 

থর্ম্নরূপ:  

  

কোবপিাল বেবিক্ট  

আলবাথর্ ক্াউথে (হরাঞ্জ)  

হের্স িলস থসটে (হরাঞ্জ)  

কু্ইন্সনবথর োউর্ (হরাঞ্জ)  

 

লং আইলোন্ড  

ইে  যাম্পের্ োউর্ (পরু্রায় হরাঞ্জ সর্দপ্রাপ্ত)  

 

বিে- ােসর্  

আর্নসথল থভনলজ (হরাঞ্জ)  

গাথর্নর্ার োউর্ (হরাঞ্জ)  

 যাথেং-অর্- ার্সর্ থভনলজ (পুর্রায় থসলভার সর্দপ্রাপ্ত)  

থর্উ ক্যাসল োউর্ (হরাঞ্জ)  

হপানক্পথস থসটে (হরাঞ্জ)  

হপানক্পথস োউর্ (হরাঞ্জ)  

উর্েক্ োউর্ (পুর্রায় হরাঞ্জ সর্দপ্রাপ্ত)  

 

র্ি ন কাউবি  

পেসর্যাম োউর্ (হরাঞ্জ)  

পেসর্যাম থভনলজ (হরাঞ্জ)  

 

ওম্বয়স্টার্ ন বর্উ ইয়কন  

এথর ক্াউথে (থসলভার)  

গ্রযান্ড আইলযান্ড োউর্ (হরাঞ্জ)  

 

DEC কবিের্ার ও ক্লাইম্বিি অোকের্ কাউন্সিম্বলর (Climate Action Council) স -

সভাপবত িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "পূব ন উপকূ্নল থবধ্বংসী  ূথণ নঝড় হিনক্ শুরু ক্নর পজিনমর 

ক্থমউথর্টেগুনলানক্ গ্রাস ক্নর হর্য়া ধ্বংসাত্মক্ দাবার্ল পর্ নন্ত, জলবায়ুর পথরবর্নর্সমূ  

আমানদর পদনেপ গ্র ণ ক্রার দাথব রানখ। সরক্ানরর সক্ল স্তনর অবদার্ আবশযক্ ক্নর 

এমর্ভানব সবার ভূথমক্া রাখার মনর্া ক্ম নপিথর্ আমানদর প্রনয়াজর্। স্থার্ীয় পর্ নানয় পদনেপ 

গ্র ণ ক্নর জলবায় ুসংক্ে হমাক্ানবলায় সা ার্য ক্রা এবং থর্উ ইয়ক্ন হেনের জার্ীয় জলবায় ু

হর্রৃ্ত্ব হজারদার ক্রার জর্য আথম র্রু্র্ সর্দপ্রাপ্ত এসব জলবায়ু স্মােন ক্থমউথর্টের প্রশংসা 

ক্থর।"  

 

2009 সানল প্রথর্টির্  ওয়া, আন্তসংস্থাথভথিক্ জলবায় ুস্মােন ক্থমউথর্টে ক্ম নসূথচ স্থার্ীয় 



সরক্ারগুনলানক্ স্থার্ীয় পর্ নানয় জলবায় ুসংক্রান্ত পদনেপ গ্র নণর জর্য থর্নদনশর্া ও প্ররু্জিগর্ 

স ায়র্া প্রদার্ ক্নর িানক্। জলবায় ুস্মােন  ওয়ার হেনে প্রিম পদনেপ  নলা থর্গ নমর্ ক্মানর্া 

এবং জলবায়ু পথরবর্ননর্র সানি মাথর্নয় হর্য়ার অঙ্গীক্ার ক্নর থর্বন্ধর্ ক্রা। এখর্ পর্ নন্ত, 9.4 

থমথলয়নর্র হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসীর প্রথর্থর্থধ্ত্ব ক্রা 345টে স্থার্ীয় সরক্ার জলবায় ুস্মােন 

ক্থমউথর্টের অঙ্গীক্ার গ্র ণ ক্নরনে।  

  

জলবায় ুসংক্রান্ত পদনেপ গ্র ণক্ারী ক্থমউথর্টেগুনলার অজনর্ র্থিবি ক্রনর্ এবং উদর্াপর্ 

ক্রনর্ DEC 2014 সানল এই সাটেনথিনক্শর্ ক্ম নসথূচ চালু ক্নর। এখর্ থর্উ ইয়ক্ন হেনে 81টে 

সর্দপ্রাপ্ত জলবায় ুস্মােন ক্থমউথর্টে রনয়নে। সর্দ অজননর্র জর্য, এক্টে ক্থমউথর্টেনক্ অবশযই 

এক্টে সজক্রয় জলবায় ুপথরবর্নর্ থবষয়ক্ োস্ক হিাস ন প্রথর্িা ক্রনর্  নব র্ার মনধ্য অথধ্বাসী ও 

থমউথর্থসপযাল প্রথর্থর্থধ্রা অন্তভুনি িাক্নবর্। অথধ্ক্াংশ সর্দপ্রাপ্ত ক্থমউথর্টে স্থার্ীয় পর্ নানয় 

থর্গ নমর্ অর্মুার্ ক্নর এবং থক্ভানব জলবায় ুআইর্ অর্ুর্ায়ী থর্উ ইয়ক্ন হেনের থগ্রর্ াউজ 

গযাস ক্মানর্ার উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লেয অজননর্ সবনচনয় ভানলাভানব সা ার্য ক্রা র্ায় স্থার্ীয় 

হর্রৃ্বনৃ্দনক্ র্া শর্াি ক্রনর্ সা ার্য ক্নর এমর্ থগ্রর্ াউজ গযাস ইর্নভেথর সম্পন্ন ক্নর। 

উদা রণস্বরূপ, উর্েক্ োউর্ 2011 হিনক্ 2019 সানলর মনধ্য এর সরক্াথর িযাথসথলটেগুনলানর্ 

থগ্রর্ াউজ গযাস থর্গ নমর্ 40 শর্াংশ ক্থমনয় এনর্নে। আনরা র্নিযর জর্য, অর্লাইর্ 

সাটেনথিনক্শর্ থরনপােন হদখুর্ র্া সর্দপ্রাথপ্তর জর্য প্রনর্যক্ সর্দপ্রাপ্ত ক্থমউথর্টের গ ৃীর্ 

পদনেপসমূ  বণ নর্া ক্নর।  

 

আজ গভর্ নর হ াচুনলর স্বীকৃ্থর্ হদয়া 15টে ক্থমউথর্টে থর্উ ইয়ক্ন হেনের জ্বালাথর্ গনবষণা ও 

উন্নয়র্ ক্রৃ্নপনের (Energy Research and Development Authority, NYSERDA) থর্ম নল 

জ্বালাথর্ ক্থমউথর্টে (Clean Energy Communities) ক্ম নসূথচনর্ও অংশগ্র ণ ক্নর, র্া স্থার্ীয় 

সরক্ারগুনলানক্ থর্ম নল জ্বালাথর্ সংক্রান্ত পদনেপসমূ  বাস্তবায়র্ ক্রনর্ এবং জ্বালাথর্ খরচ 

সাশ্রয় ক্রনর্ স ায়র্া ক্নর িানক্। প্রকৃ্র্পনে, 15টের মনধ্য 12টে ক্থমউথর্টে সর্দপ্রাপ্ত 

জলবায় ুস্মােন ক্থমউথর্টের সানি সানি থর্ম নল জ্বালাথর্ ক্থমউথর্টে থ নসনবও মনর্ার্ীর্  নয়নে।  

 

NYSERDA-এর হপ্রবসম্বেি ও CEO এিং জলিায় ুকাউন্সিম্বলর স -সভাপবত, হোবরর্ এি. 

 োবরস িম্বলর্, "র্রু্র্ সর্দপ্রাপ্ত সক্ল জলবায় ুস্মােন ক্থমউথর্টের পাশাপাথশ থর্নজনদর 

ক্থমউথর্টের সথ ষু্ণর্া এবং র্ানদর অথধ্বাসীনদর থর্রাপিা থর্জির্ ক্রনর্ জলবায় ুপথরবর্ননর্র 

জর্য প্রস্তুর্ িাক্ানক্ অগ্রাথধ্ক্ার হদয়ার অঙ্গীক্ার রো ক্রা অবযা র্ হরনখনে এমর্ সক্ল 

ক্থমউথর্টেনক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই। এখানর্ থর্উ ইয়নক্ন, আমরা জলবায় ুপথরবর্ননর্র িনল হদখা 

হদয়া থবপর্ নয় ও ধ্বংস প্রর্যে ক্নরথে এবং আজ স্বীকৃ্থর্ পাওয়া এই অজনর্ আজনক্র ও আগামী 

থদনর্র প্রজন্মগুনলার জর্য অি নপূণ ন জলবায় ুিলািল হপ ৌঁনে থদনব এমর্ র্বায়র্নর্াগয জ্বালাথর্ ও 

জ্বালাথর্ দের্া থবষয়ক্ প্রনচষ্টা এথগনয় হর্য়ার জর্য স্থার্ীয় পর্ নানয়র অথর্ গুরুত্বপূণ ন স নর্াথগর্া 

ও হর্রৃ্ত্বনক্ রু্নল ধ্নর।"  

 

হের্স ফলস বসটির হিয়র েোর্  ল িম্বলর্, "জলবায় ুস্মােন ক্থমউথর্টে ক্ম নসূথচ এক্টে 

ক্ার্ নক্র প্রশাসথর্ক্ সরঞ্জাম র্া ক্থমউথর্টেগুনলানক্ পথৃিবীর উপর র্ানদর প্রভাব মূলযায়র্ ক্রার 

সুনর্াগ ক্নর হদয় এবং স্থার্ীয় পর্ নানয় জলবায় ুপথরবর্নর্ হমাক্ানবলার জর্য র্ারা গ্র ণ ক্রনর্ 

পানর এমর্ স্বর্স্িূর্ন পদনেপসমূ  অিার ক্নর। হের্স িলস থসটে পদনেপ গ্র নণর হেনে 

CSC ক্ম নসূথচনক্ ব্লুথপ্রে থ নসনব বযব ার ক্নর এর ক্াব নর্ িুেথপ্রে হ্রাস ক্রা এবং পথরবর্নর্শীল 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8a3fe2d2-d5a4dbe0-8a3d1be7-000babd905ee-34025c54336dc48d&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Fparticipating-communities%2F__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJf_OtgT4M%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8a3fe2d2-d5a4dbe0-8a3d1be7-000babd905ee-34025c54336dc48d&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Fparticipating-communities%2F__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJf_OtgT4M%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8837703e-d7ac490c-8835890b-000babd905ee-13ba62cbae393ab3&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FClean-Energy-Communities__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJfGuvEObE%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8837703e-d7ac490c-8835890b-000babd905ee-13ba62cbae393ab3&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FClean-Energy-Communities__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJfGuvEObE%24


জলবায়ুর প্রভাব হমাক্ানবলা ও প্রশমর্ ক্রা উভয়নেনে প্রনচষ্টার জর্য স্বীকৃ্থর্ হপনয় আর্জন্দর্ 

ও সম্মাথর্র্ হবাধ্ ক্রনে।"  

 

ওয়াম্বরর্ কাউবি হিােন অি সুপারভাইজার এর হচয়ারওিোর্, রে্াম্বচল বসিার 

িম্বলর্, "ক্নয়ক্ শর্াব্দী সময় ধ্নর ওয়ানরর্ ক্াউথেনর্ পর্ নেক্ ও বাথসন্দানদর আকৃ্ষ্ট ক্নর 

এনসনে এমর্ প্রাকৃ্থর্ক্ সম্পদগুনলা রো ক্রার হচনয় হবথশ গুরুত্বপূণ ন থবষয় খুব ক্মই আনে। 

আমরা হলক্ জজন স  আনরা অসংখয পথরনবশগর্ সম্পনদর টিক্ার্া  নয় আথে, এবং হসক্ারনণই 

ওয়ানরর্ ক্াউথে জলবায় ুস্মােন ক্থমউথর্টে ক্ম নসূথচর এক্টে সজক্রয় অংশগ্র ণক্ারী। আমানদর 

ক্থমউথর্টেনর্ এই উনদযাগ প্রচানরর জর্য গভর্ নর হ াচুনলর আগমর্নক্ ওয়ানরর্ ক্াউথে স্বাগর্ 

জার্ায় এবং আমরা আমানদর স্থার্ীয় অি নর্ীথর্নক্ শজিশালী ক্রার এই সুনর্াগ স  অর্যার্য 

সুনর্াগ ক্ানজ লাগানর্ র্ার প্রশাসনর্র সনঙ্গ ক্াজ ক্রার প্রর্যাশা রাথখ।"  

  

NYSERDA বর্ি নল জ্বালাবর্ কবিউবর্টি কি নসূবচ  

  

NYSERDA-এর শর্াি ক্রা উচ্চ-প্রভাবথবথশষ্ট ক্ম নক্াণ্ডসমূন র মনধ্য ক্মপনে চারটে সম্পন্ন 

ক্নরনে এমর্ ক্থমউথর্টেগুনলা থর্ম নল জ্বালাথর্ ক্থমউথর্টে থ নসনব স্বীকৃ্র্ হপনয় িানক্ এবং থর্ম্ন 

ক্াব নর্ থবষয়ক্ হক্ শলসমূ  বাস্তবায়নর্ সা ার্য ক্রার জর্য র্ থবল পাওয়ার হর্াগযর্া অজনর্ 

ক্নর। র্ থবল পাওয়ার সুনর্ানগর মনধ্য রনয়নে NYStretch জ্বালাথর্ হক্ার্ বাস্তবায়র্ ক্রা, এক্ বা 

এক্াথধ্ক্ থর্ম নল জ্বালাথর্ ক্থমউথর্টে ক্যানম্পইনর্র দাথয়ত্ব হর্য়া, এবং থর্উ ইয়ক্ন হেনের 

হক্ানর্া সুথবধ্াবজির্ ক্থমউথর্টের সম্পিৃর্া রনয়নে এমর্ অথর্থরি র্ থবল অন্তভুনি রনয়নে।  

 

হর্াগয থসটে, োউর্, থভনলজ, ও ক্াউথে সরক্ারগুনলা 31 থর্নসম্বর, 2025 র্াথরখ পর্ নন্ত অিবা 

র্ থবল িুথরনয় র্াওয়ার আগ পর্ নন্ত অবযা র্ভানব আনবদর্ ক্রনর্ পারনব। র্ থবলগুনলা থর্ম নল 

জ্বালাথর্ র্ থবল এবং আিথলক্ থগ্রর্ াউজ গযাস উনদযানগর (Regional Greenhouse Gas 

Initiative) মাধ্যনম সরবরা  ক্রা  নে।  

  

ক্থমউথর্টেগুনলানক্ থর্ম নল জ্বালাথর্ সংক্রান্ত লেয উন্নয়র্ ও অগ্রাথধ্ক্ার হদয়া, স নজ 

বযব ারনর্াগয থর্নদনশর্ামূলক্ র্কু্নমে ও হক্স োথর্ অযানেস ক্রা এবং লভয র্ থবল ও 

প্ররু্জিগর্ স ায়র্ার সুনর্াগ ক্ানজ লাগানর্ার হেনে সা ার্য ক্রনর্ হক্ানর্া থি োড়াই থর্ম নল 

জ্বালাথর্ ক্থমউথর্টে সমন্বয়ক্ারীনদরনক্ পাওয়া র্ানব। থর্ম নল জ্বালাথর্ ক্থমউথর্টে সম্পনক্ন আনরা 

র্নিযর জর্য http://www.nyserda.ny.gov/cec ওনয়বসাইে হদখুর্।  

  

DEC জলিায় ুস্মািন কবিউবর্টি ত বিল কি নসূবচ  

  

আজ সর্দপ্রাপ্ত ক্থমউথর্টেগুনলার মনধ্য চারটে ক্থমউথর্টে DEC জলবায় ুস্মােন ক্থমউথর্টে 

র্ থবল ক্ম নসূথচর মাধ্যনম র্ থবল হপনয়নে। 2016 সানল প্রথর্টির্ এই 50/50 মযাথচং র্ থবল 

ক্ম নসূথচ থমউথর্থসপযাথলটেগুনলানক্ সর্দপ্রাথপ্তর পদনেপসমূ  সম্পন্ন ক্রনর্ এবং থগ্রর্ াউজ 

গযাস থর্গ নমর্ ক্মানর্া ও থবরূপ আব াওয়ার প্রথর্ সথ ষু্ণর্া গনড় হর্ানল এমর্ প্রক্ল্প বাস্তবায়নর্ 

স ায়র্া ক্নর। উদা রণস্বরূপ, এথর ক্াউথে হমাে 680,000 র্লানরর দুইটে জলবায় ুস্মােন র্ থবল 

হপনয়নে।  

https://www.nyserda.ny.gov/all-programs/programs/clean-energy-communities
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b6e9ed38-e972d40a-b6eb140d-000babd905ee-58bb81a3499dafd4&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.nyserda.ny.gov%2Fny%2Fdisadvantaged-communities__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJfrm4WX_w%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5a0cbf6b-05978659-5a0e465e-000babd905ee-6c08e83d4de01bf5&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Fwww.nyserda.ny.gov%2Fcec__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJfgcTMW5k%24


  

আজ সর্দপ্রাপ্ত ক্থমউথর্টেগুনলার মনধ্য সার্টে ক্থমউথর্টে আনগর বেরগুনলানর্ DEC-এর 

থমউথর্থসপযাল শূর্য-থর্গ নমর্ র্ার্বা র্ (Municipal Zero-Emission Vehicle, ZEV) ক্ম নসূথচর 

অধ্ীনর্ র্ থবল হপনয়নে। এই ZEV ক্ম নসূথচ জর্সাধ্ারনণর বযব ানরর জর্য তবদুযথর্ক্ 

র্ার্বা নর্র চাজজনং হেশর্ ইর্েল ক্রার জর্য র্ থবল প্রদার্ ক্নর এবং থমউথর্থসপযাল ব নরর 

জর্য তবদুযথর্ক্ র্ার্বা র্ ক্রয় বা ভাড়া হর্য়ার হেনে োড় প্রদার্ ক্নর িানক্। উদা রণস্বরূপ, 

 যাথেং-অর্- ার্সর্ থভনলজ ZEV ক্ম নসূথচর অধ্ীনর্ হমাে 28,500 র্লানরর র্ থবল হপনয়নে।  

  

এই র্ থবল ক্ম নসূথচগুনলা সম্পনক্ন আনরা র্নিযর জর্য DEC-এর ওনয়বসাইে হদখুর্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেনের হদনশর-হর্রৃ্স্থার্ীয় জলবায় ুএনজন্ডা হদনশর সবনচনয় হজারানলা জলবায় ুও 

পথরেন্ন শজির উনদযাগ, র্া থর্উ ইয়ক্ন হেেনক্ COVID-19 ম ামাথর হিনক্ মুজি লাভ ক্রার 

পাশাপাথশ ক্ম নসংস্থার্ সটৃষ্ট ক্নর এবং সবুজ অি নর্ীথর্র উন্নথর্ অবযা র্ রানখ এমর্ পথরেন্ন 

শজির সুশঙৃ্খল ও র্যার্য পথরবর্ননর্র দাথব জার্ায়। জলবায় ুহর্রৃ্ত্ব এবং ক্থমউথর্টে সুরো 

আইনর্র মাধ্যনম আইনর্ অন্তভুনি, 2040 সানলর মনধ্য শূর্য-থর্গ নমর্ থবদুযৎ খানর্র লেযমাো 

অজননর্র পনি থর্উ ইয়ক্ন এথগনয় চনলনে, র্ার মনধ্য অন্তভুনি আনে 2030 সানলর মনধ্য 70 

শর্াংশ র্বায়র্নর্াগয শজি উৎপাদর্ এবং অি নর্ীথর্নর্ বযাপক্ ক্াব নর্ থর্রনপের্ায় হপ ৌঁোনর্া। 

এটে হেেজনুড় ব ৃৎ পথরসনরর 91টে র্বায়র্নর্াগয প্রক্নল্পর জর্য 21 থবথলয়র্ র্লানরর হবথশ, 

ভবনর্র থর্গ নমর্ ক্মানর্ার জর্য 6.8 থবথলয়র্ র্লার, হস রশজির পথরমাণ বজৃির জর্য 1.8 থবথলয়র্ 

র্লার, থর্ম নল পথরব র্ উনদযানগর জর্য 1 থবথলয়র্ র্লানরর হবথশ, এবং NY-এর থগ্রর্ বযাংক্ 

প্রথর্শ্রুথর্র জর্য 1.2 থবথলয়র্ র্লানরর হবথশ থবথর্নয়াগ স  থর্ম নল জ্বালাথর্র বযব ার বজৃির জর্য 

থর্উ ইয়নক্নর র্জজরথব ীর্ থবথর্নয়ানগর সানি হর্াগ  নে। সজম্মথলর্ভানব, এই থবথর্নয়াগগুথল 

2019 সানল থর্উইয়নক্নর পথরেন্ন শজি খানর্ 150,000 এরও হবথশ চাক্থর, 2011 হিনক্ 

থবর্রণকৃ্র্ হস র খানর্ 2,100 শর্াংশ বজৃি এবং 2035 সানলর মনধ্য 9,000 হমগাওয়াে অিনশার 

বার্াস থবক্ানশর প্রথর্শ্রুথর্নক্ সমি নর্ ক্রনে। থর্উইয়ক্ন এই অগ্রগথর্র উপর থভথি ক্নর গনড় 

রু্লনব এবং গ্রীর্ াউস গযাস থর্িঃসরণনক্ 1990 সানলর মাো হিনক্ 2050 সানলর মনধ্য 85 শর্াংশ 

ক্থমনয় হদনব, এক্ই সানি 40 শর্াংশ পথরেন্ন শজিনর্ থবথর্নয়ানগর সুথবধ্াগুথলর মনধ্য ক্মপনে 

35 শর্াংশ সুথবধ্াবজির্ জর্নগািীর থদনক্ পথরচাথলর্ ক্রার লেয থর্জির্ ক্রনব, এবং অর্-

সাইে শজি খরচনক্ অথন্তম-বযব ার শজি সাশ্রনয়র 185 টিথলয়র্ BTU হ্রাস ক্রার দ্বারা শজির 

দের্া সংক্রান্ত হেনের 2025 এর লনেযর থদনক্ অগ্রগথর্নক্ আরও এথগনয় থর্নয় র্ানব।  
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