
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা কম্বর্নল ইউবর্ভাবসনটি (CORNELL UNIVERSITY)-তে পবরম্বিম্বের সাম্বে মার্ার্সই 

প্রকম্বে সহায়োর জর্ে বির্ িম্বে 121 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িরাে ত াষণা কম্বরম্বের্  
  

বর্উ ইয়কন  তেম্বের ডরম্বমেবর অেবরটি (Dormitory Authority of the State of New York, 
DASNY) বির্ িে হম্বে আয় হম্বি পবরম্বিম্বের সাম্বে মার্ার্সই প্রকম্বের েহবিল যা 2035 সাম্বলর 

মম্বযে কািনর্ বর্রম্বপক্ষো অজন ম্বর্ ইউবর্ভাবসনটির লক্ষে পরূম্বণ সহায়ো করম্বি  
  

ইউবর্ভাবসনটির উত্তর বিম্বকর কোম্পাস 2,000 বেক্ষােীর যারণ ক্ষমো সম্পন্ন েযো তযাগ করা, 
ডাইবর্িং এিিং বিম্বর্াির্মূলক সুবিযা বর্মাম্বণনর জর্ে 300 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার প্রকম্বের 

অেনায়ম্বর্র একটি অিংে  
  
  
আজ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা কমর্নল ইউনর্ভানসনটিমে নির্ বমে 121 নমনলয়র্ ডলামরর ববনি 
বরাদ্দ ব াষণা কমরমের্ যা ইউনর্ভানসনটিটির প্রকমের উন্নয়মর্র কামজ বযয় হমব। নর্উ ইয়কন  বেমের 
ডরনমেনর অ্থনরটি-এর মাধ্যমম এই বে ইসুয করা হয়। নির্ বে নবনর্ময়াগকারীমের পনরমবমির 
সামথ মার্ার্সই নহমসমব নিনিে প্রকেগুমলামে সরাসনর সহায়োর সুমযাগ প্রোর্ কমর থামক। 
বেগুমলামক েযাোডন  এবং েনরদ্রমক AA এবং মুনড (Moody's) কেতন ক Aa1 বরে হয়।  
  
"জলবায়ু পনরবেন মর্র নবরুমে পেমেপ বর্ওয়ার বেমে সকল বেমের মমধ্য নর্উ ইয়কন  সবমিময় 
অ্িগামী। আমরা কাবনর্ নর্গনমর্ বহুলাংমি কমামর্ার লেয নর্ময় একটি পনরমবি বান্ধব এর্ানজন  
উৎপােমর্র পমথ নর্মজমের প্রনেশ্রুনেবে কমরনে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নির্ বে এবং 
প্রকেগুমলা আমামের কযাম্পাস এবং কনমউনর্টির জর্য এর্ানজন  এবং খরি সাশ্রয়কারী উপায় প্রোর্ 
করার জর্য অ্ঙ্গীকারবে।"  
  
বে বথমক প্রাপ্ত আয় দ্বারা নর্মনামণর কামজ বযবহার করা হমব, ইউনর্ভানসনটির উত্তর নেমকর 
কযাম্পামস, র্েুর্ বসবামসর হল যা 2,000 নিোথীর ধ্ারণ েমো সম্পন্ন িযযা, ডাইনর্ং এবং 
নবমর্াের্মূলক সুনবধ্া এমর্নক অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য জায়গাও বযাগ করমব। প্রকেটি ইউনর্ভানসনটির 
জলবায় ুনবষয়ক কমন পনরকের্া (Climate Action Plan) কেতন ক প্রণীে নর্ধ্নানরে নর্মেন নিকা 
অ্র্ুসরণ করমে, যামে োপ, গরম পানর্, পাওয়ার বা িীেল করার জর্য বকামর্া র্েুর্ গযাস 
পনরকাঠামমার প্রময়াজর্ বর্ই। জলবায়ু নবষয়ক কমন পনরকের্ার সামনিক লেয হমে 2035 সামলর 
মমধ্য কযাম্পামস কাবনর্ নর্রমপেো অ্জন র্ করা।  
  



 

 

এোড়াও আমমনরকার নির্ নবনডং কাউনিল (U.S. Green Building Council)-এর 
সাসমেইমর্নবনলটি অ্যাে এর্ানজন  এনিনসময়নি গাইডলাইর্স-এর আওোয় এই প্রকমের জর্য নলডারনিপ 
ইর্ অ্যার্ানজন  অ্যাে ইর্ভায়রর্মমন্টাল নডজাইর্ (Leadership in Energy and Environmental 
Design, LEED) সাটিন নিমকির্ অ্র্ুসরণ করা হমব নবশ্বনবেযালময়র পে বথমক জার্ামর্া হময়মে। 
উত্তর কযাম্পাস নবভামগর উপর প্রায় 180,000 বগনিুমের োমে বসৌর পযামর্ল বসামর্া হমব এবং 
নবভাগটি ভনবষযমে পুর্র্নবীকরণমযাগয বা কম কাবনর্ িনির উত্তপ্তকরণ এবং ববেযুনেক সুনবধ্া 
সংস্থামর্র জর্য নডজাইর্ করা হময়মে।  
  
প্রকেটির বমাে বযয় ধ্রা হময়মে 300 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার। প্রকমের অ্বনিষ্ট খরি করমযাগয 
বে আয় ও ইউনর্ভানসনটির েহনবমলর সমন্বময় মাধ্যমম অ্থনায়র্ করা হমব।  
  
সরকাবর অেন ও তপােন ম্ব াবলও মবর্েবরিং-এর DASNY িেিস্থাপর্া পবরচালক তপারটিয়া বল িম্বলর্, 
"নির্ বে ইসযু করার মাধ্যমম DASNY োর উচ্চ-নিো িহণকারী সহমযাগীমের সহায়ো করমে 
বপমর আর্নিে। কম খরমি, কর মুি বে বযবহার কমর, কমর্নল ইউনর্ভানসনটিমক োর নিোথীমের 
জর্য সবুজ এবং আমরা প্রাণবন্ত জীবর্যাপর্ এবং বিখার পনরমবি বেনর করার জর্য একটি খরি 
কাযনকর উপায় প্রস্তাব করা হময়মে।"  
  
কম্বর্নল ইউবর্ভাবসনটির ভাইস তপ্রবসম্বডন্ট  র েুম্বডন্ট অোে কোম্পাস লাই  রায়ার্ তলাোবডন  
িম্বলর্, "কমর্নল ইউনর্ভানসনটি নিোথীমের জর্য উন্নে আবানসক অ্নভজ্ঞো সতনষ্টর সুমযাগ সম্পমকন  
আমরা খুবই বরামানিে। র্েুর্ বাসভবর্ সহায়ক বাস্তব নভনত্তক-নিেণ কনমউনর্টি প্রোর্ করমব 
যামে নিোথীরা কমর্নল এ োমের সিলোর জর্য একটি িি নভনত্ত গমড় েুলমে পামর এবং 
ইউনর্ভানসনটিমকও আমামের স্থানয়মের লমেয এনগময় যাওয়ার সুমযাগ বেয়।"  
  
DASNY সম্পম্বকন   
1944 সামল প্রনেনষ্ঠে DASNY - ডরনমেনর অ্থনরটি অ্ব েয নর্উ ইয়কন  - নর্উ ইয়মকন র বড় 
আকামরর প্রমজক্ট বডমভলপমমন্ট অ্থনরটি। এটি নবজ্ঞার্, স্বাস্থয ও নিো প্রনেষ্ঠার্মক আনথনক এবং 
বেকসই ও স্থায়ী নর্মনামণ সহায়ো নেময় থামক যা নর্উ ইয়কন মক উন্ননে লামভ সহায়ো কমর। এটি 
বেমির কর-মুি বমের অ্র্যেম বতহত্তম ইসুযকারী যার 30 জরু্, 2019-এর মমধ্য আর্ুমানর্ক বে 
বপােন মিানলও 56.7 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার। DASNY হমলা 31 জলুাই, 2019 োনরখ পযনন্ত প্রায় 
6.9 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর 1,000 প্রকমের িাইমেও ববনি নর্মনাণ পাইপলাইমর্র একটি িলপ্রসূ 
জর্বান্ধব নর্মনাো প্রনেষ্ঠার্।  
  
কম্বর্নল ইউবর্ভাবসনটি সম্পম্বকন   
কমর্নল হমলা ববসরকানর একটি গমবষণামলূক ইউনর্ভানসনটি এবং নর্উ ইয়মকন র বেে ইউনর্ভানসনটি 
(State University of New York) এর অ্ংিীোর। নর্উ ইয়কন  বেমের বিডামরল ভূনম-অ্র্ুোর্ 
প্রনেষ্ঠার্ নহমসমব, আমামের একটি োনয়ে আমে—আইনভ লীগ (Ivy League)-এর মমধ্য অ্র্র্য যা 
আমামের বেমে জীবর্যাোর মার্ উন্নয়মর্ সাহাযয করার জর্য একটি সবনজর্ীর্ প্রবতনত্ত অ্িানধ্কার, 
জানে, সংসার।  
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