
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/16/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কািনর্ বর্গনমর্ হ্রাস ও জলিায়ু পবরির্ন র্ মমাকাম্বিলায় 2021 সাম্বলর উন্নর্ বিবডিং 
মকাড, িাস্তিায়র্ ও সরঞ্জাম দক্ষর্ার মার্ আইর্ প্রস্তাি কম্বরর্  

  
আইর্ বিবডিং মকাডগুবল েবিোলী করম্বি ও অোপ্লাম্বয়ন্স এর্াবজন  এবিবসম্বয়বন্স মার্ প্রসাবরর্ করম্বি  

  
NYSERDA ও বডপার্ন ম্বমন্ট অি মের্ বরম্বপার্ন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর জর্ে 15 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
সঞ্চম্বয়র বিষয়টি রু্ম্বল ধম্বরম্বে; স্বল্প ও মাঝাবর আম্বয়র পবরিাম্বরর 40 ের্ািংে সঞ্চয়; িাবষনক 1.4 

বমবলয়র্ র্র্ কািনর্ বর্গনমর্ হ্রাস  
  

জলিায়ু মর্রৃ্ত্ব ও কবমউবর্টি সুরক্ষা আইম্বর্র অধীম্বর্ গভর্নর কুওম্বমার মদম্বের মর্রৃ্স্থার্ীয় বির্ 
এর্াবজন  ও জলিায়ু লক্ষেম্বক সহায়র্া কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 সামের অ্যাডভান্সড বিবডিং ক াড, িাস্তিায়র্ ও সরঞ্জাম 
দক্ষতা আইর্ প্রস্তাি  মরমের্ যামত কেমের বিবডিং ক াড উমেখমযাগযভামি শবিশােী  রা যায়, 
এর্াবজন  ও পাবর্র দক্ষতা িৃবি  রা হয় এিিং বর্উ ইয় ন  কেমে গ্রীর্হাউস গযাস বর্গনমর্ হ্রাস  রা 
যায়। বর্উ ইয় ন  কেে এর্াবজন  অ্যান্ড বরসার্ন  অ্থবরটি (New York State Energy and Research 
Authority) এিিং বর্উ ইয় ন  কেে বডপােন মমন্ট অ্ি কেে (New York State Department of 
State) কথম  বর্উ ইয় ন  কেে আইর্সভায় জমা কদওয়া এ টি প্রবতমিদমর্র সামথ িবধনত অ্যাপ্লাময়ন্স 
এর্াবজন  এবিবসময়বন্স েযান্ডাডন  হাইোইে  মর এই আইর্ প্রিতন র্  রা হময়বেে, যা 2035 সামের 
মমধয বর্উ ইয় ন িাসীমদর 15 বিবেয়র্ মাব ন র্ ডোর সাশ্রয়  রমি, স্বল্প-মধযম আময়র িাবসন্দামদর 
 ামে 40 শতািংশ সঞ্চয় বিতরণ  রা হময়মে। আজম র ক াষণাটি জেিায়ু কর্তৃত্ব ও  বমউবর্টি 
সুরক্ষা আইমর্র অ্ধীমর্ গভর্নর কুওমমার কদমশর কর্তৃস্থার্ীয় বির্ এর্াবজন  ও জেিায়ু েক্ষযগুবেম  
সহায়তা  মর।  
  
"শবিশােী বিবডিং ক াড ও এর্াবজন  এবিবসময়বন্স এপ্লাময়ন্স েযান্ডাডন  অ্গ্রসর  রা বর্উ ইয় ন িাসীমদর 
উভয় পমক্ষর জর্য এ টি জয়, যা শুধুমাত্র আমামদর কেমের বিবডিং েম র জর্য র্য়, িরিং আমরা 
প্রবতবদর্ কয পণয িযিহার  বর তার জর্য এ টি উচ্চতর িার স্থাপর্  রা," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই িযাপ  আইর্টি জেিায়ু পবরিতন মর্ অ্িদার্ রামখ এমর্ বর্িঃসরণ হ্রাস  রার সময় 
এর্াবজন  ও পাবর্ িযিহার  বমময় কদয়, বর্বিত  মর কয বর্ম্নমামর্র পণযগুবে িাজার কথম  অ্পসারণ 
 রা হমি এিিং উপেভয পমণযর মার্ িবৃি  মর। এটি ইউটিবেটি বিে  মামত এিিং স ে বর্উ 
ইয় ন িাসীমদর জীির্যাত্রার মার্ উন্নয়মর্ সহায়তা  রার জর্য এটি এ টি এ টি পদমক্ষপ।"  

https://www.nyserda.ny.gov/-/media/Files/Publications/Energy-Analysis/Regulations-Establishing-Energy-Efficiency-Standards-Pursuant-to-Article-16-of-the-Energy-Law.pdf


 

 

  
"আমামদর বিবডিং ক ামডর আধুবর্ ী রণ ও এর্াবজন  এবিবসময়বন্সর মার্ উন্নত  রা আরও এ টি 
উপায় যা বর্উ ইয় ন  এ টি পবরচ্ছন্ন, সিুজ মহামাবর পরিতী ভবিষযমতর ততবরমত  াজ  রমে," 
মলিম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবি মহাচুল িম্বলর্। "এই আইর্ শুধুমাত্র  ািনর্ বর্িঃসরণ  মামি র্া এিিং 
জেিায় ুপবরিতন র্ কমা ামিো  রমি, এটি বর্উ ইয় ন িাসীমদর এর্াবজন র খরর্ িাাঁর্ামত সাহাযয 
 রমি।"  
  
এই আইর্ বর্উ ইয় ন  কেেম  এ টি এর্াবজন  ক াড গ্রহণ  রমত সাহাযয  রমি যা জেিায়ু 
পবরিতন র্ হ্রাস, বিবডিং দক্ষতা এিিং এর্াবজন  কসবভিংস কমা ামিোয় কেেম  সিনামগ্র রাখমি। জেিায়ু 
আইর্ দ্বারা প্রময়াজর্ীয় বর্গনমর্  মামত অ্িদার্ রাখার জর্য এই সি  মন াণ্ড কথম  এর্াবজন  দক্ষতা 
এিিং গ্রীর্হাউস গযাস বর্গনমর্ হ্রামসর জর্য পরিতী বর্উ ইয় ন  কেে এর্াবজন   র্জারমভশর্ 
 র্স্ট্রা শর্ ক াড (New York State Energy Conservation Construction Code) আপমডে 
 রা প্রময়াজর্। আধুবর্ ী রমণর সামত এর্াবজন  ক াড শবিশােী  রা যা কেে ভিমর্র জর্য র্তুর্ 
এর্াবজন  এবিবসময়বন্সর মার্ প্রবতষ্ঠা  রমত অ্র্মুবত কদয়, কযমর্ র্ শা মার্দমণ্ড গ্রীর্হাউস গযাস 
বর্গনমর্ হ্রাস প্রময়াজর্। এোড়াও এটি দক্ষতা িৃবি  রমি, ভিমর্র পবরমিশগত প্রভাি হ্রাস  রমি 
এিিং এর িমে এর্াবজন  িযিহার ও অ্পামরশর্ খরর্  ম হমি। এ টি শবিশােী এর্াবজন  ক াড স্থাপর্ 
2030 সামের মমধয ইর্েে  রা পদমক্ষমপর জর্য 21 বমবেয়র্ কমবি  ের্ আজীির্  ািনর্ বর্িঃসরণ 
হ্রাস এিিং আজীির্ বিে সাশ্রময়র জর্য 2.5 বিবেয়র্ মাব ন র্ ডোর সরিরাহ  রমত পামর।  
  
উপরন্তু, আইর্ এ টি বিসৃ্তত পণয  ভার  রমত অ্যাপ্লাময়ন্স মার্ কশ্রবণ প্রসাবরত  মর এিিং 
কভািামদর স্বাথন রক্ষা  মর যা র্যযর্তম  মনক্ষমতা স্তর বিবি, ইজারা িা ইর্েে  রা কথম  িাধা 
কদয়, যার িমে কসগুবে িাজার কথম  অ্পসারণ  রা হয়। আজ প্র াবশত প্রবতমিদমর্ কদখা যামচ্ছ 
কয যন্ত্রপাবতর মামর্র সামথ সিংবিষ্ট এর্াবজন  ও পাবর্র দক্ষতা িৃবির মাধযমম 2025 সামের মমধয গড় 
পবরিার তামদর এর্াবজন  ও পাবর্র ইউটিবেটি বিমের উপর িেমর 85 ডোর সঞ্চয়  রমত পামর। 
2035 সামের মমধয, উন্নত যন্ত্রপাবত মার্ বর্উ ইয় ন  কভািামদর িেমর 1.3 বিবেয়র্ মাব ন র্ ডোর 
িাাঁর্ামত পামর যখর্ িাবষন  52 বিবেয়র্ গযাের্ পাবর্ সিংরক্ষণ ও রাস্তা কথম  300,000 গাবড় 
কর্ওয়ার সমতুেয বর্গনমর্ হ্রাস  রমত পামর। প্রস্তাবিত আইর্ অ্র্যার্য কেমের অ্গ্রসর মামর্র উপর 
বভবি  মর, উন্নত পমণযর জর্য এ টি িৃহির িাজার বর্মনাণ ও দ্রুত পণয খরর্ হ্রামসর উপর বভবি 
 মর।  
  
বর্উ ইয়কন  মের্ এর্াবজন  বরসাচন  অোন্ড মডম্বভলপম্বমন্ট অিবরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) এর ভারপ্রাপ্ত মপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকর্ন া মডাবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্, "এর্াবজন  এবিবসময়বন্স গভর্নর কুওমমার িযাপ  বির্ এর্াবজন  
এমজন্ডার এ টি  র্নারমোর্ ও কেে জমুড় ভির্ ও িাবড়মত ক্ষবত র বর্গনমর্  মামর্ার এ টি 
গুরুত্বপযণন উপাদার্। আজম র ক াষণা টি আমর টি পদমক্ষপ যা বর্উ ইয় ন  কেেিযাপী এর্াবজন  
এবিবসময়বন্স ক ৌশেম  গুরুমত্বর সামথ গ্রহণ  রমে যা জ্বাোবর্ সিংরক্ষণ, কভািামদর সঞ্চয় প্রদার্ ও 
কেের উচ্চাবভোষী বর্গনমর্ হ্রাস েক্ষযমাত্রা অ্জন মর্র  াো াবে বর্ময় আসমে।"  
  



 

 

মসম্বের্াবর অি মের্ মরাসার্া মরাসাম্বডা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার কর্তৃমত্ব বর্উ ইয় ন  কেে এ টি 
কজারামো সিুজ অ্থনর্ীবত গমড় কতাোর পমথ এবগময় যামচ্ছ। আমরা এর্াবজন  এবিবসময়ন্ট বিবডিং ক াড 
ও যন্ত্রপাবতর মার্ গ্রহণ  রা ক িে আমামদরম  বর্উ ইয়ম ন র উচ্চাবভোষী পবরচ্ছন্ন এর্াবজন  
েক্ষযমাত্রা পযরমণর এ  ধাপ এবগময় বর্ময় যামি র্া, িরিং এ ই সামথ বর্উ ইয়ম ন র কভািামদর 
সবতয ামরর সঞ্চয় হমি।"  
  
মসম্বর্র্র রিার্ন  জোকসর্ িম্বলর্, "বর্উ ইয় ন িাসীরা এর্াবজন র দক্ষ িযিহামরর প্রর্ামরর অ্মর্  
পবরমিশগত ও অ্থননর্বত  সুবিধা িুঝমত পামর। এজর্যই আবম এই বিমের পষৃ্ঠমপাষ তা  রমত কপমর 
গবিনত কয এই গমিষণার কর্তৃমত্ব এই প্রবতমিদর্ ও গভর্নমরর আহ্বার্ এর উপর বভবি  মর এর্াবজন  
এবিবসময়বন্স আইর্ পবরিতন মর্র আহ্বার্ জাবর্ময়মে। আবম আমামদর কেমের স ে িাবসন্দামদর জর্য 
অ্মপক্ষা  রবে যা গৃহস্থােী যন্ত্রপাবত ও ভিমর্র উন্নত এর্াবজন  এবিবসময়বন্সর িমে বর্গনমর্ ও 
ইউটিবেটি বিে হ্রাস উভয় সুবিধা উপমভাগ  রার জর্য। এই প্রস্তামি প্রময়াজর্ীয় প্রবতমিদর্ ও 
আমামদর এর্াবজন  ক াডগুবেমত আপমডেসমযহ কসই দক্ষতাম  র্াগামের মমধয আর্মত সাহাযয  রমি।"  
  
মসম্বর্র্র মকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "আমরা NYS এ আমামদর উচ্চাবভোষী বির্ এর্াবজন  েক্ষয অ্জন মর্র 
উমেশয  াজ র্াবেময় যাওয়ায় আবম বিবডিং ক াড, সরঞ্জাম ও সরঞ্জামমর দক্ষতা িাবড়ময় তুেমি 
এমর্ র্তুর্ উমদযাগ র্ােু  রার জর্য গভর্নর কুওমমা ও NYSERDA এর প্রশিংসা  বর। এই আইর্ 
জেিায় ুপবরিতন র্ কমা ামিোয়  াজ  রমি এিিং  ািনর্ বর্িঃসরণ  মামি, অ্র্যবদম  বর্উ 
ইয় ন িাসীমদর বিদযুমতর বিমে উমেখমযাগয পবরমাণ সাশ্রয়  রমি।"  
  
বিধার্সভা সদসে মাইম্বকল বকউবসক িম্বলর্, "কযমহতু আমামদর কেে CLCPA  তৃন   বর্ধনাবরত 
এর্াবজন  এবিবসময়বন্স ও জেিায়ু েক্ষযমাত্রা অ্জন মর্  াজ  রমে, আমামদর অ্িশযই এর্াবজন  এবিবসময়বন্স 
িৃবি ও গ্রীর্হাউস বর্গনমর্  মামর্ার উপায় খুাঁজমত হমি। এর্াবজন  এবিবসময়বন্স উন্নয়মর্ কেমের বিবডিং 
ক াড শবিশােী  রা কেেিযাপী বর্গনমর্  মামর্ার বদম  অ্মর্  দযর এবগময় যামি ব ন্তু এর এ টি 
বিশাে অ্থননর্বত  সুবিধা আমে, যা আগামী দশম  বর্উ ইয়ম ন র কভািামদর বিবেয়র্ বিবেয়র্ ডোর 
এর্াবজন র খরর্ িাাঁর্ামি।"  
  
প্রাকৃবর্ক সম্পদ প্রবর্রক্ষা কাউবন্সল (Natural Resources Defense Council) এর বসবর্য়র পবলবস 
বিম্বেষক সোম উইল্ট িম্বলর্, "এই আইর্ শবিশােী অ্যাপ্লাময়মন্সর মার্ ও বিবডিং ক াড সরিরাহ 
 রমি এিিং বর্উ ইয় ন িাসীমদর জর্য এ টি দী নমময়াদী বিবর্ময়াগ; বিমশষ  মর আমামদর সিমর্ময় 
এর্াবজন র ঝামমোযি পবরিামরর জর্য, দশম র পর দশ  ধমর িায়ু ও জেিায়ু দযষণ এিিং এর্াবজন  
বিে হ্রাস  মর। এই ক াড ও মার্গুবে কেমের উচ্চাবভোষী CLCPA েক্ষযমাত্রা পযরণ ও ভবিষযৎ 
প্রজন্মম  জেিায়ু পবরিতন মর্র সিমর্ময় খারাপ প্রভাি কথম  রক্ষা  রা প্রময়াজর্ীয়।"  
  
বর্উ ইয়কন  লীগ অি কর্জারম্বভের্ মভার্ারস (New York League of Conservation Voters) এর 
মপ্রবসম্বডন্ট জবুল টিম্বে িম্বলর্, "উন্নত এর্াবজন  এবিবসময়বন্স বর্গনমর্ ও এর্াবজন  িযিহার হ্রাস  মর, 
খরর্ হ্রাস  মর এিিং জেিায়ু কর্তৃত্ব ও  বমউবর্টি সুরক্ষা আইমর্র েক্ষয পযরমণর জর্য আমামদর 
হামত সিমর্ময় গুরুত্বপযণন হাবতয়ার। বিবডিং এবিবসময়বন্স ও যন্ত্রপাবতর মার্ শবিশােী  রমত এই 



 

 

আইমর্র মাধযমম, বর্উ ইয় ন  জেিায়ু  মন ামণ্ডর কর্তৃত্ব বদমচ্ছ। আমরা তামদর কজারামো কর্তৃমত্বর 
জর্য NYSERDA ও বর্উ ইয় ন  কেে বডপােন মমন্ট (New York State Department of State)-ক  
ধর্যিাদ জার্াই এিিং এই গুরুত্বপযণন জেিায় ুর্ীবত প্রণয়মর্র জর্য আইর্সভায়  াজ  রার প্রতযাশা 
 রবে।"  
  
আরিার্ গ্রীর্ কাউবন্সল (Urban Green Council) এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকর্ন া জর্ মোবন্ডক িম্বলর্, 
"এর্াবজন  এবিবসময়বন্স ভিমর্র জর্য আমামদর প্রথম ও কসরা জেিায়ু ক ৌশে। এই আইর্ কেে জমুড় 
খরর্সামপক্ষ,  ম  ািনর্ বিবডিং র্ শা র্াের্া  রমি, যখর্ বর্উ ইয় ন িাসীমদর অ্থন সঞ্চয়  রা 
আমরা দক্ষ সরঞ্জামমর জর্য িাজার আর্ে   রমত সাহাযয  রমি। আরিার্ গ্রীর্ জেিায়ু কর্তৃত্ব ও 
 বমউবর্টি সুরক্ষা আইমর্ কদমশর কর্তৃস্থার্ীয় েক্ষযমাত্রা অ্জন মর্ ক াড ও মার্দমণ্ডর জর্য কেমের 
প্রমর্ষ্টার প্রশিংসা  মরমে।"  
  
এর্াবজন  বর্য়ন্ত্রণ বর্উ ইয় ন  কেমের বির্ এর্াবজন  অ্থনর্ীবতর এ টি উমেখমযাগয অ্িংশ এিিং উন্নত 
যন্ত্রপাবত মার্, বিবডিং মযামন্ডে ও উন্নত বিবডিং ক ামডর মাধযমম কেেিযাপী বিবডিং বড ািনর্াইমজশর্ 
সমথনর্  রমত সহায়তা  মর। জেিায়ু কর্তৃত্ব ও  বমউবর্টি সুরক্ষা আইর্ এিিং র্তুর্ দক্ষতা: বর্উ 
ইয় ন  শবি দক্ষতা সঞ্চয়, বর্গনমর্ হ্রাস এিিং কেে যন্ত্রপাবতর মার্ প্রবতষ্ঠার জর্য ক ৌশেগুবের 
এ টি বিসৃ্তত কসে সরিরাহ  মর। এই প্রমর্ষ্টা 2025 সামের মমধয 185 TBTU-এর মাধযমম বিদযুৎ 
িযিহার  মামর্ার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপযণন, প্রায় 50,000 র্তুর্  মনসিংস্থার্ ততবর  রার সময় 1.8 
বমবেয়র্ িাবড়মত বিদযুৎ কদওয়ার সমতুেয।  
  
বর্উ ইয়কন  মেম্বর্র মদম্বের-মর্রৃ্স্থার্ীয় জলিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার কদমশর-কর্তৃস্থার্ীয় জেিায়ু এমজন্ডা কদমশর সিমর্ময় কজারামো জেিায়ু ও পবরচ্ছন্ন 
জ্বাোবর্র উমদযাগ, যা বর্উ ইয় ন  কেেম  COVID-19 মহামাবর কথম  মবুি োভ  রার পাশাপাবশ 
 মনসিংস্থার্ সৃবষ্ট  মর এিিং সিুজ অ্থনর্ীবতর উন্নবত অ্িযাহত রামখ এমর্ বির্ এর্াবজন র সশুৃঙ্খে ও 
র্যায়বির্ামরর পবরিতন মর্র আহ্বার্ জার্ামর্া হমচ্ছ। জেিায়ু কর্তৃত্ব ও সম্প্রদায় সুরক্ষা আইমর্র মাধযমম 
আইমর্ অ্ন্তভুন ি, বর্উ ইয় ন  2040 সামের মমধয শযর্য-বর্গনমর্ বিদযুৎ খামত তার িাধযতামযে  েক্ষয 
অ্জন মর্র পমথ, 2030 সামের মমধয 70 শতািংশ র্িায়র্মযাগয শবি উৎপাদর্সহ ও অ্থনর্ীবতমত বিসৃ্তত 
 ািনর্ বর্রমপক্ষতা অ্জন মর্র পমথ। এটি বির্ এর্াবজন  খামত বর্উ ইয়ম ন র অ্ভয তপযিন উন্নয়র্সহ কেে 
জমুড় 91টি িৃহৎ পবরসমরর র্িায়র্মযাগয প্র মল্প 4 বিবেয়র্ মাব ন র্ ডোমরর বিবর্ময়ামগর উপর গমড় 
তুেমে, 2019 সামে বর্উ ইয়ম ন র বির্ এর্াবজন  খামত 150,000 এর কিবশ  মনসিংস্থার্ ততবরমত 
সহায়তা  মর, যা 2035 সামের মমধয অ্িমশার িায়ু কথম  প্রায় 9,000 কমগাওয়াে উৎপাদমর্র 
এ টি প্রবতশ্রুবত এিিং িণ্টর্মযাগয কসৌর খামত 2011 সাে কথম  1,800 শতািংশ প্রিৃবির বভবির 
উপর প্রবতবষ্ঠত। গভর্নর কুওমমার কর্তৃমত্ব, বর্উ ইয় ন  এই অ্গ্রগবত গমড় তুেমি এিিং 2050 সামের 
মমধয 1990 সামের তুের্ায় গ্রীর্হাউস গযামসর বর্গনমর্ 85 শতািংশ হ্রাস  রমি এিিং সুবিধািবঞ্চত 
 বমউবর্টির জর্য বির্ এর্াবজন  বিবর্ময়ামগর 40% েক্ষযমাত্রা অ্জন মর্র এিিং অ্ন্তবর্নবহত শবি সাশ্রময়র 
185 TBtus দ্বারা অ্র্-সাইমে থা া এর্াবজন  িযিহার হ্রামস কেমের 2025 সামের এর্াবজন  দক্ষতার 
অ্গ্রগবত অ্জন মর্র েমক্ষয  মপমক্ষ 35 শতািংশ বর্বিত  রমি।  
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