
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বিবডিংস অি এবিম্বলন্স প্রবিম্ব াবগিার প্রথম দফায় পরুস্কার বিজয়ী প্রকম্বে 18 

বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার ঘ াষণা বদম্বয়ম্বের্  
  

 উদ্ভাির্ী কম-এিিং েূর্ে-কািনর্ বর্গনমর্ বিবডিং এর র্কো এিিং বর্মনাম্বণর অগ্র াত্রা অিোহি 
রাখার জর্ে বিিীয় দফা প্রবিম্ব াবগিা শুরু হম্বয়বেল  

  
উম্বদোগটি কািনর্ বর্রম্বপক্ষ বিবডিং স্টম্বক রূপান্তর এিিং 2050 সাম্বলর মম্বযে 85 েিািংে বগ্রর্হাউস 

গোস বর্গনমর্ হ্রাস সমথনর্ কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 18 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামর 28টি প্রকমে পরুস্কার প্রদামর্র ঘ াষণা 
মদময়মের্, যা মেি মিমডিং অ্ি এমিমিন্স প্রমিমযামগিার প্রথম পমিনর অ্ন্তগনি যা স্বে-কািনর্ 
মর্গনমর্কারী মামিফ্যামমমি মিমডিংময়র র্কশা, মর্মনাণ এিিং পমরচাির্ামক স্বীকৃমি ঘদয় এিিং সমথনর্ 
কমর। 
 এই প্রমিমযামগিাটি গভর্নর কুওমমার মির্ মর্উ মডি সমথনর্ কমর, যা ঘদশটির সিমচময় আিাসী 
জিিায় ুপমরিিন র্ কাযনক্রম, যা মর্উ ইয়কন  ঘেটমক অ্থনর্ীমির মিসৃ্তি কািনর্ মর্রমপক্ষিার পমথ 
মর্ময় যায় এিিং 2050 সামির মমযয 85 শিািংশ মির্হাউস গযাস মর্গনমর্ হ্রাস কমর।  
  
"ভির্ ঘথমক ক্ষমিকর মর্গনমর্ কমামর্া আমামদর কািনর্ মর্রমপক্ষ ভমিষযমির জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন 
এিিং জিিায়ু পমরিিন মর্র প্রভাি ঘেকামি ও সিুজ অ্থননর্মিক উন্নয়র্মক উদ্দীমপি করমি মর্উ 
ইয়মকন র কাযনকর ঘকৌশমির একটি গুরুত্বপূণন অ্িংশ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মর্উ ইয়কন  ঘেট 
উমদ্দশযমূিকভামি এিিং ঘকৌশিগি কমনকামের মাযযমম জামিমক ঘর্িৃত্ব মদমে এিিং এই সি প্রমিমিমপ 
পুরস্কার প্রদার্ প্রকে আমামদর কািনর্ পদমচহ্ন হ্রাস এিিং ঘেমটর মিমভন্ন কমমউমর্টির মমযয  
মর্ম্ন-কািনর্ কাোমমার রূপান্তমরর মূি মিষয়।"  
  
"মর্উ ইয়কন  জিিায় ুপমরিিন মর্র হুমমকর মিরুমে ঘয সাহসী, কাযনকর পদমক্ষপ মর্মে মিমডিং অ্ি 
এমিমিন্স প্রমিমযামগিািার একটি উপায়", ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘহাচুল িম্বলর্। "আমামদর 
কািনর্ ফু্টমপ্রন্ট হ্রাস এিিং আমরা কম কািনর্ কাোমমা উৎসামহি করার প্রমিমযামগিা সফ্ি হময়মে 
এিিং আমরা আমামদর প্রমচষ্টার উপর মভমি কমর অ্িযাহি রাখার জর্য ঘপ্রািাম প্রসামরি করমে। 
যখর্ ঘকন্দ্রীয় সরকার জিিায়ু পমরিিন মর্র কথা িিমি িযথন হয়, িখর্ মর্উ ইয়কন  একটি 
পমরেন্ন, সিুজ ভমিষযমির জর্য আমামদর উৎসামহি কমর জামিমক ঘর্িৃত্ব মদমে।"  
  



 

 

মাচন , 2019-এ মিমডিং অ্ি এমিমিন্স প্রমিমযামগিা চািু হয় এিিং ঘেমটর মিমভন্ন প্রান্ত ঘথমক 53টি 
প্রস্তাি গৃহীি হয়। 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার-এ এই পমিনর প্রাথমমক অ্থন িরাদ্দ করা হমিও, এর 
প্রমিমক্রয়া মেি এিই শমিশািী ঘয মর্উ ইয়কন  ঘেট এর্ামজন  মরসাচন  অ্যান্ড ঘডমভিপমমন্ট অ্থমরটি 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) রাউন্ড 
ওয়ার্ মিজয়ীমদর সমথনর্ করমি একটি অ্মিমরি 8 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার ঘযাগ 
কমরমের্। পযনামিাচর্া প্রমক্রয়ার অ্িংশ মহমসমি, প্রমিটি প্রস্তামি এই প্রকে কীভামি কম কািনর্ 
কমনক্ষমিা অ্জন র্ কমর িা প্রদশনর্ করা হময়মেি, িযাপক িহমণর ক্ষমিা প্রদার্ কমর, মামিকমদর 
জর্য উচ্চির আমথনক সুমিযা এিিং ঘপশাজীিীমদর একটি স্বাস্থ্যকর ও মর্রাপদ জীির্যাপমর্র পমরমিশ 
সরিরাহ কমর। মর্িনামচি প্রকেগুমিাও র্কশা, মর্মনাণ ও খরচ মর্ময় িযাপক িথয প্রদার্ করমি যা 
মর্উ ইয়কন  ঘেমটর কম- ঘথমক কািনর্মুি ভিমর্র সিংখযা িাড়ামর্ার জর্য মিমেষণ ও ঘশয়ার করা 
যামি।  
  
অোবলবসয়া িােন র্, ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, NYSERDA, িম্বলর্, "সরকামর-ঘিসরকামর অ্িংশীদামরত্ব, 
ঘযমর্- মিমডিং অ্ি এমিমিন্স দ্বারা প্রদমশনি, ঘেট জমুড় পমরিিন র্ আর্মি সাহাযয করমে এিিং 
কািনর্মুি ভির্ ও সিুজ অ্থনর্ীমিমি মর্উ ইয়মকন র পমরিিন মর্র মূি উপাদার্। গভর্নর কুওমমা এই 
রূপান্তমরর ঘর্িৃত্ব মদমের্, যা সি ঘভািামদর স্বােন্দ্য, সাশ্রয়ীকরণ এিিং উন্নি স্বাস্থ্যগি সুমিযা 
মদময় উপকৃি করমি এিিং যা কম এিিং কািনর্মুি মিমভিং ঘেমস সরিরাহ করা হয়।"  
  
ঘেট জমুড় 28টি মিজয়ী প্রকমের একটি পূণনাঙ্গ িামিকার জর্য অ্র্ুিহ কমর মিমডিং অ্ি এমিমিন্স 
ওময়িসাইট যার মমযয রময়মে:  
  

• কোবপোল বরবজয়র্ঃ মির্টি প্রকমের জর্য 2.4 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার  
• বফঙ্গার ঘলকস: মির্টি প্রকমের জর্য 3.0 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার  
• বমড-হাডসর্ঃ দইুটি প্রকমের জর্য আর্ুমামর্ক 790,000 মামকন র্ ডিার  
• বর্উ ইয়কন  বসটি: 18টি প্রকমের জর্য 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামররও ঘিমশ  
• সাউদার্ন োয়ার: দইুটি প্রকমের জর্য 1.0 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামররও ঘিমশ  

  
আজ, মিমডিং অ্ি এমিমিন্স প্রমিমযামগিার মদ্বিীয় রাউন্ডটিও দইুটি মিভামগর অ্যীমর্ উপিভয 
িহমিমির 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিারসহ চািু হময়মে: আমিন মডজাইর্, 1 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার 
পযনন্ত পুরস্কার এিিং ঘিট মডজাইর্, 750,000 মামকন র্ ডিার পযনন্ত পুরস্কার। উপযুি প্রকেগুমির 
অ্িশযই কম- ঘথমক কািনর্মুি এর্ামজন  কমনক্ষমিার মার্দে পরূণ করমি হমি এিিং সহমজই 
প্রমিরূপমযাগয, িাভজর্ক, আরামদায়ক হমি পামর এিিং েয়টি ইমিকমিক মিমর্ময়াগকারী 
মামিকার্াযীর্ মর্উ ইয়কন  ঘেট ইউটিমিটি ঘকাম্পামর্র ভূখমের একটিমি অ্িমস্থ্ি হমি 
হমি। প্রস্তািগুমি এমপ্রি 2020 এর মমযয গৃহীি হমি, পুরস্কারগুমি 2020 সামির শুরুমি প্রকামশি 
হমি িমি আশা করা হয়।  
  
মিমডিং অ্ি এমিমিন্স প্রমিমযামগিা NYSERDA দ্বারা পমরচামিি, যার মমযয রময়মে আমমমরকার্সহ 
অ্িংশীদারমদর সমঙ্গ মডজাইর্, মরময়ি এমেট এিিং সাসমটইমর্মিমিটি ঘসক্টমরর মিমশষজ্ঞমদর ক্রস-

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence/Winners
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000000WH8uAAAT


 

 

ঘসকশর্ মর্ময় গঠিি একটি উপমদষ্টা কাউমন্সমির সহায়িায় ইর্মেটিউট অ্ি আমকন মটক্ট মর্উ ইয়কন  
ঘেট (Institute of Architects New York State), ASHRAE এিিং মর্উ ইয়কন  এর মরময়ি 
এমেট ঘিাডন  (Real Estate Board of New York) িার যরমর্র একমাত্র প্রমিমযামগিা, পরুসৃ্কি 
প্রকেগুমিা একটি িযাপক িথয সিংিমহর প্রমচষ্টার অ্িংশ হময় ওমে যা কীভামি খরচ-কাযনকরভামি 
মিিরণ করমি সাহাযয করমি উচ্চির পারফ্মমনিং ভির্ যা একটি কািনর্-মর্রমপক্ষ ভমিষযি একটি 
অ্পমরহাযন মিমডিং ব্লক মহমসমি কাজ করমি এিিং মামি পমরিার ভির্ র্কশা এিিং মর্মনামণর 
অ্মিম।  
  
FAIA, বর্িনাহী পবরচালক, বিবডিং এর্াবজন  এিম্বচঞ্জ (Building Energy Exchange, BE-Ex) -এর 
বরচাডন  ইয়ার্বস িম্বলর্,, "মিমডিং অ্ি এমিমিন্স প্রমিমযামগিা খুি কম কািনর্ মিমডিং এর 
ঘর্িৃস্থ্ার্ীয় উদাহরণ উদ্দীমপি করার একটি র্াটকীয় অ্ঙ্গীকার। BE-Ex আমামদর NYC অ্ি 
এমিমিন্স ঘসন্টামর একটি প্রদশনর্ীমি এই অ্র্ুমপ্ররণামিূক উচ্চ পারফ্রমযান্স প্রকেগুমি প্রদশনর্ কমর 
এিিং িামদর উদ্ভাির্ী সমাযামর্র উপর মভমি কমর মশক্ষামূিক ঘপ্রািাম প্রদার্ কমর, প্রমিটি মিমডিং 
মসোন্ত িহণকারীমক আত্মমিশ্বাস প্রদার্ কমর এিিং কীভামি কাজ করমি হয় ও কীভামি মর্উ ইয়কন  
ঘেটমক কািনর্ মর্রমপক্ষিার মদমক যাওয়ার পমথ চামিি করমি সহায়িা কমর িা জামর্র্।"  
  
PE, LEED AP BD + C, গভার্নম্বমন্ট অোম্বফয়াসন ঘচয়ার, ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন -ASHRAE ঘেন্ডর্ হল 
িম্বলর্, "এই প্রমিমযামগিায় সমথনর্ করাএিিং এই িাজামর পদাপনর্ শুরু করমি সাহাযয করা খুিই 
ঘরামাঞ্চকর। এখামর্ ঘয প্রকেগুমি িুমি যরা হময়মে িা সমিযকার অ্মথনই িহু পমরিার ভির্ 
মর্মনামণ পরিিী প্রজন্ম এিিং অ্র্যমদর অ্র্ুসরণ করার জর্য একটি ঘটমমেট মহমসমি কাজ করমি। 
এই প্রকেগুমি ঘদখার সময় সিমচময় গুরুত্বপূণন মিষয় হমে ঘয িারা মকেু িমহরাগি প্রযুমি িযিহার 
কমর র্া, মকন্তু মিদযমার্ প্রযুমি এিিং ঘকৌশিগুমিা সামমিকভামি প্রময়াগ করা হয়।"  
  
AIA, 2019 AIA বর্উ ইয়কন  ঘস্টে ঘপ্রবসম্বডন্ট মাকন  বভর্ম্বসন্ট ক্রস িম্বলর্, "স্থ্পমি িুঝমি পামরর্ 
কীভামি ভির্ জিিায় ুপমরিিন মর্ অ্িদার্ রামখ এিিং মর্মনাণ পমরমিমশর মমযয আমামদর জামির 
কািনর্ ফু্টমপ্রন্ট হ্রাস করমি একটি গুরুত্বপূণন ভূমমকা পাির্ কমর। AIA মর্উ ইয়কন  ঘেট একটি 
পাথনকয তিমর র্কশা উৎকষন অ্জন র্ করার জর্য মিমডিং অ্ি এমিমিন্স প্রমিমযামগিার মাযযমম স্থ্পমি 
এিিং ঘডমভিপারমদর একত্র করার গুরুত্ব প্রচার করমি উৎসামহি হয়। মিজীমদর সিাইমক অ্মভর্ন্দ্র্ 
— আমরা ফ্িাফ্ি ঘদখমি অ্মপক্ষায় আমে।"  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র বরম্বয়ল এম্বস্টে ঘিাডন  (Real Estate Board of New York)-এর পবলবস অোন্ড 
প্ল্োবর্িং-এর ভাইস ঘপ্রবসম্বডন্ট জোকাবর ঘস্টইর্িাগন িম্বলর্, "মিমডিংস অ্ি এমিমিন্স ভির্গুমির 
এই প্রথম দফ্ায় ঘয সি প্রকমের পুরস্কার ঘদওয়া হমে, ঘসখামর্ এমর্ শমিশািী গ্রুপ ঘদমখ আমম 
ভীষণ খুমশ। ঘসই সাশ্রয়ী মূমিযর র্কশা ও মর্মনাণ কাজ সম্পন্ন করা ঘযমি পামর এিিং পাশাপামশ 
যমদও এটির অ্মযিাসীমদর জর্য উন্নি পণয/ঘসিা সরিরাহ করা সমেও এটি মর্মনািামদর জর্য 
িাভজর্ক হওয়ায় র্গরীমি জ্বািামর্ র্ীমি এিিং মিকামশর যারািামহক অ্িগমির পমক্ষ গুরুত্বপূণন।"  
  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence/Advisory-Council


 

 

এই ঘপ্রািামমর জর্য অ্থনায়র্ হমে ঘেমটর 10 িেমরর অ্িংশ, 5.3 মিমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর মির্ 
এর্ামজন  ফ্ান্ড এিিং NYSERDA-এর অ্িংশ হমে র্িুর্ মর্মনাণ ও অ্মে োড়ামর্ার প্রকমে 50 
মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ঘিমশ মিমর্ময়াগ যার মমযয িাজার দর এিিং কম-মাঝামরসহ  
মামি-ফ্যামমমি মিমডিং ঘসক্টমর ইর্কাম। এই প্রমিমযামগিা এিিং এর মাযযমম পাওয়া অ্থনায়র্ 
সম্পমকন  এখামর্ আমরা িথয পাওয়া যামি।  
  
কািনর্ বর্উট্রাল ভির্  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার মির্ মর্উ চুমির মমযয মর্উ ইয়মকন র পুমরা মিমডিং েকমক কািনর্ 
মর্রমপক্ষিায় রূপান্তমরি করমি একটি জািীয় ঘর্িৃত্বমূিক িক্ষয অ্ন্তভুন ি রময়মে। মর্উ ইয়কন  ঘেমট 
মির্হাউস গযাস মর্গনমমর্র সিমচময় উমেখমযাগয উৎস হমিা ভির্। মিমডিং এিিং অ্র্সাইট ঘোমরজ, 
মরমর্উময়িি, ইমিকমিক যার্িাহর্ চামজন িং সরঞ্জামসহ এর্ামজন  মিষয়ক দক্ষিা উন্নি করার মাযযমম 
ঘেট িার কািনর্ দষূণ হ্রাস করমি এিিং এ ঘেমটর উচ্চামভিাষী িক্ষয অ্জন র্ কমর উপর-সাইট 
এর্ামজন  185 TBtu দ্বারা 2025 সামির মমযয খরচ হ্রাস করমি, যা 1.8 মমমিয়র্ িামড়র মিদযুৎ 
সরিরামহর সমিুিয। এর্ামজন  ইমফ্মসময়মন্স অ্যাকাউন্টস ঘেট জমুড় মির্ এর্ামজন  কমনসিংস্থ্ামর্র 75% 
এিিং কািনর্ দষূণ কমামি ঘেমটর উচ্চামভিাষী পমরকের্ার ফ্মি সামামজক ও পমরমিশগি সুমিযা 
অ্মিমরি 1.8 মিমিয়র্ মামকন র্ ডিার হমি।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বের বগ্রর্ বর্উ বডল  
গভর্নর কুওমমার মির্ মর্উ মডি জামির জর্য আিহাওয়া ও পমরমিশ-িান্ধি এর্ামজন র ঘক্ষমত্র 
সিমচময় গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ যা 2040 সাি র্াগাদ অ্র্যার্য ঘযমকামর্া ঘেমটর িুির্ায় অ্থননর্মিক 
সকি ঘক্ষমত্র কািনমর্র িযিহারমক কমমময় শরূ্য কািনর্ মর্িঃসরণ মিদযুৎ ঘক্ষত্র প্রমিষ্ঠার িক্ষয মর্যনারণ 
কমরমে। এটি পমরেন্ন এর্ামজন  খামি মর্উ ইয়মকন র অ্ভূিপূিন উন্নয়র্সহ ঘেটজমুড় 46টি িৃহৎ 
পমরসমরর র্িায়র্মযাগয প্রকমে 2.9 মিমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর মিমর্ময়াগ, মর্উ ইয়মকন র পমরেন্ন 
এর্ামজন ৎ খামি সৃষ্ট 150,000 এর ঘিমশ কমনসিংস্থ্ার্, যা 2024 সামির মমযয অ্ফ্মশার িায়ু ঘথমক 
প্রায় 1,700 ঘমগাওয়াট উৎপাদমর্ প্রমিশ্রুমিিে এিিং িণ্টর্মযাগয ঘসৌর খামি 2012 সাি ঘথমক 
শিকরা 1,700 প্রিৃমের মভমির উপর প্রমিমষ্ঠি।  
  
সম্প্রমি পাশ হওয়া িাইমমট মিডারমশপ অ্যান্ড কমমউমর্টি ঘপ্রামটকশর্ অ্যাক্ট (Climate Leadership 
and Community Protection Act, CLCPA) মির্ মর্উ মডিমক আমদশ কমর জািীয় ঘর্িৃত্বস্থ্ার্ীয় 
মির্ এর্ামজন  উৎপাদমর্র িক্ষয অ্জন মর্: 2035 সাি র্াগাদ উপকূিীয় িায়ু ঘথমক র্য় মগগাওয়াট, 
2025 সাি র্াগাদ মিসৃ্তি ঘসািার ঘথমক েয় মগগাওয়াট এিিং 2030 সাি র্াগাদ এর্ামজন  সঞ্চয় 
ঘথমক মির্ মগগাওয়াট এিিং মির্ এর্ামজন র এই পমরিিন মর্র পাশাপামশ কমনসিংস্থ্ার্ও সৃমষ্ট হমি যা 
অ্থনর্ীমিমক সমৃে করমি। এোড়াও CLCPA মর্উ ইয়কন  ঘেমটর এমজমন্স ও কিৃন পক্ষমক মির্হাউস 
গযাস মর্গনমর্মক 1990 এর ঘিমভিসমূহ ঘথমক 2050 সামির মমযয 85 শিািংশ কমমময় আর্মি এিিং 
অ্িমহমিি কমমউমর্টিসমূমহর সুমিযামথন 40 শিািংশ পমরেন্ন মিদযুৎ এিিং মিদযুৎ সাশ্রয়ী মরমসাসনসমূহ 
মিমর্ময়ামগর িমক্ষয কাজ করার পমরকের্া প্রণয়মর্র িমক্ষয ঘেকমহাডারমদর সামথ ঘযৌথভামি কাজ 
করার মর্মদনশর্া ঘদয়।  
  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence
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