
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বির্ এর্ার্জন বরম্বসাম্বস নর সাম্বি বর্উ ইয়কন কবিউবর্টিগুম্বলাম্বক সংযুক্ত 

করম্বে আঞ্চবলক বির্ এর্ার্জন  ািগুম্বলার জর্ে 52 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলার হেওয়ার 

হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

 ািগুম্বলা কবিউবর্টির সংবিষ্টো িৃর্ি করম্বি এিং বর্উ ইয়ম্বকনর বির্ এর্ার্জন 

ট্রার্র্জের্ হিম্বক সুবিধাির্ঞ্চে কবিউবর্টির সুবিধা বর্র্িে করম্বি  

  

সুবিধাির্ঞ্চে কবিউবর্টির কাম্বে বির্ এর্ার্জন বিবর্ম্বয়াম্বগর অন্তে 35 েোংে সুবিধা 

প্রোম্বর্র জর্ে বর্উ ইয়ম্বকনর জলিায় ুহর্েৃত্ব এিং কবিউবর্টি সুরক্ষা আইম্বর্র লক্ষেম্বক 

(New York's Climate Leadership and Community Protection Act Goal) সিি নর্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 12-টি আঞ্চথলক্ থির্ এর্ার্জন  াব প্রথিষ্ঠার জর্য 52 থিথলয়র্ িাথক্নর্ 

ডলার হেওয়ার হ াষণা ক্রররের্ যারি থর্উ ইয়ক্ন হেি জরুে অঞ্চলগুরলারি প্রচার, সরচির্িা 

এবং থিক্ষার হক্ন্দ্র থ সারব ক্াজ ক্রা যায় এবং বাথসন্দারের অংিগ্র ণরক্ উৎসাথ ি ক্ররি 

স ায়িা ক্রর, থবরিষ ক্রর যারা সুথবধাবর্ঞ্চি িারের বা অর্যিায় থর্উ ইয়রক্নর থির্ এর্ার্জন 

ট্রার্র্জিরর্ (New York's Clean Energy Transition) সুথবধাবর্ঞ্চি ক্থিউথর্টির িরধয। 

আজরক্র হ াষণাগুরলা িাইরিি থলডারথিপ এবং ক্থিউথর্টি হপ্রারিক্ির্ অযারের (Climate 

Leadership and Community Protection Act) লক্ষযরক্ সুথবধাগুরলার অন্তি 35 িিাংি সিি নর্ 

ক্রর, যার লক্ষয 40 িিাংি, থির্ এর্ার্জন থবথর্রয়াগ হিরক্ সুথবধাবর্ঞ্চি ক্থিউথর্টির জর্য এবং 

সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য এক্টি র্যায়সঙ্গি থির্ এর্ার্জন ট্রার্র্জিরর্র অগ্রগথি ক্ররি 

সা াযয ক্রর৷  

  

গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্ "থর্উ ইয়ক্ন এক্টি সবুজ অি নর্ীথির থেরক্ অগ্রসর  ওয়ার সারি 

সারি, সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এই ট্রার্র্জিরর্ অংিগ্র ণ ক্ররি এবং উপকৃ্ি  রি পারর িা 

থর্র্িি ক্রার জর্য ক্থিউথর্টির জর্সংরযাগ এবং থিক্ষা অপথর ায ন।" "সথিযক্াররর থর্উ ইয়ক্ন 

ফ্যািরর্, এই সংস্থাগুরলা িারের স রযাগী থর্উ ইয়ক্নবাসীরের সা াযয ক্রার জর্য এবং প্রথিটি 

ক্থিউথর্টি উন্নথির সুরযাগ থর্র্িি ক্ররি এক্র্িি  রে৷ এই 52 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার 

থবথর্রয়ারগর িাধযরি িারের প্ররচষ্টারক্ সিি নর্ ক্ররি হপরর আিার প্রিাসর্ গথব নি এবং আথি 

থর্উ ইয়ক্ন ক্থিউথর্টিগুরলারক্ এক্টি থির্ এর্ার্জন ভথবষযরি ট্রার্র্জির্ ক্ররি স ায়িা ক্রার 

জর্য িারের হর্িৃরের প্রিংসা ক্থর।"  

  



 

 

থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্ার্জন থরসাচন অযান্ড হডরভলপরিন্ট অিথরটি (New York State Energy 

Research and Development Authority)  াব স্থাপরর্র জর্য ক্থিউথর্টি-থভথিক্ সংস্থাগুরলার 

সারি অংিীোথরে ক্রররে এবং হেরির থির্ এর্ার্জন রুপান্তররর সুথবধাগুরলারি সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর সিার্ প্ররবিাথধক্ার ররয়রে িা থর্র্িি ক্রার জর্য এক্টি সািথগ্রক্, বহু-থবভাগীয় 

পদ্ধথি প্রোর্ ক্রর। প্রথিটি  াব হেরির প্রথিটি অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ অঞ্চরল সংগঠর্গুরলা এক্টি 

হর্িওয়ারক্নর সিন্বরয় গটঠি  রব যা আগািী চার বেরর িারের এলাক্ায় ক্থিউথর্টি স্তরর 

পথররষবা প্রোর্ ক্ররি এবং িারের ক্থিউথর্টির সব নি থির্ এর্ার্জন সংরযাগ, সংথিষ্টিা এবং 

থিক্ষা পথররষবাগুরলার সিন্বয় ও প্রচাররর র্িুর্ উপায় প্রোর্ ক্রর। থির্ এর্ার্জন ও এর্ার্জন 

েক্ষিায় সংরযাগ এবং থিক্ষা পথররষবা প্রোরর্র অথভজ্ঞিা ররয়রে এবং সািার্জক্ পথররষবা, 

আবাসর্, অি ননর্থিক্ উন্নয়র্, স্বাস্থয ও প্রথিক্ষরণর সারি এক্ীভূি ক্রার অথভজ্ঞিা ররয়রে এির্ 

সংস্থাগুরলারক্ অংিগ্র রণর জর্য উৎসা  হেওয়া  রয়থেল।  

  

থর্ম্নথলথিি সংস্থাগুরলারক্ িারের অঞ্চরল এক্টি আঞ্চথলক্ থির্ এর্ার্জন  াব প্রথিষ্ঠা ক্রার জর্য 

পুরস্কার হেওয়া  রয়থেল:  

  

কোবিিাল বডবিক্ট  

• সাশ্রয়ী িূরলযর আবাসর্ অংিীোর (Affordable Housing Partnership) 3,624,546 

িাথক্নর্ ডলার  

  

হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  

• হক্ন্দ্রীয় থর্উ ইয়ক্ন আঞ্চথলক্ পথরক্ল্পর্া এবং উন্নয়র্ হবাডন (Central New York 

Regional Planning and Development Board), 3,317,994 িাথক্নর্ ডলার  

  

বিঙ্গার হলকস  

• হজরর্থস-থফ্ঙ্গারস হলক্স অঞ্চরলর জলবায়ু সিাধার্ এর্িলাররির 3,835,014 িাথক্নর্ 

ডলার  

  

লং আইলোন্ড  

• র্াসাউ ক্াউথন্টর ক্রর্ নল হক্াঅপাররটিভ এিরির্ির্ 4,000,000 িাথক্নর্ ডলার  

  

বিড- াডসর্  

• ডারচস ক্াউথন্টর ক্রর্ নল হক্াঅপাররটিভ এিরির্ির্ 4,074,389 িাথক্নর্ ডলার  

  

হিা ক ভোবল  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FRegional-Clean-Energy-Hubs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Rzfg5j2szDcsHtHyqVoBVfAA0zGL7cWlzdTagvl4Y3g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mJjEml%2BGPDw3pn9XWkkg8P%2Bk28Z1YAIN4CcJSeHgl40%3D&reserved=0


 

 

• ওথর্ডা ক্াউথন্টর ক্রর্ নল হক্াঅপাররটিভ এিরির্ির্, 3,302,944 িাথক্নর্ ডলার  

  

বর্উ ইয়কন বসটি  

• অযারসাথসরয়ির্ ফ্র এর্ার্জন অযারফ্ারডনথবথলটি ইর্ক্রপ নাররির্ (Association for Energy 

Affordability Inc.), 8,926,027 িাথক্নর্ ডলার (ব্রঙ্কস এবং ব্রুক্থলর্)  

• কু্ইন্স হর্বারহুড  াউর্জং সাথভনস (Neighborhood Housing Services), 6,623,725 

িাথক্নর্ ডলার (কু্ইন্স এবং হেরির্ আইলযান্ড)  

• উই অযাে ফ্র এর্ভারর্রিন্টাল জাথেস ইর্ক্রপ নাররির্ (WE ACT for Environmental 

Justice, Inc.), 3,837,067 িাথক্নর্ ডলার (িযার্ াির্)  

  

র্ি ন কাবন্ট্র  

• অযাথডরর্ডযাক্ র্ি ন ক্াথি অযারসাথসরয়ির্ (Adirondack North Country Association) 

4,099,404 িাথক্নর্ ডলার  

  

সাউোর্ ন টিয়ার  

• িম্পথক্র্স ক্াউথন্টর ক্রর্ নল হক্াঅপাররটিভ এিরির্ির্, 3,516,454 িাথক্নর্ ডলে  

  

ওম্বয়স্টার্ ন বর্উ ইয়কন  

• থপপল ইউর্াইরিড ফ্র সাসরিইরর্বল  াউর্জং ইর্ক্রপ নারররিড (People United for 

Sustainable Housing, Inc.) পুি বারফ্রলা (PUSH Buffalo), 3,499,034 িাথক্নর্ ডলার  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি এর্ার্জন বরসার্ন অোন্ড হডম্বভলিম্বিন্ট অিবরটি হপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও 

হডাবরর্ এি.  োবরস িম্বলম্বের্, "আঞ্চথলক্ থির্ এর্ার্জন  াবগুরলা থর্উ ইয়ক্নবাসীরের জর্য 

হক্ন্দ্রগুরলারক্ সংযুক্ত ক্ররব যারা এর্ার্জনর িরচ ক্িারি, িারের বাথেগুরলারক্ আররা এর্ার্জন 

সাশ্রয়ী ক্রর িুলরি, থির্ এর্ার্জন ক্ারজর প্রথিক্ষরণ অংিগ্র ণ ক্ররি বা র্িুর্ চাক্থরর জর্য 

আরবের্ ক্ররি থররসাস ন িুুঁজরের্৷ সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসী জথেি এবং সবজু অি নর্ীথিরি 

সমূ্পণ নরূরপ অংিগ্র ণ ক্ররি পারর িা থর্র্িি ক্রার জর্য হপ্রাগ্রািগুরলারি প্ররবি ক্রার সিয় 

হযরক্ারর্া থবেযিার্ বাধাগুরলা হিাক্ারবলা ক্রার জর্য  াবগুরলা স্থার্ীয় ক্থিউথর্টির সারি 

জথেি  ওয়ার হক্ষরিও গুরুেপূণ ন  রব।"  

  

লং আইলোন্ড িাওয়ার কেৃনিম্বক্ষর প্রধার্ বর্ি না ী কি নকেনা িিাস িোলম্বকার্ িম্বলম্বের্, 

"থর্উ ইয়ক্ন এক্টি থির্ অি নর্ীথিরি রূপান্তথরি  ওয়ার সারি সারি, সক্ল ক্থিউথর্টির অবিযই 

থির্ এর্ার্জন ট্রার্র্জিরর্র সুথবধার িিয এবং থররসারগুরলারি প্ররবিাথধক্ার িাক্রি  রব৷ এই 

র্িুর্ থির্ এর্ার্জন  াবগুরলা গ্রা ক্রের হপ্রাগ্রাি এবং প্ররণাের্ার সারি সংযুক্ত ক্ররি সা াযয 



 

 

ক্রার জর্য স্থার্ীয় গ্রা রক্র সংরযাগ, সংথিষ্টিা এবং থিক্ষািূলক্ উরেযাগগুরলার জর্য এক্টি 

লঞ্চপযাড থ সারব ক্াজ ক্ররব। অিল হর্িৃরের জর্য আথি গভর্ নররর প্রিংসা ক্থর।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেরি এক্টি অন্তভুনর্ক্তিূলক্ সবুজ অি নর্ীথিরক্ এথগরয় হর্ওয়ার জর্য এক্টি 

প্রথিরযাথগিািূলক্ প্রর্িয়ার িাধযরি  াবগুরলারক্ থর্ব নাথচি ক্রা  রয়থেল থর্রম্নাক্তগুরলার উপর 

হফ্াক্াস ক্রর:  

  

• থির্ এর্ার্জন প্রযুর্ক্ত এবং সুরযাগ সম্বরে ক্থিউথর্টি-থভথিক্ সংথিষ্টিা, জর্সংরযাগ এবং 

হভাক্তারের সরচির্িা প্রোর্ ক্রা;  

• থির্ এর্ার্জন প্রক্রল্প অংিগ্র ণ বাোরর্ার জর্য ক্ি নসূথচ এবং থররসাস ন অি নায়র্ সিন্বয় 

ক্রা;  

• থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্ার্জন থরসাচন অযান্ড হডরভলপরিন্ট অিথরটির হপ্রাগ্রাি, র্ীথি এবং 

হক্ৌিল উন্নয়রর্ ক্থিউথর্টির েৃটষ্টভথঙ্গ অন্তভুনক্ত ক্ররি এবং পাবথলক্ অংিগ্র ণ 

বাোরর্ার জর্য র্যায়সঙ্গি হেক্র াল্ডার সংথিষ্ট  ওয়া;  

• থির্ এর্ার্জন র্ীথি, প্রযুর্ক্ত এবং সুরযাগ সম্পরক্ন ক্থিউথর্টির বাথসন্দারের সারি সংথিষ্ট 

িাক্ার জর্য স্থার্ীয় সক্ষিিা বৃর্দ্ধ ক্রা;  

• থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্ার্জন থরসাচন অযান্ড হডরভলপরিন্ট অিথরটি, হট্রড ইউথর্য়র্ এবং 

প্রথিক্ষণ প্রোর্ক্ারীরের সারি ক্াজ ক্রর থির্ এর্ার্জন ক্িীবাথ র্ীরি থবথভন্নিার 

অগ্রগথি  িারর্া যারি থির্ এর্ার্জন বযবসারয় সা াযয ক্রা যায় এবং অগ্রাথধক্ারপ্রাপ্ত 

জর্সংিযা বা অর্ুন্নি ক্থিউথর্টির বযর্ক্তরের সারি সংরযাগ স্থাপর্ এবং থর্রয়াগ হেওয়া 

এবং থির্ এর্ার্জন িারি অংিগ্র ণক্ারী টঠক্াোর এর সংিযা এবং থবথভন্নিা বৃর্দ্ধ ক্রা;  

• সুথবধাবর্ঞ্চি বা সুথবধাবর্ঞ্চি ক্থিউথর্টির সুথবধার জর্য এক্টি থর্থেনষ্ট অঞ্চরল থির্ 

এর্ার্জন ইরক্াথসরেি জরুে হক্ৌিলগি অংিীোথরে প্রথিষ্ঠা ক্রা; এবং  

• স্থার্ীয় প্রক্ল্পগুরলারক্ অগ্রসর ক্রা যা আঞ্চথলক্ বাধাগুরলা হিাক্ারবলা ক্রর যা 

সুথবধাবর্ঞ্চি ক্থিউথর্টিগুরলারক্ থির্ এর্ার্জন অি নর্ীথিরি অংিগ্র ণ বা উপকৃ্ি  রি 

বাধা হেয়।  

  

 াবস উরেযারগর প্রবিনর্ থেল থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্ার্জন থরসাচন অযান্ড হডরভলপরিন্ট অিথরটি 

এবং এর্ার্জন হডরিারিথস অযালারয়রন্সর হর্িৃরে এক্টি স -থডজাইর্ প্ররচষ্টার ফ্লাফ্ল, যার 

িরধয থর্উ ইয়ক্ন হেি জরুে 30-টিরও হবথি ক্থিউথর্টি-থভথিক্ প্রথি প্রথিষ্ঠারর্র অংিগ্র ণ 

অন্তভুনক্ত থেল। হক্া-থডজাইর্ পদ্ধথি থর্র্িি ক্ররি সা াযয ক্ররথেল হয ক্থিউথর্টিগুরলারি 

যারা ক্াজ ক্ররে িারের েৃটষ্টভথঙ্গ সবরচরয় ঝুুঁ থক্পূণ ন থর্উ ইয়ক্নবাসীরের চাথ োগুরলারক্ 

হিাক্ারবলা ক্রার জর্য এই গুরুেপূণ ন উরেযারগর প্রবিনর্রক্ অবথ ি ক্ররে।  

  

 াব উরেযারগর জর্য অি নায়র্  রলা থর্ম্ন হিরক্ িধযি আরয়র বাথসন্দা এবং ক্থিউথর্টির জর্য 

এর্ার্জন সাশ্রয় এবং থির্ এর্ার্জন সিাধারর্র সুরযাগ বাোরি থর্উ ইয়রক্নর প্রায় 1 থবথলয়র্ িাথক্নর্ 

ডলার থবথর্রয়ারগর অংি, যা থির্ এর্ার্জন ি থবল (Clean Energy Fund) এবং ইউটিথলটিগুরলা 

দ্বারা সিথি নি। এটি আঞ্চথলক্ গ্রীর্ াউস গযাস (Regional Greenhouse Gas Initiative) 

উরেযারগর িাধযরিও অি নায়র্ ক্রা  রয়রে এবং এটি সুথবধাবর্ঞ্চি ক্থিউথর্টির থির্ এর্ার্জন 
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চাথ ো হিিারি থর্উ ইয়রক্নর বযাপক্ উরেযারগর অংি। লং আইলযান্ড পাওয়ার অিথরটি লং 

আইলযান্ড থির্ এর্ার্জন  ারবর সিি নরর্ থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্ার্জন থরসাচন অযান্ড হডরভলপরিন্ট 

অিথরটির সারি অংিীোথরে ক্ররে। পূরব ন, হেরির 10-টি অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ অঞ্চরল  াব 

স্থাপরর্র জর্য 36 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার হেওয়া  রয়থেল, িরব, থর্উ ইয়ক্ন থসটিরি েুটি 

অথিথরক্ত  াব হেরির এই ববথচিযিয় এবং অথধক্ জর্বহুল অঞ্চরল অর্র্য চাথ ো পূররণ 

স ায়িা ক্রার জর্য হিাি হপ্রাগ্রাি ি থবরলর পথরিাণ 52 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার এরর্ অি নায়র্ 

ক্রা  রয়থেল।  

  

এটি থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্ার্জন থরসাচন অযান্ড হডরভলপরিন্ট অিথরটির সম্পথক্নি র্যাযযিা প্ররচষ্টার 

উপর থভথি ক্রর বিথর ক্রর, যার িরধয ররয়রে 150-টি িাইরিি জাথেস হফ্রলাথিপ 

সুরযাগগুরলারক্ সিি নর্ ক্রার জর্য 6 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার উপলভয ক্রা যা থর্উ ইয়ক্ন হেি 

জরুে ঐথি াথসক্ভারব সথুবধাবর্ঞ্চি ক্থিউথর্টি বা অগ্রাথধক্ার জর্রগাষ্ঠীরি বসবাসক্ারী 

বযর্ক্তরের জর্য।  

  

অোবডরর্ডোক র্ি ন কাবন্ট্র অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র বর্ি না ী িবরর্ালক এবলজাম্বিি কুিার 

িম্বলম্বের্, "উির ক্াথি অঞ্চরলর জর্য থির্ এর্ার্জন  াব থ সারব পথররবির্ ক্রার জর্য 

হজফ্ারসর্ এবং হসইন্ট লররন্স ক্াউথন্টগুরলার ক্রর্ নল হক্াঅপাররটিভ এিরির্ির্ এবং SUNY 

(State University of New York, SUNY) ক্যান্টর্ ক্যাথরয়ার হরথড এডুরক্ির্ অযান্ড সাক্রসস 

হট্রথর্ং (Career Ready Education and Success Training, CREST) এর সারি অংিীোর  রি 

হপরর অযাথডরর্ডযাক্ র্ি ন ক্াথি অযারসাথসরয়ির্ সম্মাথর্ি৷ এই উরেযাগটি র্ি ন ক্াথির 

বাথসন্দারের এবং হোি বযবসাগুরলারক্ এর্ার্জন থবরলর অি ন সাশ্রয় ক্ররি এবং থির্ এর্ার্জন 

সুরযাগ এবং চাক্থরর সুরযারগ স ায়িা ক্রার জর্য গুরুেপূণ ন। আিারের টিরির েী নস্থায়ী 

ক্থিউথর্টির সম্পক্ন, থির্ এর্ার্জন হপ্রাগ্রারি অগ্রসর  ওয়ার বযাপক্ অথভজ্ঞিা এবং র্যাযযিা 

এবং অন্তভুনর্ক্তর উপর হফ্াক্াস এক্টি ির্ক্তিালী আঞ্চথলক্  াবরক্ সিি নর্ ক্ররব যা উির থর্উ 

ইয়ক্ন জরুে থির্ এর্ার্জন উরেযারগ সংথিষ্টিা বাোয়।"  

  

সাশ্রয়ী িূম্বলের আিাসর্ অংেীোর এর বর্ি না ী িবরর্ালক সুসার্ হকাির্ার িম্বলর্, 

"রাজধার্ী অঞ্চরল  াব বাথসন্দারের (The New York State Energy Research and 

Development Authority, NYSERDA) হপ্রাগ্রািগুরলার সারি িারের বাথের জর্য থির্ এর্ার্জন 

উন্নয়র্ ক্রার পািাপাথি িিবধ নিার্ থির্ এর্ার্জনর হক্ষরি চাক্থরর সুরযাগগুরলারি স ায়িা 

ক্রার জর্য উনু্মি। আিরা আঞ্চথলক্ থির্ এর্ার্জন  াব বিথররি NYSERDA এর পদ্ধথির 

প্রিংসা ক্থর যা সিগ্র অঞ্চল জরুে সক্ল আরয়র পথরবাররর সারি গভীর সংরযাগ স  

ক্থিউথর্টি-থভথিক্ সংস্থাগুরলার সিন্বরয় গটঠি।"  

  

অোম্বসাবসম্বয়ের্ ির এর্ার্জন অোম্বিাম্বডনবিবলটি ইর্কম্বি নাম্বরের্ এর অোডম্বভাম্বকবস 

এিং অগ নার্াইর্জং বডম্বরক্টর হিিা ব্রড িম্বলম্বের্, "আিারের জাথি-হর্িৃেপূণ ন জলবায় ুলক্ষয 

অজনরর্র জর্য, সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীরক্ অবিযই পেরক্ষপ হর্ওয়ার ক্ষিিা থেরি  রব এবং ক্ি 

আরয়র ক্থিউথর্টি এবং েষূণ ও জলবায় ুপথরবিনরর্র দ্বারা অসিভারব প্রভাথবি বযর্ক্তরের 

অগ্রাথধক্ার থেরি  রব৷ আিরা ব্রঙ্কস এবং ব্রুক্থলরর্র বাথসন্দারের এবং বযবসাথয়ক্রের থির্ 
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এর্ার্জনর সিাধারর্র সুরযারগ সা াযয ক্ররি আগ্র ী যা এর্ার্জন িরচ ক্ি ক্রর, এর্ার্জন সাশ্রয়ী, 

স্বাস্থযক্র ভবর্ এবং আররা হিক্সই গ্র  বিথর ক্রর।"  

  

হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন বরর্জওর্াল প্ল্োবর্ং অোন্ড হডম্বভলিম্বিন্ট হিাম্বডনর এর্ার্জন হপ্রাগ্রাি 

িোম্বর্জার র্িস কোবরক িম্বলম্বের্, "হসিাল থর্উ ইয়ক্ন থরর্জওর্াল প্ল্যাথর্ং অযান্ড 

হডরভলপরিন্ট হবাডন (Central New York Regional Planning and Development Board, CNY 

RPDB) হসিাল থর্উ ইয়ক্ন জরুে থির্ এর্ার্জন থিক্ষা এবং পথররষবা প্রোরর্র জর্য িার 

অংিীোথর অগ নার্াইরজির্ সবুজ অি নর্ীথির জর্য হজাি (Alliance for a Green Economy) এবং 

হগ্রিার থসরাথক্উজ ওয়াক্নরসর সারি ক্াজ ক্ররি োরুণ আগ্র ী। NYSERDA এর আঞ্চথলক্ 

থির্ এর্ার্জন  াব হপ্রাগ্রারির স ায়িায় আিারের টিি আিারের অঞ্চরলর থির্ এর্ার্জন ইরক্ার্থি 

বাোরর্ার জর্য ক্থিউথর্টি হেক্র াল্ডাররের সারি ক্াজ ক্ররব, পথরবার-স ায়ক্ চাক্থর বিথর 

ক্ররব এবং অরপক্ষাকৃ্ি েবূ নল জর্রগাটষ্ঠর হবাঝা ক্থিরয় হেরব ক্ারণ আিরা হেরির হর্ির্-

থলথডং জলবায় ুহর্িৃে এবং সম্প্রোয় সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community 

Protection Act) লক্ষযগুথলরক্ এথগরয় থর্রয় যার্ে।"  

  

হজম্বর্বস-বিঙ্গারস হলক অঞ্চম্বলর িাইম্বিি সবলউের্ অোর্িলাম্বরির অোবিম্বগল 

িোকহুগ-বগ্রিা িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন হেরির বাথসন্দারের এবং হোি বযবসার জর্য থির্ 

এর্ার্জন পথররষবা, প্রযুর্ক্ত এবং চাক্থরগুথলরক্ আররা স জলভয ক্রার জর্য থর্রয়ার্জি আঞ্চথলক্ 

থির্ এর্ার্জন  াবগুথলর এক্টি েরলর অংি  রি হপরর আিরা গথব নি৷ আিরা হয সক্ল 

বাথসন্দারের পথররষবা প্রোর্ ক্থর িারের চাথ ো এবং িূলযরবারধর ক্াোক্াথে এই ক্ারজর প্রথি 

NYSERDA এর স্থার্ীয় পদ্ধথি আিারেররক্ আিারের অঞ্চরল থবেযিার্ এবং র্িুর্ 

অংিীোররের এক্র্িি ক্রার সুরযাগ প্রোর্ ক্রর।"  

  

এর্ভায়রর্ম্বিন্ট অোন্ড এর্ার্জন বরম্বসাস ন এডুম্বকির,কম্বর্ নল হকাঅিাম্বরটিভ এিম্বির্ের্ 

অি ডাম্বর্স কাউবন্ট কবলর্ অোডবকন্স িম্বলম্বের্, "আিারের ক্থিউথর্টিগুথলরক্ িারের 

ির্ক্তর হবাঝা ক্িারি, থির্ এবং র্বায়র্রযাগয ির্ক্তর উৎসগুথলরি অযারিস ক্ররি এবং জ্ঞাি 

ির্ক্তর থবষরয় থসদ্ধান্ত থর্রি স ায়িা ক্রার জর্য থিড- াডসর্ অঞ্চরল পথররষবা চাথলরয় হযরি 

আিরা সম্মাথর্ি এবং অগ্রাথধক্ার হেওয়া  রয়রে এির্িা হবাধ ক্রথে৷ ক্রর্ নল হক্া-অপাররটিভ 

এিরির্ির্ (Cornell Cooperative Extension, CCE) অযারসাথসরয়িরর্র এক্টি হজাি দ্বারা 

হ াে ক্রা এর্ার্জন উপরেষ্টারের এক্টি থর্রয়ার্জি েরলর সারি, সাসরিইরর্বল ওরয়েরচোর, 

থর্উ ইয়ক্নাস ন ফ্র থির্ পাওয়ার, এবং ইউর াপ ক্র্সাথটং এবং হস্বোরসবক্ এবং অংিীোররের 

এক্টি িিবধ নিার্ হর্িওয়াক্ন অগ নার্াইরজির্গুথল স  আিারের সাব-ক্িাে ক্রা 

অগ নার্াইরজিরর্র প্রিাথণি ট্রযাক্ হরক্রডনর িাধযরি আিরা এই অঞ্চল এবং থর্উ ইয়ক্ন হেিরক্ 

আিারের এর্ার্জনর লক্ষয পূররণ সা াযয ক্ররি হপরর োরুণ আর্র্ন্দি।"  

  

র্াসাউ কাউবন্টর কম্বর্ নল হকাঅিাম্বরটিভ এিম্বির্েম্বর্র বর্ি না ী িবরর্ালক হগ্রগবর 

সোন্ডর িম্বলম্বের্,"র্াসাউ ক্াউথন্টর ক্রর্ নল হক্াঅপাররটিভ এিরির্ির্ (Cooperative 

Extension of Nassau County, CCE র্াসাউ) লং আইলযান্ড অঞ্চরলর জর্য NYSERDA 

আঞ্চথলক্ থির্ এর্ার্জন  ারবর প্রধার্ টঠক্াোর থ সারব ক্াজ ক্রার জর্য সম্মাথর্ি৷ আিরা থবশ্বাস 

ক্থর হয আিারের প্রিাথণি র্বায়র্রযাগয ির্ক্ত এবং ক্থিউথর্টির সমৃ্পক্তিা হর্িারের হজাি 



 

 

(প্রথিষ্ঠার্, থবশ্বথবেযালয়, সথিথি এবং বযবসায়ী হর্িা) এক্টি েুেনান্ত েল বিথর ক্রর। আিারের লং 

আইলযান্ড থির্ এর্ার্জন  াব এির্ সিাধার্ প্রোরর্র জর্য প্রথিশ্রুথিবদ্ধ যা আিারের 

ক্থিউথর্টির িরধয এক্টি উরেিরযাগয পাি নক্য বিথর ক্ররব এবং উরেিরযাগয ফ্লাফ্ল প্রোর্ 

ক্ররব।"  

  

এর্িবকউটিভ বডম্বরক্টর, কম্বর্ নল হকাঅিাম্বরটিভ এিম্বির্ের্ অি অবর্ডা কাউবন্ট, হিবর 

হিি িোকউম্বয়র্ িম্বলম্বের্,"অথর্ডা ক্াউথন্টর ক্রর্ নল হক্া-অপাররটিভ এিরির্ির্ হিা াক্ 

উপিযক্ায় আঞ্চথলক্ থির্ এর্ার্জন  াব থ সারব পথররষবা হেবার জর্য NYSERDA দ্বারা থর্ব নাথচি 

 ওয়ায় অিযন্ত আর্র্ন্দি৷ আিরা থির্ এর্ার্জনর সুথবধা, থবেুযরির িরচ ক্িারর্ার উপায় এবং 

থক্ভারব আররা জ্ঞাি ির্ক্তর থবষরয় থসদ্ধান্ত হর্ওয়া যায় হস সম্পরক্ন ক্থিউথর্টির সেসয, হোি 

বযবসা এবং সাশ্রয়ী িূরলযর আবাসর্ িাথলক্রের সারি হযাগারযাগ ক্রার জর্য আগ্র ী। থিক্ষা 

এবং ক্থিউথর্টিরি েথেরয় পরার িাধযরি, আিরা আিারের ক্থিউথর্টির হলারক্রের এবং থর্উ 

ইয়ক্ন হেরির ভথবষযরি থবথর্রয়াগ ক্রথে।"  

  

বসবর্য়র বরম্বসাস ন এডুম্বকির, কম্বর্ নল হকাঅিাম্বরটিভ এিম্বির্ের্ অভ িম্পবকর্স 

কাউবন্টর কবরি বিয়াস ন িম্বলম্বের্, "আিরা এই উরেযারগ অংিগ্র ণ ক্ররি হপরর আর্র্ন্দি 

হযটি ক্াব নর্ থর্িঃসরণ ক্িায় এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীরের, থবরিষ ক্রর যারের সীথিি বস্তুগি সম্পে 

আরে, অি ন সাশ্রয় ক্রর এবং আিারের হযৌি থির্ এর্ার্জনর ভথবষযি গঠরর্ অি নপূণ নভারব 

অংিগ্র ণ ক্ররি সা াযয ক্রর।"  

  

এর্িবকউটিভ বডম্বরক্টর, হর্িারহুড  াউর্জং সাবভনম্বসস অভ কুইন্স, ইম্বয়াম্বসবলর্ 

হজর্াও-এম্বিলা িম্বলম্বের্, "আিরা কু্ইন্স এবং হেরির্ আইলযান্ড বাথসন্দারের উন্নথির জর্য 

আগ্র ী হযর িু আিারের ক্থিউথর্টি এক্টি ি ািারী পরবিী সিাজরক্ পথরচালর্া ক্রর িারক্। 

আিরা এক্টি থির্ এর্ার্জনর ভথবষযরির বাথসন্দারের চাথ োরক্ হক্ন্দ্র ক্রর NYC-হক্ এক্টি 

সািথগ্রক্, র্যায়সঙ্গি এবং র্যাযয পদ্ধথিরি CLCPA লক্ষয অজনরর্ স ায়িা ক্ররি আিাবােী।"  

  

বডম্বরক্টর অভ কবিউবর্টি এর্ার্জন, PUSH িাম্বিম্বলা র্ািাবল রবিম্বগজ িম্বলম্বের্, "PUSH 

বারফ্রলা আঞ্চথলক্ থির্ এর্ার্জন  াব ইথর্থিরয়টিরভর এক্টি অংি  রি হপরর আর্র্ন্দি৷ 

ইরওরয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন থরর্জওর্াল থির্ এর্ার্জন  াব (Western New York Regional Clean 

Energy Hub, WNY Hubs) এর হর্িৃে থ সারব, আিরা এথর, র্ায়াগ্রা, হচৌিাকু্য়া, ক্যািারাউগাস 

এবং অযারলগথর্ ক্াউথন্টরি থস্থথিস্থাপক্ ক্থিউথর্টি গরে হিালা এবং সািথগ্রক্ ও অন্তভুনর্ক্তিূলক্ 

থির্ এর্ার্জন প্রোরর্র প্রথিশ্রুথি অবযা ি রাথি। সুথবধাবর্ঞ্চি জর্সংিযার উপর আিারের 

হফ্াক্াস এই অঞ্চল জরুে ফ্রন্টলাইর্ ক্থিউথর্টির জর্য এক্টি স্বাস্থযক্র পথররবি এবং হিক্সই 

ক্িীবাথ র্ীরক্ ির্ক্তিালী, সিি নর্ এবং গরে িুলরি স ায়িা ক্ররব।"  

  

হকা-িাউন্ডার অোন্ড এর্িবকউটিভ বডম্বরক্টর অি উই অোক্ট ির এর্ভায়ার্ নম্বিন্টাল 

জাবস্টস বির্জ হসিাডন িম্বলম্বের্, "সুথবধাবর্ঞ্চি জর্রগাষ্ঠী জলবায় ুসঙ্করির প্রিি সাথররি 

ররয়রে, হযিারর্ িারা বর্যা এবং িরার িরিা চরি আব াওয়ার প্রভারব সবরচরয় হবথি ক্ষথিগ্রস্ত 

 রে, থক্ন্তু িারা িারের  রবাথে উন্নি ক্ররি এবং এক্টি উচ্চ-িারর্র সবুজ চাক্থররি প্ররবি 

ক্ররি অরর্ক্ বাধার সম্মুিীর্  রে। WE ACT এবং আিারের অংিীোররা িযার্ ািরর্ 



 

 

NYSERDA এর আঞ্চথলক্ থির্ এর্ার্জন  ারব, থবরিষি থর্ম্ন-আরয়র জর্রগাটষ্ঠ এবং অরর্ক্ 

পথরবাররর থবর্ল্ডংগুথলরি ববথচিিয় জর্রগাটষ্ঠরক্ পথররষবা প্রোরর্ হর্িৃে থেরি হপরর আর্র্ন্দি 

হযগুথল  রলা েথূষি িারর্র বায় ুএবং থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নিরর্র এক্টি প্রধার্ উৎস৷ আিরা 

আিারের ি ররক্ আররা হবথি েক্ষ, পথরেন্ন এবং োরুণ ভথবষযরির থেরক্ থর্রয় যাওয়ার 

অরপক্ষায় ররয়থে।"  

  

বস্টয়াবরং কবিটির হিোর অি েে বর্উ ইয়কন এর্ার্জন হডম্বিাম্বিবস হজাম্বির অোডাি 

বিন্ট িম্বলম্বের্,"এর র্ক্িা এবং বাস্তবায়রর্ সুথবধাবর্ঞ্চি জর্রগাটষ্ঠর ক্ণ্ঠস্বর এবং প্ররয়াজর্রক্ 

হক্ন্দ্র ক্রর, আঞ্চথলক্ থির্ এর্ার্জন  াব হপ্রাগ্রািটি গণিাথিক্ ির্ক্ত আরন্দালরর্র জর্য এক্টি 

থবজয় এবং থর্উ ইয়রক্নর জলবায় ুও সিিা লক্ষয অজনরর্র জর্য এক্টি গুরুেপূণ ন 

 াথিয়ার৷ আিরা NYSERDA-হক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই এরজর্ন্সরি চলিার্ সাংসৃ্কথিক্ পথরবিনরর্ 

এক্টি বে প্রিি পেরক্ষপ হর্ওয়ার জর্য হযিারর্ এই হপ্রাগ্রািটি, যা প্রিি হপিাোর সুথবধাবর্ঞ্চি 

জর্রগাটষ্ঠর অযাডরভারক্িরের িাধযরি ক্ল্পর্া ক্রা  রয়থেল এবং হক্াড সাইরর্র এক্টি প্রর্িয়ার 

িাধযরি বাস্তরব পথরণি  রয়রে।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির রাম্বের হর্েৃত্বকারী জলিায় ুিবরকল্পর্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

 

থর্উ ইয়ক্ন হেরির জাথির হর্িৃেক্ারী জলবায়ুর ক্ি নসূথচ  রলা জাথির সবরচরয় হবথি 

আিিণাত্মক্ জলবায় ুও থির্ এর্ার্জনর উরেযাগ, যা সুিৃঙ্খল ও র্যাযযভারব থির্ এর্ার্জনরি 

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

উদ্ধারলারভর সারি সারি এক্টি সবুজ অি নর্ীথিরক্ প্রথিপালর্ ক্রা অবযা ি রারি। জলবায়ু 

হর্িৃে এবং জর্সিারজর সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর িাধযরি আইরর্র অন্তভুনক্ত ক্রার পরর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর িরধয িূর্য-থর্গ নির্ 

থবেুযৎির্ক্তর হক্ষরি িার বাধযিািূলক্ লক্ষয অজনরর্র পরি এথগরয় চরলরে, যার িরধয অন্তভুনক্ত 

আরে 2030 এর িরধয 70 িিাংি র্বায়র্রযাগয ির্ক্ত উৎপাের্ এবং অি নর্ীথি বযাপী ক্াব নর্ 

থর্ররপক্ষিা অজনর্ ক্রা। এটি হেি জরুে 120টি বে আক্াররর র্বায়র্রযাগয এবং ট্রান্সথিিরর্র 

প্রক্ল্পগুথলরি 35 থবথলয়র্ ডলাররর হবথি থবথর্রয়ারগর উপর থভথি ক্রর গরে হিারল, যার িরধয 

আরে ভবর্গুথলর থর্গ নির্ ক্িারি 6.8 থবথলয়র্ ডলার, হসৌরির্ক্ত বাোরি 1.8 থবথলয়র্ ডলার, 

থির্ ট্রান্সরপারিনির্ উরেযারগর জর্য 1 থবথলয়র্ ডলাররর হবথি এবং NY গ্রীর্ বযারঙ্কর (NY Green 

Bank) প্রথিশ্রুথিরি 1.6 থবথলয়র্ ডলারররও হবথি স  থির্ এর্ার্জন বাোরি থর্উ ইয়রক্নর 

অভূিপূব ন থবথর্রয়াগ। সর্ম্মথলিভারব, এই থবথর্রয়াগগুথল 2021 সারল থর্উ ইয়রক্নর থির্ এর্ার্জন 

হসেরর 165,000 টিরও হবথি চাক্থররক্ স ায়িা ক্ররে, 2011 সাল হিরক্ থবিরণকৃ্ি হসৌর িারি 

2,100 িিাংি বৃর্দ্ধ এবং 2035 সারলর িরধয 9,000 হিগাওয়াি অফ্রিার উইন্ড থবক্ারির 

প্রথিশ্রুথি। জলবায় ুআইরর্র অধীরর্, থর্উ ইয়রক্ন এই অগ্রগথির উপর থভথি ক্রর থর্ি নাণ ক্ররব 

এবং 2050 সারলর িরধয গ্রীর্ াউস গযাস থর্গ নির্রক্ 1990 এর স্তর হিরক্ 85 িিাংি ক্িারব, 

এবং থর্র্িি ক্ররব হয থির্ এর্ার্জনর থবথর্রয়ারগর 40 িিাংি হবথর্থফ্রির অন্তি 35 িিাংি 

সুথবধাবর্ঞ্চি সম্প্রোয়গুথলরক্ হেওয়া  রব, এবং চূোন্ত বযব ারক্ারীর ির্ক্তর িরচ সাশ্রয় ক্রার 

িাধযরি অর্-সাইি ির্ক্ত িরচ 185 টট্রথলয়র্ BTU ক্িারর্া, যারি 2025 সারলর ির্ক্তর েক্ষিার 

লরক্ষর উরেরিয অগ্রসর  ওয়া যায়।  
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