
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্গ নমর্ কমাম্বর্া এিং কাি নর্-ডাই-অক্সাইড অপসারম্বের উম্বেম্বেে উদ্ভাির্মূলক 

প্রাকৃবিক সমাধার্ উন্নয়ম্বর্র জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 18.1 বমবলয়র্ ডলার িরাে হেওয়ার 

হ াষো  

  

এই ি বিল হেকসই সমাধার্গুম্বলার পবরসর িৃদ্ধি করম্বি সা ায্ে করার জর্ে উদ্ভািম্বর্ 

স ায়িা করম্বি  

  

2050 সাম্বলর মম্বধে বির্ াউস গোস বর্গ নমর্ 85 েিাংে কবমম্বয় আর্ার জর্ে জলিায়়ু 

হর্িৃত্ব ও কবমউবর্টে স়ুরক্ষা আইম্বর্র লক্ষেম্বক সমি নর্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে র্তুর্ পণয ও পথররষবাসমূ  ক্ারজ লাথগরে 

থর্গ নমর্ ক্মারর্া এবং ক্াব নর্-ডাই-অক্সাইড অপসাররণর উরেরযয প্রাকৃ্থতক্ সমাধার্ উন্নেরর্র 

জর্য প্রাকৃ্থতক্ ক্াব নর্ সমাধার্ উদ্ভাবর্ থবষেক্ চ্যারলঞ্জ (Natural Carbon Solutions 

Innovation Challenge)-এর মাধযরম এখর্ 18.1 থমথলের্ ডলার লভয ররেরে। এই ত থবল 

উদ্ভাবরর্ স ােতা ক্ররব, সক্ষমতা গরে তুলরত সা ােয ক্ররব, র্ীথতমালাগুরলারক্ অবথ ত 

ক্ররব, এবং হেক্সই সমাধার্গুরলার পথরসর বৃদ্ধির ক্রার সুরোগ ক্রর থিরত হসরা রীথতগুরলারক্ 

পথরমাজনর্ ক্ররব। আজরক্র হ াষণা 2050 সারলর মরধয থির্ াউস গযাস থর্গ নমর্ 85 যতাংয 

ক্থমরে আর্ার জর্য জলবােু হর্তৃত্ব ও ক্থমউথর্টে সুরক্ষা আইরর্র লক্ষযরক্ সমি নর্ ক্রর।  

  

"উদ্ভাবরর্র গথত বৃদ্ধি ক্রা এবং আমারির ক্াব নর্ থর্গ নমর্ ক্থমরে আর্ার উপােগুরলারত 

েুগান্তক্ারী পথরবতনর্ থর্রে আসার মাধযরম থর্উ ইেক্ন জলবাে ুপথরবতনরর্র থবরুরি লোইরে 

হর্তৃত্ব থিরে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আজ লভয  ওো এই 18.1 থমথলের্ ডলার 

সব নাধুথর্ক্ প্রেুদ্ধি, জ্ঞার্, ও পণয ররেরে এমর্ হক্াম্পাথর্গুরলারক্ ক্াব নর্ থর্গ নমর্ ক্থমরে আর্রত 

আকৃ্ষ্ট ক্ররব এবং থর্উ ইেক্নবাসীরির জর্য এক্টে অথধক্তর থিথতযীল, আররা হবথয থর্ম নল 

ভথবষযত ততথর ক্ররব।"  

  

প্রাকৃ্থতক্ ক্াব নর্ সমাধারর্র চ্যারলরঞ্জর মাধযরম এই ত থবল প্রিার্ক্ারী থর্উ ইেক্ন হেরের যদ্ধি 

গরবষণা ও উন্নের্ ক্তৃনপক্ষ (New York State Energy Research and Development Authority, 

NYSERDA) হবসরক্াথর হক্াম্পাথর্, গরবষণা প্রথতষ্ঠার্, এবং অর্যার্য সংিার ক্াে হিরক্ এমর্ 

উদ্ভাবর্মুলক্ সমাধার্গুরলার জর্য প্রস্তাব আ বার্ ক্ররে ো থর্ম্ন-থর্গ নমর্থবথযষ্ট পণয ততথর 

ক্ররব বা হেক্সই উপািারর্র মাধযরম ক্াব নর্-ডাই-অক্সাইড অপসারণ ক্ররব। হেসব সমাধারর্র 



বযাপারর আি  ররেরে হসগুরলা  রলা ক্াব নর্-ডাই-অক্সাইড অপসারণ বৃদ্ধি ক্রা, বজনয থমরির্ 

থর্গ নমর্ ক্মারর্া, এবং থর্উ ইেরক্নর ভবর্গুরলার প্ররোজর্ পূররণ স ােতা ক্রার পিথতগুরলা, 

থবরযষ ক্রর ভবরর্র সংস্কার এবং র্তুর্ থর্ম নাণক্ারজর জর্য, হেগুরলা থর্উ ইেরক্নর জ্বালাথর্ 

সংরক্ষরণর লক্ষযসমূ  অজনরর্র চ্াথবক্াটি। হসইসারি, এই সথলথসরেযর্ এমর্ প্ররচ্ষ্টাগুরলা 

খুুঁজরে ো ক্াব নর্-ডাই-অক্সাইড অপসারণ, থিথতযীলতা ও র্বাের্রোগয যদ্ধি হমাতারের্, বাে ুও 

পাথর্ িষূণ ক্মারর্া, জ্বালাথর্ পথররষবাগুরলার জর্য বযে সাশ্রে, এবং ক্লাইরমে স্মােন থযল্পখারত 

ক্ম নসংিার্ ততথরর দ্বারা ভূথমর সরব নাত্তম বযব াররর র্তুর্ পিথতগুরলা ক্ারজ লাগারর্ার মাধযরম 

সুথবধাবদ্ধিত ক্থমউথর্টেগুরলারক্ এবং পথররবযগত র্যােথবচ্াররর এলাক্াগুরলারক্ উপকৃ্ত 

ক্ররব।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের েদ্ধি গম্বিষো ও উন্নয়র্ কিৃনপম্বক্ষর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO হডাবরর্ এম. 

 োবরস িম্বলর্, "থর্উ ইেক্ন হেে উদ্ভাবরর্র হক্ষরে অিগামী ভূথমক্া পালর্ ক্রর আসরে এবং 

আমারির উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জ্বালাথর্ লক্ষযগুরলা অজনরর্র প্ররচ্ষ্টা চ্ালারর্ার এই সমরে, আমারিররক্ 

অবযযই জলবােুর উপক্ারারি ন আমারির প্রাকৃ্থতক্ সম্পিগুরলার িাথেত্বপূণ ন বযবিাপর্ার হক্ষরে 

হর্তৃত্ব থিরত  রব। েখর্ আমরা বে পথরসরর উদ্ভাবর্মূলক্ সমাধার্ থর্রে আসথে, তখর্ আমরা 

সাপ্লাই হচ্ইর্রক্ উজ্জীথবত ক্রথে, এবং এটে িার্ীে ক্থমউথর্টেগুরলার অি নর্ীথতরক্ উেীথপত 

ক্রা এবং ভথবষযরতর জর্য পথরবার চ্ালারর্ার উপরোগী ক্ম নসংিার্ ততথর ক্রার মাধযরম হসই 

ক্থমউথর্টেগুরলারক্ সরাসথর প্রভাথবত ক্ররে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের পবরম্বিে সংরক্ষে বিভাম্বগর (Department of Environmental 

Conservation) কবমের্ার এিং ক্লাইম্বমে অোকের্ কাউদ্ধিম্বলর (Climate Action 

Council) স -সভাপবি িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "থর্উ ইেরক্ন পণয ও পথররষবা উন্নেরর্র 

হক্ষরে থর্গ নমর্ ক্মারর্া এবং ক্াব নর্ ক্াব নর্-ডাই-অক্সাইড অপসারণ ক্রার সমাধার্গুরলা থর্দ্ধিত 

ক্রার জর্য এই উরেখরোগয থবথর্রোগ আমারিররক্ হিরযর-হর্তৃিার্ীে জলবাে ুআইরর্র 

আবথযযক্তা অর্ুোেী 2050 সারলর মরধয থির্ াউজ গযাস থর্গ নমর্ 85 যতাংয ক্থমরে আর্ার 

লরক্ষয হপ ৌঁোরত সা ােয ক্ররব। গভর্ নর হ াক্রলর হ াথষত ত থবল আমারির অি নর্ীথতরক্ 

থডক্াব নর্াইজ ক্ররব এবং পথররবরযর সুরক্ষা এবং জলবাে ুপথরবতনর্ হমাক্ারবলাে আমারির 

প্ররচ্ষ্টাে এক্টে অথধক্তর থর্ম নল, সবুজতর ভথবষযত থর্দ্ধিত ক্ররব এমর্ উন্নত প্রেুদ্ধি সরবরা  

ক্রার জর্য হক্াম্পাথর্গুরলারক্ প্ররোজর্ীে সরঞ্জাম সরবরা  ক্ররব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের কৃবষ কবমের্ার বরচাডন এ. িল িম্বলর্, "থর্উ ইেক্ন হেে সবসমেই 

উদ্ভাবরর্র হক্ষরে হর্তৃত্ব থিরে আসরে, আর বে পথরসরর জলবাে ুপথরবতনর্ হমাক্ারবলা ক্রার 

জর্য আমারির টিক্ হসই প্ররচ্ষ্টাই প্ররোজর্। জলবােু পথরবতনর্ হমাক্ারবলাে কৃ্থষ হে ভূথমক্া 

থর্রে তার জর্য এবং হসইসারি ক্লাইরমে অযাক্যর্ ক্াউদ্ধিরল আমারির সক্ল অংযীিাররর 

ক্ারজর জর্য আথম গথব নত। প্রাকৃ্থতক্ ক্াব নর্ সমাধার্ উদ্ভাবর্ থবষেক্ চ্যারলঞ্জ  রে আররক্টে 

 াথতোর ো এক্টে হেে থ রসরব আমরা এখর্ থর্গ নমর্ ক্মারর্া এবং ক্াব নর্-ডাই-অক্সাইড 

অপসাররণর জর্য ক্ারজ লাগারত পাররবা, হেটে আমারিররক্ আররা হেক্সই ভথবষযরতর লরক্ষয 

হপ ৌঁোরত সা ােয ক্ররব।"  

  



NYSERDA 29 র্রভম্বর, 2022 তাথরখ পে নন্ত আরবির্ ি ণ ক্ররব। এই ক্ম নসূথচ্ সম্পরক্ন আররা 

জার্রত, অর্ুি  ক্রর বৃ স্পথতবার, 3 র্রভম্বর, 2022 তাথরখ িুপুর 1:00ো হিরক্ থবরক্ল 3:00ো 

পে নন্ত NYSERDA ওরেথবর্ারর অংযি রণর জর্য থর্বন্ধর্ ক্রুর্। হেরের 10 বের হমোিী 6 

থবথলের্ ডলাররর থর্ম নল জ্বালাথর্ ত থবল (Clean Energy Fund) এবং থরদ্ধজওর্াল থির্ াউজ 

গযাস ইথর্থযরেটেরভর (Regional Greenhouse Gas Initiative) মাধযরম এই উরিযারগর জর্য 

অি নাের্ ক্রা  রে।  

  

আজরক্র হ াষণাটে অি নর্ীথতজরুে ক্াব নর্ থর্ররপক্ষতা অজনরর্র জর্য হেরের লক্ষয পূরণ ক্ররত 

ক্ম ক্াব নর্ থর্গ নমর্ এবং ক্াব নর্ থসকু্রেোথরং প্রেুদ্ধিগুরলারক্ ত্বরাথিত ক্রর এমর্ উদ্ভাবক্ ও 

সংিাগুরলারক্ স ােতা ক্রার জর্য গরবষণা, উন্নের্ এবং বাথণদ্ধজযক্ীক্ররণ থর্উ ইেক্ন হেরের 

থবথর্রোরগর সরে হোগ  রে। NYSERDA-এর এই উদ্ভাবর্ ক্ম নসূথচ্ 10 বেরর অর্ুিার্ এবং 

বাথণদ্ধজযক্ীক্রণ স ােতার মাধযরম সরাসথর থবথর্রোগ থ সারব 800 থমথলের্ ডলার প্রিার্ ক্ররে। 

680 থমথলের্ ডলারররও হবথয হবসরক্াথর থবথর্রোগ এবং 200 থমথলের্ ডলারররও হবথয প্রক্রল্পর 

আথি নক্ মূলধর্ ততথর ক্রা  রেরে, এবং NYSERDA-এর প্রেুদ্ধি এবং বযবসাথেক্ উন্নের্ 

থবথর্রোরগর ফলস্বরূপ 450টেরও হবথয উদ্ভাবর্ী থর্ম নল থবিুযৎ পণয বাথণদ্ধজযক্ীক্রণ ক্রা  রেরে, 

োর মরধয ররেরে LED লাইটেং থসরেম, গৃ িালী সরঞ্জাম, অথধক্তর িী নিােী বযাোথর, এবং 

আররা িক্ষ থ টেং-ও-কু্থলং থসরেম।  

  

হেে বসম্বর্ের মাইম্বকল ব র্বচ িম্বলর্, "থর্উ ইেক্ন জলবাে ুসংক্রের থবরুরি লোইরে 

সব নাত্মক্ প্ররচ্ষ্টা চ্াথলরে আসরে, এবং প্রাকৃ্থতক্ ক্াব নর্ সমাধার্ উদ্ভাবর্ থবষেক্ চ্যারলরঞ্জর এই 

র্তুর্ রাউন্ড আমারির CLCPA লক্ষয পূররণর থিরক্ এক্টে গুরুত্বপূণ ন পিরক্ষপ। এই মরডল 

ক্ম নসূথচ্ ক্াব নর্-ডাই-অক্সাইড অপসারণ এবং থর্গ নমর্ ক্থমরে আর্ার মরতা ক্লাইরমে-স্মােন 

সমাধার্গুরলার বযাপারর সা সী, ভথবষযতমুখী পিরক্ষপ থর্রত বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ প্ররণাির্া 

প্রিার্ ক্ররে, ো ভথবষযত প্রজরের থর্উ ইেক্নবাসীরির জর্য আমারির ি রক্ সুরথক্ষত রাখার 

জর্য আমারির হে ধররর্র স রোথগতামূলক্ প্ররচ্ষ্টা প্ররোজর্ তা প্রিয নর্ ক্রর।"  

  

অোম্বসেবল সেসে মাইম্বকল ক়ু বসক িম্বলর্, "থর্গ নমর্ ক্মারত উদ্ভাবর্ী থচ্ন্তাভাবর্ারক্ 

উেীথপত ক্রার জর্য এই ধররর্র থবথর্রোগ অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন এবং এটে থর্উ ইেক্নরক্ আমারির 

জলবাে ুআইরর্র থির্ াউস গযাস থর্গ নমর্ ক্থমরে আর্ার লক্ষয অজনরর্র ক্াোক্াথে থর্রে হেরত 

সা ােয ক্ররব - ো সব থর্উ ইেক্নবাসীরক্ ইথতবাচ্ক্ভারব প্রভাথবত ক্ররব এবং সবার জর্য এক্টে 

থর্ম নল, অথধক্তর স্বািযক্র ভথবষযত থর্দ্ধিত ক্ররব।"  

  

অোম্বসেবল সেসে ডর্া ল়ুপাম্বডনা িম্বলর্, "NYSERDA প্রাকৃ্থতক্ ক্াব নর্ সমাধার্ উদ্ভাবর্ 

থবষেক্ চ্যারলরঞ্জর প্রচ্ারণা ক্ররে হিরখ আথম খুব খুথয। হেরের আিাসী জলবাে ুলক্ষযগুরলা 

পূররণর জর্য, আমারিররক্ সদ্ধিেভারব র্তুর্ এবং অথভর্ব উপারে প্রাকৃ্থতক্ভারব ক্াব নর্-ডাই-

অক্সাইড অপসারণ এবং থর্গ নমর্ ক্মারর্ার প্রসার  োরত  রব। থর্উ ইেরক্নর কৃ্থষ হে গুরুত্বপূণ ন 

ভূথমক্া পালর্ ক্ররত পারর তা স্বীক্ার ক্রর থর্রে; হসর্. থ র্রচ্ এবং আথম েখর্ মাটের স্বািয এবং 

জলবাে ুস র্যীলতা আইর্ পাস ক্থর তখর্ও এটে আমারির থবরবচ্র্াে থেল। আমারির এখর্ ো 

প্ররোজর্ তা  রে এই হস্কলরোগয উরিযাগগুরলার জর্য হেক্সই স ােতা।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0r8z0000009hao&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce372d472bba3435dcccb08daac780c46%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638011928967724983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jk8%2FGJ2id8gwIjZdJ0c9sTUZV%2BSByqk2GnncM4OEAbA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyserdany.webex.com%2Fnyserdany%2Fj.php%3FRGID%3Dr4da96e0f8c2f93f5f92caa1c21979933&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce372d472bba3435dcccb08daac780c46%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638011928967724983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JG1iXyqN07qFCdK6l7CnVqZIlvhir43zh0IH%2B4E105c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2F-%2Fmedia%2FProject%2FNyserda%2FFiles%2FPublications%2FClean-energy-industry%2FCommercialization-Innovation-Resource-FactsSheet.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce372d472bba3435dcccb08daac780c46%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638011928967724983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FYnVZr6B1tLFYOsKpffc3RkIrWFuvCjTp2Uh5cXxxAg%3D&reserved=0


বর্উ ইয়কন হেম্বের জাবির হর্িৃত্বকারী জলিায়়ু পবরকল্পর্া  

থর্উ ইেক্ন হেরের জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলবােুর ক্ম নসূচ্ী  ল জাথতর সব হচ্রে হবথয 

আিমণাত্মক্ জলবাে ুও পথরেন্ন যদ্ধির উরিযাগ, ো সুযৃঙ্খল ও র্যােযভারব পথরেন্ন যদ্ধিরত 

উত্তররণর আহ্বার্ ক্রর ো চ্াক্থর ততথর ক্রর এবং থর্উ ইেক্ন হেে হক্াথভড-19 ম ামারী হিরক্ 

উিারলারভর সারি সারি এক্টে সবুজ অি নর্ীথতরক্ প্রথতপালর্ ক্রা অবযা ত রারখ। জলবােু 

হর্তৃত্ব এবং জর্সমারজর সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর মাধযরম আইরর্র অন্তভুনি ক্রার পরর, থর্উ ইেক্ন 2040 এর মরধয যূর্য-থর্গ নমর্ 

থবিুযৎযদ্ধির হক্ষরে তার বাধযতামূলক্ লক্ষয অজনরর্র পরি এথগরে চ্রলরে, োর মরধয অন্তভুনি 

আরে 2030 এর মরধয 70 যতাংয পুর্র্ নবাের্রোগয যদ্ধি উৎপাির্ এবং অি নর্ীথত বযাপী ক্াব নর্ 

থর্ররপক্ষতা অজনর্ ক্রা। এটে রাজয জরুে 120টে বে আক্াররর পুর্র্ নবীক্রণরোগয এবং 

ট্রািথমযরর্র প্রক্ল্পগুথলরত 35 থবথলের্ ডলাররর হবথয থবথর্রোরগর উপর থভথত্ত ক্রর গরে 

হতারল, োর মরধয আরে ভবর্গুথলর থর্গ নমর্ ক্মারত 6.8 থবথলের্ ডলার, হস রযদ্ধি বাোরত 1.8 

থবথলের্ ডলার, পথরেন্ন পথরব র্ উরিযারগর জর্য 1 থবথলের্ ডলাররর হবথয এবং NY িীর্ 

বযারের (NY Green Bank) প্রথতশ্রুথতরত 1.6 থবথলের্ ডলারররও হবথয স  পথরেন্ন যদ্ধি বাোরত 

থর্উ ইেরক্নর অভূতপূব ন থবথর্রোগ। সদ্ধিথলতভারব, এই থবথর্রোগগুথল 2020 সারল থর্উইেরক্নর 

থর্ম নল জ্বালাথর্ খারত 158,000 এরও হবথয চ্াক্থর, 2011 সাল হিরক্ থবতরণকৃ্ত হস র খারত 2,100 

যতাংয প্রবৃদ্ধি এবং 2035 সারলর মরধয 9,000 হমগাওোে অফরযার বােুযদ্ধি গরে হতালার 

প্রথতশ্রুথতরক্ সমি নর্ ক্রর৷ জলবােু আইরর্র অধীরর্, থর্উ ইেরক্ন এই অিগথতর উপর থভথত্ত 

ক্রর থর্ম নাণ ক্ররব এবং 2050 সারলর মরধয থির্ াউস গযাস থর্গ নমর্রক্ 1990 এর স্তর হিরক্ 85 

যতাংয ক্মারব, এবং থর্দ্ধিত ক্ররব হে পথরেন্ন যদ্ধির থবথর্রোরগর 40 যতাংয হবথর্থফরের 

অন্তত 35 যতাংয সুথবধাবদ্ধিত সম্প্রিােগুথলরক্ হিওো  রব, এবং চূ্োন্ত বযব ারক্ারীর যদ্ধির 

খরচ্ সাশ্রে ক্রার মাধযরম অর্-সাইে যদ্ধি খরচ্ 185 টট্রথলের্ BTU ক্মারর্া, োরত 2025 সারলর 

যদ্ধির িক্ষতার লরক্ষর উরেরযয অিসর  ওো োে।  

  

  

###  
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