
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/15/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেম্বের প্রিম স্থার্ীয় সরকারসমূম্ব র জর্ে সিুজ সংগ্ৰ  কম নসূবি হ াষণা 

করম্বলর্  

  

র্তুর্ সিুজ ক্রয় সম্প্রোয় কম নসূবি জর্স্বাস্থে ও পবরম্বিে রক্ষা করাম্বত সা ায্ে করার 

জর্ে হেকসই পণে িাছাইম্বয় স্থার্ীয় হর্তৃত্বম্বক স্বীকৃবত োর্ কম্বর  

  

বগ্ৰর্NY পবরষে 10টে র্তুর্ বগ্ৰর্NY ক্রয় বিম্বেষ েতন জাবর কম্বর, য্ার ফম্বল এর হমাে 

সংখ্ো  ম্বলা 88  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ সবজু ক্রয় সম্প্রদায় ক্র্ নসূথি (Green Purchasing Communities 

Program) শুরু ক্রার হ াষণা ক্রকলর্ যা স্থার্ীয় সরক্ারসর্ূ কক্ স্বীকৃ্থি হদয় যারা হেক্সই পণয 

ক্রকয়র প্রথিশ্রুথি হর্য়, জর্স্বাস্থয ও পথরকবশ রক্ষা ক্রকি সা াযয ক্কর। র্িুর্ ক্র্ নসূথিটে স্থার্ীয় 

পয নাকয় হর্িৃকের প্রিার ক্কর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকের হদকশর শীষ নস্থার্ীয় সবুজ সংগ্ৰ  ক্র্ নসূথির 

উপর থভথি ক্কর গকে উকে, যা সবুজ পণয ও হসবার বাজার অগ্ৰসর ক্রার র্াধ্যকর্ এক্টে সবজু 

অি নর্ীথিকি স্থার্ান্তরকক্ েরাথিি ক্রকে।  

  

"সবুজ ক্রয় সম্প্রদায় ক্র্ নসূথির র্াধ্যকর্, আর্রা থর্উ ইয়ক্নজকুে স্থার্ীয় সরক্ার সরূ্ কক্ উত্থিি 

ক্রথে যারা সবুজ সংগ্ৰক র হক্ষকে হেকের হর্িৃেকক্ অর্ুসরণ ক্রকে যাকি আর্াকদর হেক্সই 

 ওয়ার লক্ষয অজনকর্ আর্াকদরকক্ সা াযয ক্রকি পাকর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "সবুজ পণয 

ও হসবার বাজার বতৃ্থি ক্রার র্াধ্যকর্, এই হদকশর শীষ নস্থার্ীয় ক্র্ নসূথিটে আকরা স্বাস্থযক্র এক্টে 

হেে, এক্টে আকরা পথরকবশগিভাকব সকিির্ অি নর্ীথি, এবং সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য 

এক্টে সবজুির ভথবষযৎ গেকর্ আর্াকদর ক্াজ অবযা ি রাখকব।"  

  

সবুজ ক্রয় সম্প্রদায় ক্র্ নসূথি গভর্ নর হ াক্কলর 2022 হেে অফ দয হেকের এক্টে প্রথিশ্রুথি 

পূরণ ক্কর যা  কলা স্থার্ীয় সরক্ারসর্ূক র জর্য হদকশর প্রির্ হেে হর্িৃোধ্ীর্ সবুজ ক্রয় 

ক্র্ নসূথি গের্ ক্রা। এর আকগ এই বেকর, থর্উ ইয়ক্ন আদশ ন সবুজ সংগ্ৰ  ভাষা প্রস্তুি ক্করকে যা 

স্থার্ীয় সরক্ারসর্ূ কক্ প্রদার্ ক্রা  কব, যা বথলষ্ঠ সবুজ সংগ্ৰ  প্রথিশ্রুথির প্রথিফলর্ ক্রকি 

ক্রয় পথলথস আপকেে ক্রকি সা াযয ক্রকব।  

  

পথরকবশ সংরক্ষণ থবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) এবং সাধ্ারণ 

হসবা অথফস (Office of General Services, OGS) পথরিাথলি এই ক্র্ নসূথিটে স্থার্ীয় 



সরক্ারসর্ূ কক্ স্বীকৃ্থি প্রদার্ ক্কর যারা হেকের থগ্ৰর্NY (GreenNY) ক্রয় থবকশষ শিন অর্ুসরণ 

ক্রার প্রথিশ্রুথি গ্ৰ ণ ক্রকব। থর্উ ইয়ক্ন হেকের সক্ল স্থার্ীয় সরক্ার ক্র্ নসূথিকি অংশগ্ৰ ণ 

ক্রার জর্য হযাগয এবং দুইটে ধ্াকপ িারা িা ক্রকি পারকব:  

  

• ক্রয় পথলথস আপকেে ক্কর হসখাকর্ হক্রিাকদর জর্য হেকের থগ্ৰর্NY ক্রয় থবকশষ শেন 

অর্ুসরণ ক্রা আবথশযক্ ক্রা; এবং  

• আপকেে ক্রা ক্রয় পথলথসর এক্টে ক্থপ এক্টে এক্ পষৃ্ঠার আকবদর্পেস  জর্া থদর্।  

  

হযাগযিা এবং আকবদকর্র বযাপাকর আকরা িিয উপলভয আকে এখাকর্।  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার এিং জলিায় ুপেম্বক্ষপ পবরষম্বের (Climate 

Action Council) স প্রধার্ িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "DEC থর্উ ইয়কক্নর সবুজ ক্রয় 

ক্র্ নসূথিকি আর্াকদর সাধ্ারণ হসবা অথফকসর স ক্র্ীকদর সাকি এক্টে গথব নি অংশীদার এবং 

আর্রা স্থার্ীয় সরক্ারসর্ূক র জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেে একজত্থিগুথলর সাকি হযাগদার্ ক্কর হেক্সই 

ক্রয় ক্রার প্রত্থক্রয়া সরলীকৃ্ি ক্রকি সা াযয ক্রার বযাপাকর অথধ্ক্ আগ্ৰ ী। পথরকবশ ও 

জর্স্বাস্থযকক্ অগ্ৰাথধ্ক্ার থদকয়, স্থার্ীয় সরক্ারগুথল শুধ্ু দষূণ হ্রাস ক্রকি র্য়, বরং আর্াকদর 

হেকের সবুজ অি নর্ীথিকি স্থার্ান্তরকক্ েরাথিিও ক্রকি পারকব।"  

  

সাধারণ হসিা অবফম্বসর কবমের্ার জজম্বর্ে ময় িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্কলর হর্িৃোধ্ীকর্, 

র্িুর্ সবুজ ক্রয় ক্র্ নসূথিটে স্থার্ীয় সরক্ারগুথলকক্ িাকদর ক্রকয়র থসিান্তসরূ্ক  হেক্সই 

 ওয়াকক্ এক্টে অগ্ৰাথধ্ক্ার বার্াকর্ার সুকযাগ প্রদার্ ক্রকব। OGS-এ আর্রা পথরকবশ সংরক্ষণ 

থবভাকগর এবং থগ্ৰর্NY পথরষকদ আর্াকদর অর্য অংশীদারকদর সাকি থর্কল স্থার্ীয় 

সরক্ারসর্ূ কক্ িাথগদ থদত্থি সবুজ অি নর্ীথির এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকের জলবায় ুপথরবিনকর্র 

প্রভাকবর সাোদার্কক্ সর্ি নর্ ক্কর এর্র্ পকণয থবথর্কয়াগ ক্কর হেকের হদখাকর্া পি অর্ুসরণ 

ক্রার জর্য।"  

  

17 জার্ুয়াথর দুপুর 2োয় পথরকবশ সংরক্ষণ থবভাগ ও সাধ্ারণ হসবা অথফস এক্টে বযাখযারূ্লক্ 

ওকয়থবর্ার আকয়াজর্ ক্রকব সম্ভাবয আকবদর্ক্ারীকদর জর্য যাকি র্িুর্ সবুজ ক্রয় সম্প্রদায় 

ক্র্ নসূথির বযাপাকর এক্টে সাথব নক্ ধ্ারণা প্রদার্ ক্রা যায়। ওকয়থবর্ারটে হেকের থগ্ৰর্NY সবজু 

সংগ্ৰ  ক্র্ নসূথির হপ্রক্ষাপে, ক্ীভাকব স্থার্ীয় সরক্ারগুথল ক্র্ নসূথিকি অংশগ্ৰ ণ ক্রকি পাকর, 

এবং িা ক্রার লাভসর্ূক র বযাপাকর জার্াকব। পাশাপাথশ, ওকয়থবর্াকর এোোও প্রশ্ন উিকরর জর্য 

সর্য় িাক্কব। অংশগ্ৰ ণ ক্রকি আগ্ৰ ীরা ওকয়কবকের র্াধ্যকর্ এখাকর্ লগইর্ ক্রকি পারকব। 

আকরা জার্ুর্ এখাকর্।  

  

সবুজ ক্রয় সম্প্রদায় ক্র্ নসূথি তিথরর পাশাপাথশ, গভর্ নর হ াক্কলর থর্ব না ী আকদশ 22 দ্বারা সষৃ্ট 

থগ্ৰর্NY পথরষদ (GreenNY Council) প্রির্বাকরর র্কিা সর্কবি  য় এবং 15টে র্িুর্ ও আপকেে 

ক্রা থগ্ৰর্NY ক্রকয়র থবকশষ শকিনর অর্ুকর্াদর্ প্রদার্ ক্কর। থবকশষ শিনগুথলর র্কধ্য আকে 

পথরষ্কার ক্রার পকণযর এক্াথধ্ক্ থবভাগ হযর্র্ র্প, ঝােু, র্য়লার ঝুথে এবং থরসাইকক্ল ক্রার 

ক্কেইর্ার, এবং থেথসর্কফকেে ও সযাথর্োইজার, হসই সাকি পথরিন্ন থ টেং ও কু্থলং সরঞ্জার্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreen-purchasing-communities&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195928857411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2Xj%2BITvVKvuJ1Jw3S0T9uVOT2xKmIuUIiSmn6%2FTK%2BRQ%3D&reserved=0
https://meetny.webex.com/weblink/register/r25967057b0cb2be6e6bb1edf3d4e4afa
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreen-purchasing-communities&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195929013635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lBAAvXsB5E3LNHTXcxPWsHJsiEGuOsMoYn7a4zTHR6s%3D&reserved=0


এবং যােী যার্বা র্। থর্ব না ী আকদশ 22 এর অধ্ীকর্ িাক্া 75টে একজত্থি ও ক্িৃনপক্ষ ক্রকয়র 

থসিান্ত গ্ৰ ণ ক্রার সর্য় থগ্ৰর্NY ক্রয় থবকশষ শিন অর্ুসরণ ক্কর। থগ্ৰর্NY পথরষদ এোোও 

এক্টে আপকেে ক্রা এবং এক্টে র্িুর্ থগ্ৰর্NY ক্রয় থবকশষ শিন, রং ও ক্থপ হপপাকরর জর্য 

পরীক্ষারূ্লক্ অর্ুকর্াদর্ থদকয়কে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের েজি গম্বিষণা ও বিকাে কতৃনপম্বক্ষর (New York State Energy 

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

কম নকতনা এিং জলিায় ুপেম্বক্ষপ পবরষম্বের স প্রধার্ হোবরর্ এম.  োবরস িম্বলর্, "সবুজ 

ক্রয় সম্প্রদায় ক্র্ নসূথি স্থার্ীয় সরক্ারগুথলকক্ শত্থির বযব ার এবং ক্ষথিক্র থর্িঃসরণ হ্রাস ক্কর 

এর্র্ পণয ক্রকয়র জর্য থর্কদনশর্া প্রদাকর্র র্াধ্যকর্ স্থার্ীয় সরক্ারসরূ্ক  সবুজ  কি সা াযয 

ক্কর এবং এটে হেকের পথরিন্ন শত্থি সম্প্রদায় (Clean Energy Communities) ও জলবায়ু 

বুত্থির্ার্ সম্প্রদায় (Climate Smart Communities) ক্র্ নসূথির র্কিা অর্যার্য সবুজ ক্র্ নক্াকের 

সম্পূরক্। থর্উ ইয়ক্ন যখর্ জীবাশ্ম জ্বালাথর্ হিকক্ দকূর সকর যাওয়া অবযা ি রাখকে, িখর্ 

পথরিন্ন থ টেং এবং কু্থলং সরঞ্জার্ এবং থির্ থিকের উন্নয়র্  কলা সংগ্ৰ  থর্কদনশর্ার র্াধ্যকর্ 

উপলভয দুইটে থবক্ল্পর্াে যা আকরা স্বাস্থযক্র স্থার্ তিথর ক্রকি পারকব।"  

  

বর্উ ইয়কন বিেেুৎ কতৃনপম্বক্ষর (New York Power Authority, NYPA) অন্তি নতীকালীর্ 

হপ্রবসম্বেন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা জাবের্ ই. জিস্কল িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর সবুজ ক্রয় 

সম্প্রদায় ক্র্ নসূথি স্থার্ীয় সরক্ারগুথলর জর্য পথরকবশবান্ধব পণয এবং হসবা সংগ্ৰ  ক্রা স জ 

ক্রকব, আর্াকদর হেকের বথধ্ নষু্ণ সবজু অি নর্ীথি সর্ি নর্ ক্রকব। এই ক্র্ নসূথির সুকযাগ থর্কয়, 

থর্উথর্থসপযাথলটেগুথল এক্টে পথরিন্নির, সবুজির ভথবষযকির পকি হর্িৃে থদকি পাকর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের িাম্বজে পবরিালক এিং বগ্ৰর্NY পবরষম্বের স প্রধার্ রিােন এফ. 

বমউজজকা জুবর্য়র িম্বলর্, "সবুজ ক্রয় সম্প্রদায় ক্র্ নসূথি থর্উ ইয়ক্নকক্ এক্টে সবুজির 

অি নর্ীথি  কয় উেকি সা াযয ক্রকব এবং এটে ক্ীভাকব হেে ক্র্ নদক্ষিা বতৃ্থির জর্য এবং সক্ল 

থর্উ ইয়ক্নবাসীর জীবর্ উন্নি ক্রার জর্য থর্কজর দক্ষিা ও সংস্থার্ স্থার্ীয় সরক্ারসর্ূক র সাকি 

ভাগ ক্রকি পাকর িার এক্টে অসাধ্ারণ উদা রণ।"  

  

2008 সাকল তিথর এবং থর্ব না ী আকদশ 22 দ্বারা অবযা ি রাখা থর্উ ইয়ক্ন হেকের সবুজ সংগ্ৰ  

ক্র্ নসূথিকি 88টে সবজু ক্রকয়র থবকশষ শিন রকয়কে যা একজত্থি এবং ক্িৃনপক্ষগুথল অর্ুসরণ ক্কর 

থর্ত্থিি ক্রার জর্য যাকি হেকের র্াথক্নর্ েলার এর্র্ পকণয থবথর্কয়াগ ক্রা  য় যার 

অকপক্ষাকৃ্ি ক্র্ পথরকবশগি প্রভাব রকয়কে। এই থবকশষ শিনগুথল হেেকক্ এর থগ্ৰর্ াউজ গযাস 

ও অর্যার্য পথরকবশগি লক্ষয অজনকর্ সা াযয ক্কর এটে থর্ত্থিি ক্রার র্াধ্যকর্ হয ক্রয়কৃ্ি 

পণযসর্ূ  ক্র্ শত্থি বযব ার ক্কর, ক্র্ বজনয সটৃষ্ট ক্কর, এবং থবপজ্জর্ক্ উপাদাকর্র সংস্পশ ন 

হ্রাস ক্কর।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের হেম্বের-হর্তৃস্থার্ীয় জলিায় ুপবরকল্পর্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেকের জাথির হর্িৃেক্ারী জলবায়ুর ক্র্ নসূিী  ল জাথির সব হিকয় হবথশ 

আক্রর্ণাত্মক্ জলবায় ুও পথরিন্ন শত্থির উকদযাগ, যা সুশঙৃ্খল ও র্যাযযভাকব পথরিন্ন শত্থিকি 

উিরকণর আহ্বার্ ক্কর যা িাক্থর তিথর ক্কর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেে হক্াথভে-19 র্ ার্ারী হিকক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreenny%2Fexecutive-order-4-approved-specifications&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195929013635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JzJYYFhjg3jh26vXGnLrnvxVq%2B%2FVcMnptyzmZd5NHYM%3D&reserved=0


উিারলাকভর সাকি সাকি এক্টে সবজু অি নর্ীথিকক্ প্রথিপালর্ ক্রা অবযা ি রাকখ। জলবায় ু

হর্িৃে এবং জর্সর্াকজর সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর র্াধ্যকর্ আইকর্র অন্তভুনি ক্রার পকর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর র্কধ্য শূর্য-থর্গ নর্র্ 

থবদুযৎশত্থির হক্ষকে িার বাধ্যিার্ূলক্ লক্ষয অজনকর্র পকি এথগকয় িকলকে, যার র্কধ্য অন্তভুনি 

আকে 2030 এর র্কধ্য 70 শিাংশ র্বায়র্কযাগয শত্থি উৎপাদর্ এবং অি নর্ীথি বযাপী ক্াব নর্ 

থর্রকপক্ষিা অজনর্ ক্রা। এটে হেে জকুে 120টে বে আক্াকরর র্বায়র্কযাগয এবং ট্রািথর্শকর্র 

প্রক্ল্পগুথলকি 35 থবথলয়র্ েলাকরর হবথশ থবথর্কয়াকগর উপর থভথি ক্কর গকে হিাকল, যার র্কধ্য 

আকে ভবর্গুথলর থর্গ নর্র্ ক্র্াকি 6.8 থবথলয়র্ েলার, হসৌরশত্থি বাোকি 1.8 থবথলয়র্ েলার, 

থির্ ট্রািকপাকেনশর্ উকদযাকগর জর্য 1 থবথলয়র্ েলাকরর হবথশ এবং NY গ্ৰীর্ বযাকের (NY Green 

Bank) প্রথিশ্রুথিকি 1.6 থবথলয়র্ েলাকররও হবথশ স  থির্ এর্াত্থজন বাোকি থর্উ ইয়কক্নর 

অভূিপূব ন থবথর্কয়াগ। সত্থিথলিভাকব, এই থবথর্কয়াগগুথল 2021 সাকল থর্উ ইয়কক্নর থির্ এর্াত্থজন 

হসেকর 165,000 টেরও হবথশ িাক্থরকক্ স ায়িা ক্রকে, 2011 সাল হিকক্ থবিরণকৃ্ি হসৌর খাকি 

2,100 শিাংশ বতৃ্থি এবং 2035 সাকলর র্কধ্য 9,000 হর্গাওয়াে অফকশার উইন্ড থবক্াকশর 

প্রথিশ্রুথি। জলবায় ুআইকর্র অধ্ীকর্, থর্উ ইয়কক্ন এই অগ্ৰগথির উপর থভথি ক্কর থর্র্ নাণ ক্রকব 

এবং 2050 সাকলর র্কধ্য থগ্ৰর্ াউস গযাস থর্গ নর্র্কক্ 1990 এর স্তর হিকক্ 85 শিাংশ ক্র্াকব, 

এবং থর্ত্থিি ক্রকব হয পথরিন্ন শত্থির থবথর্কয়াকগর 40 শিাংশ হবথর্থফকের অন্তি 35 শিাংশ 

সুথবধ্াবত্থিি সম্প্রদায়গুথলকক্ হদওয়া  কব, এবং িূোন্ত বযব ারক্ারীর শত্থির খরি সাশ্রয় ক্রার 

র্াধ্যকর্ অর্-সাইে শত্থি খরি 185 টট্রথলয়র্ BTU ক্র্াকর্া, যাকি 2025 সাকলর শত্থির দক্ষিার 

লকক্ষর উকেকশয অগ্ৰসর  ওয়া যায়।  
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