
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2022  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হ াষণা কম্বরম্বের্ 17টি প্রকল্প 85 বিবলয়র্ ডলাম্বরর বর্উ ইয়কন বির্ 

ট্রান্সম্ব াম্বিনের্ প্রাইজ হপ্রাগ্রাম্বির জর্ে প্রবিম্ব াবগিার উম্বেম্বেে হ াগে  

  

িায়়ু দষূণ কিায়, বিদ়ুেিায়র্ িৃদ্ধি কম্বর এিং স়ুবিধািদ্ধিি সম্প্রদায়গুবলম্বি গবিেীলিা 

িৃদ্ধি কম্বর এির্ সিাধার্ অগ্রসর করার জর্ে দলগুবলম্বক 3 বিবলয়র্ ডলাম্বরর অর়্ুদার্ 

এিং  বরম্বষিা প্রদার্ করা  ম্বয়ম্বে  

  

জলিায়়ু হর্িৃত্ব এিং সম্প্রদায় স়ুরক্ষা আইর্ সিি নর্ কম্বর  া 2050 সাম্বলর িম্বধে 

বগ্রর্ াউস গোস বর্গ নির্ 85 েিাংে হ্রাস করার জাবির হর্িৃত্ব স্থার্ীয় লক্ষে অজনর্ 

করম্বি চায়  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে 17টি প্রক্ল্প 85 থিথলয়র্ ডলাররর থর্উ ইয়ক্ন 

থির্ ট্রান্সর ারিনশর্ প্রাইজ ক্াে নক্রি প্রাথির জর্য প্রথিরোথগিার হোগয।  থরচ্ছন্ন  থরব রর্র 

জর্য প্রথিথলথ রোগয হশারক্স প্রক্ল্পগুথলরক্ অগ্রসর ক্রার জর্য 2022 হেি অফ দ্য হেরির 

অংশ থ সারব এই প্রক্ল্পগুথলর জর্য ি থবল হ াষণা ক্রা  রয়থেল। প্রিি  ে নারয়র 

প্রক্ল্পগুথলরক্ রাজয জরু়ে বায়ু দ্ষূণ ক্িারি, থবদু্যিায়র্ উন্নি ক্ররি এবং চলারফরার 

থবক্ল্পগুথলরক্ উন্নি ক্রার জর্য সিাধার্ অগ্রসর ক্রার জর্য হিাি 3 থিথলয়র্ ডলারররও হবথশ 

অরু্দ্ার্ এবং  থররষবা প্রদ্ার্ ক্রা  রয়রে। থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্ার্জন থরসাচন অযান্ড 

হডরভল রিন্ট অিথরটির (New York State Energy Research and Development Authority, 

NYSERDA) দ্বারা  থরচাথলি এই হপ্রাগ্রািটি 2050 সারলর িরধয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নির্ 85 

শিাংশ হ্রারসর থর্উ ইয়ক্ন হেরির জাথির হর্িৃত্ব স্থার্ীয় লক্ষ্যরক্ সিি নর্ ক্রর ো জলবায় ু

হর্িৃত্ব এবং সম্প্রদ্ায় সুরক্ষ্া আইরর্ বথণ নি  রয়রে।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন েখর্ িার জাথির হর্িৃত্ব স্থার্ীয়  থরচ্ছন্ন শর্ি এবং জলবায়ুর লক্ষ্যগুথল অরু্সরণ 

ক্রর চরলরে, আিারদ্র অবশযই থর্র্িি ক্ররি  রব হে আিরা আিারদ্র ঐথি যগিভারব 

অরু্ন্নি সম্প্রদ্ায়গুথলরক্ থ েরর্ হফরল থদ্র্চ্ছ র্া," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। " থরব র্ খাি থর্উ 

ইয়রক্নর দ্ষূরণর অর্যিি প্রধার্ উৎস, এবং প্রায়শই, থর্ম্ন আরয়র থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এবং কৃ্ষ্ণাঙ্গ 

সম্প্রদ্ায়গুথল এর  থরণথি হভাগ ক্ররি বাধয  য়৷ এই অরু্দ্ার্ আিারদ্র রারজযর সব হচরয় 

িূলযবার্ সংস্থার্, থর্উ ইয়ক্নবাসীরদ্র চািুরে নর সুথবধা হর্রব এক্টি ক্াব নর্-থর্রর ক্ষ্ ভথবষযরির 

উরেরশয এক্টি র্যােয এবং র্যায়সঙ্গি রূ ান্তর থর্র্িি ক্ররি।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nycleantransportationprizes.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C588ca90cd3b24e8340d308d9d45fbdf7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774329949542809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SpQliA2IV6HxtYf263I95vrdhcBoltvDgTcHJzYeD3M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nycleantransportationprizes.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C588ca90cd3b24e8340d308d9d45fbdf7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774329949542809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SpQliA2IV6HxtYf263I95vrdhcBoltvDgTcHJzYeD3M%3D&reserved=0


প্রিি  ে নারয়র অধীরর্ প্রদ্ত্ত সরিররাটি প্রক্রল্পর িরধয েয়টি প্রক্ল্প থির্ হর্বারহুডস চযারলঞ্জ 

এবং ববদু্যথিক্ গথিশীলিা চযারলঞ্জ উভয় হক্ষ্রেই থর্ব নাথচি  রয়রে, এবং ববদু্যথিক্ ট্রাক্ এবং 

বাস চযারলঞ্জ এর জর্য  াাঁচটি প্রক্ল্প থর্ব নাথচি  রয়রে। প্রথিটি প্রক্রল্পর প্রস্তাব 200,000 ডলার 

 ে নন্ত এক্টি  ুরস্কাররর  যারক্জ  ারব, অথিথরি প্রক্ল্প উন্নয়রর্র জর্য এক্টি 100,000 

ডলাররর  থরক্ল্পর্া অরু্দ্ার্ স , 50,000 ডলার  ে নন্ত সম্প্রদ্ায় অংশীদ্াররদ্র জর্য অি নায়র্ 

বাবদ্, এবং 50,000 ডলার  ে নন্ত অি নায়র্ প্রেুর্িগি থবরশষজ্ঞরদ্র ক্াে হিরক্ স ায়িা বাবদ্।  

  

বর্উ ইয়কন হেি এর্াদ্ধজন বরসাচন অোন্ড হডম্বভল ম্বিন্ট অিবরটি (NYSERDA) হপ্রবসম্বডন্ট 

এিং বসইও হডাবরর্ এি.  োবরস িম্বলর্, "থর্উ ইয়রক্নর থির্ ট্রান্সর ারিনশর্ প্রাইজ হপ্রাগ্রাি 

 ল উদ্ভাবরর্ থবথর্রয়াগ ক্রার এক্টি সুরোগ ো অরু্ন্নি এলাক্ায়  থরব র্ অযারেসরক্ 

রূ ান্তর ক্ররি  ারর এবং থর্উ ইয়ক্ন রাজয জরু়ে স্বাস্থযক্র সম্প্রদ্ায় গর়ে িুলরি  ারর৷ 

থর্ব নাথচি দ্ল এবং সম্প্রদ্ারয়র অংশীদ্াররা সরব নাত্তি প্রেুর্ি এবং  দ্ধথিগুথলরক্ ক্থিউথর্টি 

ইর্ ুি স  হস্কল সিাধারর্র জর্য থর্রয় আসরে ো থর্গ নির্ ক্িারি এবং জলবায় ু থরবিনরর্র 

প্রভারবর থবরুরদ্ধ ল়োই ক্ররি স্থার্ীয়ভারব এবং থবশ্ববযা ীভারব প্রথিথলথ  ক্রা হেরি  ারর।"  

  

প্রিি  ে নারয়র অধীরর্ ি থবল প্রদ্ার্ ক্রা প্রক্রল্পর প্রস্তাবগুথল থদ্বিীয়  ে নারয়র অধীরর্ গ্রযান্ড 

প্রাইরজর জর্য প্রথিরোথগিা ক্রার জর্য হোগয। প্রিি  ে নারয়র প্রক্ল্পগুথলর িরধয ররয়রে:  

  

বির্ হর্িারহুডস চোম্বলঞ্জ - থির্টি  ে নন্ত 10 থিথলয়র্ ডলাররর গ্রযান্ড  ুরষ্কার থদ্বিীয় 

 ে নারয়র িাধযরি প্রদ্ার্ ক্রা  রব উদ্ভাবর্ী প্রক্ল্পগুথলর জর্য হেগুথল অরু্ন্নি সম্প্রদ্ায়গুথলরি 

হস্করলর িরধয বায়ু দ্ষূণ হ্রাসরক্ সরবাধর্ ক্রর৷  

  

লং আইলযান্ড:  

• এক্টি র্যায়সঙ্গি, অন্তভুনর্িিূলক্, ক্ি-ক্াব নর্ ভথবষযরির জর্য এথরর্া ট্রার্র্জি 

 াব (Arena Transit Hubs for an Equitable, Inclusive, Low-carbon Future) XL 

থিরির (XL Fleet) হর্িৃরত্ব  

  

থিড- াডসর্:  

• আলোর ক্ারর্ক্ট (Ulster Connect) ভায়া হিাথবথলটির (Via Mobility) হর্িৃরত্ব  

  

থিড- াডসর্, র্ি ন ক্াথি, সাউদ্ার্ ন টিয়ার,  র্িি থর্উ ইয়ক্ন:  

• ই-বাইক্ থসরেরির সা ারেয থির্ ক্থিউথর্টিরক্ ত্বরাথিি ক্রা (Accelerating 

Clean Communities With E-Bike Systems, ACCESS) ICF ইর্ক্র নারররিরডর 

(ICF Incorporated) হর্িৃরত্ব  

  

থর্উ ইয়ক্ন শ র:  

• থির্ ট্রার্র্জি অযারেস হপ্রাগ্রাি (CTAP) - ইরলক্টট্রফাইয়ং NYC ডলার ভযার্স 

(Clean Transit Access Program (CTAP) - Electrifying NYC Dollar Vans) 

ডলারাইরডর (Dollaride) হর্িৃরত্ব  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cleanneighborhoodschallenge.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C588ca90cd3b24e8340d308d9d45fbdf7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774329949542809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hbWrWfA2knkV6z23WahyoJH90fplrbH4hipnrO347zo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.electricmobilitychallenge.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C588ca90cd3b24e8340d308d9d45fbdf7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774329949552778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UOjd6qjcAVrKT5gkJBv3ihVQtFIrtZoT0lG9fFRtsiU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.electrictruckandbuschallenge.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C588ca90cd3b24e8340d308d9d45fbdf7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774329949552778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qY5W8m80d14yNCfKONqADD5nDGpfIeWlzLr9lRFTYrs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.electrictruckandbuschallenge.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C588ca90cd3b24e8340d308d9d45fbdf7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774329949552778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qY5W8m80d14yNCfKONqADD5nDGpfIeWlzLr9lRFTYrs%3D&reserved=0


• ব্রঙ্কস ইজ থব্রথদ্ঙ: থরইিযার্জথর্ং এ থির্ার  ান্টস  রয়ন্ট (The Bronx is 

Breathing: Reimagining a Cleaner Hunts Point) আরিথরক্ার ভলরভা প্রেুর্ির 

হর্িৃরত্ব  

  

ওরয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন:  

• হসর্িাথরং থ  ল, হেস অযান্ড  থলথস ফর বারফরলাজ থির্ হিাথবথলটি থফউচার 

(Centering People, Place and Policy for Buffalo's Clean Mobility Future) 

হলাক্াল ইথর্থশরয়টিভস সার ািন ক্র নাররশর্ (Local Initiatives Support 

Corporation, LISC) ওরয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন অথফরসর হর্িৃরত্ব  

  

বিদ়ুেবিক গবিেীলিা চোম্বলঞ্জ - থির্টি  ে নন্ত 7 থিথলয়র্ ডলাররর গ্রযান্ড  ুরষ্কার থদ্বিীয় 

 ে নারয়র িাধযরি এির্ প্রক্ল্পগুথলরক্ প্রদ্ার্ ক্রা  রব ো ববদু্যথিক্ গথিশীলিার থবক্ল্পগুথল 

প্রদ্শ নর্ ক্রর ো অরু্ন্নি সম্প্রদ্ারয়র চাথ দ্াগুথলর সিাধার্ ক্রর৷  

  

লং আইলযান্ড:  

•  থরব রর্র ধারাবাথ ক্িা বৃর্দ্ধ ক্রর: লং আইলযারন্ড ববদু্যথিক্ িাইরক্রা-শািল 

 থররষবা (Promoting Sustainable Transportation: Electric Micro-Shuttle 

Services in Long Island) সাথক্নি ট্রার্র্জরির (Circuit Transit) হর্িৃরত্ব  

  

থিড- াডসর্:  

• থব-লাইর্ অর্ থডিান্ড: হডথলভাথরং ইরর্ারভটিভ ইরলক্টট্রক্ হিাথবথলটি িু 

থ ক্থস্কল (Bee-Line On Demand: Delivering Innovative Electric Mobility to 

Peekskill) সাসরিইরর্বল ওরয়েরচোররর (Sustainable Westchester) হর্িৃরত্ব  

• িুভার প্রক্ল্প: সুথবশাল ই-িাইরক্রা-হিাথবথলটি হরথেরক্শরর্র থদ্রক্ অগ্রসর  ওয়া 

(Project MOVER: Moving onto Vast E-Micro-mobility Replication) EIT 

ইরন্নাএর্ার্জন USA (EIT InnoEnergy USA) এর হর্িৃরত্ব  

  

থর্উ ইয়ক্ন শ র:  

• হরড হুক্ থরচাজন হজার্ (Red Hook Recharge Zone) হররভল ট্রযার্র্জরির (Revel 

Transit) হর্িৃরত্ব  

• ইকু্ইরিবল ক্থিউি প্ররজক্ট (The Equitable Commute Project ) ট্রান্সর ারিনশর্ 

অল্টাররর্টিভরসর (Transportation Alternatives) হর্িৃরত্ব  

  

সাউদ্ার্ ন টিয়ার:  

• িম্পথক্ন্স ক্াউথন্ট  থরব র্ ইকু্যইটি এবং অযারেস প্রক্ল্প  (Tompkins County 

Transportation Equity & Access Project) িম্পথক্ন্স ক্র্রসাথলরডরিড এথরয়া 

ট্রার্র্জরির (Tompkins Consolidated Area Transit) হর্িৃরত্ব  

  



ইম্বলকটট্রক ট্রোক ও িাস চোম্বলঞ্জ - ববদু্যথিক্ সিাধার্ বা িাঝাথর ও ভারী থডউটির ববদু্যথিক্ 

োর্বা র্ দ্বারা প্রথিস্থা রর্র হডরিারেশর্ প্রদ্ার্ ক্রা প্রক্ল্পগুথলরক্ থির্টি  ে নন্ত 8 থিথলয়র্ 

ডলাররর গ্রযান্ড প্রাইজ প্রদ্ার্ ক্রা  রব।  

  

ক্যাথ িাল থরর্জয়র্:  

• থরথলথভং ক্র্রজশর্ ইর্ আলরবথর্ - হরর্জথলরয়ন্ট অযান্ড থরথ রিবল সু্কল বাস 

ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার (Relieving Congestion in Albany - Resilient and Repeatable 

School Bus Infrastructure) হর্েিএরা এর্ার্জন থররসারস নরসর (NextEra Energy 

Resources) হর্িৃরত্ব  

  

িধয- াডসর্, থর্উ ইয়ক্ন থসটি:  

• হফ্রইি ইরলক্টট্রথফরক্শর্-অযাজ-এ-সাথভনস ফর ট্রান্সফররিশর্ (Freight 

Electrification-as-a-Service for Transformation, FEAST) ক্যালোরিনর 

(CALSTART) হর্িৃরত্ব  

  

থর্উ ইয়ক্ন থসটি:  

• অযার্েলাররটিং থর্উ ইয়ক্ন ফুরয়ল হসল বাস অযান্ড  াইররারজর্ ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার 

থডেয়রিন্টস (Accelerating New York Fuel Cell Bus & Hydrogen 

Infrastructure Deployments) ক্্রুগার ট্রান্সর ারিনর (Krueger Transport) 

হর্িৃরত্ব  

• এম্পায়ার হেিরক্ ববদু্যিায়র্ ক্রা: শূর্য থর্গ নির্ সিাধার্ ক্ষ্িিায়র্ (Electrify 

the Empire State: Empowering Zero Emission Solutions) গ্ল্যাডোইর্ 

থর্য়ার্রস অযান্ড অযারসাথসরয়িস (Gladstein Neandross & Associates)  

• ব্রঙ্করসর সু্কল বারসর থবদু্যিায়র্ (Electrifying School Buses in the Bronx, ESBB) 

থর্উ ইয়ক্ন থসটি সু্কল বাস আিরব্রলা সাথভনরসরসর (New York City School Bus 

Umbrella Services) হর্িৃরত্ব  

  

থর্ব নাথচি প্রক্রল্পর দ্লগুথল িারদ্র প্রস্তাবগুথল চূ়োন্ত ক্ররব এবং থবশ্ববযা ী থবরশষজ্ঞরা থর্উ 

ইয়ক্ন হেরির সারি গ্রযান্ড প্রাইজ থবজয়ীরদ্র থর্ব নাচর্ সিি নর্ ক্রার জর্য ক্াজ চাথলরয় োরব, ো 

2022 সারলর গ্রীরের হশরষর থদ্রক্ হ াষণা ক্রা  রব বরল আশা ক্রা  রচ্ছ।  

  

বর্উ ইয়কন হেি বড ািনম্বিন্ট অফ এর্ভায়রর্ম্বিন্টাল কর্জারম্বভেম্বর্র (New York 

State Department of Environmental Conservation, DEC) কবিের্ার এিং িাইম্বিি 

অোকের্ কাউদ্ধন্সম্বলর হকা-হচয়ার িাবসল হসম্বগাস িম্বলম্বের্, " থরব র্ খাি হিরক্ 

থর্গ নির্রক্ লক্ষ্য ক্রা, থবরশষ ক্রর হে সম্প্রদ্ায়গুথল গাথ়ে এবং ট্রারক্র দ্ষূণ দ্বারা অসিভারব 

প্রভাথবি  রয়রে, জর্স্বাস্থয রক্ষ্া এবং হশষ  ে নন্ত জীবর্ বা াঁচারর্ার সারি সারি থর্উইয়রক্নর 

উচ্চাথভলাষী গ্রীর্ াউস গযাস হ্রাস ক্রার লরক্ষ্য হ  ৌঁোরর্ার প্ররচষ্টারক্ অগ্রসর ক্ররব৷ থর্উ 

ইয়রক্নর থির্ ট্রান্সর ারিনশর্ প্রাইজ হপ্রাগ্রাি এির্ থবথর্রয়াগরক্ অগ্রাথধক্ার হদ্য় ো এির্ 

সিাধার্ বৃর্দ্ধ ক্ররব জা বজায় রাখা োয় এবং হেখারর্ হসগুথল সব হচরয় হবথশ প্ররয়াজর্, 

হসখারর্ হ  ৌঁরে হদ্রব। জলবায়ু  থরবিনরর্র থবরুরদ্ধ ল়োই ক্রার জর্য এবং NYSERDA-এর 



থির্ ট্রান্সর ারিনশর্ প্রাইজ হপ্রাগ্রারির িরিা উদ্ভাবর্ী সিাধার্গুথলর সারি সম্প্রদ্ারয়র স্বাস্থযরক্ 

সিি নর্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুরলর থস্থর অঙ্গীক্ারবদ্ধিার জর্য আথি িার প্রশংসা ক্থর।"  

  

 ািবলক সাবভনস কবিেম্বর্র (Public Service Commission) হচয়ারিোর্ রবর এি. 

দ্ধিদ্ধিয়ার্ িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন থির্ ট্রান্সর ারিনশর্ প্রাইরজর অি নায়র্ থেল  থরব ণ 

থবদু্যিায়র্ ক্থিশরর্র থবথর্রয়ারগর এক্টি গুরুত্ব ূণ ন উ াদ্ার্, ো থর্র্িি ক্রর হে সুথবধাবর্িি 

সম্প্রদ্ায়গুথল, োরা জলবায় ুসংক্রির প্রভাব ব র্ ক্রর, িারা সম্প্রদ্ায় ও উদ্ভাবক্রদ্র দ্বারা 

থচথিি হসরা  থরষ্কার ববদু্যথিক্  থরব র্ সিাধার্গুথল স্থা রর্র িাধযরি সরাসথর উ কৃ্ি  য়৷"  

  

লং আইলোন্ড  াওয়ার অিবরটির প্রধার্ বর্ি না ী কি নকিনা িিাস ফোলম্বকার্ িম্বলম্বের্, 

"(Long Island Power Authority, LIPA) লং আইলযান্ড এবং রক্ওরয়রজ থর্উ ইয়রক্নর থির্ 

ট্রান্সর ারিনশর্ প্রাইরজর জর্য ি থবল থদ্রি হ রর আর্র্িি, োর িরধয 10 থিথলয়র্ ডলার  ে নন্ত 

এক্টি গ্রযান্ড প্রাইজ ররয়রে৷ এই উদ্ভাবর্ী ধারণাগুথলর সাফলয উভয়ই ক্াব নর্ থর্গ নির্ হ্রাস 

ক্ররব এবং আিারদ্র অরু্ন্নি সম্প্রদ্ায়গুথলরি ভথবষযরির  থরষ্কার, ববদু্যথিক্  থরব রর্র 

অযারেসরক্ প্রসাথরি ক্ররব।"  

  

রাজে বসম্বর্ির হকবভর্  াকনার িম্বলম্বের্, "থির্ ট্রান্সর ারিনশর্ প্রাইজ হপ্রাগ্রাি থর্র্িি 

ক্ররব হে আিরা সুথবধাবর্িি এলাক্ায় বসবাসক্ারী আিারদ্র হভািদ্ািারদ্র জর্য এক্টি 

থর্রা দ্  থররবশ বিথর ক্রথে। সুথবধাবর্িি জর্রগাষ্ঠীরক্ অগ্রাথধক্ার হদ্ওয়ার জর্য আথি 

গভর্ নর হ াচুল এবং NYSERDA হক্ ধর্যবাদ্ জার্াই। আিরা রাজয জরু়ে সবার জর্য  থররবশগি 

র্যায়থবচার থর্র্িি ক্রার উরেরশয ক্াজ ক্রার জর্য এটি সটিক্ থদ্রক্ এক্টি  দ্রক্ষ্ ।"  

 

হেি বসম্বর্ির টিি হকম্বর্বড িম্বলম্বের্, "এই হপ্রাগ্রািটি রাজযবযা ী আরও থচন্তাশীল, 

 থররবশগিভারব-র্যাজয  থরব র্ িার্ বিথর ক্রার জর্য থর্উ ইয়রক্নর অঙ্গীক্াররর সারি 

সমূ্পণ নভারব সুথবর্যস্ত। এই ভথবষযিিুখী থচন্তাভাবর্াগুথলরক্ উি্সাথ ি ক্রার িাধযরি, আিরা 

হশষ  ে নন্ত এই  থরবিনর্টি হদ্খরি আগ্র ী সম্প্রদ্ায়গুথলর দ্বারা চাথলি স রোথগিািূলক্ 

সিাধার্গুথলরি থবথর্রয়াগ ক্রথে৷ আথি এই প্রক্ল্পগুথলরক্ অগ্রাথধক্ার হদ্ওয়ার জর্য গভর্ নর 

হ াচুল এবং NYSERDA-হক্ সাধুবাদ্ জার্াই, এবং থদ্বিীয়  ে নায় ক্ী থর্রয় আরস িা হদ্খার জর্য 

উনু্মখ৷  

  

বিধার্সভার সদসে িাইম্বকল ক়ু বসক িম্বলম্বের্, " থরব র্ খাি থর্উ ইয়ক্ন হেরির সিস্ত 

থর্গ নিরর্র প্রায় এক্ িৃিীয়াংরশর জর্য দ্ায়ী এবং আিারদ্র উচ্চাক্াঙ্খী থর্গ নির্ হ্রাস লক্ষ্য 

অজনরর্র জর্য আিারদ্র আরও  থররবশ-বান্ধব  থরব র্ খাি গর়ে হিালার অঙ্গীক্ার অবযা ি 

রাখরি  রব। থর্উ ইয়ক্ন থির্ ট্রান্সর ারিনশর্ প্রাইজ হপ্রাগ্রাি বায় ুদ্ষূণ ক্িারর্ার, থবদু্যিায়র্ 

বা়োরর্া, এবং ভথবষযরির  থরব ণ খাি গর়ে হিালার জর্য এক্টি সিথিি রাজয-বযা ী প্ররচষ্টার 

অংশ থ সারব ক্রিবধ নিার্ গথিশীলিার জর্য এক্টি দু্দ্নান্ত  াথিয়ার।"  

  

বিধার্সভার সদসে উইবলয়াি িোগম্বর্ম্বরবল িম্বলম্বের্, "গভর্ নর হ াচুল বায় ুদ্ষূণ ক্িারি, 

থবদু্যিায়র্ বা়োরি এবং  থররবশ বান্ধব  থরব র্ থবক্ল্পগুথল বা়োরি প্ররচষ্টার জর্য সিি নর্ 

প্রদ্শ নর্ অবযা ি হররখরের্৷ উদ্ভাবর্ী প্রক্ল্পগুথলর জর্য প্রথিদ্বর্িিা এবং প্রচার ক্রার জর্য 



হক্াম্পাথর্গুথলরক্ উি্সাথ ি ক্রা থর্উ ইয়ক্নবাসীরদ্র জলবায়ু হর্িৃত্ব এবং সম্প্রদ্ায় সুরক্ষ্া 

আইরর্র লক্ষ্যগুথলর থদ্রক্ সর্ক্রয়ভারব ক্াজ ক্ররি অংশ থর্রি হদ্য়।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন থির্ ট্রান্সর ারিনশর্ প্রাইজগুথল থর্উ ইয়ক্ন হেি থড ািনরিন্ট অফ  াবথলক্ সাথভনস 

এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি থড ািনরিন্ট অফ এর্ভায়রর্রিন্টাল ক্র্জাররভশরর্র সারি 

অংশীদ্াথররত্ব NYSERDA এর দ্বারা  থরচাথলি  য় এবং থর্উ ইয়ক্ন হেরির 701 থিথলয়র্ 

ডলাররর EV হিক্ হরথড হপ্রাগ্রারির অধীরর্ অি নায়র্ ক্রা  য়। এো়োও হপ্রাগ্রারি অংশীদ্াথরত্ব 

ক্রর, লং আইলযান্ড  াওয়ার অিথরটি (Long Island Power Authority, LIPA) লং আইলযারন্ড 10 

থিথলয়র্ ডলার  ে নন্ত এক্টি গ্রযান্ড প্রাইজ অবথধ অি নায়র্ প্রদ্ার্ ক্ররব।  

  

থর্উ ইয়রক্নর  থরব র্ খািরক্ ববদু্যথিক্ক্রণ ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেরির 1 থবথলয়র্ 

ডলাররর থবথর্রয়াগ থর্উ ইয়ক্ন হেরির বযা ক্ জলবায় ুও  থরচ্ছন্ন শর্ির  থরক্ল্পর্ার জর্য 

অিযন্ত গুরুত্ব ূণ ন।  থরচ্ছন্ন  থরব র্ উরদ্যাগরক্ ত্বরাথিি ক্রার জর্য িার বযা ক্ হক্ শরলর 

অংশ থ সারব, এটি ববদু্যথিক্ োর্বা রর্র অযারেস, প্রা যিা এবং অরু্ন্নি সম্প্রদ্ারয় 

বসবাসক্ারীরদ্র স , থর্উ ইয়ক্নবাসীরদ্র সুথবধার জর্য প্ররয়াজর্ীয়  থরক্ািারিা বৃর্দ্ধ ক্ররে, 

ক্াব নর্ থর্গ নির্ ক্থিরয়  থরষ্কার বািাস এবং স্বাস্থযক্র সম্প্রদ্ায় বিথর ক্রার িাধযরি।  

  

থির্টি প্রথিরোথগিার হক্ষ্ে এবং প্রিি  ে নারয়র  ুরস্কারপ্রািরদ্র সম্পরক্ন আরও জার্রি, 

হদ্খুর্ দ্য থর্উ ইয়ক্ন থির্ ট্রান্সর ারিনশর্ প্রাইজ ওরয়বসাইি।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির রাম্বের হর্িৃত্বকারী জলিায়়ু  বরকল্পর্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

থর্উ ইয়ক্ন হেরির জাথির হর্িৃত্বক্ারী জলবায়ুর ক্ি নসূচী  ল জাথির সব হচরয় হবথশ 

আক্রিণাত্মক্ জলবায়ু ও  থরচ্ছন্ন শর্ির উরদ্যাগ, ো সুশৃঙ্খল ও র্যােয  থরচ্ছন্ন শর্িরি 

উত্তররণর আহ্বার্ ক্রর ো চাক্থর বিথর ক্রর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি হক্াথভড-19 ি ািারী হিরক্ 

উদ্ধারলারভর সারি সারি এক্টি সবুজ অি নর্ীথিরক্ প্রথি ালর্ ক্রা অবযা ি রারখ। জলবায় ু

হর্িৃত্ব এবং জর্সিারজর সুরক্ষ্া আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর িাধযরি আইরর্র অন্তভুনি ক্রার  রর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর িরধয শূর্য-থর্গ নির্ 

থবদু্যৎশর্ির হক্ষ্রে িার বাধযিািূলক্ লক্ষ্য অজনরর্র  রি এথগরয় চরলরে, োর িরধয অন্তভুনি 

আরে 2030 এর িরধয 70 শিাংশ  ুর্র্ নবায়র্রোগয শর্ি উৎ াদ্র্ এবং অি নর্ীথি বযা ী ক্াব নর্ 

থর্রর ক্ষ্িা অজনর্ ক্রা। হেি জরু়ে 102টি থবশাল িাোর র্বায়র্রোগয ও থবিররণর প্রক্রল্প 33 

থবথলয়র্ ডলাররর হবথশ, থবর্ডং হিরক্ থর্গ নির্ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ ডলার, হস রশর্ির 

িাো বৃর্দ্ধ ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্ ডলার, থর্ি নল  থরব র্ উরদ্যারগর জর্য 1 থবথলয়র্ ডলাররর 

হবথশ, এবং NY গ্রীর্ বযাংক্-এর প্রথিশ্রুথিরি 1.6 থবথলয়র্ ডলাররর হবথশ স , এটি থর্ি নল 

জ্বালাথর্র িাো বৃর্দ্ধ ক্রার জর্য থর্উ ইয়রক্নর অভূি ূব ন থবথর্রয়ারগর সারি েুি  রয়রে৷ 

সর্িথলিভারব, এই থবথর্রয়াগগুথল 2020 সারল থর্উইয়রক্নর থর্ি নল জ্বালাথর্ খারি 158,000 এরও 

হবথশ চাক্থর, 2011 সাল হিরক্ থবিরণকৃ্ি হস র খারি 2,100 শিাংশ প্রবৃর্দ্ধ এবং 2035 সারলর 

িরধয 9,000 হিগাওয়াি অফরশার বায়ুশর্ি গর়ে হিালার প্রথিশ্রুথিরক্ সিি নর্ ক্রর৷ জলবায় ু

আইরর্র অধীরর্, থর্উ ইয়রক্ন এই অগ্রগথির উ র থভথত্ত ক্রর থর্ি নাণ ক্ররব এবং 2050 সারলর 

িরধয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নির্রক্ 1990 এর স্তর হিরক্ 85 শিাংশ ক্িারব, এবং থর্র্িি ক্ররব 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nycleantransportationprizes.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C588ca90cd3b24e8340d308d9d45fbdf7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774329949562733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HAVH9lbO90Euv7AJykp44uRwXqRJZ%2FVdinlpPq4bFQA%3D&reserved=0


হে  থরচ্ছন্ন শর্ির থবথর্রয়ারগর 40 শিাংশ হবথর্থফরির অন্তি 35 শিাংশ সুথবধাবর্িি 

সম্প্রদ্ায়গুথলরক্ হদ্ওয়া  রব, এবং চূ়োন্ত বযব ারক্ারীর শর্ির খরচ সাশ্রয় ক্রার িাধযরি 

অর্-সাইি শর্ি খরচ 185 টট্রথলয়র্ BTU ক্িারর্া, োরি 2025 সারলর শর্ির দ্ক্ষ্িার লরক্ষ্র 

উরেরশয অগ্রসর  ওয়া োয়।  
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