
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/26/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সম্প্রদায়গুবলম্বক উচ্চ প্রভািযুক্ত পবরছন্ন েবক্তর বিয়া চালাম্বে এিং জলিায়ু 
পবরিেন ম্বর্র মমাকাম্বিলায় সাহাযে করার জর্ে 17 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বররও মিবে ম াষণা 

কম্বরম্বছর্  
  
র্েুর্ বির্ এর্াবজন  কবমউবর্টিজ বলডারবেপ রাউন্ড জ্বালার্ীর খরচ কমাম্বে সাহাযে কম্বর এিং 

অর্গ্রসর সম্প্রদাম্বয়র মম্বযে অিবিে প্রকম্বের জর্ে অবেবরক্ত সহায়ো প্রদার্ কম্বর  
  
গভর্নর কুওম্বমার জােীয় মর্েৃিার্ীয় জলিায়ু এম্বজন্ডাম্বক সমর্নর্ কম্বর যা অর্গ্রসর সম্প্রদাম্বয়র 

জর্ে পবরচ্ছন্ন জ্বালার্ী বিবর্ম্বয়াম্বগর 40 েোংে সরাসবর সুবিযার লক্ষ্ে অন্তভুন ক্ত কম্বর  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রামজযর ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টিজ (Clean Energy 
Communities) প্রাগ্রামমর অ্ধীমর্ 17 ক্লমক্লিয়র্ মাক্লকন র্ ডিার অ্র্নায়র্ এবং সম্প্রসাক্লরত উচ্চ-
রভামবর ক্লিয়ার প্ াষণা কমরমের্ যামত আরও শক্লিশািী কক্লমউক্লর্টি ক্লিডারক্লশপ পক্লরচাির্া করা 
যায় ক্ষক্লতকারক কাবনর্ ক্লর্গনমর্ হ্রাস করমত, অ্র্গ্রসর এিাকাগুক্লিমত সহায়তা সম্প্রসাক্লরত করমত 
এবং িমবধনর্া পক্লরেন্ন শক্লির অ্র্নর্ীক্লতমত আরও ক্লবক্লর্ময়াগ ক্লর্ময় আসমত। এই প্রাগ্রামমর র্তুর্ 
ক্লিডারক্লশপ রাউন্ড তামের কাবনর্ পেক্লচহ্ন কমামর্ার জর্য একটি সম্প্রোয় প্য ক্লবকল্পগুক্লি প্বমে ক্লর্মত 
পামর তা বৃক্লি কমর, একটি পময়ন্ট পুরস্কার বযবস্থার মাধযমম তামের প্র্তৃত্বমক স্বীকৃক্লত রোর্ কমর, 
গৃহীত কামজর জর্য অ্ক্লতক্লরি অ্র্ুোমর্র সুমযাগ রোর্ কমর এবং গভর্নর কুওমমার জাতীয় 
প্র্তৃস্থার্ীয় জিবায়ু এমজন্ডামক সমর্নর্ কমর, যার মমধয রময়মে পক্লরচ্ছন্ন শক্লির ক্লবক্লর্ময়ামগর ফমি 
রাপ্ত সুক্লবধার 40 শতাংশ অ্র্গ্রসর সম্প্রোময়র জর্য ক্লর্মেন ক্লশত করার িক্ষয।  
  
"সাহসী জিবায় ুকমনকাণ্ডমক সমর্নর্ করা এবং পক্লরচ্ছন্ন শক্লিমত র্যাযয রমবশাক্লধকার রোর্ করা 
সম্ভব যতক্ষণ আমরা সঠিক সংস্থার্ স্বস্থামর্ আমে তা ক্লর্ক্লিত করমত সাহাযয কক্লর," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "স্থার্ীয় সরকামর আমামের অ্ংশীোররা ক্লর্উ ইয়মকন র জিবায় ুপক্লরবতন মর্র ক্লবরুমি 
িডাই এবং পক্লরচ্ছন্ন জ্বািার্ী গ্রহমণর প্ক্ষমে গুরুত্বপূণন ভূক্লমকা পাির্ কমর এবং এই তহক্লবমির 
রাপযতা তামের িক্ষয আরও উঁচু করার মাধযমম েষৃ্টান্তমূিক প্র্তৃত্ব প্েওয়ার সমুযাগ কমর প্েয়। এই 
কমনসূচী শুধুমাে আমামের যুগান্তকারী জিবায় ুএমজন্ডার িক্ষয অ্জন মর্ সাহাযয করার জর্য একটি 
গুরুত্বপূণন ভূক্লমকা পাির্ কমর তাই র্য়, একই সামর্ ক্লর্ক্লিত কমর প্য অ্র্গ্রসর সম্প্রোয় জিবায়ু 
পক্লরবতন মর্র ক্লবরুমি িডাই করার এবং পক্লরচ্ছন্ন শক্লি বযবহামরর সুমযাগও পায়।"  



 

 

 
"আমামের সবাইমক আমামের কাজ করমত হমব জিবায়ূ পক্লরবতন মর্র সামর্ িডাই করার 
জর্য," মলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ মহাচুল িম্বলর্। "আমামের জাক্লতর প্র্তৃস্থার্ীয় জিবায় ুএমজন্ডার 
অ্ংশ ক্লহমসমব, এই ক্লবক্লর্ময়াগ স্থার্ীয় সম্প্রোয়মক তামের কাবনর্ পেক্লচহ্ন কমামত এবং জিবায় ু
পক্লরবতন মর্র দ্বারা রভাক্লবত সম্প্রোময়র জর্য সহায়তা রসাক্লরত করার ক্ষমতা রোর্ করমব। যখর্ 
আমরা COVID-19 মহামারী প্র্মক পুর্ক্লর্নমনাণ করমত চাইক্লে, আমরা একটি আরও পক্লরেন্ন, সবুজ 
ভক্লবষযৎ ততক্লর করমত অ্ক্লিকারবি।"  
  
ক্লর্উ ইয়কন  রামজযর এর্াক্লজন  ক্লরসাচন  অ্যান্ড প্ডমভিপমমন্ট কতৃন পক্ষ (New York State Energy 
Research and Development Authority) দ্বারা পক্লরচাক্লিত, ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টিস ক্লিডারক্লশপ 
রাউন্ড (Clean Energy Communities Leadership Round) আমরা শহর, কাউক্লন্ট, র্গর এবং 
গ্রামগুক্লিমক 300টিরও প্বক্লশ স্থার্ীয় সরকামরর সামর্ প্যাগ ক্লেমত সাহাযয করমব প্যগুক্লি ইক্লতমমধযই 
ক্লির্ এর্াক্লজন র কক্লমউক্লর্টি উপাক্লধটি অ্জন র্ কমরমে। 2016 সামি কাযনিমটি চািু হওয়ার পর প্র্মক, 
61টি কাউক্লন্টমত, এবং সব 10টি অ্র্ননর্ক্লতক উন্নয়মর্র কাউক্লিি অ্ঞ্চমি 600টিরও প্বক্লশ সম্প্রোয়, 
যা রামজযর জর্সংখযার 91 শতাংশ রক্লতক্লর্ক্লধত্ব কমর, প্সগুক্লি প্রাগ্রামমর মাধযমম 1,700টি উচ্চ 
রভামবর ক্লিয়াগুক্লি সমূ্পণন কমরমে। িং আইিযান্ড সহ সমস্ত সম্প্রোয়গুক্লি স্থার্ীয় খরমচর প্শয়ার 
োডাই এবং এই কাযনিমম পূবনবতী অ্ংশগ্রহণ োডাই র্তুর্ ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টিস ক্লিডারক্লশপ 
রাউমন্ড অ্ংশগ্রহণ করমত পারমব। এই রাউমন্ড, িং আইিযান্ড সম্প্রোময়র জর্য 1.7 ক্লমক্লিয়র্ ডিার 
মমর্ার্ীত করা হময়মে।  
  
একটি ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টিমসর উপাক্লধ অ্জন র্ করার জর্য চারটি উচ্চ-রভামবর পক্লরষ্কার শক্লির 
কাজ সমূ্পণন করমত হমব। এই রাউন্ডটি কাযনিমমর আমগর রাউমন্ডর উপর ক্লভক্লি কমর গমড উমেমে 
সম্প্রোয়গুক্লির জর্য শক্লি সংরক্ষণ করার এবং খরচ কমামর্ার জর্য র্তুর্ সুমযাগ ক্লর্ময়। এর মমধয 
রময়মে তবেযুক্লতক যার্বাহর্, কক্লমউক্লর্টি প্সািার, পক্লরষ্কারভামব গরম এবং শীতি করা, এর্াক্লজন র 
েক্ষতা বা চাক্লহো ইতযাক্লের মত পক্লরচ্ছন্ন শক্লির উমেযাগগুক্লির প্যাগযতার জর্য কক্লমউক্লর্টি 
কযামম্পইর্গুক্লি গ্রহণ করা। যারা একটি কক্লমউক্লর্টি কযামম্পইমর্ অ্ংশগ্রহণ করমের্ তামের একটি 
পক্লরষ্কার শক্লির উমেযাগ অ্জন মর্র জর্য অ্বশযই অ্ংশীোর, প্স্বচ্ছামসবক, স্থার্ীয় কমনকতন া এবং 
রময়াজর্ীয় আর্ুষ্ঠাক্লর্ক ভূক্লমকা এবং োক্লয়ত্বগুক্লিমক ক্লচক্লহ্নত করমত হমব। আমরকটি সুমযাগ একটি 
সম্প্রোয় তার িক্ষয করমত পামর তা হি NYপ্েচ এর্াক্লজন র প্কাডটি অ্বিম্বর্ করা, যা একটি 
সাশ্রয়ী রাজযবযাপী মমডি ক্লবক্লডং-এর প্কাড যা শক্লির খরচ সঞ্চয় ত্বরাক্লিত করার, ভবর্গুক্লির 
ক্লর্গনমর্ হ্রাস করার, সহর্শীিতার উন্নক্লত করার এবং ইউটিক্লিটি ক্লবিগুক্লি কমামর্ার সময় স্থার্ীয় 
অ্ক্লধমক্ষেমক তামের শক্লি এবং জিবায়ুর িক্ষযমাো পূরণ করমত সাহাযয করমব। িাইমমট ক্লিডারক্লশপ 
এবং কক্লমউক্লর্টি প্রামটকশর্ আইমর্র (Climate Leadership and Community Protection Act) 
বযবহারকারীমের জর্য পক্লরষ্কার শক্লি এবং প্টকসই পক্লরকাোমমার রমবশাক্লধকার বৃক্লি করার িক্ষয 
সমর্নমর্র জর্য সকু্লবধা প্র্মক বক্লঞ্চত সম্প্রোয়গুক্লির জর্য আরও তহক্লবি অ্ন্তভুন ি করা হময়মে। 
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NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত মপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রযার্ বর্িনাহী কমনকেন া মডাম্বরর্ এম. হোবরস িম্বলর্, 
"গভর্নর কুওমমার অ্তুির্ীয় জিবায়ুর প্র্তৃত্ব আমগর প্চময় প্বক্লশ স্থার্ীয় সম্প্রোয়গুক্লিমক সাহাযয 
করমে, উপিব্ধ সরঞ্জাম এবং সংস্থার্ রসাক্লরত করমে যামত তারা কম শক্লির খরচ এবং উন্নত 
আরও পক্লরেন্ন, আমরা সাশ্রয়ী মূমিযর শক্লির ক্লবকল্পগুক্লিমক গ্রহণ করমত পামর। এই কমনসূচীটি, এবং 
ক্লবমশষ কমর অ্র্গ্রসর সম্প্রোময়র জর্য প্য অ্ক্লতক্লরি রমণাের্া রোর্ করা হময়মে, স্থার্ীয় 
সরকারগুক্লিমক তামের বাক্লসন্দামের পক্ষ প্র্মক কাজ পক্লরচাির্া করার প্ক্ষমে আমরা বৃহির ভূক্লমকা 
পাির্ করার ক্ষমতা রোর্ কমর।"  
  
ক্লর্উ ইয়কন  রামজযর স্থার্ীয় সরকারগুক্লি যারা এই কমনসূক্লচমত অ্ংশগ্রহণ করমত আগ্রহী, তারা 
NYSERDA-র অ্র্িাইর্ প্পাটন ামির মাধযমম অ্র্ুোমর্র জর্য িমাগত ক্লভক্লিমত আমবের্ করমত 
পারমবর্ 31 ক্লডমসম্বর 2025 পযনন্ত অ্র্বা তহক্লবি প্শষ র্া হওয়া পযনন্ত। উপিব্ধ অ্র্ুোমর্র মমধয 
রময়মে:  
  

1. বির্ এর্াবজন  কবমউবর্টি গ্রান্ট 5,000 মাক্লকন র্ ডিার, প্সই সব সম্প্রোময়র জর্য যারা অ্ন্তত চারটি 
ক্লর্উ ইয়কন  প্েট এর্াক্লজন  ক্লরসাচন  অ্যান্ড প্ডমভিপমমন্ট অ্মর্াক্লরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA)-ক্লচক্লহ্নত উচ্চ-রভামবর ক্লিয়া সম্পন্ন 
কমরমে।  

2. NYপ্েচ প্কাড অ্বিম্বর্ করার জর্য 50,000 মাক্লকন র্ ডিার পযনন্ত এবং এক বা একাক্লধক পক্লরচ্ছন্ন 
শক্লির কক্লমউক্লর্টি কযামম্পইর্ গ্রহমণর জর্য 60,000 মাক্লকন র্ ডিার পযনন্ত কমন অর্ুদার্।  

3. অর্গ্রসর সম্প্রদায়সমহূ যামের একটি পক্লরষ্কার জ্বািার্ী রকমল্পর জর্য 20,000 মাক্লকন র্ ডিামরর 
প্বক্লশ রোর্ করা হয়, তারা এই রকল্পমক আরও এক্লগময় ক্লর্ময় যাওয়ার জর্য অ্ক্লতক্লরি 10,000 
মাক্লকন র্ ডিামরর প্যাগযতা অ্জন র্ করমত পামর।  

4. পম্বয়ন্ট বভবিক অর্ুদার্ প্যখামর্ সম্প্রোয়গুক্লি রক্লতটি পক্লরচ্ছন্ন শক্লির সমু্পণন করা কামজরজর্য পময়ন্ট 
অ্জন র্ কমর। ক্লর্ক্লেনষ্ট ক্লকেু ক্লবন্দু সীমা অ্ক্লতিম করার পর, সম্প্রোয়গুক্লি বৃহির অ্র্ুোমর্র 
পক্লরমামণর জর্য প্যাগয হমব।  
  
এই কমনসূচী কক্লমউক্লর্টিগুক্লিমক পক্লরচ্ছন্ন শক্লির িক্ষয উন্নয়র্ এবং অ্গ্রাক্লধকার রোর্ করমত সাহাযয 
করার জর্য ক্লবর্ামূমিয ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টি প্কাঅ্ক্লডন মর্টর সরবরাহ কমর; সহমজ-বযবহারমযাগয 
সংস্থার্, প্যমর্ ক্লর্মেন ক্লশকার র্ক্লর্ এবং প্কস োক্লডসমহূ অ্যামেস করমত সহায়তা করা; এবং তামের 
উপিব্ধ তহক্লবি এবং রযুক্লিগত সহায়তার সুমযাগ কামজ িাগামত সাহাযয কমর। প্য স্থার্ীয় 
সরকারগুক্লি তামের পক্লরকল্পর্া উন্নয়র্ এবং কাযনিম সম্পন্ন করমত একজর্ সমিয়কারীর সামর্ কাজ 
করমত আগ্রহী তারা এখামর্ স্থার্ীয় প্যাগামযামগর তর্য প্পমত পামরর্।  
  
ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টি প্রাগ্রাম (Clean Energy Communities Program) আঞ্চক্লিক গ্রীর্হাউস 
গযাস ইক্লর্ক্লশময়টিভ (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI) এবং ক্লির্ এর্াক্লজন  ফামন্ডর 
(Clean Energy Fund, CEF) মাধযমম অ্র্নায়র্ করা হয়। ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টি সম্পমকন  আরও 
তমর্যর জর্য েয়া কমর NYSERDA এর ওময়বসাইট প্েখুর্।  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nyserda.ny.gov_All-2DPrograms_Programs_Clean-2DEnergy-2DCommunities_Action-2DItems&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=yk1XVZ-v63-RJKLDjCvRvXiTP_9WE5xzJw2saKbFVb4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nyserda.ny.gov_ny_disadvantaged-2Dcommunities&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=fxwpTOm885pSQIUnsljmkU3G61YuOzetq0oziECkLzg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nyserda.ny.gov_Contractors_Find-2Da-2DContractor_Clean-2DEnergy-2DCommunity-2DCoordinators&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=TxkAsgeanh4HNMqc04XJQsoqo2qwBAFblDpwkDq4J34&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nyserda.ny.gov_All-2DPrograms_Programs_Clean-2DEnergy-2DCommunities&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=RcQQnTQGA5gMHtyXIx97KJ9PlHCTlhzJi0_GLSEUx7w&e=


 

 

বর্উ ইয়কন  রাম্বজের পবরম্বিে সংরক্ষ্ণ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation, 
DEC) কবমের্ার মিবসল মসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পক্লরচাক্লিত ক্লর্উ ইয়কন  প্েট বৃহৎ এবং 
কু্ষদ্র উৎস প্র্মক গ্রীর্হাউস গযাস ক্লর্গনমর্ কমামত রাজয এবং স্থার্ীয় অ্ংশীোরমের সামর্ কাজ কমর 
জিবায়ু পক্লরবতন র্ কমামত জাক্লতর প্র্তৃস্থার্ীয় রমচষ্টা এক্লগময় ক্লর্ময় যামচ্ছ। NYSERDA এর ক্লির্ 
এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টি প্রাগ্রাম (Clean Energy Communities program) DEC-র িাইমমট স্মাটন  
কক্লমউক্লর্টি প্রাগ্রামমর (Climate Smart Communities program) সামর্ প্যৌর্ভামব কাজ কমর 
স্থার্ীয় সরকারগুক্লিমক ক্লর্গনমর্ কমামত এবং আমামের পক্লরবতন র্শীি জিবায়রু সামর্ মাক্লর্ময় ক্লর্মত 
তামের সাহাযয করমত এবং উেযাপর্ করমত। আক্লম আশা কক্লর আজমকর প্ াষণা সারা রাজয জমুড 
আমরা সম্প্রোয়গুক্লিমক ক্লর্গনমর্ কমামত এবং জিবায়রু প্র্তা হওয়ার রমচষ্টায় প্যাগ ক্লেমত অ্র্ুরাক্লণত 
করমব।"  
  
বসম্বর্ে এর্াবজন  অোন্ড মেবলকবমউবর্ম্বকের্স কবমটি (Senate Energy and Telecommunications 
Committee)-এর সভাপবে বসম্বর্ের মকবভর্ এস. পাকন ার িম্বলর্, "ক্লর্উ ইয়কন  প্েট যখর্ পক্লরচ্ছন্ন 
শক্লির সংস্কামর জাতীয়ভামব প্র্তৃত্ব অ্বযাহত প্রমখমে, তাই আমামের আমরা অ্র্গ্রসর সম্প্রোময়র 
জর্য একটি আিমণাত্মক পক্লরকল্পর্া র্াকা আমামের জর্য গুরুত্বপূণন। আক্লম গভর্নর কুওমমা এবং 
NYSERA-র রশংসা করক্লে এমর্ একটি উমেযাগ শুরু করার জর্য যা এই সম্প্রোয়মক এমর্ এক 
জায়গায় ক্লর্ময় যামব প্যখামর্ তারা অ্র্ুোর্ এবং ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টি প্কাঅ্ক্লডন মর্টমরর 
রমবশাক্লধকার প্পমত পামর যামত তারা তামের সম্প্রোময়র জর্য একটি পক্লরচ্ছন্ন জ্বািার্ীর ভক্লবষযমতর 
জর্য তামের রময়াজর্ীয় সমর্নর্ পায়।"  
  
বর্উ ইয়কন  মেে কর্ফাম্বরন্স অফ মময়রম্বসর (New York State Conference of Mayors) বর্িনাহী 
পবরচালক বপোর এ. মিয়ন্স িম্বলর্, "ক্লর্উ ইয়কন  জমুড প্ময়ররা জিবায় ুপক্লরবতন মর্র সামর্ 
িডাইময়র রমচষ্টায়, ক্লবমশষ কমর ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টি প্রাগ্রামমর প্ক্ষমে গভর্নর কুওমমার রমচষ্টামক 
সমর্নর্ কমরর্। রাজয-স্থার্ীয় অ্ংশীোক্লরত্ব প্যমর্ র্তুর্ ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টি ক্লিডারক্লশপ রাউন্ড, 
যা প্কার্ স্থার্ীয় খরচ প্শয়ামরর তবক্লশষ্টযযুি র্য়, আমামের শহর এবং গ্রামগুক্লির জর্য একটি 
প্টকসই ভক্লবষযমতর চাক্লবকাঠি। ক্লর্উ ইয়মকন  পক্লরচ্ছন্ন শক্লির পক্লরমবশগত ও অ্র্ননর্ক্লতক সুক্লবধা সমবনাচ্চ 
করার জর্য ক্লর্উ ইয়কন  কর্ফামরি অ্ফ প্ময়সন (New York Conference of Mayors, NYCOM) 
এবং আমামের সেসযরা গভর্নমরর সামর্ কাজ চাক্লিময় প্যমত উেগ্রীব।"  
  
অোম্বসাবসম্বয়ের্ অফ োউম্বন্সর (Association of Towns) বর্িনাহী পবরচালক মজরাল্ড মক. মগইে 
িম্বলর্, "ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টি প্রাগ্রাম জিবায়ু পক্লরবতন র্ প্মাকামবিায় শহরগুমিার সামর্ রামজযর 
অ্ংশীোর হওয়ার একটি োরুর্ উোহরণ, এবং এই কমনসূচী প্য র্মর্ীয়তা রোর্ কমর তা 
শহরগুমিামক তামের সম্প্রোময়র জর্য কাজ কমর এমর্ পক্লরবতন র্ করার সুমযাগ কমর প্েয়। আমরা 
ইক্লতমমধয এই কমনসকূ্লচমত অ্ংশগ্রহণকারী শত শত শহমরর জর্য গক্লবনত এবং এই অ্ক্লতক্লরি অ্র্নায়মর্র 
কর্া শুমর্ আমরা আর্ক্লন্দত। একসামর্ কাজ কমর আমরা সকি ক্লর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য একটি 
ভামিা ভক্লবষযৎ ততক্লর করমত পাক্লর।"  
  



 

 

বর্উ ইয়কন  মেে অোম্বসাবসম্বয়ের্ অফ কাউবন্টম্বজর (New York State Association of Counties) 
বর্িনাহী পবরচালক বেম্বফর্ মজ. অোকুয়াবরও িম্বলর্, "NYSERDA-র ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টিজ 
প্রাগ্রামমর অ্ধীমর্ কাউক্লন্টগুমিা গ্রীর্হাউস গযাস ক্লর্গনমর্ কমামত এবং আমামের সম্প্রোয়মক আমরা 
প্টকসই কমর তুিমত শময় শময় পেমক্ষপ সমূ্পণন কমরমে। একটি র্তুর্ ক্লির্ এর্াক্লজন  কক্লমউক্লর্টি 
ক্লিডারক্লশপ রাউমন্ড 17 ক্লমক্লিয়র্ মাক্লকন র্ ডিামরর এই ক্লবক্লর্ময়াগ গভর্নর কুওমমার প্েমশর সব প্চময় 
আিমণাত্মক জিবায়ু এবং পক্লরচ্ছন্ন জ্বািার্ীর এমজন্ডা অ্জন মর্র জর্য তার অ্িীকারবিতার কর্া 
তুমি ধমরমে। আমরা গভর্নমরর রশংসা করক্লে ক্লকভামব রাজয এবং স্থার্ীয় সরকারগুক্লি জিবায়ু 
পক্লরবতন মর্র প্মাকামবিায় সাহাযয করমত পামর এবং একটি পক্লরচ্ছন্ন জ্বািার্ীর অ্র্নর্ীক্লতমত একটি 
র্যায়সিত রূপান্তমরর সুমযাগ কমর ক্লেমত পামর।"  
  
বর্উ ইয়কন  মেম্বের মদম্বের-মর্েৃিার্ীয় জলিায়ু পবরকের্া  
গভর্নর কুওমমার জাতীয়-প্র্তৃস্থার্ীয় জিবায়ু পক্লরকল্পর্াটি জাক্লতর সবমচময় আগ্রাসী জিবায়ু এবং 
পক্লরচ্ছন্ন শক্লির উমেযাগ, যা COVID-19 মহামাক্লর প্র্মক আমরাগয িাভ করার পাশাপাক্লশ সুক্লবর্যস্ত 
এবং সঠিকভামব পক্লরচ্ছন্ন শক্লিমত পক্লরবতন মর্র আহ্বার্ জার্ায় যা কমনসংস্থার্ সৃক্লষ্ট কমর এবং একটি 
সবুজ অ্র্নর্ীক্লত পক্লরচাির্া অ্বযাহত রাখমব। জিবায়ু প্র্তৃত্ব ও সম্প্রোয় সুরক্ষা আইমর্র মাধযমম 
আইমর্ অ্ন্তভুন ি, ক্লর্উ ইয়কন  2040 সামির মমধয শরূ্য-ক্লর্গনমর্ ক্লবেযুৎ খামত তার বাধযতামূিক িক্ষয 
অ্জন মর্র পমর্, 2030 সামির মমধয 70 শতাংশ পুর্র্নবীকরণমযাগয শক্লি উৎপাের্সহ এবং 
অ্র্নর্ীক্লতমত ক্লবসৃ্তত কাবনর্ ক্লর্রমপক্ষতা অ্জন মর্র পমর্। এটি ক্লির্ এর্াক্লজন  খামত ক্লর্উ ইয়মকন র অ্ভূতপূবন 
উন্নয়র্সহ প্েট জমুড 91টি বৃহৎ পক্লরসমরর র্বায়র্মযাগয রকমল্প 4 ক্লবক্লিয়র্ মাক্লকন র্ ডিামরর 
ক্লবক্লর্ময়ামগর উপর গমড তুিমে, ক্লর্উ ইয়মকন র ক্লির্ এর্াক্লজন  খামত সৃষ্ট 150,000 এর প্বক্লশ 
কমনসংস্থার্, যা 2035 সামির মমধয অ্ফমশার বায়ু প্র্মক রায় 9,000 প্মগাওয়াট উৎপােমর্র 
রক্লতশ্রুক্লত এবং বণ্টর্মযাগয প্সৌর খামত 2011 সাি প্র্মক শতকরা 1,800 শতাংশ রবৃক্লির ক্লভক্লির 
উপর রক্লতক্লষ্ঠত। গভর্নর কুওমমার প্র্তৃমত্ব, ক্লর্উ ইয়কন  এই অ্গ্রগক্লত গমড তুিমব এবং 2050 সামির 
মমধয 1990 সামির তুির্ায় গ্রীর্হাউস গযামসর ক্লর্গনমর্ 85 শতাংশ হ্রাস করমব এবং ক্লর্ক্লিত করমব 
প্য ক্লির্ এর্াক্লজন  ক্লবক্লর্ময়ামগর 40 শতাংমশর িক্ষয সুক্লবধাবক্লঞ্চত কক্লমউক্লর্টিগুক্লিমক সুক্লবধা রোর্ করমব 
এবং 2025 সামির মমধয এর্াক্লজন র খরচ 185 ক্লিক্লিয়র্ BTU অ্বক্লধ কমামর্ার িমক্ষযর ক্লেমক এক্লগময় 
যামব।  
  
NYSERDA সম্পম্বকন   
ক্লর্উ ইয়কন বাসীমের শক্লির েক্ষতা বৃক্লি করমত, অ্র্ন সাশ্রয় করমত, র্বায়র্মযাগয জ্বািার্ী বযবহার 
করমত এবং জীবাশ্ম জ্বািাক্লর্র উপর ক্লর্ভন রতা হ্রাস করমত সহায়তার উমেমশয NYSERDA, একটি 
জর্স্বার্নমিূক সংস্থা, যা তর্য এবং ক্লবমেষণ, উদ্ভাবর্ী প্রাগ্রাম, রযকু্লিগত েক্ষতা এবং তহক্লবি 
সরবরাহ কমর। NYSERDA প্পশাোরগণ পক্লরমবশ রক্ষায় এবং ক্লির্ এর্াক্লজন মত চাকক্লর ততক্লর করমত 
কাজ কমর। NYSERDA উদ্ভাবর্ী শক্লি সমাধার্মক এক্লগময় ক্লর্মত অ্ংশীোক্লরত্ব ততক্লর করমে 1975 
সাি প্র্মক। NYSERDA-এর প্রাগ্রাম এবং তহক্লবমির সুমযাগসমূহ সম্পমকন  আমরা জার্ার 
জর্য, nyserda.ny.gov প্েখুর্ অ্র্বা আমামের অ্র্সুরণ করুর্ টুইটার (Twitter), প্ফসবুক 
(Facebook), ইউটিউব (YouTube), বা ইর্োগ্রামম (Instagram)-এ।  
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