
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বির্ াউস গোস বর্িঃসরণ কমাম্বে এিং জলিায় ুপবরিেনম্বর্র বিরুম্বে 

লড়াইম্বয়র জর্ে কোপ-এন্ড-ইর্ম্বভস্ট হপ্রািাম উম্বমাচর্ কম্বরম্বের্  

  

ইম্বকার্বমওয়াইড কোপ-এন্ড-ইর্ম্বভস্ট হপ্রািাম হভাক্তাম্বের সুরক্ষার সময় একটি 

হিকসই ভবিষ্েম্বের অি নায়র্ করম্বি    

  

গভর্ নর সাম্প্রবেক জলিায় ুঅোকের্ কাউন্সিল সুপাবরেম্বক এবগম্বয় বর্ম্বয় হগম্বের্; 

েন্সক্তোলী হস্টকম্ব াল্ডার ইর্পুি স  একটি বর্গ নমর্ হ্রাস হপ্রািাম বডজাইর্ করার জর্ে 

DEC এিং NYSERDA-হক বর্ম্বেনে প্রোর্ কম্বরর্    

  

এন্সিবকউটিভ িাম্বজম্বি র্েুর্ জলিায় ুঅোকের্ বরম্বিি তেবর করার জর্ে আইর্ী প্রস্তাি 

অন্তভুনক্ত করা  ম্বি যা প্রবে িের বর্উ ইয়কনিাসীম্বের জর্ে ভবিষ্েম্বের হপ্রািাম্বমর 

আম্বয়র জর্ে প্রেোবেে 1 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলার প্রোর্ করম্বি   

   

  

2023 সালের স্টেট অব দ্য স্টেলটর অংশ হিসালব সমস্ত হিউ ইয়র্কবাসীর জিয এর্টট স্টটর্সই 

এবং সাশ্রয়ী ভহবষ্যলের জিয অর্ কায়লির জিয গভি কর র্যাহর্ স্টিার্ে আজ এর্টট র্যাপ-এন্ড-

ইিলভে স্টরাগ্রাম স্ট াষ্ণা র্লরলেি৷ গভি কর স্টিার্ে পহরলবশ সংরক্ষণ হবভাগ এবং হিউ ইয়র্ক 

স্টেট এিার্জক হরসার্ক অযান্ড স্টেলভেপলমন্ট অর্হরটটলর্ এর্টট অর্ কিীহেবান্ধব র্যাপ-এন্ড-

ইিলভে স্টরাগ্রামলর্ এহগলয় স্টিওয়ার হিলদ্কশ হদ্লয়লেি যা হগ্রিিাউস গযাস হিগ কমলির উপর 

এর্টট হ্রাসমূের্ র্যাপ স্থাপি র্লর, সুহবধাবর্িে র্হমউহিটটলর্ অগ্রাহধর্ার হদ্লয় িযায়সঙ্গে 

পদ্ধহেলে হিগ কমি হ্রাসলর্ র্াহেে র্লর এমি স্টরাগ্রামগুহেলে হবহিলয়াগ র্লর, অর্ কনিহের্ভালব 

দু্ব কে পহরবালরর জিয খরর্ সীহমে র্লর এবং হিউ ইয়লর্কর হশলের রহেলযাহগো বজায় রালখ। 

এোড়াও, গভি কর স্টিার্ে এর্টট সাব কজিীি জেবায় ুঅযার্শি হরলবট তেহরর জিয আইলির 

রস্তাব র্রলবি যা রহে বের হিউ ইয়র্কবাসীলদ্র জিয ভহবষ্যলের র্যাপ-অযান্ড-ইিলভে আলয়র 

জিয 1 হবহেয়ি মাহর্কি েোলরর স্টবহশ পহরর্ােিা বলে আশা র্রা িলে।  

  

"স্টযলিেু আমরা স্টবােক জলুড় দ্ষূ্ণর্ারী হিগ কমি র্মালিার জিয র্াজ র্হর, আমালদ্র অবশযই 

হির্িে র্রলে িলব স্টয যারা ইলোমলধয পহরলবশগে অহবর্ালরর হশর্ার িলয়লেি োরা আর এই 

স্টবাঝার অিযাযয অংশ বিি র্রলবি িা," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমালদ্র উচ্চাহভোষ্ী 

র্যাপ-এন্ড-ইিলভে স্টরাগ্রাম হগ্রিিাউস গযাস হিগ কমলির উপর এর্টট সীমা হিধ কারণ র্লর এবং 

ইউটটহেটট হবে, পহরবিি খরর্ এবং হের্াব কিাইলজশি রলর্ষ্টালর্ র্ভার র্রলে সািাযয র্রার 



জিয সুহবধাবর্িে র্হমউহিটটর হিউ ইয়র্কবাসীলদ্র সালর্ রাজস্ব স্টশয়ার র্লর স্টিয়৷ আমরা 

আমালদ্র উদ্ভাবিী রলর্ষ্টার মাধযলম এর্টট পহরেন্ন, সবুজ ভহবষ্যে তেহর র্রব এবং হিউ 

ইয়র্কবাসীলদ্র ট্রাির্জশলির খরলর্র মাধযলম সিায়ো র্রব।"   

  

হিউ ইয়র্ক জেবায় ুপহরবেকলির হুমহর্ স্টমার্ালবোয় মাহর্কি যুক্তরালের সবলর্লয় উচ্চাহভোষ্ী 

এবং বযাপর্ রলর্ষ্টার এর্টট গ্রিণ র্রলে। এই িেুি র্যাপ-এন্ড-ইিলভে স্টরাগ্রামটট হিউ 

ইয়র্কলর্ আমালদ্র হিি এিার্জকর ভহবষ্যলে গুরুত্বপূণ ক হবহিলয়াগ র্াহেলয় যাওয়ার অিুমহে স্টদ্লব 

এবং হবশ্ববযাপী শর্ক্তর দ্াম বৃর্দ্ধর মুলখ দু্ব কে এবং সুহবধাবর্িে র্হমউহিটটলর্ সিায়ো র্রলব।   

  

দ্রুে শুরু র্লর, DEC ও NYSERDA এর্টট স্টরাগ্রাম হেজাইি র্রলব যা হিউ ইয়লর্ক হিগ কে িওয়া 

দ্ষূ্লণর পহরমালণর উপর এর্টট বাহষ্ কর্ সীমা হিধ কারণ র্রলব, স্টযমিটট সম্প্রহে রূ্ড়ান্ত র্রা 

জেবায় ুঅযার্শি র্াউর্িে স্টকাহপং প্ল্যালি সুপাহরশ র্রা িলয়লে। রহে বের, হিগ কমলির সীমা 

হ্রাস র্রা িলব, 2030 সালের মলধয আমালদ্র জেবায়ু আইলির রলয়াজিীয়োগুহে 40 শোংশ 

এবং 2050 সালের মলধয 1990 এর স্তর স্টর্লর্ র্মপলক্ষ 85 শোংশ হ্রাস র্রার জিয স্টেলটর 

এর্টট গহেপর্ হিধ কারণ র্রলব৷ গভি কর স্টিার্লের হিলদ্কলশ, স্টরাগ্রালমর ির্শা পাাঁর্টট মূে িীহেলর্ 

অগ্রাহধর্ার স্টদ্লব:   

• ক্রয়ক্ষমো: :এর্টট:র্যাপ-এন্ড-ইিলভে:স্টরাগ্রাম:অবশযই:হিউ:ইয়লর্কর:পহরবারগুহের:

ভালোটালর্ই:অগ্রাহধর্ার:স্টদ্লব।:এোড়াও:োর:আসন্ন:এর্িহর্উটটভ:বালজলট,:গভি কর:

স্টিার্ে:এর্টট:সাব কজিীি:জেবায়ু:অযার্শি:হরলবট:তেহরর:জিয:আইলির:রস্তাব:র্রলবি:

যা রহে:বের:হিউ:ইয়র্কবাসীলদ্র:জিয:ভহবষ্যলের:র্যাপ-অযান্ড-ইিলভে:আলয়র:জিয:1:

হবহেয়ি:মাহর্কি:েোলরর:স্টবহশ:পহরর্ােিা:বলে:আশা:র্রা:িলে।:িাইলমট:অযার্শি:

হরলবটটট:স্টভাক্তালদ্র:খরর্:র্মালিার:জিয:হেজাইি:র্রা:িলব,:স্টযখালি:স্টভাক্তা-লিেৃত্বাধীি:

হের্াব কিাইলজশি:রলর্ষ্টার:জিয:গুরুত্বপূণ ক:েিহবে:সংরক্ষণ:র্রা:িলব,:যার:মলধয:শর্ক্তর:

দ্ক্ষোর:বযবস্থা:রলয়লে:যা:শর্ক্ত:খরর্:র্মায়,:পহরেন্ন:গহেশীেো:সমাধাি:যা:পহরবিি:

খরর্:র্মায়,:এবং:অিযািয:হবহিলয়াগ:যা বায়ুর:গুণমাি:উন্নে:র্লর:এবং:িেুি:িেুি:

র্ালজর:সুলযাগ:সৃটষ্ট:র্লর।:োোড়াও:গভি কর:স্টিার্ে:স্টরাগ্রাম:হেজাইলির:তবহশষ্টয:সন্ধাি:

র্রলবি:যা:সম্ভাবয:র্যাপ-এন্ড-ইিলভে:খরর্:সর্ে:স্টভাক্তা:এবং:বযবসার:জিয:

অিুমািলযাগয:এবং:পহরর্ােিালযাগয:ো:হির্িে:র্রলে:সিায়ো:র্রলে:পালর।   

• জলিায় ুহর্েৃত্ব: :হিউ:ইয়লর্কর:র্যাপ-এন্ড-ইিলভে:স্টরাগ্রাম:শুধুমাত্র:হিউ:ইয়লর্কর:

জেবায়ু:েক্ষযমাত্রা:অজকলি:সািাযয:র্রলব:িা,:বরং:র্াব কি:মূেয:হিধ কারলণর:হদ্লর্:

স্টদ্শবযাপী:আলদােিলর্:আলরা:স্টবহশ:ত্বরাহিে:র্রলব।:স্টসই:েলক্ষয,:গভি কর:স্টিার্ে:

হবলশষ্ভালব:DEC:এবং:NYSERDA-স্টর্:হিলদ্কশ:হদ্লেি:এমি:এর্টট:স্টরাগ্রাম:হেজাইি:

র্রার:জিয:যালে:বেকমাি:বা:ভহবষ্যলের:অিযািয:স্টরাগ্রালম:স্টযাগদ্ালির:ক্ষমো:র্ালর্,:যা:

সামহগ্রর্ভালব:সবুজ:অর্ কিীহেলে:রূপান্তলরর:মূেয:র্হমলয়:হদ্লে:পালর।   

• কম নসংস্থার্ তেবর করা এিং প্রবেম্বযাবগো রক্ষা করা: :হিউ:ইয়লর্কর:র্যাপ-এন্ড-

ইিলভে:স্টরাগ্রামটট:এমি:হশেগুহেলে:িেুি:হবহিলয়াগ:র্ােু:র্রার:জিয:হেজাইি:র্রা:

িলব:যা:ভহবষ্যলের:িাজার:িাজার:ভাে:স্টবেলির,:পহরবার-লটর্সই:র্ম কসংস্থাি:তেহর:

র্রার:উলেলশয:তেহর:র্রা:িলব:যা:পুলরা:র্হমউহিটটলর্:েুলে:ধরলে:পালর।:স্টিাম:

স্টরলট্রাহিট:স্টর্লর্:শুরু:র্লর:তবদু্যহের্:গাহড়র:র্ার্জকং:ইিেলেশি:এবং:হগ্রি:

মযািুিযার্র্াহরং:পয কন্ত,:র্যাপ-এন্ড-ইিলভে:আয়:পুলরা:হিি:এিার্জক:অর্ কিীহেলর্:

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F126772.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C76ce3584d2af4c37d62608daf33d6222%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089742215657377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WgtszW%2Bg5POPL%2FBE5dAWYfUNC5uqUpgj8ZtqeYq2POQ%3D&reserved=0


উেীহপে:র্রলে:পালর।:গভি কর:স্টিার্ে:হিউ:ইয়লর্কর:হশেগুহে:যালে:রহেলযাহগোমূের্:

অসুহবধার:মলধয:িা:পলড়:ো:হির্িে:র্রার:জিয:এর্টট:বযায়-রশমি:স্টরাগ্রাম:হেজাইি:

র্রার:জিয:DEC:এবং:NYSERDA-স্টর্:হিলদ্কশ:হদ্লেি৷:োোড়াও,:র্যাপ-এন্ড-হবহিলয়াগ:

আয়:স্টর্বেমাত্র:ট্রাির্জশি:উলদ্যালগর:হদ্লর্:স্টযলে:পালর:যা:হির্িে:র্রলব:স্টয:স্টর্ালিা:

র্মী:হপহেলয়:র্ার্লব:িা।   

• সুবিধািন্সিে কবমউবর্টিগুবলম্বে বিবর্ম্বয়াগ: :র্যাপ-এন্ড-ইিলভে:আমালদ্র:স্টেলটর:

ফ্রন্ট:োইি,:সুহবধাবর্িে:র্হমউহিটটগুহেলর্:অগ্রাহধর্ার:স্টদ্লব:যারা:বহুহদ্ি:ধলর:দ্ষূ্ণ:

এবং:পহরলবশগে:অহবর্ালরর:হশর্ার।:স্টরাগ্রামটট:অিলসট:বযবিালরর:অিুমহে:স্টদ্লব:িা:

যা:উচ্চ-হিিঃসরণর্ারী:উৎসগুহেলর্:দ্ষূ্ণ:র্াহেলয়:স্টযলে:স্টদ্য়:এবং:এর:পহরবলেক:দ্ষূ্লণর:

স্টবাঝা:হ্রাস:র্রা:হির্িে:র্রার:জিয:হেজাইি:র্রা:িলব।:গভি কর:স্টিার্লের:স্টিেৃলত্ব,:40:

শোংলশর:েক্ষয:সি:িূযিেম:35:শোংশ:র্যাপ-এন্ড-হবহিলয়াগ:হরলসালস কর:সুহবধাগুহে:

সরাসহর:সুহবধাবর্িে:র্হমউহিটটগুহেলর্:উপরৃ্ে:র্রলব:এবং:স্টরাগ্রামটট:সামলির:সাহরর:

র্হমউহিটটগুহেলর্:দ্ষূ্লণর:স্টবাঝা:হ্রাস:র্রা:হির্িে:র্রার:জিয:হেজাইি:র্রা:িলব।:এই:

হবহিলয়াগগুহে:বায়ুর:গুণমাি:উন্নে:র্রলে,:দ্ষূ্ণর্ারী:হবদু্যে:স্টর্লের:উপর:হিভকরো:

র্মালে,:বাহড়:এবং:কুেগুহেলর্:পুিরুদ্ধার:র্রলে:এবং:দ্ষূ্লণর:িটস্পটগুহে:হ্রাস:র্রার:

অিযািয:গুরুত্বপূণ ক:রলর্ষ্টাগুহের:মলধয:আমালদ্র:পহরবিি:বযবস্থালর্:হের্ালব কািাইজ:

র্রলে:গুরুত্বপূণ ক:স্টরাগ্রামগুহেলর্:অর্ কায়ি:র্রলব৷   

• একটি হিকসই ভবিষ্েম্বে অি নায়র্: :র্যাপ-এন্ড-ইিলভে:হিউ:ইয়লর্কর:জেবায়ু:েক্ষয:

অজকলি:সিায়ো:র্রার:জিয:রলয়াজিীয়:েিহবে:সরবরাি:র্রলব।:বযবসার:মাহের্লদ্র:

র্িয়ার্োপলর্:হবদ্ুযোহয়ে:র্রলে:সািাযয:র্রা:স্টর্লর্:শুরু:র্লর:তবদু্যহের্:গাহড়র:

(electric vehicle, EV):র্াজকার:এবং:শর্ক্তর:দ্ক্ষো:হবহিলয়ালগর:জিয:অর্ কায়ি:র্রা:যা:

শর্ক্তর:হবে:র্হমলয়:স্টদ্লব,:র্যাপ-এন্ড-হবহিলয়াগ:আয়:আমালদ্র:স্টেটবযাহপ:হিল্টার:

র্রলব:-:বাসলযাগযো:বৃর্দ্ধ:র্রলব,:স্টভাক্তালদ্র:জিয:ট্রাির্জশি:খরর্:র্হমলয়:স্টদ্লব:এবং:

আলরা:ভালো:হিউ:ইয়র্ক:তেহর:র্রলব।   

  

বড় আর্ালরর হগ্রিিাউস গযাস হিগ কমির্ারী ও গরম এবং পহরবিি জ্বাোিীর পহরলবশর্লদ্র 

োলদ্র র্ায কর্োলপর সালর্ যুক্ত হিগ কমলির জিয ভাো িয় র্রলে িলব। রহেটট স্টমটট্রর্ টি 

র্াব কি হিগ কমলি আলবদ্ি র্রার মাধযলম, র্যাপ-এন্ড-ইিলভে স্টরাগ্রামটট স্টভাক্তা, বযবসা এবং 

অিযািয রহেষ্ঠািগুহেলর্ হিম্ন-র্াব কি হবর্লে রূপান্তর র্রলে উৎসাহিে র্রলব। আয়গুহে 

জেবায় ুরশমি, শর্ক্ত দ্ক্ষো, পহরেন্ন পহরবিি, এবং অিযািয রর্েগুহেলে স্টেলটর গুরুত্বপূণ ক 

হবহিলয়াগগুহেলর্ সিায়ো র্রলব এবং এর্টট বাহষ্ কর্ িাইলমট অযার্শি হরলবট অর্ কায়লির 

পাশাপাহশ সর্ে হিউ ইয়র্কবাসীলর্ হবেরণ র্রা িলব যালে স্টরাগ্রালমর সালর্ সংহিষ্ট স্টয স্টর্ালিা 

সম্ভাবয স্টভাক্তা খরর্ র্মালিালে সিায়ো র্রা যায়।    

  

এই িীহেগুহে অজকলির জিয DEC এবং NYSERDA-এর স্টিেৃলত্ব এর্টট র্ল ার এবং স্বে 

হিয়ন্ত্রর্ রর্িয়া দু্লটারই রলয়াজি এবং আইহি অংশীদ্ারলদ্র সালর্ র্রা র্ল ার সংকারগুহে 

হিউ ইয়লর্কর র্যাপ-এন্ড-ইিলভে স্টরাগ্রামটট যালর্ সর্ে গ্রাির্লদ্র সুহবধা রদ্াি র্লর ো 

হির্িে র্লর, অর্ কনিহের্ হরটাি ক সব কাহধর্ র্রার সময় আমালদ্র অর্ কিীহের রহেলযাহগোমূের্ 

সুহবধা বজায় রালখ এবং অিযািয এখহেয়ালরর সালর্ সংলযালগর অিুমহে রদ্াি র্লর।    

  



বর্উ ইয়কন হস্টি পািবলক সাবভনস কবমেম্বর্র হচয়ারমোর্ রবর এম ন্সক্রন্সিয়ার্ িম্বলর্, 

"গভি কর স্টিার্ে এর্টট হিি এিার্জক ইলর্ািহমর উন্নয়ি র্রার জিয োর হিয়হন্ত্রে স্টিেৃত্ব এবং 

হসদ্ধালন্তর উদ্ািরণ হদ্লয়লেি যা স্টভাক্তালদ্র সরাসহর উপরৃ্ে র্রার পাশাপাহশ অর্ কনিহের্ 

রবৃর্দ্ধ ও সুলযাগলর্ উৎসাহিে র্রলব। োর স্টদ্শ-স্টিেৃস্থািীয় র্যাপ-এন্ড-ইিলভে স্টরাগ্রামটট এটা 

র্রার জিয হেজাইি র্রা িলয়লে।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি এর্ান্সজন বরসাচন অোন্ড হডম্বভলপম্বমন্ট অিবরটির হপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ 

বর্ি না ী কম নকেনা এিং ক্লাইম্বমি অোকের্ কাউন্সিম্বলর স -সভাপবে হডাবরর্ এম. 

 োবরস িম্বলর্,"জেবায়ু পহরবেকলির ধ্বংসাত্মর্ ররৃ্হের দ্বারা উপস্থাহপে গভীর র্যালেঞ্জগুহে 

স্টমার্ালবোয় এর্টট উদ্ভাবিী সমাধাি এহগলয় হিলয় আসার মাধযলম গভি কর স্টিার্লের রস্তাব হিউ 

ইয়লর্কর স্টিেৃত্বলর্ এহগলয় হিলয় যায়৷ ইলর্ািহমওয়াইে র্যাপ-এন্ড-ইিলভে স্টরাগ্রামটট এই 

স্টরাগ্রাম স্টর্লর্ সর্ে হিউ ইয়র্কবাসীর সুহবধা হির্িে র্রার জিয আমরা স্টয দ্ারুণ 

ভারসামযমূের্ র্াজটট র্রহে োর উপর স্টজার স্টদ্য় এবং এটট ক্ষহের্ারর্ হিগ কমিলর্ র্হমলয় 

স্টদ্লব, হবলশষ্ র্লর স্টসই র্হমউহিটটগুহেলর্ যারা দ্ী কর্াে ধলর আহর্ কর্ এবং স্বাস্থযগে হদ্র্ স্টর্লর্ 

জেবায় ুপহরবেকলির ক্ষহের সম্মুখীি িলয়লে, আমালদ্র বযবসাগুহেলর্ রহেলযাহগোমূের্ রাখলে 

এবং রযুর্ক্তগে পহরবেকি তেহরলে অগ্রভালগ র্ার্ার হদ্লর্ মলিাহিলবশ র্লর৷ এই র্যাপ এন্ড 

ইিলভে স্টরাগ্রালমর মাধযলম আমরা অিযািয স্টেলট এর্টট সংলর্ে পা ার্ে স্টয এই রূপান্তরটট 

আমালদ্র সমলয়র রজলের র্যালেঞ্জগুহের মলধয এর্টটলর্ স্টমার্ালবো র্রার জিয সুর্লর্ 

সরালিার জিয এর্টট হর্ন্তাশীে এবং সিলযাহগোমূের্ উপালয় অগ্রসর িলে পালর।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি বডপািনম্বমন্ট অভ এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ কবমের্ার এিং 

ক্লাইম্বমি অোকের্ কাউন্সিম্বলর স -সভাপবে িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "গভি কর স্টিার্ে 

হবশ্বলর্ স্টদ্খালেি স্টয জেবায় ুপদ্লক্ষপ উচ্চার্াঙ্ক্ষী, সাশ্রয়ী এবং অজকিলযাগয িলে পালর এবং 

এই বযাপর্ র্যাপ-এন্ড-ইিলভে স্টরাগ্রামলর্ এহগলয় হিলে োর এবং আমালদ্র স্টেলটর রধাি 

জেবায় ুহবলশষ্জ্ঞলদ্র সালর্ র্াজ র্রলে স্টপলর আহম গহব কে৷ গভি কর স্টিার্লের স্টিেৃলত্ব স্টেট 

জেবায় ুপহরবেকলির হবরুলদ্ধ েড়াই র্রার জিয, বায়ুর গুণমাি উন্নে র্রলে, উদ্ভাবিলর্ 

উৎসাহিে র্রলে, র্ম কসংস্থাি ট র্ রাখলে এবং আমালদ্র সবুজ অর্ কিীহেলর্ সিে র্রার জিয 

রলয়াজিীয় েিহবে রদ্ালির জিয এর্টট শর্ক্তশােী এবং র্ায কর্র িাহেয়ার তেহর র্রলে রস্তুে। 

DEC এই অপহরিায ক স্টরাগ্রামটট তেহর র্রার জিয স্টেটবযাহপ NYSERDA, আইিরলণো এবং 

হিউ ইয়র্কবাসীলদ্র সালর্ র্াজ র্রার জিয অহে আগ্রিী স্টযটট স্টেলটর সুহবধাবর্িে র্হমউহিটটর 

স্বাস্থয ও ভালোটালর্ রভাহবে র্লর দ্ষূ্লণর মূে জায়গাগুহেলর্ও অগ্রাহধর্ার স্টদ্লব।"  

  

হিউ ইয়লর্কর র্যাপ-এন্ড-ইিলভে স্টরাগ্রাম স্টদ্শজলুড় এবং হবশ্বজলুড় অিুরূপ এবং সিে 

স্টরাগ্রামগুহের অহভজ্ঞো স্টর্লর্ তেহর িলব যা পহরেন্ন শর্ক্ত অর্ কিীহেলর্ ত্বরাহিে র্রার সময় 

বড় হিগ কমিলর্ র্হমলয় এলিলে। হিউ ইয়লর্কর হবদু্যৎ বযবস্থা ইলোমলধযই এর্টট আিহের্ র্যাপ-

এন্ড-ইিলভে োইে স্টরাগ্রালমর অংশ, হরর্জওিাে গ্রীিিাউস গযাস ইহিহশলয়টটভ (Regional 

Greenhouse Gas Initiative, RGGI)। 2005 সালে RGGI রহেটষ্ঠে িওয়ার পর স্টর্লর্ স্টরাগ্রামটট 

পাওয়ার প্ল্যান্ট স্টর্লর্ হগ্রিিাউস গযাস অলধ কলর্রও স্টবহশ র্মালে সািাযয র্লরলে এবং এর 12টট 

অংশগ্রিণর্ারী স্টেটসমলূির মলধয হিিার এিার্জক সহেউশি সিায়ো র্রার জিয রায় 6 হবহেয়ি 

মাহর্কি েোর সংগ্রি র্লরলে।   



   

###  
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