
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/9/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে ভার্ নন্ট একটি বরজিওর্াল বির্  াইম্বরাম্বির্  াি 

হপ্রাগ্রার্ তৈবর করার ির্ে র্াবি-হেি প্রম্বেষ্টায় হোগদার্ কম্বরম্বে  

  

উত্তর-পূি ন িুম্বে স ম্বোবগৈার্ূলক প্রম্বেষ্টায় সাৈটি হেি এিং 100টিরও হিবে 

 াইম্বরাম্বির্ ইম্বকাবসম্বের্ অংেীদার অন্তভভ নক্ত রম্বয়ম্বে  

  

র্ি নইে বির্  াইম্বরাম্বির্  াি 8 বিবলয়র্ র্াবকনর্ ডলাম্বরর হেডাম্বরল অিকাঠাম্বর্া 

বিবর্ম্বয়াগ এিং কর্ নসংস্থার্ আইর্  াইম্বরাম্বির্  াি হপ্রাগ্রাম্বর্র র্াধ্েম্বর্ ৈ বিল 

বিম্বিের্ার ির্ে সম্পূণ ন প্রস্তাি বিকাে এিং ির্া হদওয়ার সাম্বি এবগম্বয় োম্বি  

  

2050 সাম্বলর র্ম্বধ্ে বগ্রর্ াউস গোস বর্গ নর্র্ 85 েৈাংে হ্রাস করার ির্ে হেম্বির 

িলিায় ুহর্ৈৃত্ব এিং কবর্উবর্টি সুরক্ষা আইম্বর্র লক্ষেম্বক সর্ি নর্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ভার্ নন্ট থর্উ ইয়ক্ন, ক্ারর্ক্টিক্াি, হর্ইর্, 

র্যাসাচুরসিস, থর্উ জাথস ন এবং হরাড আইলযারের সারি এক্টি র্াথি-হেরির চুক্তিরে স্বাক্ষর 

ক্রররে, থিপক্ষীয় অবক্াঠারর্া থবথর্রয়াগ ও ক্র্ নসংস্থার্ আইরর্ অন্তভুনি হেডাররল থরক্তজওর্াল 

থির্  াইররারজর্  াব হরাগ্রারর্র র্াধ্যরর্ র্রর্ার্ীে 10টি থরক্তজওর্াল থির্  াইররারজর্ 

 াবগুথলর র্রধ্য এক্টি  ওয়ার রস্তাব থবক্ারের জর্য। সােটি হেি এবং 100টিরও হবথে থির্ 

 াইররারজর্ ইরক্াথসরের্ অংেীদাররদর সর্ন্বরয় গটঠে র্ি নইে থির্  াইররারজর্  াবটি 8 

থবথলয়র্ র্াথক্নর্ ডলাররর হরাগ্রারর্র র্াধ্যরর্ অি নায়রর্র জর্য রথেরোথগো ক্রার জর্য র্াথক্নর্ 

েুিরারের জ্বালাথর্ থবভারগর (United States Department of Energy) ক্ারে এক্টি সম্পূণ ন 

রস্তাব জর্া হদওয়ার জর্য এথগরয় চরলরে। আজরক্র হ াষণাটি পথরষ্কার  াইররারজর্ 

অবক্াঠারর্া স্থাপর্ এবং োরদর থর্জ থর্জ জলবায় ুরথেশ্রুথেরে রথেটি হেরির হর্েৃত্বরক্ 

এথগরয় থর্রয় োয়। থবরেষে থর্উ ইয়রক্নর জর্য, এই ক্াজটি 2050 সারলর র্রধ্য থগ্রর্ াউস গযাস 

থর্গ নর্র্ 85 েোংে হ্রাস ক্রার জর্য হেরির জলবায় ুহর্েৃত্ব এবং ক্থর্উথর্টি সুরক্ষা আইরর্র 

লক্ষযরক্ সর্ি নর্ ক্রর।  

  

"উত্তর-পবূ নাঞ্চরল সংেুি পথরচ্ছন্ন  াইররারজর্ অি নর্ীথেরক্ এথগরয় থর্রে রথেশ্রুথেবদ্ধ 

অংেীদাররদর থবথভন্ন গ্রুরপ ভার্ নন্ট রাজযরক্ স্বাগে জার্ারে হপরর থর্উ ইয়ক্ন আর্ক্তিে," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "আর্ারদর থির্ এর্াক্তজন অি নর্ীথের িুলবরে এই হর্ৌথলক্ সম্পদ েুি ক্রা 



 

 

আর্ারদর সক্তিথলে থর্গ নর্র্ হ্রাস এবং জলবায় ুলক্ষযগুথলরক্ এথগরয় থর্রয় োরব ক্ারণ আর্ারদর 

হেৌি ররচষ্টার র্রো, বায়ুর হক্ারর্া সীর্ার্া হর্ই।"  

  

র্াচন 2022 এ রািথর্ক্ হ াষণা এবং আগে 2022 এ আপরডি  ওয়ার পর হিরক্, উত্তর-পূব ন থির্ 

 াইররারজর্  াব পথরষ্কার  াইররারজর্ ইরক্াথসরেরর্র সর্স্ত অংরের রথেথর্থধ্ত্বক্ারী 

হক্ৌেলগে অংেীদাররদর েুি ক্রা অবযা ে হররেরে, োর র্রধ্য হবসরক্াথর োরের থেল্প হর্ো, 

অবক্াঠারর্া এবং লক্তজথেক্ থবরেষজ্ঞ, অলাভজর্ক্, রেুক্তি এবং সরঞ্জার্ থর্র্ নাোরা, 

 াইররারজর্ রক্ল্প থবক্াে রক্ল্প থবক্ােক্ারী, পথরব র্ হর্ো, ইউটিথলটি এবং হেরির সংস্থা 

ররয়রে। 

 

ভার্ নন্ট োড়াও, র্েুর্ অংেীদাররদর র্রধ্য ররয়রে:  

1.    AES  

2.    Alstom  

3.    American Bureau of Shipping 

(ABS)  

4.    Atlantic Shores Offshore Wind  

5.    Brown University  

6.    Carrier Global Corporation  

7.    Cianbro  

8.    ClearCell Power  

9.    Corning Incorporated  

10.  Dominion Energy  

11.  Electric Power Research Institute 

(EPRI)  

12.  Enbridge  

13.  Golu Hydrogen Technologies  

14.  Green Waste Energy, Inc  

15.  GKN Hydrogen  

16.  H2.Vision  

17.  Ideanomics  

18.  Iroquois Gas Transmissions 

System, LP  

19.  Ivys Energy Solutions  

20.  Lightfuel Hydrogen  

21.  LuftCar  

22.  Massachusetts Institute of 

Technology (MIT)  

23. Mainspring Energy  

  

  

24.  Massachusetts Port Authority  

25.  Mitsubishi Power Americas, Inc.  

26.  New Jersey Resources  

27.  NextEra Energy Resources  

28.  Nikola  

29.  Nuvera Fuel Cells  

30.  Partnership for Rhode Island  

31.  Princeton University  

32.  Public Service Enterprise Group (PSEG)  

33.  Raytheon Technologies Research 

Center  

34.  Rhode Island Commerce Corporation  

35.  Rochester-Genesee Regional 

Transportation Authority  

36.  Rose Cay GP, LLC  

37.  Rose Cay Maritime, LLC  

38.  Rutgers University  

39.  Spotimyze Energy  

40.  SWITCH Maritime  

41.  Symbio North America  

42.  Universal Hydrogen Co.  

43.  University of Maine  

44.  University of Massachusetts Lowell  

45.  University of Rhode Island  

46.  Williams  

47.  WINDEA CTV  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-multi-state-agreement-signed-major-hydrogen-ecosystem-partners&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf2642cbcd0dc468c26ee08db0ac1231c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115596866952189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dF1jbpd203BlpGabhrrlXZ19QzB5AiZH3K5psKmheEo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2022-Announcements%2F2022-08-25-Governor-Hochul-Announces-Maine-and-Rhode-Island-Join-Multi-State-Agreement&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf2642cbcd0dc468c26ee08db0ac1231c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115596866952189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sHWIDkDx0m4J%2BrYP7i09gwMH26IWqKT6w%2FnTsUhVLrM%3D&reserved=0


 

 

  

এোড়াও, অযাডার্ জরুরােথিরক্ থর্উ ইয়ক্ন হেরির উত্তর-পূব ন আঞ্চথলক্  াইররারজর্  াব 

ররচষ্টার অন্তব নেীক্ালীর্ পথরচালক্ র্রর্ার্ীে ক্রা  রয়রে। হসই ক্ষর্োয়, অযাডার্ জ্বালাথর্ 

থবভারগ এক্টি চূড়ান্ত আরবদর্ জর্া হদওয়ার রক্তিয়াটি েদারথক্ ক্ররবর্, অংেীদার হেি এবং 

অর্যার্য হেক্র াল্ডাররদর সারি  ারবর রভাব সব নাথধ্ক্ ক্রার জর্য ক্াজ ক্ররবর্ এবং ভাগ ক্রা 

অগ্রাথধ্ক্ারগুথল এথগরয় হর্ওয়ার ক্ষর্ো অজনর্ ক্ররবর্। অযাডার্ এর আরগ থর্উ ইয়ক্ন হেরির 

জ্বালাথর্ ও অরি নর হডপুটি হসরিিাথর থ সারব দাথয়ত্ব পালর্ ক্ররথেরলর্ এবং অি ননর্থেক্ভারব 

উপক্ারী থডক্াব নর্াইরজের্ হক্ৌেলগুথল এথগরয় হর্ওয়ার জর্য থর্রবথদে এক্টি অলাভজর্ক্ 

সংস্থা থরওয়যাথরং আরর্থরক্ার (Rewiring America) রথেষ্ঠাো থর্ব না ী পথরচালক্ থেরলর্। অযাডার্ 

ক্লথিয়া ইউথর্ভাথস নটির িুল অভ ইন্টারর্যাের্াল অযাে পাবথলক্ অযারেয়ারস ন জলবায়ু র্ীথেও 

পড়ার্।  

  

র্ি নইে থির্  াইররারজর্  াব অংেীদাররা থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্াক্তজন থরসাচন অযাে হডরভলপরর্ন্ট 

অিথরটি (NYSERDA), থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটি (NYPA) এবং এম্পায়ার হেি হডরভলপরর্ন্ট 

(ESD) এর সারি পথরচ্ছন্ন  াইররারজর্ রক্ল্পগুথল এথগরয় হর্ওয়ার জর্য রস্তাব উন্নয়রর্ 

স রোথগো ক্রার রথেশ্রুথে থদরয়রে। অংেীদার হেিগুথল রথেটি হেরির জলবায় ুএবং 

পথরচ্ছন্ন েক্তির লক্ষযগুথলর সারি স রোথগোর ররচষ্টারক্ এক্ক্তিে ক্ররে স ায়ো ক্রার জর্য 

োরদর থর্জ থর্জ হেরির সংস্থার সারি সর্ন্বয় ক্ররব। এর র্রধ্য ররয়রে ক্ারর্ক্টিক্ারির 

হলাবাল ওয়াথর্ নং সথলউের্স অযারের লক্ষয 2050 সারলর র্রধ্য থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নর্র্ 80 

েোংে হ্রাস ক্রা, র্যাসাচুরসিরসর 2050 সারলর র্রধ্য হর্ি-েূর্য ক্াব নর্ থর্িঃসররণ হপৌৌঁোরর্ার 

লক্ষয, থর্উ জাথস নর হলাবাল ওয়াথর্ নং হরসপন্স অযারের লক্ষয 2050 সারলর র্রধ্য থগ্রর্ াউস গযাস 

থর্গ নর্র্ 80 েোংে হ্রাস ক্রা, হর্ইরর্র 2045 সারলর র্রধ্য ক্াব নর্ থর্ররপক্ষো অজনরর্র 

সংথবথধ্বদ্ধ লক্ষয এবং 2050 সারলর র্রধ্য হর্াি থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নর্র্ ক্র্পরক্ষ 80 েোংে 

হ্রাস ক্রা। হরাড আইলযারের 2033 সারলর র্রধ্য 100% পরু্র্ নবীক্রণরোগয থবদুযৎ অজনরর্র 

রথেশ্রুথে এবং ভার্ নরন্টর হলাবাল ওয়াথর্ নং সথলউের্স অযাে লক্ষয, োর জর্য ভার্ নন্টরক্ 2050 

সারলর র্রধ্য থগ্রর্ াউস গযাস দষূণ 1990 এর স্তররর থর্রচ 80% হ্রাস ক্ররে  রব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন িাইরর্ি অযাক্ের্ ক্াউক্তন্সল হিাথপং প্ল্যার্, 2022 সারলর থডরসিরর অর্ুরর্াথদে  য়, 

ো পথরষ্কার  াইররারজরর্র র্রো ক্র্ ক্াব নর্ জ্বালাথর্র হক্ৌেলগে বযব াররক্ জলবায়ু আইরর্র 

লক্ষয অজনরর্র জর্য ররয়াজর্ীয় দ্রুে এবং থবস্েৃে থবক্তল্ডং দক্ষো এবং ববদুযথেক্ীক্রণরক্ 

স ায়ো ক্রার জর্য এক্টি গুরুত্বপণূ ন উপায় থ সারব থচথিে ক্রর, থবরেষে পথরব র্ এবং ভারী 

থেরল্পর র্রো ববদুযথেক্ীক্ররণর র্রো হক্ষিগুথলরে।  

  

এই চুক্তিগুথল ক্াে নক্র ক্রার সারি, অংেীদাররা আঞ্চথলক্ পথরষ্কার  াইররারজর্  ারবর জর্য 

এক্টি অথভন্ন দৃটষ্টভথি এবং ক্াঠারর্া আররা সংজ্ঞাথয়ে ক্রার জর্য পরূব ন হ াথষে অংেীদাররদর 

সারি হোগ হদরব োরে থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নর্র্ হ্রারসর সারি সর্স্ত অংেীদার হেি বযাপী 

সংেুি  াইররারজর্ ইরক্াথসরের্ থর্ক্তিে ক্রা োয়।  াব রস্তাবটি জলবায় ুএবং পথররবেগে 

র্যায়থবচাররক্ হক্ন্দ্র ক্রর বেথর ক্রা  রব োরে এই অঞ্চলজরুড় অর্ুন্নে অঞ্চরল সুরোগ এবং 

উন্নে জীবর্োিার র্ার্ সরবরা  ক্রা োয়।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimate.ny.gov%2Fresources%2Fscoping-plan%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf2642cbcd0dc468c26ee08db0ac1231c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115596866952189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BBvOgDzJt6Wm%2BwX5vEFOvV1KqcNnEjqxdCuWA%2F%2FUHHg%3D&reserved=0


 

 

গ্রুপটি র্বায়র্রোগয েক্তি - হের্র্ েীরবেী ও উপকূ্লীয় বায়ুেক্তি, জলথবদুযৎ ও হসালার PV - 

এবং পারর্াণথবক্ থবদুযৎরক্ থর্র্ নল  াইররারজর্ উৎপাদরর্ অন্তভুনক্তিক্রণ, এবং পথরব র্, হের্র্ 

র্ধ্যর্ ও হ থভ-থডউটি োর্বা র্, ভারী থেল্প, এবং থবদুযৎ উৎপাদরর্র ররয়াগরক্ষি অিবা 

থডক্াব নর্াইরজের্ ররচষ্টার সারি সিথেপূণ ন অর্যার্য েিােি বযব াররর র্লূযায়রর্র রথে 

র্রর্ারোগী  ওয়া অবযা ে রােরব।  

  

েুিরারের জ্বালাথর্ থবভাগ (Department of Energy, DOE) 2022 সারলর হসরেিরর রািথর্ক্ 

পে নারয় থর্র্ নল  াইররারজর্  াব গঠরর্র জর্য ে থবল রাথির সুরোরগর হ াষণা (Clean 

Hydrogen Hubs Funding Opportunity Announcement, FOA) জাথর ক্রররে ক্র্রসে 

হপপার স  7 র্রভির, 2022 োথররের র্রধ্য। উত্তর-পূব ন আঞ্চথলক্ থির্  াইররারজর্  াবরক্ 

সম্পূণ ন রস্তাব উন্নয়রর্র সারি এথগরয় হেরে  রব বরল DOE-এর সংক্রল্পর থবজ্ঞথিটি 27 

থডরসির, 2022-এ গ ৃীে  রয়থেল এবং 7 এথরল, 2023-এর র্রধ্য জর্া হদওয়ার ক্িা থেল। 

রস্তাবগুরলারক্ সরব নাচ্চ 1.25 থবথলয়র্ ডলার পে নন্ত অর্ুদার্ রদার্ ক্রা  রে পারর।  

   

থর্উ ইয়ক্ন হেরি  াইররারজর্ ক্র্ নক্াণ্ড থর্রয় আররা েরিযর জর্য, অর্ুগ্র  ক্রর NYSERDA-র 

ওরয়বসাইি থভক্তজি ক্রুর্।  

  

NYSERDA-এর হপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও ডবরর্ এর্  োবরস িম্বলর্, "ভার্ নন্ট এবং এক্ারডথর্য়া, 

থেল্প, ইউটিথলটিস, অলাভজর্ক্ োে এবং অর্যার্য হক্ষরির র্েুর্ হক্ৌেলগে অংেীদাররদর 

এক্টি েক্তিোলী গ্রুরপ হোগদার্ হদরের অর্যের্ পথরচ্ছন্ন  াইররারজর্  াব থ সারব থর্ব নাচরর্র 

জর্য উত্তর-পূরব নর অবস্থার্রক্ আররা েক্তিোলী ক্রররে। এই হগাষ্ঠীর র্রধ্য রথেশ্রুথে এবং 

স রোথগোর স্তরটি থেরল্পর বকৃ্তদ্ধর জর্য এবং অঞ্চলটিরক্ পথরষ্কার  াইররারজরর্ হর্েৃত্ব হদওয়ার 

জর্য ররয়াজর্ীয় ইরক্াথসরের্ রথেষ্ঠার জর্য ররয়াজর্ীয় সুরোগ এবং হিল রদে নর্ ক্রর।"  

  

বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরটির ভারপ্রাপ্ত হপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও িাবের্ ই জরসম্বকাল 

িম্বলর্, "র্ি নইে থির্  াইররারজর্  াব অংেীদাররদর দলটি অর্র্য হে এটি এক্টি 

স রোথগোর্ূলক্, পুর্র্ নবীক্রণরোগয েক্তি হক্ক্তন্দ্রক্ গ্রুপরক্ এক্ক্তিে ক্রর ো উদ্ভাবর্ এবং 

স রোথগোর র্াধ্যরর্ আর্ারদর পথরচ্ছন্ন েক্তি অি নর্ীথেরক্ এথগরয় থর্রয় হেরে রস্তুে। থর্উ 

ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটি ক্র্ েররচ থবদুযৎ বরারের র্াধ্যরর্  াইররারজর্ রেুক্তি সংস্থাগুথলরক্ 

স ায়ো ক্রর এবং  াইররারজর্ গরবষণা ও উন্নয়রর্ রির্ রবেনক্  রয়রে। NYPA-হে আর্রা 

র্ি নইে  াব ক্র্রসাটিনয়ারর্র অংে  রে হপরর গথব নে এবং আর্রা হদরের েীষ নস্থার্ীয় 

 াইররারজর্ সর্াধ্ার্ থবক্ারে স ায়ো ক্ররে রস্তুে, ো আর্ারদর অি নর্ীথে এবং আর্ারদর 

পথররবরের জর্য স্থায়ী সুথবধ্া হদরব।"  

  

এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বর্ম্বন্টর হপ্রবসম্বডন্ট, বসইও এিং কবর্ের্ার হ াপ র্াইি িম্বলর্, 

"আর্রা গভর্ নর হ াক্রলর উচ্চাথভলাষী জলবায় ুলক্ষয অজনরর্র জর্য ক্াজ ক্রার সারি সারি 

থর্উ ইয়ক্ন হেিটি হেিগুথলর ির্বধ্ নর্ার্ হজাি এবং 100টিরও হবথে সরক্াথর হবসরক্াথর এবং 

এক্ারডথর্ক্ অংেীদাররদর র্রধ্য িাক্ার র্াধ্যরর্ আরও েক্তিোলী  রয় উরঠরে। উত্তর-পূব ন থির্ 

 াইররারজর্  াব রস্তাব ক্রার জর্য এক্টি র্াথি-হেরির চুক্তিরে ভার্ নরন্টর সংরোজর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FResearchers-and-Policymakers%2FHydrogen&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf2642cbcd0dc468c26ee08db0ac1231c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115596866952189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yNipu0OXeIyvbi0LjqdflkhAXy%2F3ZJJWNr6%2BthIeNpo%3D&reserved=0


 

 

েক্তিোলী গথে বেথর ক্ররে ো হেষ পে নন্ত পথরচ্ছন্ন েক্তির ক্র্ নসংস্থার্ এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীর 

জর্য এক্টি সবুজ অি ননর্থেক্ ভথবষযরের থদরক্ থদরক্ থর্রয় োরব।"  

  

কাম্বর্কটিকাম্বির গভর্ নর হর্ড লোর্ন্ট িম্বলর্, "ভার্ নরন্টর উত্তরর আর্ারদর রথেরবেীরদর 

উত্তর-পূব ন থির্  াইররারজর্  ারবর সারি েুি  ওয়া এবং হদরের অর্যের্ আঞ্চথলক্ থির্ 

 াইররারজর্  াব থ সারব স্বীকৃ্থে থর্ক্তিে ক্রার জর্য ইরোর্রধ্য এক্টি েক্তিোলী হজাি এবং 

রািী বেথর ক্রা েুবই ভারলা। উত্তর-পূব নাঞ্চরল আর্ারদর বযবসা, গরবষণা রথেষ্ঠার্, থবশ্বথবদযালয়, 

থেল্প থবরেষজ্ঞ এবং হেরির সংস্থাগুথলর র্রধ্য এে রথেভা, দক্ষো এবং উদ্ভাবর্ী হচের্া ররয়রে 

ো আর্ারদর এক্টি আক্ষ নণীয় রািী ক্রর হোরল এবং আথর্ বসরন্ত আর্ারদর সম্পূণ ন রস্তাব 

জর্া হদওয়ার অরপক্ষায় ররয়থে।"  

  

ভার্ নন্ট বডপািনম্বর্ন্ট অি পািবলক সাবভনস কবর্ের্ার িুর্ ই টিম্বয়রবর্ িম্বলর্, "জলবায় ু

পথরবেনর্ হর্াক্ারবলায় আর্ারদর এক্টি বহুর্ুেী পদ্ধথের ররয়াজর্  রব ো উদ্ভাবর্ ও 

স রোথগোর ওপর থর্ভনরেীল। ভার্ নরন্ট, আর্রা আর্ারদর ভূথর্ক্া পালরর্র জর্য ক্াজ ক্রথে 

এবং এক্টি পথরচ্ছন্ন েক্তির ভথবষযে রচাররর উপায়গুথল অরন্বষরণ আর্ারদর অঞ্চলজরুড় 

অর্যার্য হেিগুথলর সারি স রোথগো ক্ররে রস্তুে।"  

  

বর্উ িাবস নর গভর্ নর বেল র্ারবের অবেস অভ িাইম্বর্ি অোকের্ এিং বগ্রর্ 

ইম্বকার্বর্র বর্ি না ী পবরোলক হির্ হকাম্ব র্ িম্বলর্, "থর্উ জাথস ন আর্ারদর হদরের 

েীষ নস্থার্ীয় থবশ্বথবদযালয় এবং আর্ারদর হেরি বযবসা ক্রা রধ্ার্ সংস্থাগুথলর সংরোজরর্র 

র্াধ্যরর্ উত্তর-পূব নাঞ্চরলর সবুজ অি নর্ীথের ইরক্াথসরের্টি রসাথরে  রে হদরে উচ্ছ্বথসে। 

আর্রা সবার জর্য এক্টি পথরচ্ছন্ন জ্বালাথর্ ভথবষযরের থদরক্ ররচষ্টা চাথলরয় োওয়ার সর্য় 

ভার্ নন্ট এবং আর্ারদর আঞ্চথলক্ অংেীদাররদর ির্বধ্ নর্ার্ সাথরর সারি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মেু 

 রয় ররয়থে।"  

  

র্োসােভ ম্বসিস এর্াজিন অোন্ড এর্ভায়রর্ম্বর্ন্টাল অোম্বেয়াস ন হসম্বেিাবর হরম্বিকা হিপার 

িম্বলর্, "র্যাসাচুরসিস আর্ারদর থির্  াইররারজর্ হক্ায়াথলেরর্ ভার্ নন্ট হেি এবং অর্যার্য 

র্েুর্ অংেীদাররদর স্বাগে জার্ায়। আর্ারদর ক্াব নর্ থর্িঃসরণ হ্রাস এবং আর্ারদর জলবায় ুলক্ষয 

পূররণর গুরুত্বপূণ ন ক্াজটি হক্বল েের্ই সম্পন্ন ক্রা হেরে পারর েথদ আর্রা এক্সারি ক্াজ 

ক্থর। এক্সারি, আর্রা পথরষ্কার  াইররারজর্ থবক্াে ক্রব এবং এই অঞ্চল জরুড় অি ননর্থেক্ 

সুরোগ বেথর ক্রব। জলবায় ুসংক্ি হর্াক্ারবলায় উত্তর-পূব নাঞ্চল অগ্রণী ভূথর্ক্া পালর্ ক্রর 

চরলরে এবং এই অংেীদাথরত্ব পথরচ্ছন্ন জ্বালাথর্ ভথবষযরের আর্ারদর অথভন্ন দৃটষ্টভথির থদরক্ 

আররক্টি পদরক্ষপ র্াি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির হদম্বের-হর্ৈৃস্থার্ীয় িলিায় ুপবরকল্পর্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেরির হদরের-হর্েৃস্থার্ীয় জলবায় ুএরজো এক্টি সুেঙৃ্খল ও র্যােয পথরবেনরর্র 

দাথব জার্ায় হেটি পথরবার চালারর্ার উপরোগী ক্র্ নসংস্থার্ বেথর ক্ররব, সব োরে সবুজ 

অি নর্ীথে লালর্ ক্রা অবযা ে রােরব এবং থর্র্ নল জ্বালাথর্ সংিান্ত থবথর্রয়ারগর 40 েোংে 

সুেল হপৌৌঁরে হদওয়ার লক্ষয থস্থর হররে অন্তে 35 েোংে হের্ সুথবধ্াবক্তঞ্চে সম্প্রদায়গুরলার 

ক্ারে হপৌৌঁোয় ো থর্ক্তিে ক্ররব। হদরের সবরচরয় আগ্রাসী জলবায় ুও থর্র্ নল জ্বালাথর্ 



 

 

উরদযাগগুরলার থদক্থর্রদনের্ায়, থর্উ ইয়ক্ন 2040 সারলর র্রধ্য েূর্য-থর্গ নর্র্সম্পন্ন থবদুযৎ োে 

অজনরর্র পরি ররয়রে, োর র্রধ্য 2030 সারলর র্রধ্য 70 েোংে র্বায়র্রোগয েক্তি উৎপাদর্ 

এবং েোথির র্াঝার্াক্তঝ সর্রয়র র্রধ্য অি নর্ীথেজরুড় ক্াব নর্ থর্ররপক্ষো অজনর্ ক্রা অন্তভুনি 

ররয়রে। এই পথরবেনরর্র এক্টি থভথত্ত  রলা থর্উ ইয়রক্নর অভূেপূব ন থর্র্ নল জ্বালাথর্ থবথর্রয়াগ, 

োর র্রধ্য ররয়রে হেি জরুড় 120টি বড়-র্ািার র্বায়র্রোগয ও থবেররণর রক্রল্প 35 থবথলয়র্ 

ডলাররর হবথে, থবক্তল্ডং হিরক্ থর্গ নর্র্ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ ডলার, হসৌর থবদুযরের র্ািা 

বকৃ্তদ্ধ ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্ ডলার, থর্র্ নল পথরব র্ উরদযারগর জর্য 1 থবথলয়র্ ডলাররর হবথে, 

এবং NY গ্রীর্ বযাংক্-এর রথেশ্রুথেরে 1.8 থবথলয়র্ ডলাররর হবথে থবথর্রয়াগ৷ এগুরলা এবং 

অর্যার্য থবথর্রয়াগ 2021 সারল থর্উ ইয়রক্নর থর্র্ নল জ্বালাথর্ োরে 165,000 এরও হবথে চাক্থর, 

এবং 2011 সাল হিরক্ থবেরণকৃ্ে হসৌর োরে 2,100 েোংে রবকৃ্তদ্ধ সর্ি নর্ ক্ররে। এোড়া, 

থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নর্র্ ক্র্ারর্া এবং বায়ুর র্ার্ উন্নে ক্রার জর্য, থর্উ ইয়ক্ন েূর্য-

থর্গ নর্র্সম্পন্ন োর্বা র্ সম্পথক্নে থবথধ্র্ালা গ্র ণ ক্রররে, োর র্রধ্য 2035 সারলর র্রধ্য হেরি 

থবক্তি  ওয়া সব োিীবা ী গাথড় ও ট্রাক্ েূর্য-থর্গ নর্র্সম্পন্ন  ওয়া আবেযক্  ওয়ার থবষয়টি 

অন্তভুনি ররয়রে। অংেীদাথরত্বগুরলা বায় ুদষূণরক্ িারগ নি ক্ররে এবং জলবায় ুপথরবেনরর্র 

থবরুরদ্ধ লড়াইরয় সা ােয ক্রার জর্য হেিজরুড় রায় 400টি থর্বথিে ও 100টি সাটিনোইড 

িাইরর্ি স্মািন ক্থর্উথর্টি, রায় 500টি থির্ এর্াক্তজন ক্থর্উথর্টি, এবং 10টি সুথবধ্াবক্তঞ্চে 

ক্থর্উথর্টিরে হেরির ব ৃত্তর্ ক্থর্উথর্টি এয়ার র্থর্িথরং ইথর্থেরয়টিভ (community air 

monitoring initiative)-এর র্াধ্যরর্ থর্উ ইয়রক্নর জলবায় ুপদরক্ষপরক্ এথগরয় থর্রয় োরচ্ছ।  
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