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গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল 2030 সাম্বলর মম্বযে 2 বমবলয়র্ জলিায়়ু-িান্ধি িাব়ি অজনম্বর্র পবরকল্পর্ার
হ াষণা কম্বরর্

বিল্ডিংগুবল বর্উ ইয়ম্বকনর জলিায়়ু দূষম্বণর এক তৃ তীয়ািংম্বেরও হিবে কারণ ওয়া স ,
গভর্রন সি়ুজ, বিদ়ুেতাবয়ত িা বিদ়ুেতায়র্-প্রস্তুত বিল্ডিংগুবলম্বক ত্বরাবিত করার জর্ে
অভূ তপূি নপ্রবতশ্রুবত চাল়ু কম্বরম্বের্
গভর্রন হ াচুল 2027 সাম্বলর মম্বযে সমস্ত র্তু র্ বিল্ডিং বর্মাম্বণ
ন যাম্বত েূর্ে-বর্গমর্
ন
য় তা
বর্ল্িত করার জর্ে আইম্বর্র প্রস্তািও করম্বির্
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ 2022 হেট অফ দ্য হেটটর অংশ থ সাটে 2030 সাটলর মটযয 2
থমথলয়র্ জলোয়়ু-োন্ধে, থেদ়্ুযতাথয়ত ো থেদ়্ুযতায়র্-প্রস্তুত োথ়ি অজনটর্র এক্টট পথরক্ল্পর্া
হ াষণা ক্টরটের্৷ গভর্রন হ াচুল 2027 সাটলর মটযয সমস্ত র্তু র্ থেল্ডং থর্মাটণ
ন শূর্য থর্গমর্
ন
য়
তা থর্ল্িত ক্রার জটর্যও প্রস্তাথেত আইর্ হ াষণা ক্টরটের্। থেল্ডংটয়র থর্গমর্
ন হরাটয এই
অভূ তপূে প্রথতশ্রুথত,
ন
যা থর্উ ইয়টক্নর জলোয়়ু দ্ূষটণর এক্ তৃতীয়াংটশরও হেথশ ক্ারণ তা এটটও
থর্ল্িত ক্রটে হয 800,000-এর হেথশ থর্ম্ন-মযযম আটয়র পথরোরগুথল হযর্ পথরষ্কার শল্ির
আপটেডগুথল থর্ল্িত ক্রটত পাটরর্৷
"জলোয়়ু পথরেতনটর্র থেষটয় সথতযক্াটরর অেগথত ক্রার জর্য দ্ূষটণর প্রযার্ উত্সগুথলর
হমাক্াটেলা ক্রার, সক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীটদ্র জর্য সে়ুজতর আোসর্ থর্ল্িত ক্রার এেং আরও
স্থায়ী ভথেষযটতর থদ্টক্ পি প্রশস্ত ক্রার সময় এটসটে।" গভর্রন হ াচুল িম্বলম্বের্। "সে়ুজ
অেক্াঠাটমাটত এই রূপান্তরমূলক্ থেথর্টয়াগ জলোয়়ু ক্টমরন অেভাটগ থর্উ ইয়টক্নর মযাদ্াটক্
ন
দ্ৃঢ়ভাটে সংয়ুি ক্রটে এেং এক্টট পথরচ্ছন্ন, সে়ুজতর রাটজয আমাটদ্র উত্তরটণ ইক়্ুযইটট
থর্ল্িত ক্রটে।"
2030 সাটলর মটযয র্ূযর্তম 1 থমথলয়র্ থেদ়্ুযতাথয়ত োথ়ি এেং 1 থমথলয়র্ পযন্ত
ন থেদ়্ুযতায়র্-প্রস্তুত
োথ়ি অজনটর্র জর্য গভর্রন হ াচুটলর পথরক্ল্পর্া এক্টট শল্িশালী আইর্ী এেং র্ীথতমূলক্
পদ্টেটপর দ্বারা যটর রাখা ক্রা টয়টে। পথরক্ল্পর্াটট এগুথল ক্রটে:
•

2027 সাটলর পটর র্তু র্ থর্মাটণর
ন
জর্য শূর্য অর্-সাইট েীর্ াউস গযাস থর্গমটর্র
ন
প্রটয়াজর্ টাটে

•
•
•
•
•

•

•
•

থর্উ ইয়টক্নর অযাপ্লাটয়ন্স দ্েতার মার্ আপটেড ক্রটে যা থর্উ ইয়ক্নোসীটদ্র থেথলয়র্
ডলাটরর ইউটটথলটটর খরচ োাঁচাোর সময় শল্ির েযে ার ক্মায়
ে়ি থেল্ডংগুথলর জর্য শল্ির হেঞ্চমাথক্নংটয়র থর্টদ্নশ হদ্টে যা সমটয়র সাটি সাটি শল্িদ্েতার উন্নথতগুথলটক্ ট্র্যাক্ ক্রা স জ ক্টর৷
এই আোসটর্র স্থায়ী লটেযর সাটি েযল্িগত প়ুল্াঁ জটক্ সাথরেদ্ধ ক্রটত সা াযয ক্রার জর্য
অি ,ন েন্ধক্ী এেং েযাল্কং থশটল্পর সমাটেশ ক্টর
এই পথরটষোগুথল সরেরা ক্রার জর্য থর্উ ইয়টক্নর এক্টট দ্ে ক্মীোথ র্ী আটে তা
থর্ল্িত ক্রার জর্য প্রটয়াজর্ীয় প্রথশেটণর হপ্রাোমগুথল সরেরা ক্রটে
পথরচ্ছন্ন শল্ির থেক্ল্পগুথলর জর্য হখলার হেত্রটক্ সমতল ক্রার জর্য আইর্ প্রেতনর্
ক্রটে এেং থর্উ ইয়টক্নর সেটচটয় দ়্ুেলন ো ক্টদ্র জর্য ক্রয়েমতা েজায় রাখার জর্য
ততথর ক্রা রাটজযর আইটর্ থেদ্যমার্ প্রাক্ৃথতক্ গযাস স ো ক্টদ্র পথরটেশর্ ক্রার
োযযোযক্তা হশষ ক্রটে
থর্উ ইয়ক্ন হেট এর্াল্জন অযান্ড হডটভলপটমন্ট অিথরটট ( New York State Energy and
Development Authority, NYSERDA), হ ামস অযান্ড ক্থমউথর্টট থরথর্উয়াল ( Homes
and Community Renewal, HCR), থডপাটন টমন্ট অফ পােথলক্ সাথভনস ( Department of
Public Service, DPS), এেং থডপাটন টমন্ট অফ হেট ( Department of State, DOS)হক্
হেসরক্াথর প়ুল্াঁ জর স়ুথেযা হর্ওয়ার জর্য এক্টট ফাল্ন্ডংটয়র প্রস্তাে এেং হক্ৌশল স এই
েের এই লেয অজনটর্র জর্য এক্টট ক্াযক্র
ন পথরক্ল্পর্া সরেরা ক্রার জর্য থর্টদ্নশ
হদ্টে
দ্শটক্র হশষ র্াগাদ্ প্রথত েের প্রায় 20,000টট োথ়ির থেদ়্ুযতায়টর্র েতনমার্ ার
দ্শগুটণরও হেথশ ো়িাটে
এক্টট থর্টেথদ্ত সে়ুজ থেদ়্ুযতায়টর্র ত থেল প্রথতষ্ঠা ক্রটে এেং HCR-এর র্তু র্ 25
থেথলয়র্ ডলাটরর, পাাঁচ েেটরর আোসটর্র ক্যাথপটাল পথরক্ল্পর্ার মাযযটম থর্ম্ন আটয়র
োথ়িগুথলটক্ থেদ়্ুযতায়র্ ক্রটে যা সে়ুজ সাশ্রয়ী মূটলযর আোসর্ ততথরর রাটজযর
লেযগুথলটক্ এথগটয় থর্টয় যাটে

এই পথরক্ল্পর্ার অংশ থ সাটে, গভর্রন হ াচুল DPSহক্ থর্টদ্নশ হদ্টের্ এটট থর্ল্িত ক্রটত হয
গযাস ইউটটথলটটগুথল েযয়েহুল র্তু র্ গযাস পথরক্াঠাটমাটত থেথর্টয়াগ ক্থমটয় আর্টে, গযাটসর
চাথ দ্া ক্মাটর্ার থেক্ল্পগুথলটক্ উন্নীত ক্রটে, এেং স়ুথেযােল্ঞ্চত সম্প্রদ্ায়গুথলর সদ্সযটদ্র
সম্পূণ ও
ন র্যাযযভাটে গযাস স্থার্ান্তটর থর্টয়াল্জত ক্রটে।
গভর্রন হ াচুল র্তু র্ থর্মাটণর
ন
থেল্ডংটয়র হক্াডগুথলর জর্য এক্টট হদ্শ-হর্তৃত্বপূণ আইর্ী
ন
প্রস্তােও হপশ ক্রটের্ যা:
•
•
•

2027 সাটলর পটরর মটযয শূর্য অর্-সাইট েীর্ াউস গযাস থর্গমটর্র
ন
জর্য রাজযেযাপী
র্তু র্ থর্মাটণর
ন
প্রটয়াজর্ টাটে
র্তু র্ থর্মাটণর
ন
হক্াড গট়ি হতালায় থর্উ ইয়ক্ন হেটটর েীর্ াউস গযাস হ্রাটসর
উটেশযগুথলর অজনর্টক্ অন্তভুি
ন ক্রটে
থেল্ডংটয়র হক্াটডর খরচ সাশ্রয়ী থর্ণায়ক্
ন
ইর্েল ক্রা সরঞ্জাটমর সম্পূণ জীের্ক্াটলর
ন
ক্ারণ আপটডট ক্রটে

•

NYSERDA-এর সভাপথত এেং CEO এেং থডপাটন টমন্ট অফ এর্ভায়রর্টমন্টাল
ক্র্জারটভশটর্র ( Department of Environmental Conservation, DEC) ক্থমশর্ারটক্
অন্তভুি
ন ক্রটত থর্উ ইয়ক্ন হেট ফায়ার থপ্রটভর্শর্ অযান্ড থেল্ডং হক্াড ( New York
State Fire Prevention and Building Code) ক্াউল্ন্সলটক্ প্রসাথরত ক্রটে

এই প্রথতশ্রুথতটট থর্উ ইয়টক্নর থেল্ডংগুথলটক্ থডক্াের্াইজ
ন
ক্রার জর্য গভর্টরর
ন
েযাপক্
এটজন্ডার অংশ, যার মটযয রটয়টে 1,000টটরও হেথশ পােথলক্ স্ক়ুটল সে়ুজ শল্ির সমাযার্ আর্া।
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