
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/16/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

85 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর বর্উ ইয়কন বির্ ট্রান্সম্ব াম্বটনের্ প্রাইজ হপ্রাগ্রাম্বি গভর্ নর 

হ াকল দেটট গ্রোন্ড প্রাইজ বিজয়ীর র্াি হ াষণা কম্বরম্বের্   

   

উদ্ভাির্ী, প্রবিস্থা র্িূলক প্রকল্পগুম্বলা িায় ুদষূণ কিাম্বি এিং বর্উ ইয়কন হেট জুম্বে 

অর্ুন্নি কবিউবর্টটগুম্বলাম্বি বিদেুিায়র্ ও  বরি ম্বর্র বিকল্প িেিস্থাগুম্বলাম্বক 

সম্প্রসাবরি করম্বি   

   

2050 সাম্বলর িম্বযে বগ্রর্ াউস গোস বর্গ নির্ 85 েিাংে কিাম্বি জলিায় ুবিষয়ক হর্িৃত্ব 

এিং কবিউবর্টট সুরক্ষা আইম্বর্র লক্ষেগুম্বলা অজনম্বর্ স ায়িা কম্বর   

   

   

85 মিমিয়ন িামকিন ডিারেে মনউ ইয়কি মিন ট্রান্সর ারটিশন প্রাইজ প্প্রাগ্রাি (New York Clean 

Transportation Prizes Program)-এে অংশ মিরেরে মিন ট্রান্সর ারটিশন েুমেধা উন্নত কেরত, 

 মেেিরনে মেকল্প েযেস্থাগুরিা উন্নত কেরত এেং উদ্ভােনীিূিক  মেেিন েিাধারনে িাধযরি 

ক্ষমতকােক গ্যারেে মনগ্ িিন কিারত গ্ভন িে প্িাকি আজ দশটট গ্রযান্ড প্রাইজ  ুেস্কাে প্ াষণা 

করেরেন। মনউ ইয়কি প্েট এনার্জি অযান্ড মেোর্ি প্ডরভি রিন্ট অথমেটট (New York State 

Energy and Research Development Authority) কতত িক  মের্ামিত, মনউ ইয়কি প্েট 

মড াটিরিন্ট অে  ােমিক োমভিে (New York State Department of Public Service) এেং মনউ 

ইয়কি প্েট মড াটিরিন্ট অে এনভায়েনরিন্টাি কনজােরভশন (New York State Department 

of Environmental Conservation)-এে োরথ অংশীদামেরে মভমিরত মনে িামর্ত প্রমতস্থা নিূিক 

প্রকল্পগুরিা মনউ ইয়কি প্েট জরুে অনুন্নত কমিউমনটটগুরিারত আধুমনকায়নিূিক মেমনরয়ারগ্ে 

প্রমতমনমধে করে। এই প্ াষণাটট প্েরটে শীষ ি-প্নততস্থানীয় জিোয় ুমেষয়ক প্নততে এেং 2050 

োরিে িরধয 85 শতাংশ মগ্রনিাউে গ্যাে মনগ্ িিন কমিরয় আনাে কমিউমনটট েুেক্ষা আইরনে 

িক্ষযগুরিারক েিথ িন করে এেং 40 শতাংরশে িরক্ষয কি রক্ষ 35 শতাংশ মিন এনার্জি 

মেমনরয়ারগ্ে েুমেধাগুরিা ম মেরয়  ো কমিউমনটটে জনয  মের্ামিত িরে৷   

   

 গভর্ নর হ াকল িম্বলর্, "মনউ ইয়কি প্েরটে ঐমতিামেকভারে ম মেরয়  ো কমিউমনটটে জনয 

 মেরেশ-োন্ধে  মেেিন েযেস্থায় এখনও েেরর্রয় উরেখর াগ্য মেমনরয়াগ্ প্রদান কেরত প্ রে 

আমি গ্মে িত।" " মেরেশ-োন্ধে  মেেিন েযেস্থাে মেকল্পগুরিারত অযারেরেে উন্নমত, ট্রাক ও 

োেগুরিারক মেদুযতায়ন কো এেং োয়ু দষূণ হ্রাে করে এিন প্রকল্পগুরিারক েিথ িন করে  া 

োমেন্দা ও ভ্রিণকােীরদে কি িেংস্থান েতটি কোে েিয়, স্বারস্থযে উন্নমত এেং জিোয়ু  মেেতিরনে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2Fny%2FDisadvantaged-Communities&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1cb025952b784d9e365408dac80aa148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042245228006991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hD4mEkvRyRfXXjH8cb3%2Fai5%2FHQgo8xCSgSIwxU9YC5Q%3D&reserved=0


প্রভােগুরিা হ্রাে কোে েিয় কমিউমনটট  মেরষো, মেরনাদন এেং কারজে েুর াগ্গুরিারক 

আধুমনক করে প্তারি৷"   

   

হলফম্বটর্োন্ট গভর্ নর অোম্বতাবর্ও হডলগাম্বডা িম্বলর্, "আজরক ঐমতিামেকভারে প্রামিক 

জনরগ্াষ্ঠীরক উ কত ত কোে জনয  মেরেশ-োন্ধে  মেেিন েযেস্থাে অতযাধুমনক েিাধান এেং 

িরডিগুরিারত মনউ ইয়রকিে শীষ ি-প্নততস্থানীয় মেমনরয়ারগ্ে প্ক্ষরে একটট েে র্িক।"  "মিন 

ট্রান্সর ারটিশন প্রাইজ প্প্রাগ্রারিে িাধযরি, গ্রযান্ড প্রাইজ  ুেস্কােেপ্রাপ্তো ভমেষযৎ-মর্িািূিক 

প্রকল্পগুরিা ততমে করেরে  া  মেেিন েযেস্থাে  াটমতগুরিা  ূেণ কেরত, স্থানীয় মিন এনার্জি 

েংমিি কা িক্রিগুরিারক উৎোমিত কেরত এেং প্  অঞ্চিগুরিাে েেরর্রয় প্েমশ প্ররয়াজন 

প্েগুরিারত দষূণ কিারত গুরুে ূণ ি কমিউমনটটে ইন ুটরক প্রমতফমিত করে।"   

   

প্িফরটনযান্ট গ্ভন িে প্ডিগ্ারডা এক মদনেযা ী প্শারকে ইরভরন্টে  ে মনউ ইয়রকিে কুইরন্সে 

জন এফ. প্করনমড আিজিামতক মেিানেন্দরে TWA প্িারটরি আরয়ার্জত একটট  ুেস্কাে মেতেণী 

অনুষ্ঠারন এই প্ াষণা প্দন প্ খারন প্প্রাগ্রারিে প্রথি ধার ে অধীরন প্ ামষত ফাইনামিেগ্ণ 

তারদে অতযাধুমনক প্র ুর্ি ও  মেরষো মেষয়ক েিাধান উ স্থা ন করেরে।   

    

গ্রোন্ড প্রাইজ  ুরস্কারপ্রাপ্তিৃন্দ   

প্প্রাগ্রারিে মিতীয় ধার , গ্রযান্ড  ুেস্কাে মেি প্িাট 82 মিমিয়ন িামকিন ডিাে,  াে  োরথ 2022 

োরিে জানুয়ামেরত প্প্রাগ্রারিে প্রথি ধার ে অধীরন 17 জন রূ্োি প্রমতর াগ্ীরক প্ শাদাে 

 মেকল্পনা মেষয়ক মনরদিমশকা এেং কমিউমনটটে প্রমতর্ক্রয়ায় তারদে প্রস্তােগুরিারক 

আধুমনকায়ন কোে জনয অমতমেি 3 মিমিয়ন িামকিন ডিাে প্রদান কো িরয়মেি। আ রডটকত ত 

প্রস্তােগুরিা তাে রে প্প্রাগ্রারিে মিতীয় ধার ে অধীরন জিা প্দওয়া িরয়মেি এেং গ্রযান্ড  ুেস্কাে 

মনে িার্রনে জনয মেরের্না কো িরয়মেি।   

   

মিন প্নোেহুডে র্যারিঞ্জ:   

মতনটট গ্রযান্ড  ুেস্কাে  াে প্রমতটট প্রকরল্পে জনয 10 মিমিয়ন িামকিন ডিারেে প্রদান কো িরয়রে 

প্ গুরিা ম মেরয়  ো কমিউমনটটগুরিারত োয় ুদষূণ কিারনাে মেষরয় কথা েরি৷   

 

মনউ ইয়কি মেটট:   

• মিন ট্রানর্জট অযারেে প্প্রাগ্রাি - ডিাোইরডে প্নতত রে NYC ডিাে ভযানরক মেদুযতায়ন 

করে   

• দয ব্রঙ্কে ইজ মব্রমদং: প্েইিামগ্মনং এ মিনাে িান্টে  রয়ন্ট  া ভিরভা প্টকরনাির্জ অে 

আরিমেকাে প্নততোধীন ভিরভা গ্রু  নথ ি আরিমেকাে একটট েিায়ক   

ওরয়োন ি মনউ ইয়কি:   

• প্িাকাি ইমনমশরয়টটভে োর াটি কর িারেশন ওরয়োন ি মনউ ইয়কি অমফে (Local 

Initiatives Support Corporation Western New York Office)-এে প্নতত রে োরফরিাে 

মিন প্িামেমিটট মফউর্াে (Clean Mobility Future)-এে জনয কিী, স্থান এেং 

নীমতিািারক েিমিত করে   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-17-projects-eligible-compete-through-85-million-new-york-clean&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1cb025952b784d9e365408dac80aa148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042245228163213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QHSWYj1U%2BjCMQkiOyP0PLVhgCC7Nm7osr18J%2Ba8%2FAvs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cleanneighborhoodschallenge.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1cb025952b784d9e365408dac80aa148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042245228163213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dGITHAsJ0uV9BgsweoPyRFzvwnGbDJX%2BcqkF1E1r18I%3D&reserved=0


  

ইরিকটট্রক িমেমিটট র্যারিঞ্জ:  

র্ােটট গ্রযান্ড  ুেস্কাে  াে প্রমতটট প্রকরল্পে জনয 7 মিমিয়ন িামকিন ডিাে প্রদান কো িরয়মেি  া 

তেদুযমতক  মেেিন েযেস্থাে মেকল্প েুমেধা প্রদশ িন করে ম মেরয়  ো কমিউমনটটে র্ামিদােমি 

 ূেণ করে৷   

   

িং আইিযান্ড:   

• প্প্রারিাটটং োেরটইরনেি ট্রান্সর ারটিশন: োমকিট ট্রানর্জট ইনকর িারেরটড (TFR 

প্িার্ডংে কর িারেশরনে িাধযরি)-এে প্নতত রে িং আইিযারন্ড তেদুযমতক িাইরক্রা-শাটি 

 মেরষোদান   

মিড-িাডেন:   

• প্ররজক্ট MOVER: EIT InnoEnergy USA-এে প্নতত রে েযা ক আকারে ই-িাইরক্রা-

প্িামেমিটট প্েমিরকশরনে মদরক অগ্রেে িওয়া   

মনউ ইয়কি মেটট:   

• প্েরভি ট্রানর্জরটে প্নতত রে প্েড হুক মের্াজি প্জান   

োউদান ি টটয়াে:   

• টম্পমকনে কাউমন্ট ট্রান্সর ারটিশন ইকুযইটট অযান্ড অযারেে প্ররজরক্টে প্নতত রে 

টম্পমকনে কনরোমিরডরটড এমেয়া ট্রানর্জট   

  

ইরিকটট্রক ট্রাক & োে র্যারিঞ্জ:  

মেদুযতাময়ত র্ামিদা  ূেণ ো িাঝামে- এেং ভােী-কারজে তেদুযমতক  ানোিরনে প্রমতস্থা ন েম্পন্ন 

করে এিন প্রকল্পগুরিাে জনয 8 মিমিয়ন িামকিন ডিারেে মতনটট গ্রযান্ড প্রাইজ প্দওয়া িরয়মেি।  

 

মিড-িাডেন, মনউ ইয়কি মেটট:   

• CALSTART-এে প্নতত রে  মেেিন েযেস্থায় িািোিী মেদুযতায়ন-একটট-োমভিে   

মনউ ইয়কি মেটট:   

• ক্েুগ্াে ট্রান্সর ারটিে প্নতত রে মনউ ইয়কি ফুরয়ি প্েি োে & িাইররারজন ইনফ্রাস্ট্রাকর্াে 

প্ডিয়রিন্টেরক েোমিত করে   

• মনউ ইয়কি মেটট সু্কি োে আি্রব্রিা োমভিরেে প্নতত রে ব্রঙ্করে সু্কি োেগুরিারক 

মেদুযতায়ন করে   

  

হডাবরর্ এি.  োবরস, হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্ি না ী কি নকিনা, NYSERDA এিং স -

সভা বি, িাইম্বিট অোকের্ কাউন্সন্সল িম্বলর্, "ম মেরয়  ো কমিউমনটটগুরিারত 

 মেেিনজমনত প্রমতেন্ধকতা দেূ কেরত অগ্রামধকােিূিক র্ামিদা  ূেণরক েিথ িন কোে জনয 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.electricmobilitychallenge.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1cb025952b784d9e365408dac80aa148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042245228163213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BKkoFkiNV17RWGqqa5NlzvFbffUZZf5mXnh8jyzQ56U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.electrictruckandbuschallenge.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1cb025952b784d9e365408dac80aa148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042245228163213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fU5cPd4fHJTcB%2FxspKUs9LA3hvV3szFB4NTvM%2FMglas%3D&reserved=0


প্েটীয় েংস্থা, উদ্ভােক এেং ইউটটমিটটগুরিাে োরথ অংশীদামেে েজায় োখরত প্ রে আিো 

গ্মে িত৷ এই প্রমতস্থা নিূিক েিাধানগুরিা উদ্ভােনী  মেেিন েযেস্থায় েরে িািি প্রমতমনমধে করে 

এেং িাইিাইট করে প্  মকভারে আিো নীমত োস্তোয়নকােী, উদ্ভােক এেং কমিউমনটটে 

অংশীদােগ্ণ এম্পায়াে প্েট জরুে  মেরেশ-োন্ধে  মেেিন মেকল্পগুরিারক োোরনাে জনয 

একোরথ কাজ কেরত  ামে।"   

  

বর্উ ইয়কন হেট বড াটনম্বিন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বিন্টাল কর্জারম্বভের্ কবিের্ার এিং 

িাইম্বিট অোকের্ কাউন্সন্সম্বলর স -সভা বি হিবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "দষূরণে কােরণ 

অেিনু ামতকভারে প্রভামেত কমিউমনটটগুরিারত  ানোিরনে গ্যাে মনগ্ িিন কিারনাে কার্িত 

প্ররর্িাগুরিা একটট  মেরেশ-োন্ধে  মেেিন খাত ততমে কেরত ও জনস্বাস্থয েক্ষাে জনয 

গুরুে ূণ ি। গ্ভন িে প্িাকরিে প্নতত রে, মনউ ইয়রকিে মিন ট্রান্সর ারটিশন প্রাইজ প্প্রাগ্রাি প্টকেই 

েিাধানগুরিারত মেমনরয়াগ্ অেযািত োরখ  া ম মেরয়  ো কমিউমনটটে  মেোরেে র্ামিদা  ূেণ 

করে, জিোয় ুমেষয়ক প্নততে এেং কমিউমনটট েুেক্ষা আইরন েমণ িত আিারদে প্েরটে 

উচ্চামভিাষী মগ্রনিাউে গ্যাে মনগ্ িিন হ্রারেে িক্ষযগুরিারক এমগ্রয় মনরয়  ায় এেং আিারদে 

প্েটরক একটট েেুজ, স্বাস্থযকে ভমেষযরতে জনয গ্রে প্তারি।"   

   

বর্উ ইয়কন হেট  ািবলক সাবভনস কবিেম্বর্র হেয়ারিোর্ রবর এি. ন্সিন্সিয়ার্ িম্বলর্, 

"আমি গ্ভন িে প্িাকিরক অমভনে  মেরেশ-োন্ধে  মেেিন এেং  াতায়াত েংমিি েিেযা 

েিাধারন তাে অেযািত েিথ িরনে জনয োধুোদ জানাই  ারত ম রেরয়  ো কমিউমনটটে 

 মেেিন র্ামিদােমি েিাধান কো  ায়৷ এই প্কৌশিগ্ত েির ামগ্তাে িাধযরি, আিো কাে িন 

মনগ্ িিন কি করে, োয়ুে গুণিান উন্নত করে এেং েিস্ত মনউ ইয়কিোেীে জনয স্বাস্থযকে 

কমিউমনটট গ্ঠন করে এিন  ুর্ি ুি েিাধান প্রমতষ্ঠা করে একটট  মেরেশ-োন্ধে  মেেিন 

ভমেষযরতে মদরক প্েরটে আধুমনকায়নরক েোমিত কেমে।"   

   

বর্উ ইয়কন হেট বড াটনম্বিন্ট অি ট্রান্সম্ব াম্বটনের্ কবিের্ার হিবর হিম্বরম্বস 

ডবির্গুম্বয়জ িম্বলর্, "জিোয়ু  মেেতিরনে মেরুরে িোই কোে জনয গ্ভন িে প্িাকরিে শীষ ি-

প্নততস্থানীয় এরজন্ডা এেং জিোয় ুমেষয়ক প্নততে ও কমিউমনটট েুেক্ষা আইরনে উচ্চামভিাষী 

িক্ষযগুরিা োস্তোয়রন েিথ িন এেং অংশীদামেরেে জনয প্েট মড াটিরিন্ট অে ট্রান্সর ারটিশন 

(State Department of Transportation) গ্মে িত৷ মিন ট্রান্সর ারটিশন প্রাইজ প্প্রাগ্রারিে িরতা 

ভমেষযৎ-মর্িািূিক উরদযারগ্ে িাধযরি, আিো  াতায়ারতে প্ক্ষরে েেুজ প্িাডগুরিারক প্রর্াে 

কেরত  ামে  া  ানোিরনে গ্যাে মনগ্ িিন কিারত, োয়ুে গুণিান উন্নত কেরত এেং েিগ্র মনউ 

ইয়কি প্েট জরুে কমিউমনটটে জনস্বাস্থয এেং জীেন াোে িান উন্নত কেরত েিায়তা করে।"  

   

লং আইলোন্ড  াওয়ার অিবরটটর বেফ এন্সিবকউটটভ অবফসার টিাস ফোলম্বকার্ 

িম্বলর্, "িং আইিযান্ড  াওয়াে অথমেটট প্েট জরুে ম মেরয়  ো কমিউমনটটগুরিারত  মেরেশ-

োন্ধে  মেেিরনে কথা েরি জিোয় ু মেেতিরনে মেরুরে িোই কোে জনয গ্ভন িে প্িাকরিে 

এরজন্ডারক েিথ িন কেরত প্ রে গ্মে িত৷ এই উরদযাগ্গুরিারত মেমনরয়ারগ্ে িাধযরি, আিো এিন 

একটট প্েক্টরে কাে িন হ্রাে কা িক্রি র্ািারত প্টকেই  মেেিন েযেস্থাে প্রর্াে র্ামিরয়  াে  া মনউ 

ইয়রকিে প্রায় এক তততীয়াংশ কাে িন মনগ্ িিরন ভূমিকা োরখ এেং িং আইিযান্ড ও আিারদে প্েট 

জরুে  মেোেেরগ্ িে জনয স্বাস্থযকে কমিউমনটট গ্রে প্তারি।"   



  

হেট বসম্বর্টর টটি হকম্বর্বড িম্বলর্, "প্ রিতু আিো জিোয় ুমেষয়ক প্নততে এেং কমিউমনটট 

েুেক্ষা আইরনে িক্ষযগুরিারক োস্তোয়ন কেমে তাই মনউ ইয়কি প্েট আরশ ারশে এিাকায় 

 মেেিন েযেস্থাে প্রভাে প্িাকারেিায়  দরক্ষ  মনরে৷  মেরেশ-োন্ধে  মেেিন েযেস্থায় 

মেমনরয়ারগ্ে িাধযরি, আিো েোেমে জিোয়-ু মেেতিনকােী গ্যাে মনগ্ িিরনে প্নততস্থানীয় 

েিেযাগুরিাে িরধয একটটে প্িাকারেিা কেমে এেং মনর্িত কেমে প্  মনউ ইয়কিোেীগ্ণ এমগ্রয় 

 ারে। এই অনুদান আিারদে অথ িনীমত এেং আিারদে  মেরেশরক েিায়তা কেরে।"   

   

অোম্বসেবলম্বিোর িাইম্বকল কুবসক িম্বলর্, " মেেিন প্থরক গ্রীনিাউে গ্যাে মনগ্ িিন হ্রাে 

কো এেং মিন এনার্জিে দক্ষতা েতর্েে উদ্ভােনী উ ায় খুুঁরজ প্েে কো িারন িরিা মনউ ইয়কি 

প্েরটে CLCPA িক্ষয  ূেরণে জনয  া প্ররয়াজন তাই৷ আমি মনউ ইয়কি মিন ট্রান্সর ারটিশন 

প্রাইজ প্প্রাগ্রারিে মেজয়ীরদে তারদে েতজনশীি ধােণা এেং আিারদে প্েরটে ভমেষযরতে জনয 

একটট মেশুে  মেরেশ মনর্িত কেরত মনউ ইয়কি প্েরটে প্রমত তারদে প্রমতশ্রুমতে জনয 

অমভনন্দন জানাই।"   

  

ট্রাই-হেট ট্রান্সম্ব াম্বটনের্ কোম্বেইম্বর্র এন্সিবকউটটভ বডম্বরক্টর হরর্া হরর্ল্ডস িম্বলর্, 

"প্টইি াই  মনগ্ িিন শ্বােকিজমনত অেসু্থতা এেং অরনক অেুমেধাে িরধয থাকা কমিউমনটটে 

অকাি ধ্বংরে িূি ভূমিকা  ািন করে। োয় ুদষূণ এেং জিোয় ু মেেতিরনে মেরুরে িোই 

কোে েেরর্রয় কা িকে উ ায় িরিা গ্ামেে েযেিাে প্থরক প্িাকজনরক প্েে করে আনা ও 

গ্ণ মেেিরন আরো প্েমশ িানুষরক েম্পতি কো এেং ট্রানর্জট মেদুযতাময়ত িরি এটট আরো 

প্েমশ কা িকেী িরে। আিো আশা কমে প্  আজরক উ স্থাম ত প্রকল্পগুরিা আিারদে একটট 

 মেরেশ-োন্ধে, আরো প্টকেই ভমেষযরতে কাোকামে মনরয় আেরে এেং  াো এটট  েেতী 

োউরন্ড প্ ৌৌঁরে মদরয়রে আিো তারদে অমভনন্দন জানাই।"  

  

প্রাকৃবিক সেদ সুরক্ষা কাউন্সন্সম্বলর বির্ হভব ম্বকলস অোন্ড ফুম্বয়লস অোডম্বভাম্বকট 

কোবি  োবরস িম্বলর্, " মেরেশ-োন্ধে  মেেিন প্প্রাগ্রারিে প্রমত NYSERDA-এে েিায়তা 

শুধুিাে  মেেিন েংমিি গ্যাে মনগ্ িিন কিারতই োিা য কেরে না েেং  মেেিন দষূরণে 

কােরণ ক্ষমতগ্রস্থ কমিউমনটটগুরিারত োয়ুে গুণগ্তিান এেং স্বারস্থযে উন্নমতরতও োিা য কেরে৷ 

মনউ ইয়কিোেীরদে জনয শূনয-গ্যাে মনগ্ িিন  মেেিন েযেস্থায় স্থানািে এেং  াতায়ারতে 

মেকল্পগুরিা োোরনা িারন প্েরটে কমিউমনটটগুরিারত োয়ুে গুণিান এেং জীেন াোে িান 

উন্নত কোে একটট িূি প্কৌশি। মনউ ইয়কিরক একটট  ুর্ি ুি  মেেতিনরক েিথ িন করে এিন 

নীমত ও প্প্রাগ্রািগুরিারক এমগ্রয় প্নওয়া প্দখাে অর ক্ষায় আিো আমে।"  

  

এই েেরেে প্শরষে মদরক  খন আরেদনগুরিা র্াওয়া িরে তখন গ্রযান্ড প্রাইজ প্রাপ্তরদে NYSERDA-

এে িাইরিট জামেে প্ফরিামশ -এে একজন েিকিী মনরয়াগ্ কোে আহ্বান জানারনা িরে। 

প্প্রাগ্রািটটে িাধযরি, প্  কমিউমনটটরত প্রমতটট প্রকল্প েং টটত িয় ো অগ্রামধকােপ্রাপ্ত জনেংখযা 

প্থরক একজন  ূণ ি-েিয়কািীন েিকিীরক গ্রযান্ড প্রাইজ  ুেস্কােপ্রাপ্তরদে োরথ কাজ কোে 

জনয মনরয়াগ্ কো প্ রত  ারে। NYSERDA এেং নযাশনাি মেমনউরয়েি এনার্জি িযাে (National 

Renewable Energy Lab) NYSERDA-এে োরথ েিকিী উ েতমি এেং NREL প্রমশক্ষণ, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClimate-Justice-Fellowship&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1cb025952b784d9e365408dac80aa148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042245228163213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X%2Bap3S8r3HEwpVXQh%2BDDrk%2BQehB2qwNZsS0Z7m1JzHQ%3D&reserved=0


মশক্ষািূিক উ কেণ, গ্রেষণা ও অনযানয েিায়তা প্রদারনে জনয প্রতযক্ষ ো  রোক্ষভারে 

তিমেি প্রদারনে প্ররর্িারক েিথ িন কেরে।   

 

NYSERDA এেং  ুেস্কােপ্রাপ্তো  েেতী মতন েেরে কমিউমনটটে র্ামিদা এেং মনউ ইয়কি 

প্েরটে জিোয় ুআইরনে িক্ষযগুরিাে তুিনায় তারদে প্রভাে  মেিা  কোে জনয প্রকল্পগুরিা 

ের্ক্রয়ভারে   িরেক্ষণ কেরে।  ুেস্কােপ্রাপ্ত প্রমতটট প্ররজক্ট ও োিমগ্রক প্প্রাগ্রাি িূিযায়ন কো 

িরে এেং উদ্ভােনী  মেেিন িরডিগুরিাে অগ্রগ্মত ও প্েমিরকশনরক উৎোমিত কেরত 

প্রমতরেদন এেং অনিাইন আ রডরটে িাধযরি ফিাফিগুরিা প্শয়াে কো িরে।   

   

 ুেস্কাে প্প্রাগ্রািটট মনউ ইয়কি প্েরটে 701 মিমিয়ন িামকিন ডিারেে ইমভ প্িক প্েমড প্প্রাগ্রারিে 

িাধযরি মেমনরয়াগ্কােীে িামিকানাধীন ইউটটমিটটগুরিা কতত িক তিমেি গ্ঠন কো িয়  ারত 

র্ার্জিং প্েশন, তেদুযমতক গ্ামেে অেকাঠারিা এেং  মেরেশ-োন্ধে অনযানয  মেেিন মেকল্প 

েযেস্থাগুরিারত অযারেে োোরনা এেং মনম্ন-আথ ি-োিার্জক ও ম মেরয়  ো কমিউমনটটে জনয 

 ুর্ি ুি অযারেে ও েুমেধাগুরিারক েিথ িন কো িয়। িং আইিযান্ড  াওয়াে অথমেটট 

ইরিকটট্রক প্িামেমিটট র্যারিরঞ্জে অধীরন িং আইিযারন্ড  ুেস্কারেে অথ িায়রনে জনয মনউ ইয়কি 

মিন ট্রান্সর ারটিশন প্রাইজ প্প্রাগ্রারি অংশীদামেে করেরে।   

  

েিস্ত প্প্রাগ্রাি ফাইনামিে েম্পরকি আরো তথয জানরত, অনুগ্রি করে মনউ ইয়কি মিন 

ট্রান্সর ারটিশন প্রাইজ ওরয়েোইটটট মভর্জট করুন।   

   

মনউ ইয়কি প্েরটে 1 মেমিয়ন িামকিন ডিারেে মেমনরয়াগ্ তাে  মেেিন খাতরক মেদুযতাময়ত 

কোে জনয প্েরটে েুস্পি জিোয় ুএেং  মেরেশ-োন্ধে এনার্জি  মেকল্পনা োস্তোয়রনে জনয 

গুরুে ূণ ি। প্েট, গ্ভন িে প্িাকরিে প্নতত রে, 2035 োরিে িরধয মের্ক্র িওয়া েিস্ত নতুন 

 ােীোিী গ্ামে ও ট্রাকগুরিা শূনয  মেিাণ গ্যাে মনগ্ িিরনে  াশা ামশ েিস্ত সু্কি োে একই েেে 

শূনয  মেিাণ গ্যাে মনগ্ িিরনে েযেস্থা কোে জনয দ্রুত  দরক্ষ  মনরে৷  ানোিন প্থরক কাে িন 

মনিঃেেণ ও দষূণ হ্রাে মেশুে োতাে এেং স্বাস্থযকে কমিউমনটট গ্ঠন করে মেরশষ করে ম মেরয় 

 ো এিাকায়। ইমভ প্িক প্েমড (EV Make Ready), ইভিভ এনওয়াই (EVolve NY), রাইভ মিন 

মেরেট (The Drive Clean Rebate), মনউ ইয়কি ট্রাক ভাউর্াে ইনরেনটটভ প্প্রাগ্রাি (The New 

York Truck Voucher Incentive Program), র্াজি এনওয়াই (Charge NY) এেং নযাশনাি 

ইরিকটট্রক প্ভমিকি ইনফ্রাস্ট্রাকর্াে প্প্রাগ্রাি (National Electric Vehicle Infrastructure 

Program)-এে অধীরন প্ফডারেি তিমেি েি েিস্ত মনউ ইয়কিোেীে জনয তেদুযমতক 

 ানোিনগুরিারত অযারেে েতর্ে এেং  মেরেশ-োন্ধে ট্রানর্জট েুমেধা উন্নত কোে মেমভন্ন 

উরদযাগ্।   

   

বর্উ ইয়কন হেম্বটর হদম্বের হর্িৃত্বকারী জলিায় ু বরকল্পর্া   

মনউ ইয়কি প্েরটে জামতে প্নততেকােী জিোয়ুে কি িেূর্ী িি জামতে েে প্র্রয় প্েমশ 

আক্রিণাত্মক জিোয় ুও  মেেন্ন শর্িে উরদযাগ্,  া েুশতিি ও নযা যভারে  মেেন্ন শর্িরত 

উিেরণে আহ্বান করে  া র্াকমে ততমে করে এেং মনউ ইয়কি প্েট প্কামভড-19 িিািােী প্থরক 

উোেিারভে োরথ োরথ একটট েেুজ অথ িনীমতরক প্রমত ািন কো অেযািত োরখ। জিোয়ু 

প্নততে এেং জনেিারজে েুেক্ষা আইন (Climate Leadership and Community Protection 
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Act) এে িাধযরি আইরনে অিভুিি কোে  রে, মনউ ইয়কি 2040 এে িরধয শূনয-মনগ্ িিন 

মেদুযৎশর্িে প্ক্ষরে তাে োধযতািূিক িক্ষয অজিরনে  রথ এমগ্রয় র্রিরে,  াে িরধয অিভুিি 

আরে 2030 এে িরধয 70 শতাংশ  ুনন িোয়নর াগ্য শর্ি উৎ াদন এেং অথ িনীমত েযা ী কাে িন 

মনের ক্ষতা অজিন কো। প্েট জরুে 120টট েে-িাোে নোয়নর াগ্য ও মেতেরণে প্রকরল্প 35 

মেমিয়ন ডিারেে প্েমশ, মের্ডং প্থরক মনগ্ িিন হ্রাে কোে জনয 6.8 মেমিয়ন ডিাে, প্েৌে 

মেদুযরতে িাো েতর্ে কোে জনয 1.8 মেমিয়ন ডিাে, মনি িি  মেেিন উরদযারগ্ে জনয 1 মেমিয়ন 

ডিারেে প্েমশ, এেং NY গ্রীন েযাংক-এে প্রমতশ্রুমতরত 1.6 মেমিয়ন ডিারেে প্েমশ েি, এটট 

মনি িি জ্বািামনে িাো েতর্ে কোে জনয মনউ ইয়রকিে অভূত ূে ি মেমনরয়ারগ্ে োরথ  ুি িরয়রে৷ 

ের্িমিতভারে, এই মেমনরয়াগ্গুমি 2020 োরি মনউইয়রকিে মনি িি জ্বািামন খারত 158,000 এেও 

প্েমশ র্াকমে, 2011 োি প্থরক মেতেণকত ত প্েৌে খারত 2,100 শতাংশ প্রেতর্ে এেং 2035 োরিে 

িরধয 9,000 প্িগ্াওয়াট অফরশাে োয়ুশর্ি গ্রে প্তািাে প্রমতশ্রুমতরক েিথ িন করে৷ জিোয় ু

আইরনে অধীরন, মনউ ইয়কি এই অগ্রগ্মতে উ ে মভমি করে গ্রে তুিরে এেং 2050 োরিে 

িরধয মগ্রনিাউে গ্যাে মনগ্ িিন 1990 োরিে িাো প্থরক 85 শতাংশ কমিরয় আনরে, প্ খারন 

মিন এনার্জি মেমনরয়াগ্ েুমেধাে 40 শতাংরশে িরক্ষয কি রক্ষ 35 শতাংশ েুমেধাের্ঞ্চত 

কমিউমনটটে জনয মনরদিমশত এেং 185 টট্রমিয়ন BTU-গুরিাে প্রামিক   িারয় এনার্জি েঞ্চরয়ে 

িাধযরি োইরটে এনার্জি েংমিি েযয় হ্রাে কোে জনয প্েরটে 2025 োরিে এনার্জি দক্ষতা 

িরক্ষযে মদরক অগ্রগ্মত মনর্িত কো িয়।   
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