
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/29/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল জলিায় ুস্মার্ন সম্প্রদায় প্রকল্পসমূম্ব র জর্ে বমউবর্বসপ্োবলটর্গুবলম্বক 

11.6 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে প্রদার্ করম্বলর্  

  

অর্ুদার্সমূ  বির্ াউজ গোস হ্রাস, জলিায় ুপ্বরির্নম্বর্র সাম্বি অবভম্ব াজর্, এিং 

সম্প্রদাম্বয়র বিবর্িাপ্কর্ার মাধ্েম্বম বর্উ ইয়কন হেম্বর্র জলিায় ুলক্ষ্েসমূ ম্বক সমি নর্ 

কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে হেকের পথরকেশ সংরক্ষণ থেভাকগর 

(Department of Environmental Conservation, DEC) জলোয় ুস্মােন সম্প্রদায় (Climate Smart 

Communities) অর্ুদার্ ক্র্ নসূথি হেেজকুে 25টে থর্উথর্থসপযাথলটেগুথলকক্ 11.6 থর্থলয়র্ 

র্াথক্নর্ ডলাকরর হেথশ প্রদার্ ক্রকে। অি নায়র্ থর্উথর্থসপযাথলটেগুথলর জর্য এর্র্ প্রক্ল্প গ্র ণ 

সম্ভে ক্রকে ো প্রায়শই দী নকর্য়াকদ ক্রদাতার র্াথক্নর্ ডলার সাশ্রয় ক্কর এেং এক্ইসাকি 

থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণও হ্রাস ক্রকে এেং সম্প্রদায়সর্ূ কক্ িলর্ার্ জলোয়ু পথরেতনকর্র 

প্রভাকের সাকি অথভকোজর্ ক্রকত সা ােয ক্রকে, োর র্কযয িাক্কে খাদয ঝুুঁ থক্ হ্রাস, অথত 

গুরুত্বপূণ ন অেক্াঠাকর্ার স্থার্ান্তর ো হরকরাথিে ক্রা, এেং িরর্ আে াওয়ার প্রথত সম্প্রদাকয়র 

থস্থথতস্থাপক্তা েৃদ্ধি ক্রা।  

  

"থর্উ ইয়কক্নর স্মােন সম্প্রদায় ক্র্ নসূথির অযীর্স্থ উকেখকোগয এই ত থেল োথসন্দা ও 

অেক্াঠাকর্াকক্ জলোয় ুপথরেতনকর্র প্রভাে হিকক্ রক্ষা ক্রকত স্থার্ীয় প্রকিষ্টার সর্ি নকর্ অথত 

গুরুত্বপূণ ন," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আর্রা প্রথত েছর আে াওয়ার িরর্ অেস্থা েৃদ্ধি হপকত 

হদখথছ এেং এই অর্ুদার্গুথল থর্উ ইয়কক্নর উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জলোয় ুলক্ষয অজনকর্ সা ােয ক্রকে 

এেং এক্ইসাকি অর্য থর্উথর্থসপযাথলটেগুথলর জর্য অর্ুক্রণীয় উদা রণ স্থাপর্ ক্রকে এর্র্ 

স্থার্ীয়ভাকে িাথলত, সা সী পদকক্ষকপর ক্ষর্তায়কর্ সা ােয ক্রকে।"  

  

2016 সাকল স্থাথপত জলোয়ু স্মােন সম্প্রদায় অর্ুদার্ ক্র্ নসূথি  কলা থর্উথর্থসপযাথলটেগুথলকক্ 

জলোয় ুপথরেতনকর্র সাকি অথভকোজর্ ও থগ্রর্ াউজ গযাস প্রশর্কর্র উকেকশয প্রক্ল্পসর্ূ কক্ 

োস্তোয়র্ ক্রকত সা ােয ক্রার জর্য এক্টে প্রথতকোথগতার্ূলক্ 50/50 র্যাথিং অর্ুদার্ ক্র্ নসূথি। 

প্রক্কল্পর যরর্সর্ূক র র্কযয এছাোও িাক্কে থেকশষ পথরক্ল্পর্া ও র্ূলযায়র্ প্রক্ল্প ো জলোয়ু 

স্মােন সম্প্রদায় প্রতযয়র্ অজনকর্র এক্টে হক্ৌশকলর অংশ  কে। এই রাউকে প্রদত্ত হর্াে অর্ুদার্ 

ত থেকলর র্কযয েিাক্রকর্ োস্তোয়র্ ও প্রতযয়র্ থেভাকগর অযীকর্ পথরকেশ দষূকণর ভার 

অসার্ঞ্জসযপূণ ন ে র্ ক্রা সুথেযােদ্ধিত সম্প্রদায়সর্ূক  অেথস্থত োস্তোয়র্ প্রক্কল্প 36 শতাংশ, 



এেং 66 শতাংশ প্রদার্ ক্রা  কয়কছ এক্টে সুথেযােদ্ধিত সম্প্রদায় অন্তভভ নক্ত আকছ এর্র্ 

থর্উথর্থসপযাথলটের প্রতযয়র্ প্রক্কল্প, এই সম্প্রদায় সর্াক্ত ক্রা  য় জলোয়ু র্যায়থেিার ক্র্ীদকলর 

খসো থর্ণ নায়ক্ দ্বারা।  

  

এছাোও এই ক্র্ নসূথি জলোয়ু হর্তৃত্ব ও সম্প্রদায় সুরক্ষার আইর্কক্ (Climate Leadership and 

Community Protection Act) সর্ি নর্ ক্কর, ো 2050 সাল র্াগাদ থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণকক্ 

1990-র র্াত্রা হিকক্ 85 শতাংশ হ্রাস ক্রা থর্উ ইয়কক্নর জর্য আেথশযক্ ক্কর। জলোয় ুস্মােন 

সম্প্রদায় অর্ুদার্ ক্র্ নসূথির সূির্া হিকক্, DEC স্থার্ীয় জলোয় ুপ্রশর্র্ ও অথভকোজর্ 

প্রক্ল্পসর্ূক র সর্ি নকর্ থর্উথর্থসপযাথলটেগুথলকক্ 50 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্করকছ। এই 

অর্ুদার্ ক্র্ নসূথি সম্পকক্ন আকরা তিযDEC-এর ওকয়েসাইকে পাওয়া োকে।  

  

প্বরম্বিে সংরক্ষ্ণ বিভাম্বগর কবমের্ার িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "আজকক্ স্বীকৃ্ত এইসে 

জলোয় ুস্মােন সম্প্রদায়সর্ূ   কলা দষূণ হ্রাস ক্রার জর্য এেং িরর্ আে াওয়া ও আর্াকদর 

পথরেতনর্শীল জলোয়ুর িলািল হিকক্ োথসন্দাকদর রক্ষা ক্রার জর্য থর্উথর্থসপযাথলটে ও স্থার্ীয় 

হর্তৃেৃন্দ ক্ী ক্রকত পাকর তার এক্টে শদ্ধক্তশালী উদা রণ। গভর্ নর হ াক্ল আর্াকদর সার্কর্ িাক্া 

জলোয় ুসর্সযার তীব্রতা উপলথি ক্রকত পারকছর্ এেং এই উকেখকোগয অর্ুদার্গুথল 

থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরকণ ও সক্ল শ র, োউর্ ও গ্রার্কক্, থেকশষ ক্কর পথরকেশগত র্যায়থেিার 

সম্প্রদায়সর্ূ কক্ আকরা শদ্ধক্তশালী ও থস্থথতস্থাপক্  কয় উকঠ সা ােয ক্রার েযাপাকর থর্উ ইয়ক্ন 

হেকের প্রথতশ্রুথতকক্ সর্ি নর্ ক্কর।"  

  

2022 জলোয় ুস্মােন সম্প্রদাকয়র অর্ুদার্সর্ূ   কলা:  

  

রাজধ্ার্ী অঞ্চল  

অোলিাবর্ কাউবি - 35,000 র্াথক্নর্ ডলার  

জলোয় ুপদকক্ষপ পথরক্ল্পর্া: অযালোথর্ ক্াউথি প্রির্োকরর র্কতা জলোয় ুপদকক্ষপ পথরক্ল্পর্া 

গঠর্ ক্রকে, সরক্াথর ক্র্ নক্াণ্ড এেং সমূ্পণ ন সম্প্রদায় উভয় এর আওতাযীর্  কে। থর্িঃসরণ 

হ্রাকসর লক্ষয এেং পদকক্ষপ সর্াক্ত ক্রার জর্য এই পথরক্ল্পর্াটে েতনর্াকর্ হে থগ্রর্ াউজ গযাস 

ইর্কভিথর ততথর  কে তার হডোর উপর থর্ভনর ক্রকে।  

  

কোমবিজ িাম - 30,000 র্াথক্নর্ ডলার  

সমূ্পণ ন সেক্ পথলথস োস্তোয়র্ পথরক্ল্পর্া: ক্যার্থব্রজ গ্রার্ এক্টে সমূ্পণ ন সেক্ পথলথস এেং 

োস্তোয়র্ পথরক্ল্পর্া গঠর্ ক্রকে। পথলথস এেং োস্তোয়র্ পথরক্ল্পর্ায় িাক্কে থেদযর্ার্ োইক্ ও 

পিিারী অেক্াঠাকর্ার এক্টে র্ূলযায়র্, সুপাথরশকৃ্ত উন্নয়র্ক্াকজর অগ্রাথযক্ার থর্ণ নয়, এেং রুে 

313 ক্থরকডার সংলগ্ন র্তভর্ পিিারী উন্নয়র্ক্াকজর প্রািথর্ক্ প্রকক্ৌশল ক্াে নসাযযতা।  

  

হের্বভল র্াউর্ - 575,000 র্াথক্নর্ ডলার  

থির্যান্স থব্রজ হরাড সমূ্পণ ন সেক্: হের্থভল োউর্ থির্যান্স থব্রজ হরাডকক্ এক্টে 'সমূ্পণ ন 

সেকক্' রূপান্তথরত ক্রার ক্াজ হশষ ক্রকে। প্রক্ল্পটে ডাি থর্কডাস হলর্ এেং রুে 50 এর র্কযয 

এক্ র্াইল র্তভর্ সাইডওয়াক্, থেপরীত রং ও জথর্কর্র ক্রসওয়াক্, এেং পিিারী রযাথিক্ 

থসগর্যাল হোগ ক্রকে। এছাোও ক্থরকডার সংলগ্ন থতর্টে অথতথরক্ত ক্যাথপোল হজলা পথরে র্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimate.ny.gov%2Fdisadvantaged-communities-criteria%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C30a8e11ff2d044e5ca8c08dae9cf9007%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079374930792671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BNodcx1r0EmxdEoLk8jjLfoPlYBaox4UlVWDW7UM52U%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%7C30a8e11ff2d044e5ca8c08dae9cf9007%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079374930792671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KNA3uozMZeakGmaoV52og1hB%2Faw1XU5iyIDLbmCT%2FYE%3D&reserved=0


ক্তৃনপকক্ষর (Capital District Transportation Authority, CDTA) োস েপ হোগ ক্রা  কে, ো 

পথরে কর্র সুকোগ েৃদ্ধি ক্রকে।  

  

 াফমুর্ র্াউর্ - 232,000 র্াথক্নর্ ডলার  

ইথর ক্যার্াল হোপাি হরইল থলঙ্ক:  াির্ুর্ োউর্ হর্া ক্ হোপাি থসথর্ক্ োইওকয় (Mohawk 

Towpath Scenic Byway) সংলগ্ন 4,175 িুকের এক্টে োইক্ হরইল অংকশর ক্াজ হশষ ক্রকে, 

ো হেকর্ক্েযাথড শ রকক্ ওয়াোরকিাডন গ্রার্ এেং হক্াক াকয়স শ করর সাকি সংেুক্ত ক্কর। 

থর্র্ নাণক্াকজর র্কযয িাক্কে থেি হরাড ও ক্ল্যার্থের্ হরাকডর র্াঝখাকর্, হোপাি হরাড সংলগ্ন 

এক্টে আে িুে প্রশস্ত, 1,925 িুে থর্শ্র েযে াকরর পি, এেং র্াথক্নং, রযাথিক্ ও পিপ্রদশ নক্ 

সাইকর্জ, ক্রসওয়াক্, এেং পািকরর হোলাডনস  এক্টে 2,250 িুকের থর্শ্র েযে াকরর রাস্তার 

অংশ। োউকর্র র্কযয থদকয় হরইলার ক্াজ হশষ ক্রা  কল তা সমূ্পণ ন ক্থরকডারকক্ হর্ােরিাথলত 

র্য় এর্র্ পথরে কর্র জর্য আকরা ক্াে নক্রী রুকে পথরণত ক্রকে।  

  

সারাম্বর্াগা স্প্রংস বসটর্ - 37,500 র্াথক্নর্ ডলার  

সরক্াথর ক্র্ নক্াকণ্ডর জলোয়ু পদকক্ষপ পথরক্ল্পর্া: সারাকোগা স্প্রংস জলোয় ুপদকক্ষপ 

পথরক্ল্পর্া (Climate Action Plan, CAP) শ রকক্ জলোয় ুপথরেতনকর্ এর অেদার্ প্রশর্র্ ক্রার 

জর্য অথত প্রকয়াজর্ীয় পদকক্ষপ গ্র ণ ক্রকত থদকে। পাুঁিটে থর্উথর্থসপযাল থেভাকগর সর্ন্বকয়, 

CAP থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ হ্রাস ক্রার লক্ষয থর্য নারণ ক্রকে এেং হসই লক্ষয অজনকর্র জর্য 

এক্টে হির্ওয়াক্ন প্রদার্ ক্রকে।  

  

Central New York  

প্ুলাবি িাম - 900,000 র্াথক্নর্ ডলার  

হডলাকর্া থিে সাইডওয়াক্: পুলাথে গ্রার্ র্তভর্ সাইডওয়াক্ গঠর্ ক্রকে ো এক্টে থর্ম্ন আকয়র 

েয়ে র্াগথরক্ অযাপােনকর্ি ক্র্কেক্সকক্ এক্টে হর্থডকক্ল িযাথসথলটে, 52টে থর্ম্ন আকয়র 

অযাপােনকর্ি, আকর্থরক্ার্ থলদ্ধজয়র্ (American Legion), এক্টে উৎপাদর্ ক্ারখার্া, এক্টে 

থর্থর্র্ােন, অল্টারকর্ে েুল (Alternate School) এেং  যালকডর্ থেকর্াদর্ হক্কের (Haldane 

Recreation Center) সাকি সংেুক্ত ক্রকে।  

  

হমা ক ভোবল  

েোরর্ স্প্রংস িাম - 500,000 র্াথক্নর্ ডলার  

স্থার্ান্তর ও সেুজ স্থার্ প্রক্ল্প: শযারর্ স্প্রংস গ্রার্ সরক্াথর ক্াজ থেভাকগর (Department of 

Public Works, DPW) গযাকরকজর স্থার্ পথরেতনর্ ক্রকে, ো েতনর্াকর্ থেদযর্ার্ পাথর্ 

পথরকশাযর্াগাকরর সাইকের ক্াকছর এক্টে 100 েছকরর ের্যাভূথর্র উপর অেস্থার্ ক্রকছ। েে 

ের্যার  ের্ায় DPW ভের্টের উকেখকোগয ক্ষয়ক্ষথত  কয়কছ এেং এখাকর্ উপদ্রে সৃটষ্টক্ারী 

ের্যার প্রেণতা রকয়কছ। এক্টে র্তভর্ শদ্ধক্তদক্ষ, LED োথত ও দ্ধজওিার্ নাল থ টেং েযেস্থাস  গযাকরজ 

থর্র্ নাণ ক্রা  কে। থেদযর্ার্ ভের্টে হভকে হিলা  কে, এেং সাইেটেকক্ সংলগ্ন পাকক্নর 

সম্প্রসাথরত অংশ থ কসকে সেুজ স্থাকর্ পথরণত ক্রা  কে।  

  

ওম্বয়ে উইর্বফল্ড িাম - 55,350 র্াথক্নর্ ডলার  



সাথে নক্ পথরক্ল্পর্া: ওকয়ে উইর্থিল্ড গ্রার্টে আগার্ী 20 েছকরর জর্য এক্টে সাথে নক্ পথরক্ল্পর্া 

গঠর্ ক্রকে। পথরক্ল্পর্াটে ভূথর্ েযে াকর গ্রাকর্র পন্থা সংজ্ঞাথয়ত ক্রা এেং হেক্সই  ওয়া ও 

জলোয় ুপথরেতনর্ সংক্রান্ত উকদ্বগ সর্াযার্ ক্রার র্াযযকর্ সম্প্রদাকয়র থেক্াশকক্ অগ্রসর ক্রকে।  

  

North Country  

প্ল্োর্সিাগ ন বসটর্ - 400,000 র্াথক্নর্ ডলার  

োইক্োন্ধে পথরক্ল্পর্া োস্তোয়র্ - েুল পে নন্ত থর্রাপদ রুে েযােসোগ ন থসটে ওক্ থিকের 0.37 

র্াইল সংলগ্ন সাইডওয়াক্ পাুঁি িুে প্রকস্থ প্রশস্ত ক্রকে; ক্রসওয়াকক্র দাগ পুর্রায় থদকে; এেং 

এছাোও সাইকর্জ, পিিারীকদর থসগর্যাল সরঞ্জার্, এেং োইক্ হলর্ হোগ ক্রকে। এই 

উন্নয়র্ক্াজগুথল ওক্ থিে প্রািথর্ক্ েুকলর থশক্ষািীকদর জর্য এক্টে থর্রাপদ  া ুঁো ও োইক্ 

িালাকর্ার রুে প্রদার্ ক্রকে এেং পথরকশকষ অকোকর্াোইল পথরে কর্র উপর থর্ভনরশীলতা হ্রাস 

ক্রকে এেং িকল থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ হ্রাস ক্রকে।  

  

বফঙ্গার হলকস  

মর্ম্বরা কাউবি - 150,000 র্াথক্নর্ ডলার  

জলোয় ুদুে নলতা র্ূলযায়র্: এক্টে জলোয় ুঅথভকোজর্ পথরক্ল্পর্া ততথরর প্রির্ যাপ থ কসকে, 

র্র্করা ক্াউথি এক্টে দুে নলতা র্ূলযায়কর্র ক্াজ হশষ ক্রকে। জলোয়ু দুে নলতা র্ূলযায়র্ (Climate 

Vulnerability Assessment) থেকশষ জর্কগাষ্ঠী, সম্পদ এেং সমূ্পণ ন সম্প্রদাকয়র উপর জলোয় ু

থেপে নকয়র প্রভাে সর্াক্ত, থেকেষণ, এেং অগ্রাথযক্ার থর্ণ নয় ক্রকে।  

  

মর্ম্বরা কাউবি - 200,000 র্াথক্নর্ ডলার  

জলোয় ুঅথভকোজর্ পথরক্ল্পর্া: এর জলোয় ুদুে নলতা র্ূলযায়কর্র ক্াজ হশষ  ওয়ার পর, র্র্করা 

ক্াউথি এক্টে জলোয়ু অথভকোজর্ পথরক্ল্পর্া গঠর্ ক্রকে। পথরক্ল্পর্াটে সম্প্রদাকয়র 

জর্সংখযার্ূলক্ গঠর্ থেকেষণ ক্রকে, হেক্ক াল্ডারকদর এক্টে তেথিত্রযর্য় ও প্রথতথর্থযত্বক্ারী 

দলকক্ সর্কেত ক্রকে এেং জর্গণকক্ জথেত ক্রার হক্ৌশল োস্তোয়র্ ক্রকে।  

  

মর্ম্বরা কাউবি - 100,000 র্াথক্নর্ ডলার  

অগ নাথর্ক্স েযেস্থাপর্া পথরক্ল্পর্া: র্র্করা ক্াউথি স্থার্ীয় ক্টঠর্ েজনয েযেস্থাপর্া পথরক্ল্পর্ার 

অংশ থ কসকে অগ নাথর্ক্স েযেস্থাপর্া পথরক্ল্পর্ার প্রস্তুথতর জর্য এক্জর্ ক্র্সালকেিকক্ থর্কয়াগ 

থদকে। 2025 সাকল ক্টঠর্ েজনয েযেস্থাপর্া পথরক্ল্পর্াটে হর্য়াকদাত্তীণ ন  কে, এেং েতনর্ার্ 

সংেরণটে থর্উ ইয়ক্ন হেকের খাদয েজনয থরসাইকক্ল আইর্ ক্াে নক্র  ওয়ার পূকে ন হলখা 

 কয়থছকলা।  

  

রম্বেোর বসটর্ - 1,000,000 র্াথক্নর্ ডলার  

োস েপ উন্নয়র্ক্াজ প্রক্ল্প: রকিোর থসটের সেকিকক্ হেথশ েযেহৃত োস েপগুথলর 

অকর্ক্গুথলকত সুকোগসুথেযার এেং/অিো আকর্থরক্ার্স উইি থডকজথেথলটেজ অযাক্ট 

(Americans with Disabilities Act, ADA) অর্ুোয়ী অযাকক্সথসথেথলটের  ােথত রকয়কছ, োর িকল 

অকর্ক্ র্ার্ুকষর, থেকশষ ক্কর অক্ষর্তাস  র্ার্ুকষর অকর্ক্ ক্টঠর্ ও অস্বদ্ধস্তক্র অথভজ্ঞতা  য়। 

এই প্রক্ল্পটে আশ্রয়, হেি, োস থক্উে, োথতর েযেস্থা, সাইকর্জ, ক্াে ন োম্প আউে, এেং/অিো 

ADA হর্কর্ িলার জর্য অথতথরক্ত উপাদার্ থদকয় 125টে োস েপকক্  ালর্াগাদ ক্রকে।  



  

রম্বেোর বসটর্ - 52,500 র্াথক্নর্ ডলার  

জলোয় ুপদকক্ষপ পথরক্ল্পর্া এেং থর্উথর্থসপযাল থিে েযেস্থাপর্া: রকিোর থসটে এর 

সম্প্রদায়েযাপী এেং সরক্াথর জলোয় ুপদকক্ষপ পথরক্ল্পর্া আপকডে ক্রকে, এক্টে 

থর্উথর্থসপযাল থিে ইর্কভিথরর ক্াজ হশষ ক্রকে, এেং এক্টে থিে ক্াে নক্াথরতা পথলথস গঠর্ 

ক্রকে। প্রক্ল্পটে র্তভর্ থগ্রর্ াউজ গযাস হ্রাস লক্ষয স্থাপর্ ক্রকে, শ করর থিকের জর্য এক্টে 

জ্বালাথর্ দক্ষ আদশ ন থর্য নারণ ক্রকে, এেং থর্িঃসরণ ও েযয় হ্রাস ক্রার জর্য অর্যার্য হক্ৌশকলর 

থর্কদনশর্া প্রদার্ ক্রকে।  

  

Long Island  

ব্রুক াম্বভর্ র্াউর্ - 910,000 র্াথক্নর্ ডলার  

হেল াকভর্ ের্যা প্রশর্র্ প্রক্ল্প: ব্রুক্ াকভর্ োউর্ হেল াকভর্ হরাকডর প্রাকন্তর থস্থথতস্থাপক্তা 

েৃদ্ধি ক্রকে। এই রাস্তাটে থর্য়থর্তভাকে হজায়ার ও ঝকের ক্ারকণ পাথর্ েৃদ্ধি দ্বারা প্রভাথেত  য়। 

প্রক্কল্পর ক্াকজর র্কযয িাক্কে রাস্তা উুঁিভ  ক্রা, ঝকের পাথর্ জর্া ক্রার অথতথরক্ত স্থার্ প্রদার্ 

ক্রা, এেং প্রাকৃ্থতক্ হশাষকণর হক্ষত্র েৃদ্ধি ক্রা। সেুজ অেক্াঠাকর্া সংেুক্ত ক্কর, পাথর্র র্ার্, 

যকর রাখা েৃদ্ধি ক্কর, এেং সরাসথর থর্গ নর্র্ থেদ্ধেন্ন ক্কর এর্র্ হসরা েযেস্থাপর্ অর্ুশীলর্সর্ূ  

েযে ার ক্রা  কে।  

  

বমড- াডসর্  

আরবভংর্র্ িাম - 1,136,000 র্াথক্নর্ ডলার  

রুে 9 ের্যা প্রশর্র্ প্রক্ল্প: আরথভংের্ গ্রার্  যাথরর্যার্ হরাড/র্াথক্নর্ রুে 9 সংলগ্ন হেকর্জ 

উন্নয়র্ র্ক্শা ও থর্র্ নাণ ক্রকে, হেখাকর্ থেদযর্ার্ ক্ালভােনটে র্যযর্ ও েে েষ নকণর  ের্ায় 

প্রোথ ত পাথর্র আয়তর্ যকর রাখার জর্য অপে নাপ্ত। ের্যার ক্ারকণ এই েযস্ত রাস্তাগুথলকক্ 

থর্য়থর্ত  ণ্টার পর  ণ্টা েন্ধ রাখকত  য়, ো জরুথর িলািল থেথিত ক্কর। প্রক্ল্পটে এছাোও 

আোথসক্ হডকভলপকর্কির জর্য এেং রুে সংলগ্ন েহু পথরোকরর সম্পথত্তগুথলর জর্য ের্যা 

প্রশর্র্ ক্রকে।  

  

হকি র্াউর্ - 45,000 র্াথক্নর্ ডলার  

োইক্ এেং পিিারী উন্নয়র্ পথরক্ল্পর্া: হক্ি োউর্ পুকরা সম্প্রদাকয় েহু র্াযযকর্র পথরে র্ 

উন্নয়র্ক্াজ সর্াক্ত ক্রার জর্য এক্টে োইক্ এেং পিিারী উন্নয়র্ পথরক্ল্পর্া ততথর ক্রকে, োর 

িকল অথতথরক্ত পথরে র্ থেক্ল্প ততথর  কে এেং গাথেকত োত্রার উপর থর্ভনরশীলতা হ্রাস পাকে। 

োউর্টে এক্টে উপকদষ্টা পথরষদ এক্দ্ধত্রত ক্রকে, এক্টে রযাথিক্ অথডকের ক্াজ হশষ ক্রকে 

এেং থেদযর্ার্ অেক্াঠাকর্ার উন্নয়কর্র উকেশযসর্ূক র রূপকরখার এক্টে পথরক্ল্পর্া গঠর্ 

ক্রকে।  

  

বকংের্ বসটর্ - 50,000 র্াথক্নর্ ডলার  

শ রেযাপী হরথিজাকরি েযেস্থাপর্া ক্র্ নসূথি: থক্ংের্ থসটে শ করর হরথিজাকরি ক্রয়, 

েযেস্থাপর্া এেং থর্ষ্পথত্তর জর্য এক্টে থর্উথর্থসপযাল হরথিজাকরি েযেস্থাপর্া পথরক্ল্পর্া গঠর্ 

ক্রকে, হেখাকর্ এক্টে োস্তোয়র্ ক্র্ নসূথিও িাক্কে। প্রক্ল্পটের উকেশয  কলা ক্র্ীকদরকক্ 



জলোয়ুর জর্য হরথিজাকরি হক্র্ থেপজ্জর্ক্ হস সম্পকক্ন থশক্ষাদার্ ক্রা এেং এক্ইসাকি 

হরথিজাকরি উৎস হিকক্ শ করর থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ হ্রাস ক্রা।  

  

হরাম্বেল বসটর্ - 100,000 র্াথক্নর্ ডলার  

জলোয় ুথস্থথতস্থাপক্তার পথলথস র্ূলযায়র্: র্তভর্ হরাকশকলর জলোয় ুথস্থথতস্থাপক্তার পথলথস 

র্ূলযায়র্ (Climate Resilience Policy Evaluation) থতর্টে হক্েীয় উপাদার্ থদকয় থস্থথতস্থাপক্ 

প্রদ্ধক্রয়া ও পথলথস ততথরকক্ থর্কদনশর্া দার্ ক্রকে: (1) পথরকেশ, সর্াজ ও প্রশাসকর্র সর্সযার 

হর্টরক্স এেং এক্টে োথষ নক্ প্রথতকেদকর্র হির্ওয়াক্ন; (2) তাপ জরুথর পথরক্ল্পর্া পথলথসর 

র্ূলযায়র্; (3) এক্টে উপকূ্লীয় থস্থথতস্থাপক্তা পথলথস র্ূলযায়র্।  

  

প্ার্র্োম ভোবল র্াউর্ - 40,000 র্াথক্নর্ ডলার  

সরক্াথর ক্র্ নক্াকণ্ডর থগ্রর্ াউজ গযাস ইর্কভিথর: পাের্যার্ ভযাথল োউর্ সরক্াথর ক্র্ নক্াকণ্ডর 

জর্য থগ্রর্ াউজ গযাস ইর্কভিথর ততথরর ক্াজ হশষ ক্রকে, ো এক্টে হব্রাঞ্জ-প্রতযথয়ত জলোয় ু

স্মােন সম্প্রদায়  কয় উঠকত োউর্কক্ আকরা অগ্রসর ক্রকে। ইর্কভিথরটে োউর্কক্ জলোয় ু

পদকক্ষপ পথরক্ল্পর্ার জর্য স্থার্ীয় সর্ি নর্ হপকত পদকক্ষকপর অগ্রাথযক্ার থর্ণ নকয় সা ােয ক্রকে, 

োর র্কযয িাক্কে স্বল্প ও দী নকর্য়াথদ থেথর্কয়াগ এেং শদ্ধক্ত সংরক্ষণ ও থর্িঃসরণ হ্রাস ক্রার 

পথলথস।  

  

সাবলভোর্ কাউবি - 100,000 র্াথক্নর্ ডলার  

োইসাইকক্ল ও পিিারী র্ াপথরক্ল্পর্া: সাথলভযার্ ক্াউথি এক্টে োইসাইকক্ল ও পিিারী 

পথরক্ল্পর্া গঠর্ ক্রকে োর উকেশয  কে এইসে থেক্ল্প পথরে র্ র্াযযকর্র থর্রাপত্তা, আরার্ 

এেং সুথেযা েৃদ্ধি ক্রা। পথরক্ল্পর্াটে স্বাস্থযক্র ও সদ্ধক্রয় পথরে র্কক্ এেং এক্ইসাকি থেকশষভাকে 

গ্রার্ীণ আপকেে থর্উ ইয়কক্ন েযেহৃত পথরে কর্র দ র্ ইদ্ধঞ্জকর্র সাকি সংথেষ্ট থর্িঃসরণ এোকত 

উৎসাথ ত ক্রকে।  

  

আলোর কাউবি - 1,684,980 র্াথক্নর্ ডলার  

হগাকল্ডর্ থ ল র্োয়র্কোগয শদ্ধক্ত প্রক্ল্প: আলোর ক্াউথি থক্ংের্ থসটেকত হগাকল্ডর্ থ ল 

সাশ্রয়ী আোসর্ প্রক্ল্প থর্র্ নাকণ উডেক্ পথরোর, আলোর ক্াউথি আোসর্ থর্র্ নাণ ক্কপ নাকরশর্ 

(Ulster County Housing Development Corporation) এেং এক্জর্ থর্র্ নাতার সাকি 

অংশীদাথরত্ব ক্রকে। এটে এক্টে সমূ্পণ ন তেদুযথতক্, থর্শ্র আকয়র, আন্তিঃপ্রজকের আোসর্ 

হডকভলপকর্ি  কে হেখাকর্ এক্টে 600 থক্কলাওয়াে হসৌর িকোকভাল্টাথয়ক্ েযেস্থা, 80 ইউথর্ে 

েয়েকদর আোসর্, এলাক্ার র্যযর্ আকয়র 30 হিকক্ 130 শতাংশ উপাজনকর্র র্ার্ুকষর জর্য 

84টে সাশ্রয়ী ইউথর্ে, এেং এক্টে 5,000 েগ নিুকের ক্থর্উথর্টে ভের্ িাক্কে। এই অর্ুদার্টে 

হসৌর েযেস্থার েযকয় েযে ার ক্রা  কে।  

  

সাউদার্ ন টর্য়ার  

ইিাকা বসটর্ - 851,450 র্াথক্নর্ ডলার  

ডাউর্োউর্ ইিাক্া পথরে র্ িাথ দা েযেস্থাপর্া 2023+: ইিাক্া থসটে হগা ইিাক্া পথরে র্ িাথ দা 

েযেস্থাপর্া (transportation demand management, TDM) ক্র্ নসূথিকক্ ডাউর্োউকর্র োইকরও 

সম্প্রসাথরত ক্রকে োকত এটে ইে ইিাক্া, সাউি থ ল, র্ি নওকয়ে ইিাক্া, ওকয়ে থ ল, দয িযােস, 



লযাদ্ধন্সং, ক্যাইয়ুগা  াইেস, এেং র্ি নইে ইিাক্ায় হসোদার্ ক্রকত পাকর। TDM  কলা োত্রা 

আিরণকক্ এক্ক্ োত্রীর োর্ো র্ হিকক্ গণপথরে র্ ও পথরে কর্র সদ্ধক্রয় েযেস্থায় পথরেথতনত 

ক্রার জর্য হক্ৌশল, পথলথস ও েযে ারক্ারীর সুথেযার প্রকয়াগ ক্রা, োর িকল পথরে র্ খাত 

হিকক্ থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ হ্রাস পাকে।  

  

ওম্বয়ম্বগা িাম - 125,000 র্াথক্নর্ ডলার  

সম্প্রদাকয়র হরটেং েযেস্থার র্াযযকর্ ের্যা ঝুুঁ থক্ হ্রাস: ওকয়কগা সম্প্রদাকয়র হরটেং েযেস্থায় 

(Community Rating System, CRS) অংশগ্র ণ ক্কর গ্রাকর্ ের্যার ঝুুঁ থক্ হ্রাস ক্রকত সা ােয 

ক্রার জর্য এক্টে ক্াথরগথর স ায়তা টঠক্াদারকক্ থর্কয়াগদার্ ক্রকে। CRS এক্টে ঐদ্ধেক্ 

প্রকণাদর্া ক্র্ নসূথি ো সে নথর্ম্ন জাতীয় ের্যা েীর্া ক্র্ নসূথির (National Flood Insurance 

Program) আেথশযক্তা পার ক্কর এর্র্ ের্যাভূথর্র েযেস্থাপর্া ক্র্ নক্াকণ্ডর জর্য 

সম্প্রদায়সর্ূ কক্ পুরোর প্রদার্ ক্কর।  

  

ইউম্বলবসস র্াউর্ - 55,404 র্াথক্নর্ ডলার  

জলোয় ুস্মােন সাথে নক্ পথরক্ল্পর্া আপকডে প্রক্ল্প: ইউকলথসস োউর্ এর 2009 সাথে নক্ পথরক্ল্পর্া 

আপকডে ক্রকে। পথরক্ল্পর্া প্রদ্ধক্রয়াটে অি ননর্থতক্ থেক্াশ, থেকর্াদর্, কৃ্থষ, এেং আোসকর্র 

র্কতা সম্প্রদাকয়র লকক্ষযর অগ্রাথযক্ারসর্ূ কক্ সর্াক্ত ক্রকে এেং এক্ইসাকি হেক্সই  ওয়া, 

জলোয় ুপথরেতনর্, ও স্মােন থেক্াকশর সে নকশষ যারণা সমূ্পণ নভাকে সংকোদ্ধজত ক্রকে।  

  

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন  

অোম ােন র্াউর্ - 2,000,000 র্াথক্নর্ ডলার  

র্ি নোউর্ হসিার আইস থরঙ্ক হরথিজাকরশর্ উন্নয়র্: অযার্ ােন োউর্ র্ি নোউর্ হসিাকরর 

এক্টে থেদযর্ার্ হরথিজাকরশর্ েযেস্থা প্রথতস্থাপর্ ক্রকে। উত্তর প্রাকন্তর েরি েযাকির থেদযর্ার্ 

থিলারটেকক্ দুইটে আইস থরকঙ্ক হসোদার্ ক্রকত সক্ষর্ এক্টে জলোয়ুোন্ধে ক্াে নর্ ডাইঅক্সাইড 

থিলার দ্বারা প্রথতস্থাপর্ ক্রা  কে। েৃ ত্তর শদ্ধক্ত দক্ষতার ক্ারকণ, প্রক্ল্পটে োথষ নক্ 1,082 ের্ 

থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ হ্রাস এেং 193,714 র্াথক্নর্ ডলাকরর শদ্ধক্ত সাশ্রয় ক্রকে েকল আশা 

ক্রা োকে।  

  

িাম্বফম্বলা বসটর্ - 140,000 র্াথক্নর্ ডলার  

সম্প্রদায় জলোয় ুপদকক্ষপ ও অথভকোজর্ পথরক্ল্পর্া: োকিকলা থসটে এক্টে সম্প্রদাকয়র জলোয়ু 

পদকক্ষপ এেং অথভকোজর্ পথরক্ল্পর্া গঠর্ ক্রকে হেখাকর্ এক্টে সম্প্রদাকয়র থগ্রর্ াউজ গযাস 

ইর্কভিথর িাক্কে। প্রক্ল্পটে এক্টে হরৌপয-প্রতযথয়ত জলোয় ুস্মােন সম্প্রদায় থ কসকে আখযা 

পাওয়ার জর্য শ করর আকেদর্পকত্র অেদার্ রাখকে।  

  

লোম্বেোর িাম - 100,000 র্াথক্নর্ ডলার  

হেৌি োউর্/গ্রার্ থগ্রর্ াউজ গযাস হ্রাস উকদযাগসর্ূ : প্রক্ল্পটে সম্প্রদাকয়র থগ্রর্ াউজ গযাস 

ইর্কভিথর ততথর ক্রকে হেখাকর্ লযাকঙ্কোর গ্রার্ ও োউর্ উভকয়র থর্িঃসরণ হলখা িাক্কে। 

পাশাপাথশ, োউর্ ও গ্রার্ এক্টে হেৌি জলোয় ুপদকক্ষপ পথরক্ল্পর্া গঠর্ ক্রকে োর উকেশয 

 কে থর্উথর্থসপযাল ক্র্ নক্াণ্ড হিকক্ থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ হ্রাস ক্রা।  

  



জলিায় ুস্মার্ন সম্প্রদায় কম নসূবে  

স্থার্ীয় জলোয় ুপদকক্ষকপ সম্প্রদাকয়র জথেত  ওয়া সর্ি নর্ ক্রার জর্য এই অর্ুদার্গুথল 

আন্তিঃএকজদ্ধন্স জলোয় ুস্মােন সম্প্রদায় ক্র্ নসূথি অংশ। েতনর্াকর্ 369টে থর্েথন্ধত জলোয় ুস্মােন 

সম্প্রদায় রকয়কছ, ো 9.4 থর্থলয়কর্র হেথশ থর্উ ইয়ক্নোসীকদর প্রথতথর্থযত্ব ক্কর। এক্টে থর্েথন্ধত 

ক্থর্উথর্টে থ কসকে থেকেথিত  ওয়ার জর্য থর্উথর্থসপযাথলটেগুকলা 10টে প্রথতশ্রুথত অন্তভভ নক্ত 

রকয়কছ এর্র্ এক্টে আর্ুষ্ঠাথর্ক্ অেীক্ার পাশ ক্রার র্াযযকর্ জলোয় ুপথরেতনর্ হর্াক্াকেলায় 

পদকক্ষপ গ্র ণ ক্রকত অেীক্ার ক্করকছ। 2014 সাল হিকক্, 100টে সম্প্রদায় প্রতযথয়ত জলোয়ু 

স্মােন সম্প্রদায় থ কসকে আখযা পাওয়ার জর্য ক্টঠর্ পে নাকলাির্া প্রদ্ধক্রয়া সমূ্পণ ন ক্করকছ। এসে 

সর্দপ্রাপ্ত ক্থর্উথর্টে স্থার্ীয় পে নাকয় জলোয়ু পথরেতনর্ প্রশর্র্ ক্কর এেং এর সাকি র্াথর্কয় হর্য় 

এর্র্ পদকক্ষপগুকলা সমূ্পণ ন ক্রা ও র্থিেি ক্রার জর্য তাকদর অেীক্ারকক্ ছাথেকয় হগকছ। 

প্রতযয়র্ ক্র্ নসূথির েযাপাকর আকরা তিয পাওয়া োকে এখাকর্: https://climatesmart.ny.gov/  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বর্র হদম্বের-হর্রৃ্িার্ীয় জলিায় ুপ্বরকল্পর্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেকের জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলোয়ুর ক্র্ নসূিী  ল জাথতর সে হিকয় হেথশ 

আক্রর্ণাত্মক্ জলোয় ুও পথরেন্ন শদ্ধক্তর উকদযাগ, ো সুশৃঙ্খল ও র্যােযভাকে পথরেন্ন শদ্ধক্তকত 

উত্তরকণর আহ্বার্ ক্কর ো িাক্থর ততথর ক্কর এেং থর্উ ইয়ক্ন হেে হক্াথভড-19 র্ ার্ারী হিকক্ 

উিারলাকভর সাকি সাকি এক্টে সেুজ অি নর্ীথতকক্ প্রথতপালর্ ক্রা অেযা ত রাকখ। জলোয়ু 

হর্তৃত্ব এেং জর্সর্াকজর সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর র্াযযকর্ আইকর্র অন্তভভ নক্ত ক্রার পকর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর র্কযয শূর্য-থর্গ নর্র্ 

থেদুযৎশদ্ধক্তর হক্ষকত্র তার োযযতার্ূলক্ লক্ষয অজনকর্র পকি এথগকয় িকলকছ, োর র্কযয অন্তভভ নক্ত 

আকছ 2030 এর র্কযয 70 শতাংশ পুর্র্ নোয়র্কোগয শদ্ধক্ত উৎপাদর্ এেং অি নর্ীথত েযাপী ক্াে নর্ 

থর্রকপক্ষতা অজনর্ ক্রা। এটে হেে জকুে 120টে েে আক্াকরর র্োয়র্কোগয এেং রান্সথর্শকর্র 

প্রক্ল্পগুথলকত 35 থেথলয়র্ ডলাকরর হেথশ থেথর্কয়াকগর উপর থভথত্ত ক্কর গকে হতাকল, োর র্কযয 

আকছ ভের্গুথলর থর্গ নর্র্ ক্র্াকত 6.8 থেথলয়র্ ডলার, হসৌরশদ্ধক্ত োোকত 1.8 থেথলয়র্ ডলার, 

থক্ল্র্ রান্সকপাকেনশর্ উকদযাকগর জর্য 1 থেথলয়র্ ডলাকরর হেথশ এেং NY গ্রীর্ েযাকঙ্কর (NY Green 

Bank) প্রথতশ্রুথতকত 1.6 থেথলয়র্ ডলাকররও হেথশ স  থক্ল্র্ এর্াদ্ধজন োোকত থর্উ ইয়কক্নর 

অভূতপূে ন থেথর্কয়াগ। সদ্ধিথলতভাকে, এই থেথর্কয়াগগুথল 2021 সাকল থর্উ ইয়কক্নর থক্ল্র্ এর্াদ্ধজন 

হসক্টকর 165,000 টেরও হেথশ িাক্থরকক্ স ায়তা ক্রকছ, 2011 সাল হিকক্ থেতরণকৃ্ত হসৌর খাকত 

2,100 শতাংশ েৃদ্ধি এেং 2035 সাকলর র্কযয 9,000 হর্গাওয়াে অিকশার উইে থেক্াকশর 

প্রথতশ্রুথত। জলোয় ুআইকর্র অযীকর্, থর্উ ইয়কক্ন এই অগ্রগথতর উপর থভথত্ত ক্কর থর্র্ নাণ ক্রকে 

এেং 2050 সাকলর র্কযয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নর্র্কক্ 1990 এর স্তর হিকক্ 85 শতাংশ ক্র্াকে, 

এেং থর্দ্ধিত ক্রকে হে পথরেন্ন শদ্ধক্তর থেথর্কয়াকগর 40 শতাংশ হেথর্থিকের অন্তত 35 শতাংশ 

সুথেযােদ্ধিত সম্প্রদায়গুথলকক্ হদওয়া  কে, এেং িূোন্ত েযে ারক্ারীর শদ্ধক্তর খরি সাশ্রয় ক্রার 

র্াযযকর্ অর্-সাইে শদ্ধক্ত খরি 185 টরথলয়র্ BTU ক্র্াকর্া, োকত 2025 সাকলর শদ্ধক্তর দক্ষতার 

লকক্ষর উকেকশয অগ্রসর  ওয়া োয়।  

  

কর্ম্বসাবলম্বডম্বর্ড ফান্ডং এর আম্বিদর্ সম্পম্বকন  

অর্ুদাকর্র জর্য আকেদকর্র প্রদ্ধক্রয়াকক্ স জতর ও ত্বরাথন্বত ক্রার উকেকশয ক্র্কসাথলকডকেড 

িাদ্ধেং এর আকেদর্ ততথর ক্রা  কয়কছ। CFA প্রদ্ধক্রয়া হেকের সংস্থার্গুকলা েরাে  ওয়ার 

উপাকয় এক্টে হর্ৌথলক্ পথরেতনর্ একর্ থদকয়কছ, ো স্থার্ীয় অি ননর্থতক্ উন্নয়কর্র িাথ দাগুকলা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C30a8e11ff2d044e5ca8c08dae9cf9007%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079374930792671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=93RZWmt8p4iW7YVlOb6UzmafAlLwsQr4HhyqqbH%2BLZ8%3D&reserved=0


পূরকণ অকপক্ষাকৃ্ত ক্র্ আর্লাতাথিক্ জটেলতা ও অথযক্তর ক্াে নক্ষর্তা থর্দ্ধিত ক্রকছ। CFA 

অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ত থেকলর এক্ক্-এথি পকয়ি থ কসকে ক্াজ ক্কর, ো আকেদর্ক্ারীকদর 

োকত হক্াকর্া সর্ন্বয় পিথত েযতীত এক্াথযক্ সংস্থা ও উৎকসর র্কযয যীকর যীকর হর্থভকগে ক্রকত 

র্া  য় হসো থর্দ্ধিত ক্কর। এখর্, অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ প্রক্ল্পগুকলা এক্টে আকেদকর্র র্াযযকর্ 

এক্াথযক্ হেে ত থেকলর উৎস অযাকক্সস ক্রার জর্য CFA-হক্ এক্টে সাকপােন হর্ক্াথর্জর্ 

থ কসকে েযে ার ক্কর িাকক্, ো প্রদ্ধক্রয়াটেকক্ আকরা হেথশ দ্রুত, স জতর, ও আকরা হেথশ 

উৎপাদর্র্ুখী ক্করকছ। CFA সম্পকক্ন আরও জার্ুর্ এখাকর্।  
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