
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বিদ্েুবিক যার্িাহম্বর্র জর্ে "মমক-মরবি" মপ্রাগ্রাম ("Make Ready" program) 
ম াষণা কম্বরম্বের্  

  
ইউটিবলটি সহায়িা বিদ্েুবিক গাব়ির চাবজন িং মেেম্বর্র উন্নয়র্ ত্বরাবিি করম্বি  

  
চাবজন িং মেের্ গ্রাহক বর্ট সুবিধা িািদ্ 2.6 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বরর মিবে প্রদ্ার্ করম্বি  

  
চাবজন িং মেেম্বর্র িবধনি অোম্বেস বিদ্েুবিক যার্িাহর্ম্বক আম্বরা আকষনণীয় বিকল্প বিবর কম্বর 

িুলম্বি  
  

রাজে ইবিমম্বধেই ড্রাইভ বির্ বরম্বিট মপ্রাগ্রাম্বমর (Drive Clean Rebate Program) অধীম্বর্ বর্উ 
ইয়কন িাসীম্বদ্র জর্ে 20,000টিরও মিবে ইম্বলকবিক গাব়ির বরম্বিট অর্ুম্বমাদ্র্ কম্বরম্বে  

  
র্িুর্ মপ্রাগ্রাম রাম্বজের পবরিহর্ বিদ্েুিায়র্ এিিং পবরচ্ছন্ন েবির লক্ষ্ে সমর্নর্ কম্বর  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ফ পাবনিক 
সানভন স (New York State Department of Public Service) একটি প্রনিমবদর্ জানর কমরমে, 
োমি িারা দানয়ত্বশীি ইমিকনিক ঘভনিমকি চানজন িং ঘেশর্ উন্নি করার জর্য একটি রাজয বযাপী 
ইউটিনিটি-সমনথনি "ঘমক-ঘরনি" ঘপ্রাগ্রাম প্রনিষ্ঠা করার সুপানরশ কমরমে। িাোড়াও, গভর্নর ঘ াষণা 
কমরর্ ঘে ড্রাইভ নির্ নরমবট ঘপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্ ববদযুনিক গানড় ক্রয় করার জর্য নর্উ ইয়কন বাসীরা 
20,000-এরও ঘবনশ নরমবট অ্র্ুমমাদর্ করা িময়মে, ো বানসন্দামদর অ্িংশগ্রিণকারী নিিার ঘথমক 
একটি র্িুর্ ইমিকনিক গানড় ক্রয় বা নিজ ঘদওয়ার জর্য 2,000 মানকন র্ িিার পেনন্ত ঘরয়াি 
প্রদার্ কমর।। িার 2020 সামির ঘেট অ্যামড্রমস গভর্নর কুওমমা ববদযুনিক গানড়, বা EV-র 
মানিকার্া আরও উৎসানিি করার জর্য নর্উ ইয়মকন র অ্ঙ্গীকারবদ্ধিামক িুমি ধমরর্। নবমশষ কমর, 
গভর্নর, জর্মসবা নবভাগমক (Department of Public Service) ঘেকমিাল্ডারমদর সামথ আমিাচর্া 
কমর,একটি ঘমক-ঘরনি উমদযামগর প্রস্তাব করার নর্মদনশ ঘদর্, ো ববদযুনিক োর্বাির্ (Electric 
Vehicle, EV) চানজন িং পনরকাঠামমার উন্নয়র্ ত্বরানিি করমি ইউটিনিটি সিায়িা প্রদার্ করমব, ো 
আগামী পাাঁচ বেমরর মমধয ববদযুনিক োর্বািমর্র প্রিযানশি বৃনদ্ধ পূরমণর জর্য প্রময়াজর্ীয়।  
  



 

 

"ববদযুনিক োর্বািমর্র মানিকার্া ত্বরানিি করা নর্উ ইয়মকন র জিবায়ু পনরবিন মর্র নবরুমদ্ধ িড়াই 
এবিং আমামদর নির্ এর্ানজন  অ্থনর্ীনি বৃনদ্ধ করার জর্য অ্গ্রণী পনরকল্পর্ার একটি গুরুত্বপূণন 
উপাদার্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ঘমক ঘরনি উমদযামগর মাধযমম রামজযর ইউটিনিটিসমূিমক 
নর্মদনশ করা িমব নগ্রি পনরকাঠামমা নর্মনাণ করার জর্য, ো নকর্া প্রকামশয প্রমবশমোগয চাজন ামরর 
সিংস্থাপর্ সনক্রয় করার জর্য প্রময়াজর্ীয়, োমি আরও ঘবনশ নর্উ ইয়কন বাসীরা ববদযুনিক োর্বাির্ 
ঘবমে ঘর্র্ একই সামথ আরও চাকনরর সুমোগ বিনর িয় এবিং আমামদর এর্ানজন  িিারগুনি রামজযর 
মমধযই থামক।"  
  
এই প্রনিমবদমর্ সুপানরশ করা িময়মে ঘে জর্মসবা কনমশর্ (Public Service Commission) রামজযর 
প্রধার্ ববদযুনিক ইউটিনিটিসমূিমক প্রকামশয সুিভ ববদযুনিক োর্বাির্ চানজন িং ঘেশর্ স্থাপর্ সনক্রয় 
করার জর্য প্রময়াজর্ীয় নগ্রি পনরকাঠামমা নর্মনামণর জর্য নর্মদনশ করমব। নর্উ ইয়মকন  ববদযুনিক 
োর্বাির্ ঘমািাময়মর্র প্রনি সমথনর্ জার্ামি, এই প্রনিমবদমর্, শূর্য নর্গনমর্ োর্বাির্ গ্রিমণর জর্য 
ইউটিনিটির দক্ষিা এবিং অ্র্র্য অ্বস্থার্ বযবিযার করার জর্য ঘবশ নকেু কমমনর সুপানরশ করা 
িময়মে। কনমশর্ ইনিমমধয শূর্য নর্গনমমর্র বাজারমক উৎসানিি করার জর্য উমদযাগ নর্ময়মে, োর 
মমধয রময়মে, ববদযুনিক োর্বাির্ চানজন িং এর জর্য আবানসক-সময়-বযবিামরর িার এবিং বানষনক 
প্রনি-প্লাগ ইর্মসর্টিভ, ো প্রকামশয িাইমরক্ট কামরন্ট ফাে চাজন ার ঘেশর্ ইর্েি করার খরচ 
পুর্রুদ্ধার করমব। এোড়াও কনমশর্ ঘবশ কময়কটি ববদযুনিক োর্বাির্ নবমক্ষাভ ও পাইিট প্রকল্প 
অ্র্ুমমাদর্ কমরমে এবিং ইউটিনিটিসমূি ববদযুনিক োর্বাির্ নবিরমণর জর্য প্রময়াজর্ীয় কাঠামমা বিনর 
কমরমে।  
  
"ঘমক-ঘরনি" কােনক্রমটি 2025 সাি পেনন্ত চিমব ওই বেমরর ঘশমষ 850,000 শূর্য-নর্গনমর্ 
োর্বাির্ ঘমািাময়র্ করার নর্উ ইয়মকন র িমক্ষযর সামথ নমনিি িবার িমক্ষয। এই কােনক্রমটি 
ঘিমভিপারমদর জর্য ববদযুনিক োর্বাির্ অ্থনর্ীনির উন্ননি করমব, একটি সাইটমক ববদযুনিক 
োর্বাির্ চানজন িং এর জর্য বিনর করার খরমচর 90 শিািংশ পেনন্ত পুর্রদ্ধার কমর। এোড়াও এই 
প্রনিমবদমর্ প্রস্তাব করা িময়মে ঘে, এই ইউটিনিটিসমমূির জর্য িামদর বাৎসনরক পুাঁনজ পনরকল্পর্া 
প্রনক্রয়ার মমধয ববদযুনিক োর্বাির্ চানজন িং দশৃযকল্প অ্ন্তভুন ক্ত করা প্রময়াজর্ীয়, ো চানজন িং 
পনরকাঠামমার নচন্তাশীি অ্বস্থার্ উৎসানিি করমব। এই প্রস্তাবটি চানজন িং পনরকাঠামমার ত্বরানিি, 
দরুদশী উন্নয়র্ উৎসানিি করমব ো নর্উ ইয়কন বাসীমদর আর্ুমানর্ক 2.6 নবনিয়র্ মানকন র্ িিামরর 
ঘবনশ ঘমাট সুনবধা প্রদার্ করমব এবিং রামজযর পনরবির্ নবদযুিায়র্ কৃনিমত্বর এবিং নির্ এর্ানজন  
িমক্ষযর সমথনর্ করমব।  
  
চানজন িং পনরকাঠামমার নচন্তাশীি অ্বস্থার্ ইর্েমিশর্ খরচ কমামি সািােয করমব, সাইট ঘিাে 
গ্রিণমোগযিা এবিং ড্রাইভারমদর ঘথমক সবনানধক বযবিার উন্নি করমব। একটি EV চানজন িং 
পনরকাঠামমার পূবনাভাস ববদযুনিক োর্বাির্ সরবরামির সরঞ্জাম এবিং পনরকাঠামমা স্থাপমর্র জর্য 
উপেুক্ত স্থার্ সর্াক্ত করমি িমব ববদযুনিক ইউটিনিটিগুনিমক এবিং পারস্পনরক সিমোনগিামূিক 
নক্রয়ার মাধযমম খরচ সাশ্রময়র সুমোগ সম্পমকন  ঘিমভিপারমদর নশনক্ষি করমি িমব। নরমপামটন  সুপানরশ 
করা িময়মে ঘে, ইউটিনিটিগুনি একটি সাধারণ উপেুক্তিা নর্ণনায়ক প্রনিষ্ঠা করুক সম্ভাবয পাবনিক 
চানজন িং সাইটগুনিমক সর্াক্ত করার জর্য, োর উমেশয িমব গ্রািমকর িিনবমির দক্ষ বযবিার নর্নিি 

http://documents.dps.ny.gov/public/Common/ViewDoc.aspx?DocRefId=%7b652C94FC-7669-4578-9B89-70EC65AC9C55%7d


 

 

করার জর্য সবনজর্ীর্ চানজন িং উপমোনগিা সবনানধক করা, সমার্ অ্যামকমস এবিং সুনবধা প্রদার্ করা 
সকি ইউটিনিটির গ্রািকমদর জর্য অ্র্গ্রসর সম্প্রদাময়র গ্রািক সি।  
  
েি EV-র দাম কমম আমস এবিং বাজামর আরও EV আসমি থামক, পনরমবশগি র্যায়পূণন 
সম্প্রদায়গুনিমি আরও ঘবনশ চানজন িং পনরকাঠামমা গমড় ঘিািা উপেুক্ত িমব - োরা বায়ুদষূমণ 
সামঞ্জসযিীর্ভামব প্রভানবি িময়মের্ -- এবিং গ্রামীণ এিাকাগুনিমি। উপরন্তু, কম গানড়র মানিকার্ার 
িার সি সম্প্রদায়গুনিমি, োরা বায়ু দষূক দ্বারাসামঞ্জসযিীর্ভামব প্রভানবি, িামদর রাস্তা এবিং 
মিাসড়মকর নর্কটবিী িওয়ার কারমণ, িারা রাস্তায় ঘবনশ সিংখযক EV-র একটি বৃিত্তর ভাগ ঘথমক 
িাভবার্ িমবর্। মাঝানর এবিং ভারী োর্বাির্ ববদযূনিকরমণর জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেমটর কময়কটি 
উমদযাগ চিমে, োর মমধয রময়মে বামসর বির, এই উমদযাগগুনি অ্নিনরক্ত EV-র অ্যামেস প্রদার্ 
কমর এবিং বহু অ্র্গ্রসর সম্প্রদাময়র জর্য উন্নি বায়ুর মার্ প্রদার্ কমর।  
  
"ঘমক-ঘরনি" ঘপ্রাগ্রামমর প্রথম বমষন বিনর করা ফাে-চাজন ার EV ঘেশর্ আপমেট নর্উ ইয়মকন  
অ্বনস্থি বৃিত্তর 150 kW ঘেশর্ োড়া সব অ্ঞ্চি এবিং সাইট কর্নফগামরশমর্র জর্য ইনিবাচক 
আনথনক নরটার্ন নর্ময় আসমব বমি আশা করা িয়। দশৃযমার্ এবিং অ্যামেসমোগয পনরকাঠামমার বযানি 
সিংক্রান্ত উমদ্বগ হ্রাস করার ঘক্ষমে গুরুত্বপূণন ভূনমকা নবমবচর্া কমর এই নরমপামটন  সুপানরশ করা িময়মে 
ঘে, আপমেট নর্উ ইয়মকন র প্রনিটি অ্ঞ্চমি চার বা িমিানধক ফাে চানজন িং অ্বস্থার্ বিনর করার 
জর্য অ্নিনরক্ত প্রমণাদর্া প্রানির জর্য ঘোগয করা িয়।  
  
নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থনরটি দ্বারা পনরচানিি ইমভাল্ভ NY (EVolve NY) উমদযাগ 250 নমনিয়র্ 
মানকন র্ িিামরর প্রদামর্র জর্য প্রনিশ্রুনিবদ্ধ িময়মে মূি িার্নজট কনরির বরাবর পাবনিক ফাে 
চানজন িং সম্প্রসারণ করার জর্য, প্রধার্ শির ও নবমার্বন্দমর র্িুর্ চানজন িং িাব বিনর করার জর্য, 
এবিং ববদযুনিক বাির্ অ্র্ুকূি মমিি সম্প্রদায় স্থাপর্ করা ো বানসন্দামদর ববদযুনিক োর্বাির্ 
চাির্ামি রূপান্তনরি িমিউৎসানিি করমব।  
  
এই বাড়নি পনরকাঠামমা রামজযর ড্রাইভ নির্ নরমবট উমদযামগর িমক্ষযর পনরপূরক িমব, ো নর্উ 
ইয়মকন  পনরচ্ছন্ন ও দষূণিীর্ গানড় বযবিামরর বনৃদ্ধমি উৎসাি নদমি 70 নমনিয়র্ মানকন র্ িিামরর 
প্লাগ-ইর্ িাইনিি ও ইমিকনিক গানড় ঘরয়াি ও প্রচামরর উমদযাগ, পনরবির্ খামি কাবনর্ নর্গনমর্ 
হ্রাস করার জর্য এবিং ঘক্রিামদর জর্য গানড়র দাম কমামি সািােয করার জর্য। এর মমধয 55 
নমনিয়র্ মানকন র্ িিার র্িুর্ প্লাগ-ইর্ িাইনিি ইমিকনিক গানড়, সমূ্পণন ইমিকনিক গানড় বা 
িাইমড্রামজর্ ফুময়ি ঘসি গানড় ঘকর্ার জর্য 2,000 মানকন র্ িিার পেনন্ত নরমবমটর উমেমশয উৎসগন 
করা িয়। অ্বনশষ্ট 15 নমনিয়র্ মানকন র্ িিার ববদযুনিক গানড়র গ্রািক সমচির্িার উন্ননি সমথনর্ 
করমি এবিং এই ধরমণর গানড়গুনির বহু সনুবধা সম্পমকন  সমচির্িা বৃনদ্ধ করমি, রাজয জমুড় আমরা 
চানজন িং ঘেশর্ ইর্েি করমি, র্িুর্ ববদযুনিক গানড় সনক্রয়কারী প্রেনুক্তর উন্নয়র্ এবিং িা প্রদশনর্ 
করমি এবিং নর্উ ইয়মকন র সড়কপমথ আমরা ইমিকনিক গানড় নর্ময় আসার জর্য অ্র্যার্য প্রমচষ্টা 
সমথনর্ করমি বযবহৃি িমব।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=89e8f662-d5cece5c-89ea0f57-000babda0031-f977ebdca8ccf141&q=1&e=efdc8e54-b0ee-4c86-8e72-5b4a458dc4b3&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Finnovation%2Fprograms%2Fevolveny


 

 

এটি চািু িওয়ার পর ঘথমক নর্উইয়কন  ঘেট এর্ানজন  নরসাচন  অ্যান্ড ঘিমভিপমমন্ট অ্থনরটি, োরা এই 
উমদযাগটির প্রশাসমর্র দানয়মত্ব রময়মের্, 29 নমনিয়র্ মানকন র্ িিার অ্র্ুমমাদর্ কমরমের্ নরমবট বাবদ 
ঘসই সব নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য োরা নবনভন্ন ধরমণর গানড় ঘকমর্র্ বা নিজ কমরর্। 
সামনগ্রকভামব, অ্নধকািংশ মার্ুষ িামদর র্িুর্ ববদযুনিক গানড়র জর্য 1,100 মানকন র্ িিার বা িার 
ঘবনশ োড় ঘপময়মের্।  
  
রামজযর প্রনিটি কাউনন্টর নর্উ ইয়কন বাসী োড় ঘপময়মের্। প্রায় 33 শিািংশ অ্র্ুমমানদি নরমবট 
ঘপময়মের্ িিং আইিযান্ডিযামন্ডর গ্রািকরা, এর পমর মধয-িািসর্ অ্ঞ্চমির চািকরা। নর্মচ অ্ঞ্চি 
অ্র্ুোয়ী ঘরয়ামির আমবদর্গুনির একটি সমূ্পণন নবশদ প্রদার্ করা িময়মে:  
  

আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ 
পবরষদ্ (Regional Economic 
Development Council, REDC) 
অঞ্চল  

মমাট 
আম্বিদ্র্ 
*  

মমাট 
এর %  

িিং আইিযান্ড  6,866  33%  

মধয-িািসর্  3,656  
17 

শিািংশ  

নর্উ ইয়কন  নসটি  2,458  12%  

কযানপটাি নিনিক্ট  2,129  10%  

নফঙ্গার ঘিকস  2,085  10%  

পনিম নর্উ ইয়কন   1,426  7%  

ঘসন্ট্রাি নর্উ ইয়কন   891  4%  

সাউদার্ন টিয়ার  781  4%  

ঘমািক ভযানি  423  2%  

র্থন কানন্ট্র  259  1%  

ঘমাট  20,974    

* 1/10/20 অ্বনধ  
  
জর্ম্বসিা অবধদ্প্তম্বরর (Department of Public Service) প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া জর্ বি. মরািস 
িম্বলর্, "ভনবষযমির শনক্ত বযবস্থা এবিং ভনবষযমির পনরবিণ বযবস্থার জর্য ববদযুনিক গানড়র 
প্রময়াজর্। এই প্রনিমবদমর্ স্মাটন , ভনবষযৎ-দশী ইউটিনিটি নবনর্ময়ামগর প্রস্তাব করা িময়মে ববদযুনিক 
গ্রািক এবিং গাড়ী মানিক, উভময়র জর্য এবিং িা গভর্নর কুওমমার পনরচ্ছন্ন শনক্ত এবিং পনরচ্ছন্ন 
পনরবির্ ঘকৌশি ত্বরানিি কমর।"  
  



 

 

NYSERDA-এর মপ্রবসম্বিন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া অোবলবসয়া িাটন র্ িম্বলর্, "ঘমক ঘরনি 
ঘপ্রাগ্রামটি িমচ্ছ নর্উ ইয়কন বাসীমদর প্রনি সাম্প্রনিকিম নর্মদনশ ঘে িারা গভর্নর কুওমমার আমরা 
পনরচ্ছন্ন ও পনরমবশ অ্র্ুকূি গাড়ীর বযবিার রাজয জমুড় অ্গ্রসর করার ও পনরমশমষ আমামদর কাবনর্ 
পদনচহ্ন নর্মূনি করার কল্পর্া সাথনক করমি আত্মনবশ্বামসর সামথ এবিং নর্ভন রমোগযভামব ববদযূনিক 
গানড়মি রুপান্তরণ কমরর্। আমরা ইনিমমধযই ড্রাইভ নির্ নরমবট ঘপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্ 20,000-এরও 
ঘবনশ নরমবট অ্র্ুমমাদর্ কমরনে এটা পনরষ্কার কমর, ঘে রাজয সাশ্রয়ী মূমিযর পনরষ্কার শনক্ত সমাধার্ 
প্রধার্ করমি বদ্ধ পনরকর, ো নর্গনমর্ হ্রাস করমব, আমামদর পনরমবশ রক্ষা করমব এবিং পনরচ্ছন্ন 
সম্প্রদায় নর্নিি করমব।"  
  
বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর মপ্রবসম্বিন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া, িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়কন  
রামজয ববদযুনিক গাড়ী চাজন  ঘদওয়ার ঘষ্টশর্ ঘোগ করা িি সফিভামব উৎসাি এবিং সিায়িা প্রদার্ 
করা ববদযূনিক অ্বিম্বর্ করার জর্য। ঘমক ঘরনি ঘপ্রাগ্রাম ইউটিনিটি এবিং ঘিমভিপারমদর মমধয 
গুরুত্বপূণন সিমোনগিা আমরা উৎসানিি করমব োমি আমরা চানজন িং পনরকাঠামমা বিনর করা োয়। 
নর্উ ইয়কন  ঘেট বিন মার্ এবিং সম্ভাবয EV চািকমদর জর্য সুনবধা এবিং সিজ একটি পনরমবশ বিনর 
করমি প্রনিশ্রুনিবদ্ধ। আমামদর বযাপক পদমক্ষপ শূর্য - নর্গনমমর্র োর্বাির্মক নর্উ ইয়কন বাসীমদর 
জর্য বযবসা এবিং বযনক্তগি োিায়ামির জর্য এক স্বাভানবক নবকল্প কমর িুিমি সািােয করমব।"  
  
ঘমক ঘরনি ঘপ্রাগ্রামমক সমথনর্ কমর গভর্নমরর সাম্প্রনিক ঘেট অ্ফ দয ঘেট ঘ াষণা ঘেখামর্ নিনর্ 
ইমিকনিক ঘভনিমকমির জর্য 2022 সামির মমধয প্রনিটি আঞ্চনিক অ্থননর্নিক উন্নয়র্ পনরষমদ 10টি 
বা িার ঘবনশ দ্রুি চানজন িং ঘষ্টশর্ স্থাপর্ করার জর্য NYPA-ঘক আহ্বার্ জানর্ময়মের্। গভর্নমরর 
ববদযুনিক োর্বাির্ পনিনসমি নর্উ ইয়কন  রাজয থ্রুওময় (New York State Thruway)-ঘি প্রমিযক 
িামভি প্লাজামি 2024 সামির এর ঘশষ পেনন্ত নর্উ ইয়কন  পাওয়ার কিৃন পক্ষ (New York Power 
Authority, NYPA) কিৃন ক স্থানপি চানজন িং ঘেশর্ থাকার এবিং আগামী পাাঁচ বেমর কমপমক্ষ 800টি 
র্িুর্ চাজন ার স্থাপর্ করার আিবার্ জার্ামর্া িময়মে।  
  
প্রনিমবদমর্র সুপানরশগুমিা গভর্নর কুওমমার চাজন  নর্উ ইয়কন  (Charge NY) উমদযামগর মাধযমম নর্উ 
ইয়মকন র সফি ববদযুনিক োর্বাির্ সম্প্রসারণ প্রমচষ্টার বৃনদ্ধ কমর, ো 2018 সামির ঘশষ পেনন্ত 
3,000টি ববদযুনিক োর্বাির্ চানজন িং ঘেশর্ এবিং 30,000টি ববদযুনিক োর্বাির্ এর উচ্চাকাঙ্ক্ষী 
িক্ষয অ্নিক্রম কমরমে। 2013 সাি ঘথমক নর্উ ইয়মকন  45,000 এরও ঘবনশ ববদযুনিক োর্বাির্ 
ঘকর্া িময়মে, অ্র্যার্য 48 রামজযর ঘচময় ঘবনশ — এবিং নর্উ ইয়মকন  একই সমময় প্রায় 4,000টি 
চানজন িং ঘেশর্ ইর্েি করা িময়মে।  
  
নর্উ ইয়মকন  উচ্চানভিাষী জিবায়ু পনরবিন র্ প্রশমর্ র্ীনি রময়মে ো জিবায় ুঘর্িৃত্ব ও কনমউনর্টি 
ঘপ্রামটকশর্ অ্যাক্ট (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) গ্রিমণর 
ঘক্ষমে প্রনিফনিি িয়। জিবায়ু ঘর্িৃত্ব ও কনমউনর্টি ঘপ্রামটকশর্ অ্যাক্ট (CLCPA) অ্থনর্ীনি-নবসৃ্তি 
ঘর্ট শূর্য নগ্রর্িাউস গযাস (greenhouse gas, GHG) নর্গনমমর্র রাষ্ট্রীয় িক্ষয প্রনিষ্ঠা কমর, 
ঘসইসামথ সকি র্ৃিানিক উৎস ঘথমক নগ্রর্িাউস গযাস নর্গনমর্ হ্রাস করা, অ্ন্তি 85 শিািংশ 1990 
মাোর উপর 2050 সামির মমধয, এবিং 2030 সাি পেনন্ত অ্ন্তি 40 শিািংশ অ্ন্তবনিী িক্ষযমাো 



 

 

হ্রাস করা। জিবায়ু ঘর্িৃত্ব ও কনমউনর্টি ঘপ্রামটকশর্ অ্যামক্টর জিবায়ু পনরবিন মর্র িীি প্রভাব 
ঘমাকামবিার জর্য উমেখমোগয নর্গনমর্ হ্রাসকরণ এবিং পনরপূরক অ্নভমোজর্ পদমক্ষপ প্রময়াজর্, 
উমেখমোগয নর্গনমর্ হ্রাসকরমণর জর্য একটি প্রশমর্ নিমসমব পনরবির্ ববদযুিীকরণ সি। নর্উ ইয়মকন র 
পনরবির্ খাি রামজযর কাবনর্ িাই-অ্োইি নর্গনমমর্র জর্য অ্র্য ঘকামর্া খামির ঘচময় ঘবনশ দায়ী, 
এবিং এইসব নর্গনমর্ ক্রমশ বাড়মে।  
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