
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/30/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল েূর্ে-বর্গ নমর্ ট্রাম্বকর িেি াম্বর রূপান্তর করার জর্ে বিবি অিলের্ করার 

কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

দষূণ কমাম্বে এিং জলিায়ু পবরিেনম্বর্র বিরুম্বে লডাইম্বযর জর্ে র্েুর্ উন্নে বির্ 

ট্রাক বর্যম েূর্ে-বর্গ নমর্ যার্িা র্ বিক্রয আিেেক কম্বর  

  

ক্ষবেকারক পবরি র্ বর্গ নমর্ হ্রাস জলিায়ু আইম্বর্র আিেেকো অজনর্ করম্বে 

স াযো কম্বর এিং স্বাস্থ্েকর সম্প্রদায তেবর কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়র্ক্নর অ্যাডভান্সড থির্ ট্রাক্ থর্য়ম অ্বলম্বর্ ক্রার সার্ি 

ক্ষথিক্ারক্ ট্রার্ক্র থর্গ নমর্ হ্রার্সর ক্ষর্ে এক্টি উর্েখর্ াগয মাইলফলর্ক্র হ াষণা ক্র্রর্ের্। 

এই থবথিগুথল,  া প্রিম হসর্েম্বর মার্স জলবায়়ু সপ্তার্ র গভর্ নর্রর স্মারক্ এর সময় প্রস্তাব ক্রা 

 য়, রার্জযর িাইর্মি থলডারথিপ অ্যান্ড ক্থমউথর্টি হপ্রার্িক্ির্ অ্যাক্ট (Climate Leadership 

and Community Protection Act, CLCPA) এর উচ্ছলথভলাষী লক্ষযগুথল অ্জনর্ ক্রর্ি স ায়িার 

হক্ষর্ে গুরুত্বপূণ ন  র্ব িূর্য-থর্গ নমর্ ট্রার্ক্র থবক্রয় এবং বযব ার প নায়ক্রর্ম বৃদ্ধি ক্র্র এবং 

িার্ের ক্ষথিক্ারক্ েষূক্গুথল হ্রাস ক্র্র,  া অ্সমার়্ুপথিক্ভার্ব স়ুথবিাবদ্ধিি সম্প্রোয়গুলীর 

স্বার্যযর এবং স়ুযিার উপর প্রভাব হফর্ল।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন জলবায়়ু সংক্ি হমাক্ার্বলায় জাথির্ক্ হর্িৃত্ব থের্য় চর্লর্ে, জীবাশ্ম জ্বালাথর্র উপর 

আমার্ের থর্ভনরিা হিষ ক্রর্ে এবং পথরচ্ছন্ন িদ্ধির্ি রূপান্তর ক্রার জর্য সা সী পের্ক্ষপ 

গ্র ণ ক্রর্ে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আমরা হ  থবথিগুথল গ্র ণ ক্রথে িা আমার্ের েষূণ এবং 

থর্গ নমর্ ক্মার্ি সা া য ক্রর্ব, পথরচ্ছন্ন ববে়ুযথিক্ ট্রাক্গুথলর্ি রূপান্তরণ শুরু ক্রর্ব এবং 

আমার্ের রাজয জ়ুর়্ে বহুগুথল সম্প্রোয়গুথলর্ক্ জজনথরি ক্রা পথরর্বিগি অ্থবচার্রর সমািার্ 

ক্রর্ি সা া য ক্রর্ব।"  

  

হেি থডপািনর্মন্ট অ্ফ এর্ভায়রর্র্মন্টাল ক্র্জারর্ভির্র্র (State Department of 

Environmental Conservation, DEC) দ্বারা চূ়োন্ত ক্রা র্িুর্ অ্যাডভান্সড থির্ ট্রাক্স 

(Advanced Clean Trucks, ACT) থর্য়ম থর্উ ইয়ক্ন হের্ি 8,500 পাউর্ন্ডর হবথি গাথ়ের 

থর্ম নািার্ের ক্রমবি নমার্ সংখযক্ িূর্য-থর্গ নমর্  ার্ (zero-emission vehicles, ZEV) থবদ্ধক্র ক্রা 

আবিযক্ ক্র্র। থবথিটি থর্উ ইয়র্ক্নর সম্প্রথি গৃ ীি আইর্র্র পথরপূরক্  া 2045 সার্লর মর্িয 

রার্জয থবদ্ধক্রর বা থলর্জর জর্য অ্ফার ক্রা বা থবদ্ধক্র বা থলজ ক্রা থমথডয়াম থডউটি এবং হ থভ 

থডউটি হ   ার্গুথল থর্বন্ধর্ ক্রা  র্ব িার 100 িিাংি িূর্য-থর্গ নমর্  ওয়ার লক্ষয প্রথিষ্ঠা ক্র্র, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fadvance-climate-week-2021-governor-hochul-announces-new-actions-make-new-yorks-transportation&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc5d7b5f863774cf8d97508d9cbd5ef87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764941979963426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pzwMObNFiRoC8CbBnM0qw67%2B%2Bce7upbIytntxq%2Btxok%3D&reserved=0


হ খার্র্ িা সম্ভব৷ ACT থবথির ফর্ল থডর্জল ট্রাক্ েষূর্ণর ক্ারর্ণ অ্সমার়্ুপথিক্ভার্ব প্রভাথবি 

 ওয়া স়ুথবিাবদ্ধিি সম্প্রোয়গুথলর্ি ক্ণা, র্াইর্ট্রার্জর্ অ্ক্সাইড এবং থবষাি েষূক্ থর্গ নমর্ 

উর্েখর্ াগয পথরমাণ হ্রাস পার্ব।  

  

DEC কবমের্ার িাবসল হসম্বগাস িম্বলম্বের্, "গি বের, আমরা CLCPA-এর আবিযক্িাগুথল 

বাস্তবায়র্ ক্রর্ি এবং জলবায়়ু পথরবিনর্র্র প্রভাবগুথলর্ক্ চাথলি ক্র্র এমর্ থর্গ নমর্ ক্মার্ি 

বাস্তব পের্ক্ষপ হর্ওয়ার হক্ষর্ে অ্থবশ্বাসয অ্গ্রগথি লাভ ক্র্রথে এবং 2022 এর এক্ ে়ুেনান্ত 

সূচর্া  র্য়র্ে এই থবথিটি চূ়োন্তক্রর্ণর সার্ি৷ এটি রাজয জ়ুর়্ে স়েক্পর্ি থমথডয়াম থডউটি এবং 

হ থভ থডউটি ট্রার্ক্র দ্বারা সৃষ্ট েষূণর্ক্ বযাপক্ভার্ব হ্রাস ক্রর্ি সা া য ক্রার জর্য আমার্ের 

জলবায়়ু লক্ষযগুথল অ্জনর্র্র জর্য এবং আমার্ের চলমার্ ক্াজগুথলর প্রথি গভর্ নর হ  

অ্ঙ্গীক্ারবিিা হেখার্চ্ছর্ িার এক্টি প্রমাণ।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন জ়ুলাই 2020-এ এক্টি মাথি-হেি ZEV হমর্মার্রন্ডাম অ্ফ আন্ডারেযাদ্ধন্ডং এ 

স্বাক্ষরক্ারী থেল,  া ব়ে থপক্আপ ট্রাক্ এবং ভযার্, হডথলভাথর ট্রাক্, বক্স ট্রাক্, স্ক়ু ল ও পথরব র্র্র 

বাস, এবং েরূপাোর হডথলভাথর ট্রাক্ স  ববে়ুযথিক্ থমথডয়াম ও হ থভ থডউটি  ার্র্র জর্য বাজার 

অ্গ্রসর ও ত্বরাথিি ক্রর্ি এক্ সার্ি স র্ াথগিামূলক্ভার্ব ক্াজ ক্রার জর্য এক্ 

অ্ঙ্গীক্ারবিিা প্রথিষ্ঠা ক্র্রথেল। থর্উ ইয়ক্ন ক্যাথলর্ফাথর্ নয়া, থর্উ জাথস ন, ওয়াথিংির্ এবং 

ওর্রগর্র্র সার্ি হ াগোর্ ক্রর্ে ACT অ্বলম্বর্ ক্রার হক্ষর্ে।  

  

রাজে পবরি র্ দপ্তম্বরর (State Department of Transportation) কবমের্ার মাবর হিম্বরস 

ডবমর্গুম্বযজ িম্বলর্, "আজর্ক্র হ াষণা গ্রীর্ াউস থর্গ নমর্ ক্মার্ি পথরব র্ খাি হ  

গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্র্র িার উপর র্জর থর্বি ক্র্র এবং সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীর্ের জর্য 

এক্টি স্বাযযক্র এবং থর্রাপে পথরর্বি সমি নর্ ক্রর্ি সা া য ক্র্র। গভর্ নর হ াচুর্লর এই সা সী 

পের্ক্ষপটি জলবায়়ু পথরবিনর্র্র থবরুর্ি ল়োইর্য় এক্টি থবশ্বর্র্িা থ সার্ব থর্উ ইয়ক্ন রার্জযর 

থযথি আর্রা হবথি ক্র্র িুর্ল ির্র।"  

  

বর্উ ইযকন হেট এর্ার্জন বরসাচন অোন্ড হডম্বভলপম্বমন্ট অম্বিাবরটটর (New York State 

Energy Research and Development Authority, NYSERDA) হপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও 

হডাবরর্ এম.  োবরস িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন হেি  খর্ আমার্ের অ্ি নর্ীথির্ক্ ক্াব নর্ ম়ুি 

ক্রর্ি এবং থগ্রর্ াউস গযাস ক্মার্র্ার জর্য ক্াজ ক্রর্ে, িখর্ জলবায়়ু পথরবিনর্র্র থবরুর্ি 

ল়োই ক্রার জর্য আমার্ের ক্ার্জর অ্ংি থ সার্ব িূর্য-থর্গ নমর্ ট্রার্ক্র থবথি ক্া নক্র  র্ি হেখা 

আর্ন্দ হেয়। হবসরক্ারী খাি, যার্ীয় সম্প্রোয় এবং গ্রা ক্র্ের সার্ি এক্ সার্ি, আমরা এক্টি 

উজ্জ্বল ভথবষযর্ির পি থর্ি নারণ ক্রথে  া সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীর্ের জর্য পথরচ্ছন্ন বািাস এবং 

স্বাযযক্র সম্প্রোর্য়র প্রস্তাব হেয়।"  

  

রার্জয 2050 সার্লর মর্িয থগ্রর্ াউস গযাস (greenhouse gas, GHG) থর্গ নমর্ 85 িিাংি ক্মার্ি 

থর্উ ইয়র্ক্নর জলবায়়ু হর্িৃত্ব এবং সম্প্রোয় স়ুরক্ষা আইর্র্র (Climate Leadership and 

Community Protection Act, CLCPA) প্রর্য়াজর্ীয়িা পূরর্ণর জর্য ACT অ্বলম্বর্ ক্রা 

গুরুত্বপূণ ন। থবথিটি হক্র্ার থবক্ল্প থ র্সর্ব জর্য উপলব্ধ থমথডয়াম এবং হ থভ থডউটি ZEV 

মর্ডর্লর সংখযার বৃদ্ধির্ক্ চথলি ক্রর্ব থমথডয়াম এবং হ থভ থডউটি  ার্ ও ব র্রর হক্রিার্ের 



জর্য। ACT েী নর্ময়ােী  ার্বা র্ ক্রর্য়র থসিার্ন্তর জর্য এক্টি থযথিিীল বাজারর্ক্ সমি নর্ 

ক্রার জর্য প্রর্য়াজর্ীয় থর্য়ন্ত্রক্ থর্দ্ধিয়িা প্রোর্ ক্র্র এবং  াইর্রার্জর্ থরফ়ু র্য়থলংর্য়র 

সম্ভাবযিা স  থমথডয়াম এবং হ থভ থডউটি ZEV চাদ্ধজনং পথরক্াঠার্মার উন্নয়র্ ক্র্র।  

  

মর্ডল বের 2025 হির্ক্ শুরু ক্র্র, প্রর্ াজয থর্ম নািারা থর্উ ইয়র্ক্ন থমথডয়াম এবং হ থভ থডউটি 

 ার্বা র্র্র থবক্রর্য়র হমাি সংখযার উপর থভথি ক্র্র প্রথি বের  ািথি ব র্ ক্রর্ব। এই 

 ািথিগুথল থমথডয়াম এবং হ থভ থডউটি ZEV বা প্রায় িূর্য থর্গ নমর্  ার্র্র (near zero emission 

vehicles, NZEVs) থবক্রয় হির্ক্ উৎপন্ন হক্রথডি দ্বারা পথরর্িাি ক্রা  র্ব। থমথডয়াম এবং হ থভ 

থডউটি ZEV এবং NZEV হক্রথডিগুথল  ার্বা র্র্র থর্ম নািার্ের দ্বারা বিথর, বযাঙ্ক ক্রা এবং 

হলর্র্ের্ ক্রা হ র্ি পার্র। হক্রথডর্ির এক্টি সীথমি জীবর্ক্াল িাক্র্ব থর্উ ইয়র্ক্ন অ্বযা ি 

থমথডয়াম এবং হ থভ থডউটি ZEV থবক্রয় থর্দ্ধিি ক্রর্ি। মর্ডল বের 2035 প নন্ত থবক্রর্য়র 

আবিযক্িা বাথষ নক্ থভথির্ি বৃদ্ধি পার্ব।  

  

সমূ্পণ ন থবথিটি https://www.dec.ny.gov/regulations/propregulations.html#recent এ উপলব্ধ  

  

পথরব র্ খার্ির ক্াব নর্ ম়ুিক্রণ সমি নর্ ক্রার জর্য, থর্উ ইয়ক্ন হেি ইথিমর্িযই িূর্য-

থর্গ নমর্র্র থমথডয়ার্ ও হ থভ থডউটি ট্রার্ক্ রূপান্তরণ ত্বরাথিি ক্রার জর্য ইথিমর্িযই হবি 

ক্র্য়ক্টি মূল ক্ম নসূথচ বাস্তবায়র্ ক্র্রর্ে,  ার মর্িয আর্ে থর্উ ইয়ক্ন ট্রাক্ ভাউচার ইর্র্সর্টিভ 

হপ্রাগ্রাম এবং ইউটিথলটি-থভথিক্ ব র মূলযায়র্ পথরর্ষবা থর্উ ইয়ক্ন থসটি থির্ ট্রাক্স হপ্রাগ্রাম,  া 

এক্টি 15 থমথলয়র্ ডলার্রর থমথডয়াম ও হ থভ থডউটি হমক্-হরথড পাইলি হপ্রাগ্রাম, এবং এক্টি 

24 থমথলয়র্ ডলার্রর ইর্লক্টট্রক্ ট্রাক্ এবং বাস চযার্লঞ্জ প়ুরস্কার প্রথির্ াথগিা৷ থর্উ ইয়ক্ন হেি 

এর্জদ্ধন্স এবং ক্িৃনপক্ষগুথল হফডার্রল ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার ইর্র্ভের্মন্ট অ্যান্ড জবস অ্যার্ক্টর 

(Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA) মািযর্ম প্রেি হফডার্রল ি থবল পাওয়ার হচষ্টা 

ক্রর্ব  ার্ি স়ুথবিাবদ্ধিি সম্প্রোয় এবং গ্রামীণ অ্যাথির্ক্ির্গুথলর জর্য থবর্বচর্া ক্রা স  থর্উ 

ইয়ক্ন হের্ি থমথডয়াম ও হ থভ থডউটি ZEV পথরক্াঠার্মার উন্নয়র্ উন্নি ক্রা  য়। এো়োও, DEC 

এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্াদ্ধজন থরসাচন হডর্ভলপর্মন্ট অ্িথরটি (New York State Energy 

Research and Development Authority, NYSERDA) সম্প্রথি গৃ ীি আইর্ দ্বারা আবিযক্ 

এক্টি িূর্য-থর্গ নমর্  ার্বা র্র্র বাজার উন্নয়র্ হক্ৌির্লর অ্ংি থ সার্ব প্রর্ণাের্া উর্েযাগগুথল 

আরও থবক্থিি ও প্রসাথরি ক্রর্ি অ্র্যার্য রাজয সংযাগুথলর সার্ি পরামি ন ক্রর্ব৷ এই 

প্রদ্ধক্রয়াটি 2023 সার্লর জার়্ুয়াথরর মর্িয সম্পন্ন  র্ব, DEC-এর ACT থবথির আওিাভুি 2025 

বের্রর মর্ডর্লর গাথ়ের থবদ্ধক্রর আর্গ।  

    

এই থবথিটি এক্টি এক্ক্ালীর্ বৃ ৎ সিার ব র্রর থরর্পাটিনং এর প্রর্য়াজর্ীয়িাও প্রথিষ্ঠা 

ক্র্র। সংক্রান্ত থমথডয়াম এবং হ থভ-থডউটি ব রগুথলর্ক্ এথপ্রল 1, 2023 এর মর্িয 2023-হি 

এক্টি এক্ক্ালীর্ থরর্পািন জমা থের্ি  র্ব। থরর্পািন ক্রা িিয িূর্য-থর্গ নমর্ থমথডয়াম এবং হ থভ 

থডউটি  ার্বা র্ অ্বলম্বর্ ক্রার্ক্ ত্বরাথিি ক্রার জর্য ভথবষযর্ির হক্ৌিলগুথল সর্াি ক্রর্ি 

স ায়িা ক্রর্ব।  

  

বর্উ ইযকন বসটট এর্ভাযরর্ম্বমন্টাল জাবেস অোলাম্বযম্বের (New York City 

Environmental Justice Alliance) বর্ি না ী পবরচালক এবড িাউটটস্তা িম্বলম্বের্, "গভর্ নর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fregulations%2Fpropregulations.html%23recent&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc5d7b5f863774cf8d97508d9cbd5ef87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764941979963426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TydQ5rZaLpR%2Bdj7WsLaD4eyInhrRrI6vpWgx48%2BiIGU%3D&reserved=0


হ াচুর্লর হ াষণা থর্উ ইয়ক্ন জ়ুর়্ে কৃ্ষ্ণাঙ্গ এবং বাোমী সম্প্রোর্য়র জর্য স্বদ্ধস্তর শ্বাস থর্র্য় 

আসর্ব  ারা বহু বের ির্র ট্রাক্ েষূর্ণর ফর্ল চার্প আর্ের্৷ িূর্য-থর্গ নমর্ ট্রার্ক্ রূপান্তর ক্রা 

আমার্ের পথরচ্ছন্ন, স্বাযযক্র বায়়ু প্রোর্ ক্রর্ব এবং স়ুথবিাবদ্ধিি সম্প্রোর্য়র বহু বাথসন্দার্ের, 

 ারা  া াঁপাথর্ এবং অ্র্যার্য শ্বাসক্ষ্টজথর্ি অ্স়ুযিায় হভার্গর্, িার্ের স্বদ্ধস্ত হের্ব।"  

  

কোবি  োবরস, প্রাকৃবেক সম্পদ প্রবেরক্ষা কাউর্েম্বলর (Natural Resources Defense 

Council) পবরচ্ছন্ন যার্িা র্ এিং জ্বালার্ীর আইর্জীিী িম্বলর্, "ACT থর্য়মটি গুরুত্বপূণ ন 

ক্ারণ জীবাশ্ম জ্বালার্ী-চাথলি ট্রাক্গুথলর েষূণ কৃ্ষ্ণাঙ্গ এবং থর্ম্ন-আর্য়র সম্প্রোর্য়র 

সম্প্রোয়গুথলর্ি থবর্িষ ক্র্র প্রচথলি, হ গুথল  াইওর্য় এবং মালবা ী  ার্বর ক্াোক্াথে অ্বথযি 

 ওয়ার সম্ভাবর্া হবথি৷ ACT থর্য়মটি এক্টি ে়ুেনান্ত প্রিম পের্ক্ষপ এবং এটি অ্র্যার্য র্ীথি এবং 

হপ্রাগ্রামগুথলর সার্ি অ্বিযই এক্দ্ধেি ক্রর্ি  র্ব, হ মর্ থবেযমার্ থডর্জল সরঞ্জামগুথল 

প্রথিযাপর্ এবং প়ুর্রুিার ক্রা; ববে়ুযথিক্ গাথ়ের চাদ্ধজনং পথরক্াঠার্মার জর্য প্রর্ণাের্া প্রথিষ্ঠা 

ক্রা; এবং পথরর্বিগি র্যায়থবচার সংক্রান্ত সম্প্রোর্য়র জর্য থর্গ নমর্-হ্রাস বযবযা বািযিামূলক্ 

ক্রা।"  

  

বর্উ ইযকন বলগ অফ কর্জারম্বভের্ হভাটাম্বরর (New York League of Conservation 

Voters) সভাপবে জ়ুবল টাইম্বগ িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়র্ক্নর থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নমর্র্র সবর্চর্য় 

ব়ে উৎস  ল পথরব র্ খাি। অ্যাডভান্সড থির্ ট্রাক্ থর্য়ম (ACT) থর্উ ইয়র্ক্ন থমথডয়াম ও হ থভ 

 ার্বা র্র্র থবদ্ধক্রর্ক্ আগামী 15 বের্র ক্রমবি নমার্ পথরচ্ছন্ন, িূর্য-থর্গ নমর্র্র  ার্র্র (ZEVs) 

থের্ক্ এথগর্য় থর্র্য়  ায় এবং অ্পথরচ্ছন্ন জীবাশ্ম জ্বালাথর্র বযব ার হ্রাস ক্র্র  া আমার্ের 

বায়়ুর্ক্ েথূষি ক্র্র থবর্িষ ক্র্র পথরর্বিগি হক্ষর্ে র্যায়থবচার্রর সম্প্রোয়গুথলর্ি। রার্জযর 

থর্গ নমর্ হ্রার্সর লর্ক্ষয হপৌৌঁোর্র্ার জর্য থর্উ ইয়র্ক্নর পথরব র্র্র খাির্ক্ ক্াব নর্ ম়ুি ক্রা 

অ্িযাবিযক্ - ACT গ্র ণ ক্রা সটঠক্ থের্ক্  াওয়ার এক্টি গুরুত্বপূণ ন পের্ক্ষপ। আমরা গভর্ নর 

হ াচুল, ক্থমির্ার হসর্গাস এবং DEC-হক্ এই বের এই গুরুত্বপূণ ন র্ীথি গ্র ণ ক্রার জর্য 

সাি়ুবাে জার্াই।"  

  

এর্ভাযরর্ম্বমন্টাল অোডম্বভাম্বকটস NY (Environmental Advocates NY)-এর বর্ি না ী 

পবরচালক বপটার এম. ইওযাম্বর্াবভজ িম্বলম্বের্, "এই থর্য়মগুথলর চূ়োন্তক্রণ  ল সক্ল 

থর্উ ইয়ক্নবাসীর্ের জর্য পথরষ্কার বািার্সর এক্টি উপ ার, থক্ন্তু থবর্িষ ক্র্র িার্ের জর্য  ারা 

এমর্ এলাক্ায় বাস ক্র্রর্ হ খার্র্ প্রচুর অ্পথরচ্ছন্ন থডর্জর্লর ট্রাক্ হ ারার্ফরা ক্র্র৷ আমরা 

কৃ্িজ্ঞ হ  গভর্ নর হ াচুল ট্রাক্গুথল হির্ক্ হসই েষূণ ক্মার্র্ার জর্য ক্াজ ক্র্রর্ের্  া অ্র্র্ক্ 

হবথি থর্উ ইয়ক্নবাসীর্ের অ্স়ুয ক্র্র হিার্ল এবং অ্ক্াল মৃিুযর থের্ক্ থর্র্য়  ায়। এই র্িুর্ 

থর্য়র্মর মািযর্ম, বিনমার্ এবং ভথবষযর্ির প্রজন্ম আরও স্বাযযক্র জীবর্ াপর্ ক্রর্ব।"  

  

অোলাম্বযে ফর বির্ এর্ার্জন বর্উ ইযম্বকনর (Alliance for Clean Energy New York) 

বর্ি না ী পবরচালক অোবর্ হরর্ল্ডস িম্বলম্বের্, "পথরচ্ছন্ন ট্রার্ক্র থর্য়মগুথলর সার্ি অ্গ্রসর 

 ওয়ার মািযর্ম থর্উ ইয়ক্ন জলবায়়ুর দ্ধক্রয়ায় এবং পথরষ্কার বািার্সর সন্ধার্র্র হক্ষর্ে হর্িৃর্ত্বর 

ভূথমক্া বজায় রাখর্ে৷ এই থর্য়মটি গ্র ণ ক্রা  র্ল এখর্ থর্ম নািার্ের উৎপাের্র্র প্রদ্ধক্রয়া শুরু 

হির্ক্ হিষ ক্রার জর্য প্রর্য়াজর্ীয় সময় প্রোর্ ক্র্র  ার্ি থর্উ ইয়ক্ন আসন্ন বেরগুথলর্ি 



পথরচ্ছন্ন থমথডয়াম এবং হ থভ-থডউটি  ার্বা র্গুথলর্ক্ গ্র ণ ক্রর্ি পার্র। এই পের্ক্ষপটি থর্উ 

ইয়র্ক্নর জলবায়়ু দ্ধক্রয়ার পথরক্ল্পর্া বাস্তবায়র্র্র হক্ষর্ে এক্টি গুরুত্বপূণ ন পের্ক্ষপ।"  

  

বর্উ ইযকন হেম্বটর জাবের হর্েৃত্বকারী জলিায়ু পবরকল্পর্া  

থর্উ ইয়ক্ন হের্ির জাথির হর্িৃত্বক্ারী জলবায়়ুর ক্ম নসূচী  ল জাথির সব হচর্য় হবথি 

আক্রমণাত্মক্ জলবায়়ু ও পথরচ্ছন্ন িদ্ধির উর্েযাগ,  া স়ুিৃঙ্খল ও র্যা যভার্ব পথরচ্ছন্ন িদ্ধির্ি 

উিরর্ণর আহ্বার্ ক্র্র  া চাক্থর বিথর ক্র্র এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি হক্াথভড-19 ম ামারী হির্ক্ 

উিারলার্ভর সার্ি সার্ি এক্টি সব়ুজ অ্ি নর্ীথির্ক্ প্রথিপালর্ ক্রা অ্বযা ি রার্খ। জলবায়়ু 

হর্িৃত্ব এবং জর্সমার্জর স়ুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর মািযর্ম আইর্র্র অ্ন্তভুনি ক্রার পর্র, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর মর্িয িূর্য-থর্গ নমর্ 

থবে়ুযৎিদ্ধির হক্ষর্ে িার বািযিামূলক্ লক্ষয অ্জনর্র্র পর্ি এথগর্য় চর্লর্ে,  ার মর্িয অ্ন্তভুনি 

আর্ে 2030 এর মর্িয 70 িিাংি প়ুর্র্ নবায়র্র্ াগয িদ্ধি উৎপাের্ এবং অ্ি নর্ীথি বযাপী ক্াব নর্ 

থর্রর্পক্ষিা অ্জনর্ ক্রা। হেি জ়ুর়্ে 102টি থবিাল মাোর র্বায়র্র্ াগয ও থবিরর্ণর প্রক্র্ল্প 33 

থবথলয়র্ ডলার্রর হবথি, থবদ্ধডং হির্ক্ থর্গ নমর্ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ ডলার, হসৌরিদ্ধির 

মাো বৃদ্ধি ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্ ডলার, থর্ম নল পথরব র্ উর্েযার্গর জর্য 1 থবথলয়র্ ডলার্রর 

হবথি, এবং NY গ্রীর্ বযাংক্-এর প্রথিশ্রুথির্ি 1.6 থবথলয়র্ ডলার্রর হবথি স , এটি থর্ম নল 

জ্বালাথর্র মাো বৃদ্ধি ক্রার জর্য থর্উ ইয়র্ক্নর অ্ভূিপূব ন থবথর্র্য়ার্গর সার্ি  ়ুি  র্য়র্ে৷ 

সদ্ধিথলিভার্ব, এই থবথর্র্য়াগগুথল 2020 সার্ল থর্উইয়র্ক্নর থর্ম নল জ্বালাথর্ খার্ি 158,000 এরও 

হবথি চাক্থর, 2011 সাল হির্ক্ থবিরণকৃ্ি হসৌর খার্ি 2,100 িিাংি প্রবৃদ্ধি এবং 2035 সার্লর 

মর্িয 9,000 হমগাওয়াি অ্ফর্িার বায়়ুিদ্ধি গর়্ে হিালার প্রথিশ্রুথির্ক্ সমি নর্ ক্র্র৷ জলবায়়ু 

আইর্র্র অ্িীর্র্, থর্উ ইয়র্ক্ন এই অ্গ্রগথির উপর থভথি ক্র্র থর্ম নাণ ক্রর্ব এবং 2050 সার্লর 

মর্িয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নমর্র্ক্ 1990 এর স্তর হির্ক্ 85 িিাংি ক্মার্ব, এবং থর্দ্ধিি ক্রর্ব 

হ  পথরচ্ছন্ন িদ্ধির থবথর্র্য়ার্গর 40 িিাংি হবথর্থফর্ির অ্ন্তি 35 িিাংি স়ুথবিাবদ্ধিি 

সম্প্রোয়গুথলর্ক্ হেওয়া  র্ব, এবং চূ়োন্ত বযব ারক্ারীর িদ্ধির খরচ সাশ্রয় ক্রার মািযর্ম অ্র্-

সাইি িদ্ধি খরচ 185 টট্রথলয়র্ BTU ক্মার্র্া,  ার্ি 2025 সার্লর িদ্ধির েক্ষিার লর্ক্ষর উর্ের্িয 

অ্গ্রসর  ওয়া  ায়।  

  

###  

  

  

 
আর্রা সংবাে পাওয়া  ার্ব এখার্র্ www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেি | এদ্ধক্সথক্উটিভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সাবস্ক্রাইব ক্রুর্ 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc5d7b5f863774cf8d97508d9cbd5ef87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764941979973390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fKxPhoZRiVyj6AWmWVK4bR0fHpuhUReUTStPn4x5YfI%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESAEA8FF673324C543852587BB00723E1C00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc5d7b5f863774cf8d97508d9cbd5ef87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764941979973390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=enfP31hayHRlNeciwkxK6YWKTIUuMrn5AL34G%2FXSmq4%3D&reserved=0

