
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ হে হেট 100 প্রত্েবিত্ 'জলিাি ুস্মাটন' সম্প্রদাি পার 

কম্বরম্বে  

  

স্থার্ীিভাম্বি পবরচাবলত্ উম্বদোগসমূ  বর্উ ইিম্বকনর জলিাি ুহর্তৃ্ত্ব ও সম্প্রদাি সুরক্ষার 

আইম্বর্র হদম্বের েীষ নস্থার্ীি লক্ষে সমি নর্ কম্বর োম্বে  

  

ভিম্বর্র বিদেুত্াির্ িৃদ্ধি করম্বত্ এিং কাি নর্ বর্িঃসরণ হ্রাস করম্বত্ সা ােে করার জর্ে 

জলিাি ুিান্ধি িাবির ত্ বিম্বলর পবরচালর্াকারী বর্ি নাবচত্  

  

প্রত্েবিত্ জলিাি ুস্মাটন সম্প্রদািসমূম্ব র মার্বচত্র উপলভে এখাম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে 100টির হেথি থর্উ ইয়ক্ন সম্প্রদায় এখর্ 

জলোয় ুস্মািন সম্প্রদায় (Climate Smart Communities, CSC) থ কসকে প্রত্যথয়ত্  কয়কে, জলোয়ু 

পথরেত্নকর্র ফকল সৃষ্ট অি ননর্থত্ক্, সামাজজক্, এেং পথরকেিগত্ সমসযা সমাধাকর্ স্থার্ীয় প্রকেষ্টার 

সমি নকর্ ত্াকদর ক্াকজর জর্য। জলোয় ুসপ্তা  (Climate Week) উদোপকর্র সময় হ াথষত্ 

থমউথর্থসপযাল জলোয় ুমাইলফলকক্র সাকি থেকলা আোথসক্ থেদুযত্ায়র্ ও ক্াে নর্ থর্িঃসরণ 

হ্রাকসর জর্য ভাকলা খের, হেক তু্ ক্থমউথর্টি থপ্রজাকভনির্ ক্কপ নাকরির্কক্ (Community 

Preservation Corporation, CPC) গভর্ নর হ াক্কলর 250 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর জলোয়ু 

োন্ধে োথির ত্ থেল (Climate Friendly Homes Fund, CFHF) পথরোলর্ার জর্য থর্ে নাথেত্ ক্রা 

 কয়কে। উভয় উকদযাগই হেকির হদকির িীষ নস্থার্ীয় জলোয় ুহর্তৃ্ত্ব ও সম্প্রদায় সুরক্ষার 

আইকর্র (Climate Leadership and Community Protection Act) সফল োস্তোয়কর্ অেদার্ 

রাখকত্ সা ােয ক্রকে।  

  

"এই জলোয় ুসপ্তাক , আমরা হিক্সই োথি তত্থর এেং হেিেযাপী জলোয় ুোন্ধে সম্প্রদায় গঠকর্ 

থর্উ ইয়কক্নর উকেখকোগয অগ্রগথত্ উদোপর্ ক্রথে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "জলোয়ু স্মািন 

সম্প্রদায় ক্ম নসূথে এেং আমাকদর জলোয় ুোন্ধে োথির ত্ থেকলর মকত্া উকদযাকগর ক্লযাকণ, 

পুকরা থর্উ ইয়কক্নর সম্প্রদায়সমূ  পথরকেি রক্ষাকি ন এেং ত্াকদর থর্কজর অঞ্চকলর জলোয়ু সঙ্কি 

সামাল থদকত্ পদকক্ষপ থর্কে। আমার প্রিাসর্ হেকির জলোয় ুপ্রভাে হ্রাস ক্রকত্ সমূ্পণ ন 

অঙ্গীক্ারেদ্ধ, এেং আমরা থর্উ ইয়ক্নোসীকদর জর্য এক্টি থর্রাপদ ও হিক্সই ভথেষযৎ থর্জিত্ 

ক্রকত্ মুখয থেথর্কয়াগ ও সংস্থার্ েযে ার ক্কর োকো।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FClimate_Smart_Communities_Sept_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177558139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CgBmFx7gK6iwPNWGAy0vcZXoqo%2FMfen1Pw%2BVj0mUETc%3D&reserved=0


"আজকক্ েখর্ আমরা জলোয়ু সপ্তা  শুরু ক্রকত্ োজে, ত্খর্ আমরা 11টি র্তু্র্ জলোয়ু স্মািন 

সম্প্রদায়সমূক র আখযা হদওয়া এেং জলোয় ুোন্ধে োথির ত্ থেল শুরু ক্রার মাধযকম আমাকদর 

আগ্রাসী জলোয় ুএকজন্ডার লক্ষয অজনকর্ আকরা ক্কয়ক্ ধাপ অগ্রসর  লাম," হলফম্বটর্োন্ট 

গভর্ নর হেলগাম্বো িম্বলর্। "আথম এমর্ এক্টি প্রিাসকর্র অংি  কত্ হপকর অত্যন্ত গথে নত্ 

হেটি জলোয় ুপথরেত্নকর্র প্রভােকক্ গুরুত্ব হদয় এেং সেথক্েু টঠক্ ক্রকত্ উকেখকোগয পদকক্ষপ 

গ্র ণ ক্রকে।"  

  

100ত্ম জলিাি ুস্মাটন সম্প্রদাি  

  

2009 সাকল স্থাথপত্ ইন্টারএকজজি জলোয় ুস্মািন সম্প্রদায় ক্ম নসূথে স্থার্ীয় সরক্ারসমূ কক্ 

স্থার্ীয়ভাকে োথলত্ জলোয় ুপদকক্ষপ গ্র কণর জর্য থর্কদনির্া ও ক্াথরগথর সমি নর্ প্রদার্ ক্কর। 

এক্টি জলোয় ুস্মািন সম্প্রদায়  কয় উঠার প্রিম ধাপ  কলা থর্িঃসরণ হ্রাস ক্রা এেং জলোয়ু 

পথরেত্নকর্র সাকি অথভকোজর্ ক্রার প্রথত্জ্ঞা ক্কর থর্েন্ধর্ ক্রা। এখর্ পে নন্ত 364টি স্থার্ীয় 

সরক্ার, োরা 9.4 থমথলয়কর্র হেথি থর্উ ইয়ক্নোসীর প্রথত্থর্থধত্ব ক্কর, জলোয় ুস্মািন সম্প্রদাকয়র 

প্রথত্জ্ঞা গ্র ণ ক্করকে। জলোয়ু পদকক্ষপ গ্র ণক্ারী সম্প্রদায়সমূক র অজনর্ র্থিভুক্ত ও 

উদোপর্ ক্রকত্ 2014 সাকল এক্টি প্রত্যয়র্ ক্ম নসূথে শুরু ক্রা  য় এেং সে নকিষ রাউকন্ডর 11টি 

র্তু্র্ সম্প্রদাকয়র সংকোজকর্র ফকল থর্উ ইয়কক্নর হমাি প্রত্যথয়ত্ জলোয়ু স্মািন সম্প্রদাকয়র 

সংখযা  য় 105, োর মকধয র্য়টি হরৌপয এেং 96টি হরাঞ্জ প্রত্যথয়ত্ অংিগ্র ণক্ারী 

থমউথর্থসপযাথলটি রকয়কে।  

  

এর্ভািরর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ বেপাটনম্বমম্বন্টর (Department of Environmental 

Conservation, DEC) কবমের্ার এিং জলিাি ুপদম্বক্ষপ পবরষম্বদর (Climate Action 

Council) স প্রধার্ িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "জলোয় ুস্মািন সম্প্রদায় ক্ম নসূথের এই 

উকেখকোগয মাইলফলক্টি স্থার্ীয় সরক্ারগুথলর ত্াকদর সম্প্রদাকয়র থস্থথত্স্থাপক্ত্া েৃজদ্ধ ক্রার 

জর্য এেং জলোয় ুপথরেত্নকর্র প্রভাকের ঝুুঁ থক্ ও দুে নলত্া হ্রাস ক্রার প্রথত্ ত্াকদর প্রথত্শ্রুথত্ 

প্রদি নর্ ক্কর। েজনয হ্রাস, িজক্ত সঞ্চয় এেং থর্িঃসরণমুক্ত পথরে র্ থেক্ল্প েৃজদ্ধ ক্রার 

পদকক্ষপসমূ   কলা এমর্ থক্েু উপায় োর দ্বারা আমাকদর স্থার্ীয় অংিীদারগণ সরক্াকরর 

হভত্কর এেং োথসন্দারা োকত্ জলোয় ুপথরেত্নকর্র জর্য দায়ী থেষয়গুথলর অকর্ক্গুথল হ্রাস 

ক্রকত্ সা ােয ক্রকত্ পাকর এই উভয় হক্ষকে আকরা হিক্সই  ওয়ার প্রোর ক্কর। DEC 105টি 

সম্প্রদাকয়র সক্লকক্ অথভর্ন্দর্ জার্াকে এেং আমরা পুকরা হেকি এই উকদযাগসমূ কক্ সমি নর্ 

ক্রার জর্য উনু্মখ।"  

  

বর্উ ইিকন হেম্বটর এর্াদ্ধজন বরসাচন ও হেম্বভলপম্বমন্ট কতৃ্নপম্বক্ষর (New York State 

Energy Research and Development Authority, NYSERDA) হপ্রবসম্বেন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী 

কম নকত্না এিং জলিাি ুপদম্বক্ষপ পবরষম্বদর স প্রধার্ হোবরর্ এম.  োবরস িম্বলর্, 

"জলোয় ুপথরেত্নর্ সমাধাকর্ আমাকদর পদকক্ষপ  কত্  কে অেিযই হেিেযাপী োথসন্দাকদর ও 

সম্প্রদায়সমূক র স কোথগত্ায়, এেং ত্াই আথম আমাকদর সেকিকক্ র্তু্র্ হেই সম্প্রদায়গুথল 

এখর্ পদকক্ষপ গ্র ণ ক্রার এেং "জলোয় ুস্মািন"  কয় উঠার থসদ্ধান্ত গ্র ণ ক্করকে আথম ত্াকদর 

প্রিংসা ক্রথে। এই পদকক্ষপগুথল আকরা হেথি থর্উ ইয়ক্নোসীর জর্য িজক্ত দক্ষ োসা প্রদাকর্ 



গভর্ নর হ াক্কলর েলমার্ প্রকেষ্টাসমূক র সাকি থমকল এখর্ এেং সুদরূ ভথেষযকত্ও থর্উ ইয়কক্নর 

এলাক্াসমূক র প্রাকণােলত্া ও স্বাস্থয থর্জিত্ ক্রকে।"  

জলোয় ুস্মািন সম্প্রদায় প্রত্যয়র্ অজনর্ ক্রার জর্য, সম্প্রদায়সমূ  এমর্ পথরক্ল্পর্া ও োস্তোয়র্ 

পদকক্ষপ দ্বারা পকয়ন্ট জমা ক্কর ো থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ হ্রাস ক্কর এেং জলোয়ু 

পথরেত্নকর্র খারাপ  কত্ িাক্া প্রভাকের প্রথত্ সম্প্রদাকয়র থস্থথত্স্থাপক্ত্া েৃজদ্ধ ক্কর। সম্প্রথত্, 

11টি স্থার্ীয় সরক্ার হেকির তৃ্ত্ীয় হক্ায়ািনার রাউন্ড পে নাকলাের্ার সময় হর্ত্া থ কসকে 

র্তু্র্ভাকে স্বীকৃ্ত্  ওয়ার থর্ণ নায়ক্ সফলভাকে পূরণ ক্রকত্ হপকরকে:  

  

 ােসর্ ভোবল  

• রঙ্কসথভল গ্রাম (ওকয়েকেোর ক্াউথন্ট)  

• র্ি ন সাকলম িাউর্ (ওকয়েকেোর ক্াউথন্ট)  

• হপল যাম গ্রাম (ওকয়েকেোর ক্াউথন্ট)  

• থিকজন্ট ভযাথল িাউর্ (ডাকেস ক্াউথন্ট)  

সাউদার্ ন টটিার  

• থর্উ থলসের্ িাউর্ (ওিকসকগা ক্াউথন্ট)  

• হিমাং ক্াউথন্ট  

র্ি ন কাবি  

• হলক্ িযাথসড গ্রাম (একসক্স ক্াউথন্ট)  

বফঙ্গার হলকস  

• হজকর্ভা িাউর্ (অন্টাথরও ক্াউথন্ট)  

• থপিসকফাডন িাউর্ (মর্করা ক্াউথন্ট)  

ওম্বিোর্ ন বর্উ ইিকন  

• লযার্কক্োর গ্রাম (ইথর ক্াউথন্ট)  

• র্ি ন হিার্াওয়ান্ডা থসটি (র্ায়াগ্রা ক্াউথন্ট)  

  

11টি র্তু্র্ প্রত্যথয়ত্ সম্প্রদাকয়র পািাপাথি, োরটি স্থার্ীয় সরক্ার সম্প্রদাকয়র জলোয়ু 

পদকক্ষকপর প্রথত্ ত্াকদর প্রথত্শ্রুথত্ অেযা ত্ হরকখকে এেং জলোয় ুপথরেত্নর্ প্রিমর্ ও এর 

সাকি অথভকোজকর্র জর্য অথত্থরক্ত পদকক্ষপ সমূ্পণ ন ক্কর পুর্রায় প্রত্যথয়ত্  কয়কে: োকফকলা 

থসটি (প্রিম 2019 সাকল প্রত্যথয়ত্), মযাথডসর্ ক্াউথন্ট (প্রিম 2017 সাকল প্রত্যথয়ত্), মামাকরাকর্ক্ 

িাউর্ (প্রিম 2016 সাকল প্রত্যথয়ত্), এেং হরাজেুং িাউর্ (প্রিম 2022 সাকলর মােন মাকস 

প্রত্যথয়ত্)।  

  

2014 সাকল এর সূের্ালগ্ন হিকক্, জলোয় ুস্মািন সম্প্রদায় প্রত্যয়র্ ক্ম নসূথে স্থার্ীয় সরক্ারগুথলকক্ 

এমর্ স্থার্ীয় জলোয় ুপদকক্ষকপর পথরক্ল্পর্া ও োস্তোয়কর্র সক্ষমত্া গঠকর্ প্রকয়াজর্ীয় 

 াথত্য়ার, ক্াথরগথর স ায়ত্া ও সংস্থার্ প্রদার্ ক্করকে ো সম্প্রদায়কক্ জথিত্ ক্কর এেং থর্উ 

ইয়ক্ন হেকি এক্টি েথধ নষু্ণ সেুজ অি নর্ীথত্ সমি নর্ ক্কর। জলোয় ুস্মািন সম্প্রদায় ক্ম নসূথে প্রদত্ত 



হেমওয়াক্নটি স্থার্ীয় সরক্ারসমূ কক্ জলোয় ুপথরেত্নকর্র থেরুকদ্ধ হক্টি রূপান্তরমূলক্ 

পদকক্ষপ গ্র কণ এেং এক্ক্ লকক্ষযর প্রথত্ সামথগ্রক্ভাকে ক্াজ ক্রকত্ িাক্া সম্প্রদায়সমূক র 

এক্টি হর্িওয়াক্ন গঠর্ ক্কর। এর আকগ এই েেকর জলোয় ুস্মািন সম্প্রদায় সমন্বয়ক্ (Climate 

Smart Communities Coordinator) উকদযাকগর সূের্া স্থার্ীয় সরক্ারগুথলকক্ প্রত্যয়র্ পাওয়ার 

জর্য জলোয় ুপ্রিমর্ ও অথভকোজর্ পদকক্ষপ সমূ্পণ ন ক্রার জর্য সরাসথর ক্াথরগথর স ায়ত্া 

প্রদার্ ক্কর। DEC-র জলোয়ু স্মািন সম্প্রদায় অর্ুদার্ ক্ম নসূথে এোিাও থমউথর্থসপযাথলটিগুথলকক্ 

50/50 প্রথত্কোথগত্ামূলক্ অর্ুদার্ ত্ থেল থদকয় সমি নর্ ক্কর ো প্রত্যয়র্ পদকক্ষপ সমূ্পণ ন 

ক্রকত্ এেং থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ হ্রাস ক্কর ও েরম আে াওয়ার প্রথত্ থস্থথত্স্থাপক্ত্া গঠর্ 

ক্কর এমর্ প্রক্কল্পর োস্তোয়কর্ সা ােয ক্কর।  

  

সক্ল প্রত্যথয়ত্ জলোয় ুস্মািন সম্প্রদায় দ্বারা হিষ ক্রা ক্ম নক্াকের পূণ ন ত্াথলক্া হদখকত্, থভজজি 

ক্রুর্: https://climatesmart.ny.gov/actions-certification/participating-communities/  

  

জলোয় ুস্মািন সম্প্রদায়সমূক র প্রত্যয়র্ ক্ম নসূথে সম্পকক্ন আকরা ত্িয জার্কত্, থভজজি ক্রুর্: 

https://climatesmart.ny.gov/actions-certification/why-become-certified/  

  

এক্জর্ জলোয় ুস্মািন সম্প্রদাকয়র সমন্বয়কক্র সাকি হোগাকোগ ক্রকত্, থভজজি ক্রুর্: 

https://climatesmart.ny.gov/support/csc-coordinators/  

  

জলোয় ুস্মািন সম্প্রদায়সমূক র ক্ম নসূথের সাকি সংথিষ্ট DEC-অি নাথয়ত্ ক্ম নসূথেসমূ  সম্পকক্ন 

আকরা ত্কিযর জর্য, থভজজি ক্রুর্: https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html  

  

জলিাি ুিান্ধি িাবি  

  

জলোয় ুোন্ধে োথি ত্ থেল  কলা ভেকর্র থর্িঃসরণ হ্রাস ক্রকত্ এেং 2030 সাকলর মকধয দুই 

থমথলয়র্ জলোয়-ুোন্ধে, থেদুযত্াথয়ত্, ো থেদুযত্ায়কর্র জর্য প্রস্তুত্ োথি স্থাপর্ ক্রকত্ গভর্ নর 

হ াক্কলর হক্ৌিকলর এক্টি অংি। থর্উ ইয়ক্নথভথত্তক্ এক্টি িীষ নস্থার্ীয় অলাভজর্ক্ আোসর্ ও 

সম্প্রদায় পুর্রুজ্জীেকর্র ফাইর্যাি হক্াম্পাথর্, ক্থমউথর্টি থপ্রজাকভনির্ ক্কপ নাকরির্কক্ এই 

েেকরর শুরুর থদকক্ প্রক্াি ক্রা ত্ থেল উপলভযত্ার হর্াটিকির মাধযকম এই ক্ম নসূথে পথরোলর্া 

ক্রার জর্য থর্ে নাথেত্ ক্রা  কয়কে।  

  

ক্ম নসূথেটির প্রভাে এেং থেস্তৃ্থত্ সকে নাচ্চ ক্রার জর্য, CPC সমমর্া সেুজ ঋণদার্ক্ারী প্রথত্ষ্ঠার্, 

সম্প্রদায় থেক্াকির আথি নক্ প্রথত্ষ্ঠার্সমূ  (Community Development Financial Institutions), 

এেং অর্যার্য সম্প্রদায়থভথত্তক্ অলাভজর্ক্ সংগঠকর্র সাকি অংিীদাথরত্ব ক্রকে োকত্ পুকরা 

হেকি ভের্ হরকরাথফি ক্রার সুকোগ সর্াক্ত ও োোই ক্রার ক্াজ এক্কে ক্রকত্ পাকর। 

ঋণদার্ক্ারী প্রথত্ষ্ঠাকর্র মকধয িাক্কে হলাক্যাল ইথর্থিকয়টিভস সাকপািন ক্কপ নাকরির্ (Local 

Initiatives Support Corporation. LISC), এন্টারপ্রাইজ ক্থমউথর্টি পািনর্ারসমূ  (Enterprise 

Community Partners) এেং ইর্ক্্লুথসভ প্রসপাথরটি ক্যাথপিাল (Inclusive Prosperity Capital)। 

পািাপাথি, পুকরা হেকির স্থার্ীয় সম্প্রদায়থভথত্তক্ সংগঠর্সমূ  ক্ম নসূথের জর্য আউিথরে ও 

উৎপথত্ত প্রদার্ ক্রকে।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F125222.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x5x2G13pHmLxCMDDKm6GWyja2N7Kx5unf8PytdqWcnc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F125222.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x5x2G13pHmLxCMDDKm6GWyja2N7Kx5unf8PytdqWcnc%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%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TUMbXzIwlkR5k%2FSuPYeiMa%2FmF9yN9zy%2FBXgeJyozPj4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Fparticipating-communities%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L5EZtYqGlKTTxEMYcQjtuAvgEfanCnUPuvM%2FuFXOyfk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Fwhy-become-certified%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zMPg3OPOhIodektj9vbgVBmHNvmOuoG3R%2BBA1zNsdng%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2Fsupport%2Fcsc-coordinators%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cXNt8bA82jbkWtAAP8uS%2FJuigm9VKK4kivrOFlZmrSI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FpbzUqqMnXuW8BlnEyzOhVfXxvXX65gfprf3YAIGoQU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunityp.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lSgiwogXz3pBnr3k2g0ysQWtPmnIcoopbQrS4q6E%2FMw%3D&reserved=0


  

CFHF-র মাধযকম, েহু পথরোকরর ভািার সম্পথত্তর মাথলক্কদর অি নদার্ ক্রা  কে োকত্ ত্ারা িজক্ত 

অথডি ক্রকত্ পাকর ো সমথন্বত্ হভৌত্ োথ দার মূলযায়র্ (Integrated Physical Needs 

Assessment) ক্রকত্ পাকর। পাুঁে হিকক্ 50টি অযাপািনকমকন্টর হডকভলপকমন্টসমূ  হোগয  কে 

এেং ত্ থেলটি িজক্ত দক্ষত্া েৃজদ্ধ ক্কর এেং ভেকর্র থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ হ্রাস ক্কর এমর্ 

উন্নয়র্ সর্াক্ত ক্রকত্ ও এর জর্য মূলয পথরকিাধ ক্রকত্ সা ােয ক্রকে। এই উন্নয়র্ ক্াজগুথলর 

মকধয িাক্কে ভেকর্র থ টিং ও কু্থলং েযেস্থার থেদুযত্ায়র্, অভযন্তরীণ গরম পাথর্র েযেস্থা, 

হভথন্টকলির্ েযেস্থা, এেং ভেকর্র এর্কভলপ  ালর্াগাদ ক্রা।  

  

হোগযত্ার থর্ণ নায়ক্ এেং জলোয়ু োন্ধে োথির ত্ থেকলর েযাপাকর আকরা ত্িয উপলভয আকে 

থর্উ ইয়ক্ন হেকির হ ামস এেং ক্থমউথর্টি থরথর্উয়াকলর (New York State Homes and 

Community Renewal, HCR) ওকয়েসাইকি এেং এক্ইসাকি CPC ওকয়েসাইকি, হেখাকর্ মাথলকক্রা 

ত্ থেকলর হোগযত্ার আেথিযক্ত্া, আকেদর্ প্রজিয়া এেং অথত্থরক্ত ক্ম নসূথের আপকডি সম্পকক্ন 

ত্িয পাওয়ার জর্য সাইর্ আপ ক্রকত্ পারকে।  

  

বর্উ ইিকন হেম্বটর হ ামস এিং কবমউবর্টট বরবর্উিাম্বলর কবমের্ার রুিঅোর্ 

বভস্নাউস্কাস িম্বলর্, "আমাকদর লক্ষয দুই মাোর: আোথসক্ ভের্গুথলকত্ আমাকদর জীোশ্ম 

জ্বালাথর্র প্রথত্ থর্ভনরিীলত্া ক্মাকর্া এেং এমর্ থেথর্কয়াগ োলর্া ক্রা ো পুকরা হেকি 

অি ননর্থত্ক্ভাকে সুথেধােজঞ্চত্ সম্প্রদায়সমূক র জর্য পথরকেিত্গত্ অসমত্া অপসারণ ক্কর। 

থর্রাপদ, স্বাস্থযক্র, ভাকলাভাকে ত্ত্ত্বােধার্ ক্রা, ক্ষথত্ক্র থেষমুক্ত জলোয় ুথর্য়থিত্ আোসকর্ 

োস ক্রার সুকোগ সক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীর প্রাপয। থর্উ ইয়ক্নোসীর পকক্ষ CPC-র অত্যন্ত অথভজ্ঞ 

দল হে এই অথত্ গুরুত্বপূণ ন ক্ম নসূথেটি পথরোলর্া ক্রকে ত্া থর্কয় অত্যন্ত খুথি।"  

  

কবমউবর্টট বপ্রজাম্বভনের্ কম্বপ নাম্বরেম্বর্র প্রধার্ বর্ি না ী কম নকত্না রাফাম্বিল ই. হসসম্বটম্বরা 

িম্বলর্, "আথম আমাকদর আোসকর্র মজদুকক্ থেদুযত্াথয়ত্ ক্রকত্ এই উদ্ভাের্ী পথরক্ল্পর্া শুরু 

ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল ও ক্থমির্ার থভস্নাউস্কাকসর প্রিংসা ক্রথে। CFHF জাত্ীয়ভাকে 

এক্টি আদি ন থস্থর ক্রকে হে ক্ীভাকে সরক্ার হেসরক্াথর থিল্পখাকত্র সাকি অংিীদাথরত্ব ক্কর 

আমাকদর থেদযমার্ আোসকর্র মজদুকক্ থডক্াকে নার্াইজ ক্রকত্ পাকর, এেং এক্ইসাকি কু্ষদ্র, 

সাশ্রয়ী সম্পথত্তর অর্র্য আথি নক্ ও ক্াথরগথর োথ দা হমিাকত্ পাকর। CPC এই ক্ম নসূথে 

পথরোলর্ার জর্য থর্েুক্ত  কত্ হপকর গথে নত্, এেং আমরা সামকর্র থদকর্ আমাকদর অংিীদারকদর 

সাকি ক্াজ ক্রকত্ উনু্মখ  কয় আথে।"  

  

কবমউবর্টট বপ্রজাম্বভনের্ কম্বপ নাম্বরেম্বর্র হপ্রবসম্বেন্ট সোবে মোকবকির্ িম্বলর্, "আথম 

আমাকদর আোসর্ মজদুকক্ থডক্াকে নার্াইজ ক্রকত্ ঐথত্ াথসক্ এক্টি থেথর্কয়াগ ক্রার জর্য 

এেং আমাকদর সম্প্রদায়সমূক র দী নকময়াথদ স্বাস্থয ও থস্থথত্স্থাপক্ত্ার প্রথত্ এর প্রথত্শ্রুথত্র জর্য 

হেকির প্রিংসা ক্রথে। েথদ আমরা এক্টি র্যােয এেং সমত্ার থেদুযত্ায়কর্ রূপান্তর থর্জিত্ 

ক্রকত্ োই ত্া কল সুথেধােজঞ্চত্ সম্প্রদায়সমূক র কু্ষদ্র ভের্গুথলকত্ সংস্থার্ প্রদার্ ক্রার 

েযাপাকর ক্ম নসূথেটির মকর্াকোগ অত্যােিযক্ীয়। গভর্ নর হ াক্ল, ক্থমির্ার থভস্নাউস্কাস, এেং 

এক্টি সেুজত্র ও আকরা হিক্সই থর্উ ইয়কক্নর জর্য আমাকদর ঋণপ্রদার্ক্ারী এেং সম্প্রদায় 

অংিীদারকদর প্রথত্ ত্াকদর প্রথত্শ্রুথত্র জর্য আমার ধর্যোদ রইকলা।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Fclimate-friendly-homes-fund&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wRS8uLVLZSzFJWgX7frO0Q2XFIteqXMAksutNTSPfhw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunityp.com%2Fclimate-friendly-homes-fund%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=806yZiPF1sQd4vqrDklcjG9Pp08YPEa%2BPCKExeoywTI%3D&reserved=0


  

বর্উ ইিকন হেম্বটর রাম্বের হর্তৃ্ত্বকারী জলিাি ুপবরকল্পর্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকির জাথত্র হর্তৃ্ত্বক্ারী জলোয়ুর ক্ম নসূেী  ল জাথত্র সে হেকয় হেথি 

আিমণাত্মক্ জলোয় ুও পথরেন্ন িজক্তর উকদযাগ, ো সুিৃঙ্খল ও র্যােযভাকে পথরেন্ন িজক্তকত্ 

উত্তরকণর আহ্বার্ ক্কর ো োক্থর তত্থর ক্কর এেং থর্উ ইয়ক্ন হেি হক্াথভড-19 ম ামারী হিকক্ 

উদ্ধারলাকভর সাকি সাকি এক্টি সেুজ অি নর্ীথত্কক্ প্রথত্পালর্ ক্রা অেযা ত্ রাকখ। জলোয়ু 

হর্তৃ্ত্ব এেং জর্সমাকজর সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর মাধযকম আইকর্র অন্তভুনক্ত ক্রার পকর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর মকধয িূর্য-থর্গ নমর্ 

থেদুযৎিজক্তর হক্ষকে ত্ার োধযত্ামূলক্ লক্ষয অজনকর্র পকি এথগকয় েকলকে, োর মকধয অন্তভুনক্ত 

আকে 2030 এর মকধয 70 িত্াংি পুর্র্ নোয়র্কোগয িজক্ত উৎপাদর্ এেং অি নর্ীথত্ েযাপী ক্াে নর্ 

থর্রকপক্ষত্া অজনর্ ক্রা। এটি রাজয জকুি 120টি েি আক্াকরর পুর্র্ নেীক্রণকোগয এেং 

রািথমিকর্র প্রক্ল্পগুথলকত্ 35 থেথলয়র্ ডলাকরর হেথি থেথর্কয়াকগর উপর থভথত্ত ক্কর গকি 

হত্াকল, োর মকধয আকে ভের্গুথলর থর্গ নমর্ ক্মাকত্ 6.8 থেথলয়র্ ডলার, হসৌরিজক্ত োিাকত্ 1.8 

থেথলয়র্ ডলার, পথরেন্ন পথরে র্ উকদযাকগর জর্য 1 থেথলয়র্ ডলাকরর হেথি এেং NY গ্রীর্ 

েযাকঙ্কর (NY Green Bank) প্রথত্শ্রুথত্কত্ 1.6 থেথলয়র্ ডলাকররও হেথি স  পথরেন্ন িজক্ত োিাকত্ 

থর্উ ইয়কক্নর অভূত্পূে ন থেথর্কয়াগ। সজিথলত্ভাকে, এই থেথর্কয়াগগুথল 2020 সাকল থর্উইয়কক্নর 

থর্ম নল জ্বালাথর্ খাকত্ 158,000 এরও হেথি োক্থর, 2011 সাল হিকক্ থেত্রণকৃ্ত্ হসৌর খাকত্ 2,100 

িত্াংি প্রেৃজদ্ধ এেং 2035 সাকলর মকধয 9,000 হমগাওয়াি অফকিার োয়ুিজক্ত গকি হত্ালার 

প্রথত্শ্রুথত্কক্ সমি নর্ ক্কর৷ জলোয়ু আইকর্র অধীকর্, থর্উ ইয়কক্ন এই অগ্রগথত্র উপর থভথত্ত 

ক্কর থর্ম নাণ ক্রকে এেং 2050 সাকলর মকধয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নমর্কক্ 1990 এর স্তর হিকক্ 85 

িত্াংি ক্মাকে, এেং থর্জিত্ ক্রকে হে পথরেন্ন িজক্তর থেথর্কয়াকগর 40 িত্াংি হেথর্থফকির 

অন্তত্ 35 িত্াংি সুথেধােজঞ্চত্ সম্প্রদায়গুথলকক্ হদওয়া  কে, এেং েূিান্ত েযে ারক্ারীর িজক্তর 

খরে সাশ্রয় ক্রার মাধযকম অর্-সাইি িজক্ত খরে 185 টরথলয়র্ BTU ক্মাকর্া, োকত্ 2025 সাকলর 

িজক্তর দক্ষত্ার লকক্ষর উকেকিয অগ্রসর  ওয়া োয়।  
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