
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/22/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

জলিায়ু সপ্তাহ চলাকালীর্ সমম্বয়, গভর্নর কুওম্বমা জলিায়ু পবরির্ন র্ মমাকাম্বিলা ও কমনসংস্থার্ 
সৃবির জর্ে 50 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর এম্পায়ার বিবডং চোম্বলঞ্জ ম াষণা কম্বরর্  

  
বরম্বয়ল এম্বেট কবমউবর্টির সাম্বে সরকাবর-মিসরকাবর অংেীদাবরত্ব প্রবর্বলবপম্ব াগে ও মেলম্ব াগে 

পবরচ্ছন্ন েবি সমাধার্ ও বিসৃ্তর্ েবি র্ার আপম্বেডগুবল উন্নয়র্ করম্বি  
  

জলিায়ু মর্রৃ্ত্ব ও কবমউবর্টি সুরক্ষা আইম্বর্র অধীম্বর্ গভর্নর কুওম্বমার মদম্বের মর্রৃ্স্থার্ীয় 
পবরচ্ছন্ন েবি ও জলিায়ু লক্ষেমাত্রাম্বক সহায়র্া কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ এম্পায়ার বিবডিং চ্যামেঞ্জ (Empire Building Challenge) চ্ােু 
করার কথা ঘ াষণা কমরমের্, বিদ্যমার্ িহু-পাবরিাবরক ও িাবণবজযক সুউচ্চ-ভির্সমূহমক রূপান্তর 
করমে এিিং এই কাঠামমাগুবের কািনর্ পদ্বচ্হ্নমক যমথষ্ট পবরমামণ হ্রাস করার জর্য োর 2020 
সামের ঘেট অ্ি ঘেমটর ভাষমণ 50 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোমরর একটি উমদ্যাগ প্রস্তাি করা হময়মে। 
এই চ্যামেঞ্জটি কম-কািনর্ ঘরমরাবিট পদ্ধবের অ্গ্রগবে  টামি যার িমে গরম ও শীেে সমাধার্ যা 
ঘেমটর বিদ্যমার্ উঁচু্ ভিমর্র স্বাচ্ছন্দ্য, ঘটকসই ও শবি কাযনকাবরো িাবিময় েুেমি, গ্রীর্হাউস 
গযাস বর্িঃসরমণ গুরুত্বপূণন অ্িদ্ার্ রাখমি। ভির্ িেন মামর্ জ্বাোবর্ দ্হর্ ও বিদ্যুবেক উৎপাদ্র্ ঘথমক 
গ্রীর্হাউস গযাস বর্গনমমর্র 45 শোিংশ দ্ায়ী। এই ঘ াষণা গভর্নর কুওমমার ঘদ্মশর ঘর্েৃস্থার্ীয় 
পবরচ্ছন্ন শবিও জেিায়ু এমজন্ডামক এবগময় বর্ময় যায় যা 2050 সামের মমধয গ্রীর্হাউস গযাস 
বর্গনমর্ 85 শোিংশ হ্রাসমক িাধযোমূেক কমর, যা ঘেটমক অ্থননর্বেক ভামি কািনর্-বর্রমপক্ষোর 
পমথ বর্ময় যায়।  
  
"বর্উ ইয়কন  গ্রীর্হাউস গযাস বর্িঃসরণ হ্রাস করমে এিিং র্িায়র্মযাগয জ্বাোবর্ সিংস্থার্গুবে বিকাশ 
করমে প্রবেশ্রুবেিদ্ধ যা আমামদ্র অ্থনর্ীবে িৃবদ্ধ করমি এিিং জেিায়ু পবরিেন মর্র বিরুমদ্ধ েিাইময়র 
জর্য আমামদ্র ঘদ্মশর ঘর্েৃস্থার্ীয় পবরকল্পর্ামক এবগময় বর্ময় যামি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"এম্পায়ার বিবডিং চ্যামেঞ্জ ঘর্েৃস্থার্ীয় বশল্প বিমশষজ্ঞমদ্র সামথ সরকাবর-ঘিসরকাবর অ্িংশীদ্াবরত্বমক 
কামজ োবগময় বর্উ ইয়কন মক ভবিষযৎ প্রজমের জর্য আমামদ্র প্রাকৃবেক সম্পদ্ রক্ষার জর্য 
পবরমিশগে পবরচ্াের্ার সমৃদ্ধ উত্তরাবধকার অ্িযাহে রাখমে সাহাযয কমর।"  
  
একটি িযাপক ঘরমরাবিটিিং প্রবিয়ার মাধযমম বিদ্যমার্ বিবডিংময়র অ্িকাঠামমা আরও শবির দ্ক্ষ 
বহটিিং ও কুবেিং প্রযুবি এিিং সমাধার্গুবের সামথ প্রবেস্থাপর্ করা হমি, র্েুর্ চ্াকবর ও উমেখমযাগয 
অ্থননর্বেক বিয়াকোপমক উৎসাবহে করমি। আরিার্ গ্রীর্ কাউবিে (Urban Green Council) 



 

 

এর 2019 সামের একটি বিমেষণ অ্র্ুযায়ী, যবদ্ সমস্ত বিবডিংগুবে োমদ্র কািনর্ েক্ষয পূরমণর জর্য 
দ্ক্ষো ঘিমে ঘর্য়, বর্উ ইয়কন  বসটিমে ঘরমরাবিট িাজামরর সুমযাগ 2030 সামের মমধয 20 বিবেয়র্ 
ডোমররও ঘিবশ হমে পামর এিিং 2030 সামের মমধয 100,000 জমর্রও ঘিবশ কমনসিংস্থামর্র সুমযাগ 
বেবর করমে পামর। জার্াো, দ্রজা ও ঘদ্য়াে সুরক্ষা, শবি দ্ক্ষ সরঞ্জাম, অ্দ্ক্ষ র্ােী কামজর 
প্রবেস্থাপর্, চু্বে এিিং িয়োর এিিং োপ পামম্পর মমো পবরচ্ছন্ন শবি প্রযবুির সিংমযাজমর্র মাধযমম 
িবধনে শবির দ্ক্ষো অ্জন র্ করা ঘযমে পামর।  
  
দ্য এম্পায়ার বিবডিং চ্যামেঞ্জ বর্উ ইয়কন  ঘেমট সিুজ অ্থনর্ীবে গমি েুেমে সাহাযয করমে এিিং 
সিে কম-কািনর্ বর্বিে করমে সারা বিশ্ব ঘথমক ঘসরা-ঘেবণর বর্মনাো, সমাধার্ সরিরাহকারী ও 
উমদ্যািামদ্র আকষনণ করমে চ্ায় যা জ্বাোবর্ দ্ক্ষো, স্থাবয়ত্ব ও স্বাস্থযকর বভেমরর পবরমিমশ বরময়ে 
এমেট বিবর্ময়ামগর পরিেী দ্শমকর মার্মক ঘসট কমর  
  
বর্উ ইয়কন  মেট গম্বিষণা ও উন্নয়র্ করৃ্ন পক্ষ (New York State Research and Development 
Authority, NYSERDA) এর ভারপ্রাপ্ত মপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকর্ন া মডাম্বরর্ এম. হোবরস 
িম্বলর্, "এম্পায়ার বিবডিং চ্যামেঞ্জ বরময়ে এমেট সম্প্রদ্ায়, ঘডমভেপার ও সমাধার্ প্রদ্ার্কারীমদ্র 
একসামথ সমূ্পণন কািনর্-বর্রমপক্ষ বিবডিং েমকর আমামদ্র উচ্চাবভোষী েমক্ষযর বদ্মক আমামদ্র 
ঘেটমক ত্বরাবিে করার সময় বর্উ ইয়কন মক সিে বিবডিং বরবরবিমটর ঘকন্দ্র বহসামি গমি ঘোোর 
ঘক্ষমে একমে কাজ করার বভবত্ত স্থাপর্ কমরমে। এই সহমযাবগোমেূক প্রমচ্ষ্টা উচ্চ ভিমর্ গ্রীর্হাউস 
গযাস বর্গনমর্ কমামর্ার চ্যামেঞ্জ ঘমাকামিোয় একটি বিশাে পদ্মক্ষপ এিিং র্েুর্ পদ্ধবে প্রদ্ার্ করমি 
যা বিবশ্বক ভির্ বশল্প ভবিষযমে গ্রহণ করমে পামর এিিং ঘেে আপ করমে পামর।"  
  
এম্পায়ার বিবডিং চ্যামেঞ্জ ভিমর্র মাবেকমদ্র কাে ঘথমক কািনর্ বর্রমপক্ষো পযনন্ত প্রবেশ্রুবে খুঁজমি 
এিিং স্থাপর্ার বের্টি পযনাময় ও একই সামথ একটি প্রযুবি পরুোমরর মাধযমম 50 বমবেয়র্ মাবকন র্ 
ডোর পযনন্ত সরিরাহ করমি।  
  
প্রথম ধাপ ও বিেীয় ধাপটি বর্ম্নবেবখেগুবের জর্য 27 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোর প্রদ্ার্ করমি:  
  

• বিবডিং মাবেক এিিং িৃহৎ িাবণবজযক অ্বিস ভািামটরা একটি সম্ভািয এম্পায়ার বিবডিং 
পাটন র্ার বহমসমি মমর্ার্ীে দ্য এম্পায়ার বিবডিং চ্যামেঞ্জ-এ NYSERDA এর সমে অ্িংশীদ্ার 
করার জর্য একটি ঘযাগযো অ্র্ুমরাধ জমা ঘদ্মি।  

o সােয়ী মূমেযর িহু-পাবরিাবরক ভিমর্র মাবেকরা বর্িনাচ্র্ প্রবিয়ার সময় অ্বেবরি 
ঘোবরিং পময়ন্ট পাওয়ার ঘযাগয হমির্।  

o আমিদ্র্গুবে 2020 সামের ঘশমষর বদ্মক ঘ াবষে হওয়ার সামথ 2020 সামের মমধয 
অ্মটাির মামসর 22 োবরমখর মমধয রময়মে।  

o শুধুমাে মাবেক এিিং ভািামট যারা এক িা একাবধক ভির্ কািনর্ বর্রমপক্ষ করমে 
প্রবেশ্রুবেিদ্ধ োরা েহবিমের জর্য ঘযাগয হমির্।  



 

 

• উপমরর প্রবিয়ার মাধযমম বর্িনাবচ্ে অ্িংশীদ্াররা সমাধার্ প্রদ্ার্কারীমদ্র সামথ কাজ করমে 
পারমির্ এিিং একটি প্রস্তাি জমা বদ্মে পারমির্ যা সুউচ্চ ভির্গুমোমক কািনর্ বর্িঃসরমণর 
এক িা একাবধক প্রধার্ চ্যামেঞ্জ ঘমাকামিোকরার জর্য একটি কম-কািনর্ ঘরমরাবিট সমাধার্ 
অ্ন্তভুন ি করমি।  

o প্রবেমযাবগোমূেক বর্িনাচ্র্ প্রবিয়ার অ্িংশ বহমসমি, প্রস্তািগুবে সুউচ্চ-ভিমর্র চ্যামেঞ্জ 
ঘমাকামিোয় একটি প্রকমল্পর দ্ক্ষো এিিং সম্ভািযোর বভবত্তমে মূেযায়র্ করা হমি।  

o এোিাও প্রস্তািগুবে বিবডিং মাবেমকর ইচ্ছা এিিং োমদ্র বিবডিং ঘপাটন মিাবেও জমুি 
সমাধার্ িাস্তিায়মর্র ক্ষমোর উপর বভবত্ত কমর মেূযায়র্ করা হমি।  

o বিজয়ী প্রস্তািগুবে প্রকল্প উন্নয়র্ ও িাস্তিায়মর্ সহায়ো করার জর্য প্রবেটি 5 
বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোর পযনন্ত ঘযাগয হমি।  

• প্রথম পযনায় ঘথমক ঘয েহবিে টিমক থাকমে পামর ো ঘপ্রাগ্রাম েমক্ষযর সমথনমর্ অ্িংশীদ্ার 
এিিং প্রকল্প শর্ািকরমণর বিেীয় পযনাময়র জর্য িযিহার করা হমি।  

  
েৃেীয় পযনায় 10 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোর প্রদ্ার্ করমি যার মাধযমম ঘযাগযো সম্পন্ন প্রস্তািকরা 1 
বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোর পযনন্ত খরচ্ ভাগাভাবগর প্রমণাদ্র্া পামির্ 1 ও 2 পযনাময় প্রদ্বশনে সমাধার্ ও 
মমডে অ্র্ুকরণ করমে এিিং 2025 সামের মমধয বিবভন্ন ভিমর্র চ্াবহদ্া পূরমণর পদ্ধবে রপ্ত 
করমে।  
  
এম্পায়ার বিবডিং চ্যামেঞ্জ োর ধরমর্র উমদ্যামগর প্রথম এিিং প্রেযাবশেভামি গুরুত্বপূণন বশক্ষার 
িেস্বরূপ। এইভামি, ঘক্ষেটিমে র্েুর্ সমাধার্ মূেযায়র্ করা হমি, িোিে িযাপকভামি ঘশয়ার করা 
হমি, এিিং ঘকস োবড বেবর করা হমি। উপরন্তু, এই প্রমচ্ষ্টা সরঞ্জাম, পদ্ধবে এিিং ঘে িই উন্নয়র্ 
করমি যা অ্র্যার্য ভির্ মাবেকমদ্র িারা িযিহার করা ঘযমে পামর ঘযমহেু আমরা বর্উ ইয়কন  ঘেট 
জমুি আরও ঘিবশ কমর ভিমর্ কািনর্ হ্রাস করমে পাবর।  
  
এই প্রথম বের্টি পযনাময়র সামথ বমমে, NYSERDA একটি েক্ষযযুি উদ্ভাির্ী প্রবেমযাবগোর মাধযমম 
কম কািনর্ সমাধামর্র উন্নয়র্ ত্বরাবিে করমে 10 বমবেয়র্ মাবকন র্ ডোমরর এম্পায়ার প্রযবুি 
পুরোর চ্ােু করমি। প্রযবুির চ্াবহদ্া ঘিসরকাবর খামের অ্িংশীদ্ার এিিং ঘর্েৃস্থার্ীয় পািবেক 
উদ্ভাির্ বিমশষজ্ঞসহ ঘদ্মশর ঘর্েৃস্থার্ীয় উদ্ভাির্ বিমশষজ্ঞমদ্র িারা সিংজ্ঞাবয়ে করা হমি। এই 
সরকাবর-ঘিসরকাবর প্রযুবি পুরোর উদ্ভাির্মক চ্াবেে করমি এিিং এই গুরুত্বপূণন িাজামরর চ্াবহদ্া 
ঘমটামে র্েুর্/ভামো কম কািনর্ সমাধার্ বেবর করমি।  
  
কািনর্ বর্গনমর্ হ্রাস িযিস্থা িাস্তিায়মর্র ঘক্ষমে বিমশষ কমর বর্উ ইয়কন  বসটিমে উচ্চ ভির্গুবে 
অ্র্র্য চ্যামেমঞ্জর সম্মুখীর্ হয়। অ্গ্রগবের এই িাধাগুবের মমধয রময়মে ভািামট বিঘ্ন, মূে িযয় এিিং 
উঁচু্ ভিমর্র আকার ও ঘেে। এম্পায়ার বিবডিং চ্যামেঞ্জ উঁচু্ ভির্গুবে কািনর্ হ্রাস করার জর্য 
বির্ এর্াবজন  িাজামর গুরুত্বপূণন উদ্ভাির্ী শূর্যো ঘমাকামিো করমি এিিং একটি ব্লু-বপ্রন্ট প্রদ্ার্ করমি 
যামে সিে ঘকৌশে আরও অ্মর্ক ভির্ জমুি গ্রহণ এিিং িাস্তিায়র্ করা ঘযমে পামর।  



 

 

  
আজমকর ঘ াষণাটি অ্থনর্ীবেিযাপী কািনর্ বর্রমপক্ষোয় র্যায়সেেভামি রূপান্তবরে করার জর্য ঘেমটর 
ঘর্ওয়া সাম্প্রবেক ধারািাবহক কমনকামের মমধয একটি। উচ্চ-িািবে ভির্গুবেমে জ্বাোবর্ দ্ক্ষোর 
প্রবেিন্ধকো অ্বেিম কমর এিিং সােয়ী মূমেযর আিাসর্ মাবেকমদ্র সামথ অ্িংশীদ্াবরমত্বর অ্গ্রাবধকার 
বদ্ময়, এম্পায়ার বিবডিং চ্যামেঞ্জ 2050 সামের মমধয 85 শোিংশ কািনর্ বর্িঃসরণ হ্রামসর ঘদ্মশর 
ঘর্েৃত্বাধীর্ গভর্নর কুওমমার জােীয় ঘর্েৃমত্বর বদ্মক বর্উ ইয়কন মক ত্বরাবিে করমি এিিং সমাধামর্র 
জর্য একটি গুরুত্বপূণন ঘরাডমযাপ সরিরাহ করমি যা জেিায় ুঘর্েৃত্ব ও কবমউবর্টি সুরক্ষা আইমর্র 
(Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) ঘকাড অ্র্ুযায়ী একটি সমূ্পণন 
কািনর্-বর্রমপক্ষ বিবডিং েক অ্জন র্ করমে সাহাযয করমি। NYSERDA এিিং ইউটিবেটি ঘপ্রাগ্রামমর 
মাধযমম, বর্উ ইয়কন  ঘেট সারা ঘেট জমুি ভির্গুবেমে কািনর্ হ্রাস করার জর্য 6.8 বিবেয়র্ 
মাবকন র্ ডোমররও ঘিবশ বিবর্ময়াগ করমে।  
  
এম্পায়ার বিবডিং চ্যামেঞ্জটি কম-কািনর্ প্রযুবি উদ্ভাির্ ও স্থাপর্ায় ঘিসরকাবর বিবর্ময়ামগর জর্য 
সহায়ো করমি, কািনর্ বর্রমপক্ষ বিবডিং েমক স্থার্ান্তবরে করার ঘক্ষমে বর্উ ইয়কন মক অ্গ্রণী বহসামি 
অ্র্র্যভামি অ্িস্থার্ করামি। এই েহবিমের সুমযাগ সম্পমকন  অ্বেবরি বিিরমণর জর্য অ্থিা 
আমিদ্র্ করার জর্য, অ্র্গু্রহ কমর http://nyserda.ny.gov/EBC বভবজট করুর্।  
  
বর্উ ইয়কন  মেম্বটর মদম্বের-মর্রৃ্স্থার্ীয় জলিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার জােীয়-ঘর্েৃস্থার্ীয় জেিায়ু পবরকল্পর্াটি জাবের সিমচ্ময় আগ্রাসী জেিায়ু এিিং 
পবরচ্ছন্ন শবির উমদ্যাগ, যা COVID-19 মহামাবর ঘথমক আমরাগয োভ করার পাশাপাবশ সুবির্যস্ত 
এিিং সঠিকভামি পবরচ্ছন্ন শবিমে পবরিেন মর্র আহ্বার্ জার্ায় যা কমনসিংস্থার্ সৃবষ্ট কমর এিিং একটি 
সিুজ অ্থনর্ীবে পবরচ্াের্া অ্িযাহে রাখমি। জেিায়ু ঘর্েৃত্ব ও সম্প্রদ্ায় সুরক্ষা আইমর্র মাধযমম 
আইমর্ অ্ন্তভুন ি, বর্উ ইয়কন  2040 সামের মমধয শরূ্য-বর্গনমর্ বিদ্যুৎ খামে োর িাধযোমূেক েক্ষয 
অ্জন মর্র পমথ, 2030 সামের মমধয 70 শোিংশ পুর্র্নিীকরণমযাগয শবি উৎপাদ্র্সহ এিিং 
অ্থনর্ীবেমে বিসৃ্তে কািনর্ বর্রমপক্ষো অ্জন মর্র পমথ। এটি পবরচ্ছন্ন শবি খামে বর্উ ইয়মকন র 
অ্ভূেপূিন উন্নয়র্সহ ঘেট জমুি 67 টি িৃহৎ পবরসমরর র্িায়র্মযাগয প্রকমল্প 3.9 বিবেয়র্ মাবকন র্ 
ডোমরর বিবর্ময়ামগর উপর গমি েুেমে, বর্উ ইয়মকন র পবরচ্ছন্ন শবি খামে সৃষ্ট 150,000 এর ঘিবশ 
কমনসিংস্থার্, যা 2035 সামের মমধয অ্িমশার িায়ু ঘথমক প্রায় 9,000 ঘমগাওয়াট উৎপাদ্মর্র 
প্রবেশ্রুবে এিিং িণ্টর্মযাগয ঘসৌর খামে 2011 সাে ঘথমক শেকরা 1,800 শোিংশ প্রিৃবদ্ধর বভবত্তর 
উপর প্রবেবিে। গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃমত্ব, বর্উ ইয়কন  এই অ্গ্রগবে গমি েুেমি এিিং 2050 সামের 
মমধয 1990 সামের েুের্ায় গ্রীর্হাউস গযামসর বর্গনমর্ 85 শোিংশ হ্রাস করমি এিিং বর্বিে করমি 
ঘয পবরচ্ছন্ন শবি বিবর্ময়ামগর 40 শোিংমশর েক্ষয বর্ময় কমপমক্ষ 35 শোিংশ সুবিধািবিে 
কবমউবর্টিমক সুবিধা প্রদ্ার্ করমি এিিং 2025 সামের মমধয শবি খরচ্ 185 TBtus কমামর্ার 
েক্ষযমাোর বদ্মক এবগময় যামি।  
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