
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

র্তুর্ জলিায় ুস্মার্ন কবিউবর্টর্ প্রকম্বের জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর হরকর্ন সৃটিকারী 14 

বিবলয়র্ র্লার িরাে প্রদাম্বর্র হ াষণা  

  

বিউবর্বসপ্োবলটর্গুম্বলাম্বক সিুজ অিকাঠাম্বিা গ্র ণ করা, বগ্রর্ াউজ গোস কবিম্বয় 

আর্া, এিং ঝম্বের বিরুম্বে প্রবতম্বরাধ গম্বে হতালার উম্বদোগগুম্বলার হেম্বে সা ায্ে করার 

জর্ে লভে এয্ািতকাম্বলর সম্বি নাচ্চ প্বরিাণ ত বিল  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থিউথর্থিপ্যাথলটিগুরলারক্ জলবায় ুপ্থরবর্নর্ 

হিাক্ারবলায় প্দরেপ্ গ্র ণ ক্ররর্ িা ােয ক্রার জর্য জলবায় ুস্মািন ক্থিউথর্টি র্ থবল 

(Climate Smart Communities Grant) ক্ি নিূথির জর্য এখর্ হরক্র্ন িটৃিক্ারী 14 থিথলয়র্ র্লার 

বরাদ্দ ক্রা  রে। থগ্রর্ াউজ গযাি থর্গ নির্ ক্থিরয় আরর্ এবং জলবায় ুপ্থরবর্নরর্র িলিার্ 

প্রভাবগুরলার িারি িাথর্রয় হর্য়, হেির্ বর্যার ঝুুঁ থক্ ক্িারর্া, প্রাকৃ্থর্ক্ িথ ষু্ণর্া বদৃ্ধি ক্রা, এবং 

গুরুত্বপ্ূণ ন অবক্াঠারিা স্থার্ান্তর বা হরররাথিি ক্রা িম্পন্ন ক্রর, এির্ প্রক্ল্পগুরলার জর্য 

র্ থবল প্রদার্ ক্রা  রব।  

  

"িযাদ্ধি ও আইর্ার িরর্া  ূথণ নঝড় হিরক্ শুরু ক্রর বারিরলারর্ িার্ িুি উুঁিু  রয় রু্ষার জিা 

প্ে নন্ত, আিরা প্ররর্যক্ বের আিারদর আব াওয়ারক্ ক্রিশ িরি প্ে নারয় হেরর্ হদখথে, এবং 

জলবায় ুপ্থরবর্নরর্র প্রভাবগুরলা হিরক্ ক্থিউথর্টিগুরলারক্ িুরোর জর্য স্থার্ীয় 

প্ররিিাগুরলারর্ আিারদর ি ায়র্া ক্রার থবষয়টি অর্যন্ত গুরুত্বপ্ূণ ন," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "এই হরক্র্ন প্থরিাণ র্ থবল আিারদর প্থরবর্নর্শীল জলবায়ুর িরল তর্থর  ওয়া 

িযারলঞ্জগুরলা হিাক্ারবলায় িা িী প্দরেপ্ গ্র ণ ক্ররর্ স্থার্ীয় িরক্ারগুরলার েির্ায়র্ 

ক্ররব, এবং উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লেযিিূ  প্ূররণ িা ােয ক্রার প্াশাপ্াথশ অর্যার্য থিউথর্থিপ্যাথলটির 

জর্য অর্ুিরণ ক্রার িরর্া দৃিান্ত স্থাপ্র্ ক্ররব। থর্উ ইয়ক্ন আিারদর হেরি হদরশর-হর্রৃ্স্থার্ীয় 

জলবায় ুপ্ররিিাগুরলারর্ অবদার্ রাখার প্াশাপ্াথশ থর্উ ইয়ক্নবািীরদর জীবরর্ প্াি নক্য তর্থর 

ক্ররব এির্ গুরুত্বপ্ূণ ন উরদযাগগুরলারক্ ি ায়র্া প্রদার্ ক্রা অবযা র্ রাখরব।"  

  

2016 িারল প্রথর্টির্  ওয়া হেরির প্থররবশ িংরেণ থবভারগর (Department of 

Environmental Conservation, DEC) জলবায় ুস্মািন ক্থিউথর্টি র্ থবল ক্ি নিূথি এক্টি 50/50 

িযাথিং ক্ি নিূথি। এটি জলবায় ুস্মািন ক্থিউথর্টি  রয় উঠরর্ িরিি এবং থগ্রর্ াউজ গযাি থর্গ নির্ 

ক্িারর্া, বর্যার ঝুুঁ থক্ প্রশির্, এবং িরি থবরূপ্ আব াওয়া হিাক্ারবলার জর্য প্রস্তুথর্ থর্রর্ 

িা ােয ক্রার িাধ্যরি হেরির জলবায় ুপ্থরবর্নর্ িংক্রান্ত লেযগুরলা এথগরয় হর্রব এির্ 



প্রক্ল্পগুরলা বাস্তবায়র্ ক্ররর্ িরিি থিউথর্থিপ্যাথলটিগুরলারক্ ি ায়র্া প্রদার্ ক্রর িারক্। এই 

ক্ি নিূথি জলবায় ুহর্রৃ্ত্ব ও ক্থিউথর্টি িুরো আইর্ (Climate Leadership and Community 

Protection Act) িিি নর্ ক্রর, হে আইরর্ থর্উ ইয়রক্নর জর্য 2050 িারলর িরধ্য থগ্রর্ াউজ গযাি 

থর্গ নিরর্র প্থরিাণ 1990 িারলর স্তররর রু্লর্ায় 85 শর্াংশ ক্থিরয় আর্া আবশযক্ ক্রা  রয়রে। 

এই ক্ি নিূথি িাল ু ওয়ার প্র হিরক্, DEC স্থার্ীয় জলবায় ুপ্রশির্ ও অথভরোজর্ প্রক্ল্পগুরলার 

জর্য থিউথর্থিপ্যাথলটিগুরলারক্ 50 থিথলয়র্ র্লারররও হবথশ অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রররে। এই 

অর্ুদার্ ক্ি নিূথি িম্পরক্ন আররা র্িয DEC-এর ওরয়বিাইরি প্াওয়া োরব।  

  

প্বরম্বিে সংরেণ বিভাম্বগর কবিের্ার িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "িিল  ওয়া জলবায় ুস্মািন 

ক্থিউথর্টি ক্ি নিূথিগুরলা হেি জরুড় অিংখয থিউথর্থিপ্যাথলটিরক্ থগ্রর্ াউজ গযাি থর্গ নির্ 

ক্িারর্া এবং জলবায় ুপ্থরবর্নরর্র থবপ্জ্জর্ক্ প্রভাবগুরলা হিাক্ারবলায় র্ারদর ভূথিক্া প্ালর্ 

ক্ররর্ িা ােয ক্রররে। এই অথর্থরক্ত এবং এোবর্ ক্ারল বরাদ্দকৃ্র্ িরব নাচ্চ প্থরিারণর র্ থবল 

জলবায় ুথবষয়ক্ থবথভন্ন উরদযারগর িারি িাথর্রয় হর্ওয়ার জর্য ক্থিউথর্টিগুরলার প্ররয়াজর্ীয় 

িংস্থার্গুরলা প্রদার্ ক্ররর্ গভর্ নর হ াক্রলর গভীর অঙ্গীক্ারাবির্ার িরঙ্গ িংরোজর্ ক্ররর্ 

িা ােয ক্রার প্াশাপ্াথশ হদরশর িরধ্য থর্উ ইয়রক্নর িবরিরয় আগ্রািী জলবায় ুও থর্ি নল জ্বালাথর্ 

থবষয়ক্ উরদযাগ অবযা র্ রাখরর্ িা ােয ক্ররব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বর্র জ্বালাবর্ গম্বিষণা ও উন্নয়র্ কতৃনপ্ম্বের (Energy Research and 

Development Authority) হপ্রবসম্বর্ন্ট ও CEO হর্াবরর্ এি.  োবরস িম্বলর্, "এক্টি 

অথধ্ক্র্র িুস্থ ও আররা হবথশ শদ্ধক্তশালী থর্উ ইয়ক্ন গরড় হর্ালা স্থার্ীয় প্ে নারয় প্দরেপ্ গ্র ণ 

হিরক্ শুরু  রব, এবং জলবায় ুস্মািন ক্থিউথর্টি র্ থবল ক্ি নিূথি িম্প্রিাথরর্  রর্ হদরখ আিরা 

হরািাদ্ধির্। আিারদর হেি জরুড় ক্থিউথর্টিগুরলা জলবায় ুপ্থরবর্নরর্র প্রভাবগুরলা প্রশিরর্র 

প্রথর্ শদ্ধক্তশালী অঙ্গীক্ারাবির্া হদথখরয়রে, এবং এই বাড়থর্ র্ থবল আিারদর িবুজ ভথবষযর্ 

থর্ি নারণর জর্য এক্িরঙ্গ ক্াজ ক্রর োওয়ার এই িিরয় আররা হবথশ িংখযক্ স্থার্ীয় 

ক্থিউথর্টিরক্ এই ক্ারজ িম্পকৃ্ত  ওয়ার িুরোগ ক্রর থদরব।"  

  

প্রক্ল্প বাস্তবায়রর্র জর্য 50,000 র্লার হিরক্ 2 থিথলয়র্ র্লার প্ে নন্ত র্ থবল প্রদারর্র জর্য 12 

থিথলয়র্ র্লার লভয ররয়রে, হেিব প্রক্রল্পর িরধ্য িাক্রর্ প্ারর:  

• োর্বা রর্র অথর্ক্রান্ত িাইরলর (VMT) প্থরিাণ ক্িারর্া;  

• খাবাররর বজনয ক্িারর্া;  

• থিজ ও অর্যার্য শীর্লক্ারক্ িরঞ্জাি হিরক্  াইররাি্লুররা ক্াব নর্ থর্গ নির্ ক্িারর্া;  

• জলাভূথি ও প্লাবর্ভূথি িংস্কার বা িংরেরণর িাধ্যরি প্রাকৃ্থর্ক্ িথ ষু্ণর্া বদৃ্ধি ক্রা;   

• ভথবষযরর্র বর্যার ঝুুঁ থক্ ক্িারর্া, হেির্ গুরুত্বপ্ূণ ন অবক্াঠারিা স্থার্ান্তর বা হরররাথিি 

ক্রার িাধ্যরি; এবং  

• িরি থবরূপ্ আব াওয়ার জর্য প্রস্তুথর্ হর্ওয়া।  

  

হিইিারি, থগ্রর্ াউজ গযাি প্রশির্, জলবায় ুঅথভরোজর্, ও ভূথি বযব াররর হেরে জলবায় ু

স্মািন ক্থিউথর্টি িাটিনথিরক্শর্ প্াওয়ার 19টি িুথর্থদনি প্দরেরপ্র িারি িঙ্গথর্প্ূণ ন প্থরক্ল্পর্া, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html%23CSC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FWVdM0nFrd3Mou5O%2FHsOhSbTLB%2F3mdxw054ZJtXrnYs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html%23CSC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FWVdM0nFrd3Mou5O%2FHsOhSbTLB%2F3mdxw054ZJtXrnYs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Factions%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9KLoF2f3m5ONezPJT%2FZ1VwtoAjjouNXkjcPU0u6jQFk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Factions%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9KLoF2f3m5ONezPJT%2FZ1VwtoAjjouNXkjcPU0u6jQFk%3D&reserved=0


ইর্রভন্টথর, ও িূলযায়র্ প্রক্ল্পগুরলার জর্য 10,000 র্লার হিরক্ 200,000 র্লার প্ে নন্ত 

িাটিনথিরক্শর্ র্ থবল িরবরা  ক্রার জর্য 2 থিথলয়র্ র্লার প্ে নন্ত লভয ররয়রে।  

  

আরবদরর্র হশষ িিয় 29 জলুাই, 2022 র্াথরখ থবক্াল 4িা। অর্ুদারর্র এই িাম্প্রথর্ক্ রাউরির 

জর্য আরবদর্ ক্ররর্ থর্উ ইয়ক্ন হেরির ক্র্রিাথলরর্রির্ িাদ্ধিং অযাথপ্লরক্শরর্ 

(Consolidated Funding Application, CFA) োর্, হেটি অর্লাইরর্ এখারর্ প্াওয়া োরব: 

https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/  

  

এিব অর্ুদার্ স্থার্ীয় জলবায় ুপ্দরেরপ্ ক্থিউথর্টির িম্পকৃ্তর্ার হেরে ি ায়র্ার জর্য এক্টি 

ব ৃত্তর ক্ি নিূথির অংশ। বর্নিারর্ 356টি থর্বথির্ জলবায় ুস্মািন ক্থিউথর্টি ররয়রে হেগুরলা 9.4 

থিথলয়রর্রও হবথশ থর্উ ইয়ক্নবািীর প্রথর্থর্থধ্ত্ব ক্রর। এক্টি থর্বথির্ ক্থিউথর্টি থ রিরব 

থবরবথির্  ওয়ার জর্য থিউথর্থিপ্যাথলটিগুরলা 10টি প্রথর্শ্রুথর্ অন্তভুনক্ত ররয়রে এির্ এক্টি 

আর্ুিাথর্ক্ অঙ্গীক্ার প্াশ ক্রার িাধ্যরি জলবায় ুপ্থরবর্নর্ হিাক্ারবলায় প্দরেপ্ গ্র ণ ক্ররর্ 

অঙ্গীক্ার ক্রররে। 2014 িাল হিরক্, 90টিরও হবথশ থিউথর্থিপ্যাথলটি ির্দপ্রাপ্ত জলবায় ুস্মািন 

ক্থিউথর্টি থ রিরব থবরবথির্  ওয়ার জর্য ক্রঠার প্ে নারলাির্া প্রদ্ধক্রয়া িম্পন্ন ক্রররে। এিব 

ির্দপ্রাপ্ত ক্থিউথর্টি স্থার্ীয় প্ে নারয় জলবায় ুপ্থরবর্নর্ প্রশির্ ক্রর এবং এর িারি িাথর্রয় হর্য় 

এির্ প্দরেপ্গুরলা িম্পূণ ন ক্রা ও র্থিবি ক্রার জর্য র্ারদর অঙ্গীক্াররক্ োথড়রয় হগরে। এই 

িাটিনথিরক্শর্ হপ্রাগ্রাি িম্পরক্ন আররা র্িয অর্লাইরর্ প্াওয়া োরব: 

https://climatesmart.ny.gov/  

  

আজ িগাটিনরজ আরয়াদ্ধজর্ এক্টি অর্ুিারর্, এক্টি হরাঞ্জ ির্দপ্রাপ্ত জলবায় ুস্মািন ক্থিউথর্টি, 

DEC-এর ক্থিশর্ার হিরগাি 2021 িারল এক্টি উদ্ভাবর্িূলক্ প্রক্রল্পর জর্য অর্ুদার্ প্রদারর্র 

উপ্লেয উদোপ্র্ ক্ররর্ হেটি থেল িাধ্ারণভারব বযবহৃর্ হেিব হরথিজাররন্ট শদ্ধক্তশালী 

থগ্রর্ াউজ গযাি থ রিরব ক্াজ ক্রর হিগুরলার থবক্ল্প বযব ার িিি নরর্র জর্য অর্দুার্ 

র্ থবরলর প্রিি বযব ার। DEC এই িাউর্রক্ থক্ওয়াথর্জ আইি এররর্ারর্ (Kiwanis Ice Arena) 

প্ুররারর্া  রয় োওয়া এক্টি থিলাররক্ অযারিাথর্য়া-থভথত্তক্ হরথিজাররন্ট বযব ার ক্রর এির্ 

এক্টি র্রু্র্, অথধ্ক্র্র ক্ি নদে থিলার থদরয় প্রথর্স্থাপ্র্ ক্ররর্ িা ােয ক্রার জর্য 269,000 

র্লারররও হবথশ প্রদার্ ক্রররে, এই র্রু্র্ থিলার বযব াররর িরল বেরর 5,000 হিটরক্ ির্ ক্াব নর্ 

র্াইঅক্সাইরর্র িিরু্লয থর্গ নির্ ক্রি আিরব৷ থর্উ ইয়ক্ন হেি হেিব থবথভন্ন উপ্ারয় 

প্রক্ল্পগুরলার িরধ্য থগ্রর্ াউজ গযাি থর্গ নির্ ক্থিরয় আর্া ও জলবায় ুিথ ষু্ণর্ার থবষয়টি 

এক্ীভূর্ ক্ররে হি িম্পরক্ন আররা র্িয জার্রর্ ক্থিশর্ার হিরগাি আজ থর্উ ইয়ক্ন হেরির 

ক্লাইরিি অযাক্শর্ ক্াউদ্ধিরলর (Climate Action Council) িূড়ান্ত শুর্াথর্র আরগ িাইিটি  ুরর 

হদরখরের্, হে শুর্াথর্ আজ রারর্ থপ্ক্থস্করল অর্ুটির্  রর্ োরে।   

  

জলবায় ুস্মািন ক্থিউথর্টি র্ থবল ক্ি নিূথিগুরলা হেরির প্থররবশ িুরো র্ থবল (Environmental 

Protection Fund) দ্বারা িিথি নর্। 2022-23 অি নবেররর হেি বারজরির প্থররবশ থবষয়ক্ 

অরর্ক্গুরলা থবজরয়র িরধ্য, গভর্ নর হ াক্ল EPF 300 থিথলয়র্ র্লার হিরক্ বদৃ্ধি ক্রর 400 

থিথলয়র্ র্লারর উন্নীর্ ক্ররর্ িিল  রয়রের্, ো এই ক্ি নিূথির ইথর্ ারি এোবর্ ক্ারলর 

িরব নাচ্চ প্থরিাণ র্ থবল এবং এর িরধ্য জলবায় ুস্মািন ক্থিউথর্টি প্রক্ল্পগুরলার জর্য র্ থবরলর 

প্থরিাণ 4.7 থিথলয়র্ র্লার বদৃ্ধি হপ্রয় িব নরিাি 15 থিথলয়র্ র্লারর উন্নীর্  রয়রে। EPF জলবায় ু

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.cio.ny.gov%2Fapps%2Fcfa%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SL1qvW2mDAFa9wFQHs9s2fLd%2B6%2BQUBIlgY32FaXcxjI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qf3b%2BbXvfrkDe6TUqx0vLMnnuqiCHX3%2BJOekYsLV%2BF8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F125299.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8dOKscsF4tPdBTwggjtwjGHTEiB3%2FLL6tTN1PhxltV4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA0MjIuNTY4NDA3MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5nb3Zlcm5vci5ueS5nb3YvbmV3cy9nb3Zlcm5vci1ob2NodWwtYW5ub3VuY2VzLWhpZ2hsaWdodHMtaGlzdG9yaWMtZnktMjAyMy1uZXcteW9yay1zdGF0ZS1idWRnZXQifQ.lyCUW5v7dkLpMnz67ISYMcXYcNyObtW54mADr_kDDVc%2Fs%2F953640023%2Fbr%2F130252545999-l&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zxyaKP5CMeVLSG95q%2B0Sb70w9wSK8vma69815Lq2B7g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA0MjIuNTY4NDA3MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5nb3Zlcm5vci5ueS5nb3YvbmV3cy9nb3Zlcm5vci1ob2NodWwtYW5ub3VuY2VzLWhpZ2hsaWdodHMtaGlzdG9yaWMtZnktMjAyMy1uZXcteW9yay1zdGF0ZS1idWRnZXQifQ.lyCUW5v7dkLpMnz67ISYMcXYcNyObtW54mADr_kDDVc%2Fs%2F953640023%2Fbr%2F130252545999-l&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zxyaKP5CMeVLSG95q%2B0Sb70w9wSK8vma69815Lq2B7g%3D&reserved=0


প্থরবর্নর্ প্রশির্ ও অথভরোজরর্র প্ররিিাগুরলারর্ ি ায়র্া ক্রর, হিক্িই কৃ্থষর প্রিাররর জর্য 

কৃ্থষ িম্পরদর উন্নয়র্ ক্রর, আিারদর প্াথর্র উৎিগুরলা িংরেণ ক্রর, িংরেরণর প্ররিিাগুরলা 

এথগরয় হর্য়, এবং থর্উ ইয়ক্নবািীরদর জর্য থিত্তথবরর্াদরর্র িুরোগ-িুথবধ্া প্রদার্ ক্রর।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বর্র রাম্বের হর্তৃত্বকারী জলিায় ুপ্বরকের্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

থর্উ ইয়ক্ন হেরির জাথর্র হর্রৃ্ত্বক্ারী জলবায়ুর ক্ি নিূিী  ল জাথর্র িব হিরয় হবথশ 

আক্রিণাত্মক্ জলবায় ুও প্থরেন্ন শদ্ধক্তর উরদযাগ, ো িুশঙৃ্খল ও র্যােযভারব প্থরেন্ন শদ্ধক্তরর্ 

উত্তররণর আহ্বার্ ক্রর ো িাক্থর তর্থর ক্রর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি হক্াথভর্-19 ি ািারী হিরক্ 

উিারলারভর িারি িারি এক্টি িবজু অি নর্ীথর্রক্ প্রথর্প্ালর্ ক্রা অবযা র্ রারখ।  

  

জলবায় ুহর্রৃ্ত্ব এবং জর্িিারজর িুরো আইর্ (Climate Leadership and Community 

Protection Act) এর িাধ্যরি আইরর্র অন্তভুনক্ত ক্রার প্রর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর িরধ্য শূর্য-

থর্গ নির্ থবদযুৎশদ্ধক্তর হেরে র্ার বাধ্যর্ািূলক্ লেয অজনরর্র প্রি এথগরয় িরলরে, োর িরধ্য 

অন্তভুনক্ত আরে 2030 এর িরধ্য 70 শর্াংশ প্ুর্র্ নবায়র্রোগয শদ্ধক্ত উৎপ্াদর্ এবং অি নর্ীথর্ বযাপ্ী 

ক্াব নর্ থর্ররপ্ের্া অজনর্ ক্রা। হেি জরুড় 102টি থবশাল িাোর র্বায়র্রোগয ও থবর্ররণর 

প্রক্রল্প 33 থবথলয়র্ র্লাররর হবথশ, ভবর্গুথল হিরক্ থর্গ নির্ হ্রাি ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ র্লার, 

হিৌরশদ্ধক্তর িাো বদৃ্ধি ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্ র্লার, প্থরেন্ন প্থরব র্ উরদযারগর জর্য 1 

থবথলয়র্ র্লাররর হবথশ, এবং NY গ্রীর্ বযাংক্ এর প্রথর্শ্রুথর্রর্ 1.6 থবথলয়র্ র্লাররর হবথশ ি , 

এটি প্থরেন্ন শদ্ধক্ত বদৃ্ধি ক্রার জর্য থর্উ ইয়রক্নর অভূর্প্ূব ন থবথর্রয়ারগর উপ্র থভথত্ত ক্রর গরড় 

হর্ারল৷ িদ্ধিথলর্ভারব, এই থবথর্রয়াগগুথল 2020 িারল থর্উইয়রক্নর থর্ি নল জ্বালাথর্ খারর্ 158,000 

এরও হবথশ িাক্থর, 2011 িাল হিরক্ থবর্রণকৃ্র্ হিৌর খারর্ 2,100 শর্াংশ প্রবদৃ্ধি এবং 2035 

িারলর িরধ্য 9,000 হিগাওয়াি অিরশার বায়ুশদ্ধক্ত গরড় হর্ালার প্রথর্শ্রুথর্রক্ িিি নর্ ক্রর৷  

  

জলবায় ুআইরর্র অধ্ীরর্, থর্উ ইয়রক্ন এই অগ্রগথর্র উপ্র থভথত্ত ক্রর থর্ি নাণ ক্ররব এবং 2050 

িারলর িরধ্য থগ্রর্ াউি গযাি থর্গ নির্রক্ 1990 এর স্তর হিরক্ 85 শর্াংশ ক্িারব, এবং থর্দ্ধির্ 

ক্ররব হে প্থরেন্ন শদ্ধক্তর থবথর্রয়ারগর 40 শর্াংশ হবথর্থিরির অন্তর্ 35 শর্াংশ িুথবধ্াবদ্ধির্ 

িম্প্রদায়গুথলরক্ হদওয়া  রব, এবং িূড়ান্ত বযব ারক্ারীর শদ্ধক্তর খরি িাশ্রয় ক্রার িাধ্যরি অর্-

িাইি শদ্ধক্ত খরি 185 টরথলয়র্ BTU ক্িারর্া, োরর্ 2025 িারলর শদ্ধক্তর দের্ার লরের উরদ্দরশয 

অগ্রির  ওয়া োয়।  

  

###  
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