
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কািনর্ বর্গনমর্ কমাম্বর্ার প্রযুবিগুবলম্বক সহায়তা করম্বত 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলাম্বরর বর্উ ইয়কন  জলিাযু় অগ্রগবত কমনসূচীর কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
অথননর্বতক পরু্রুদ্ধার উম্ব্োগ পবরচ্ছন্ন এিং েবি-্ক্ষ সমাধার্ সহ জলিাযু় প্রযুবি 

অগ্রসর কম্বর এমর্ স্টার্ন আপগুবলম্বক সমথনর্ কম্বর  
  

জলিাযু় ঘর্তৃত্ব ও কবমউবর্টি সুরক্ষা আইম্বর্র অধীম্বর্ গভর্নর কুওম্বমার ঘ্ম্বের ঘর্তৃস্থার্ীয় 
পবরচ্ছন্ন েবি ও জলিাযু় লক্ষেম্বক সহায়তা কম্বর  

  
গভর্নর আনু্ড্র এম. কুওমমো আজ 10 মমমিয়র্ মোমকন র্ ডিোমরর মর্উ ইয়কন  জিবোয়ু অগ্রগমি কমনসচূী 
(New York Climate Progress Program) ঘ োষণো কমরমের্ যো রোমজের পমরচ্ছন্ন শমির 
অর্নর্ীমিমক শমিশোিী করমব। কমনসচূীটি স্বল্প-কোবনর্ পণে এবং পমরমষবো তিমর কমর ঘয স্টোর্ন আপগুমি 
িোমের সহোয়িোর জর্ে মিূধর্ মবমর্ময়োগ প্রেোর্ করমব, যোমি িোরো বোজোমর স্বল্প-কোবনর্যুি পণে 
ঘেি করো অবেোহি রোখমি পোমর। এই ঘ োষণোটি গভর্নর কুওমমোর ঘেমশর ঘর্িৃস্থোর্ীয় জিবোয়ু এবং 
পমরচ্ছন্ন শমির এমজন্ডোমক সমর্নর্ কমর, যোর মমধে আমে 2050 সোমির মমধে গ্রীর্হোউস গেোস 
মর্গনমর্ 85 শিোংশ হ্রোস করো, ঘযমর্ জিবোয়ু ঘর্িৃত্ব এবং কমমউমর্টি ঘপ্রোমর্কশর্ অেোমে (Climate 
Leadership and Community Protection Act) উমেখ করো হময়মে।  
  
"একটি সবুজির ভমবষেৎ একটি উজ্জ্বি ভমবষেৎ, এবং মর্উ ইয়কন  আমোমের পমরমবশ রক্ষোর পমর্ 
অগ্রসর হওয়োয় ঘর্িৃত্ব মেমচ্ছ, র্িুর্ কমনসংস্থোর্ সৃমি করোর এবং আমোমের অর্নর্ীমিমক শমিশোিী 
করোর সোমর্ সোমর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মর্উ ইয়কন  জিবোয়ু অগ্রগমি ঘপ্রোগ্রোম আমোমের 
উদ্ভোবর্ী স্টোর্ন আপগুমিমক সহোয়িো করমি সোহোযে করমব যোরো পমরচ্ছন্ন, স্বল্প-কোবনর্ পণে এবং 
পমরমষবোর মোধেমম র্িুর্ অর্ননর্মিক মিয়োকিোপ উৎপোের্ করমে। এই সংস্থোগুমির তিমর করো 
প্রযুমি আমোমের জিবোয়ু পমরবিন মর্র মবরুমে িডোই করমি সোহোযে করমব এবং মর্উ ইয়কন বোসীমের 
জীমবকোগুমি সমর্নর্ করমব যখর্ আমরো রোজে জমুড সম্প্রেোয়গুমিমক আমরো মস্থমিস্থোপক করোর জর্ে 
কোজ করমে।"  
   
10 মমমিয়র্ মোমকন র্ ডিোমরর জিবোয় ুঅগ্রগমি কমনসূচী জিবোয়ু প্রযুমির উপর মমর্োমযোগ প্রেোর্ কমর 
এমর্ প্রোর্মমক-পযনোময়র স্টোর্ন আপ ঘকোম্পোমর্গুমিোর জর্ে উন্মুি, যোরো বেমিগি মূিধর্ বোবে 25 
মমমিয়র্ মোমকন র্ ডিোমরর কম আয় কমরমে, যোমের বোমষনক 10 মমমিয়র্ মোমকন র্ ডিোমরর কম আয়, 
এবং মর্উ ইয়কন  ঘস্টমর্র অন্তি একজর্ কমনচোরী সহ 50 জমর্রও কম কমী আমে। আমবের্কোরীমের 



 

 

অবশেই বোজোমর এমর্ একটি পণে র্োকমি হমব যো জিবোয়ু ঘর্িৃত্ব এবং কমমউমর্টি সুরক্ষো আইমর্র 
িমক্ষের সোমর্ সোমঞ্জসেপণূন হমব এবং মর্ম্নমিমখি ঘয ঘকোর্ একটি প্রেশনর্ করমি হমব:  
  

• মর্উ ইয়কন  ঘস্টর্ মভমিক সরবরোহ শৃঙ্খমির অংশীেোর, মবমিিো, মবমর্ময়োগকোরী বো ঘসবো 
প্রেোর্কোরী;  

• মর্উ ইয়কন  ঘস্টর্ মভমিক গমবষণো, উন্নয়র্, মর্মনোণ বো মবিয় মিয়োকিোপ; বো  
• মর্উ ইয়কন  ঘস্টমর্র মমধে গ্রোহকমের একটি বিন মোর্ বো ভমবষেৎ বোজোর।  

  
বর্উ ইয়কন  রাজে েবি গম্বিষণা ও উন্নয়র্ কতৃন পক্ষ (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া 
ঘডাম্বরর্ এম. হোবরস িম্বলর্, "এই িহমবি মর্উ ইয়কন  রোমজে জিবোয়ু এবং পমরচ্ছন্ন জ্বোিোর্ী পণে 
আর্মি আগ্রহী মকেু প্রমিভোবোর্ উদ্ভোবমকর জর্ে একটি অর্ু র্ক হমব যো গভর্নর কুওমমোর 
অর্নর্ীমি-বেোপী কোবনর্ মর্রমপক্ষিোর স্বপ্ন উপিব্ধ করমি সোহোযে করমব। এটি এই উদ্ভোবর্ী 
ঘকোম্পোমর্গুমিোমক বোমণমজেক মোইিফিমক ঘপ ৌঁেোমি সক্ষম করমব যো সফিভোমব স্বল্প-কোবনর্ পণে 
অগ্রসর করমি, আমরো মূিধর্ ঘজোগোড করমি, এবং সকি মর্উ ইয়কন বোসীমের জর্ে সমোধোর্ ঘেি 
করমি সোহোযে করমব, যোমি িোরো ঘসগুমি বেবহোর করমি সক্ষম হমবর্ যখর্ আমরো আমোমের 
সমিমিি কোবনর্ পেমচহ্ন সংকুমচি কমর এবং রোজে জমুড মস্থমিশীিিো বৃমে কমর।"  
  
আমবের্ পত্র 6 জোর্ুয়োমর, 2021 িোমরমখ প্রমেয় এবং প্রমি প্রকমল্প 500,000 মোমকন র্ ডিোর পযনন্ত 
িহমবি পোওয়ো যোমব। NY গ্রীর্ বেোংক (NY Green Bank) এই ঘপ্রোগ্রোমমর অধীমর্ জোমর করো 
িহমবমির ঘসবো প্রেোমর্র জর্ে NYSERDA এর ঘর্কমর্োিমজ রু্ মোমকন র্ টিমমর সোমর্ সহমযোমগিোয় 
কোজ করমব। এখোমর্ আমবের্ পত্র জমো ঘেওয়ো যোমব।  
  
জিবোয়ু প্রযমুি সংস্থোগুমি হোডন ওয়েোর, সফর্ওয়েোর, প্রযুমি-সমিয় ঘসবো, উপোি মবমেষণ, 
এবং/অর্বো অমভর্ব প্রমিয়ো যো শমির খরচ হ্রোস কমর, সংস্থোমর্র েক্ষিো, এবং/বো মগ্রর্হোউজ 
গেোস মর্গনমণ হ্রোস কমর উদ্ভোবর্ ঘেি কমর মডকোবনর্োইমজশর্ সমর্নর্ করোর জর্ে। এই কমনসূমচর 
মোধেমম পরবিী প্রজমন্মর জিবোয়ু প্রযমুি সংস্থোগুমির অর্নোয়র্ স্থোর্ীয় অর্নর্ীমিমক উৎসোমহি করমব, 
কমনসংস্থোর্ সৃমি করমব এবং মর্উ ইয়মকন র িমবধনমোর্ সবুজ অর্নর্ীমির অংশ মহমসমব পমরচ্ছন্ন 
জ্বোিোর্ী পণে তিমর করমব।  
  
ঘসম্বর্র্র র্ড কাবমর্বি িম্বলর্, "আজমকর ঘ োষণো পুর্রোয় মর্মিি কমরমে ঘয মর্উ ইয়কন  একটি 
িমবধনমোর্, পমরচ্ছন্ন জ্বোিোর্ী অর্নর্ীমির প্রর্ম স্তমর র্োকোর অঙ্গীকোর কমরমে, এবং আমম গভর্নর 
কুওমমোর প্রশংসো করমে িোর স্থোয়ী সমর্নর্ এবং ঘর্িৃমত্বর জর্ে। আমোমের বেবসোগুমি মকেু 
ঘর্িৃস্থোর্ীয় উদ্ভোবর্ উন্নয়র্ করমে এবং আমোমের বোমসন্দোরো িোর সুমবধো িোভ করমে। এই 
কমনসূচীর সমর্নর্ িোমের যুগোন্তকোরী প্রমচিোমক উজ্জীমবি করোর জর্ে অমর্কখোমর্ সোহোযে করমব।"  
  
অোম্বসেবল ঘমোর বস্টভ অোঙ্গলব্রাইর্ িম্বলর্, "এই ঘরোমোঞ্চকর র্িুর্ উমেেোগ কোবনর্ মিু 
ভমবষেমির জর্ে পমরষ্কোর মর্উ ইয়কন  ঘস্টমর্র কমনসংস্থোর্ সমৃি করমি সোহোযে করমব। যখর্ আমরো 

https://greenbank.ny.gov/
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000000szmSd


 

 

গ্রীর্হোউস গেোস মর্গনমর্ কমোমি কোজ করমে, আমোমের অবশেই কোজ করমি হমব যোমি মর্উ ইয়কন  
ঘস্টমর্র বোমসন্দোরো ভমবষেমি সবুজ অর্নর্ীমিমি ভোমিো ঘবিমর্র চোকমর এবং বোজোমর প্রমবশোমধকোর 
পোয়, িো মর্মিি করমি।"  
  
মর্উ ইয়কন  গমবষণো, উন্নয়র্ এবং বোমণমজেকীকরমণ মবমর্ময়োগমক অগ্রোমধকোর ঘেয় স্টোর্ন আপগুমিোমক 
সহোয়িো প্রেোমর্র জর্ে যো অর্নর্ীমিবেোপী কোবনর্ মর্রমপক্ষিোর জর্ে ঘস্টমর্র িক্ষে পূরমণর জর্ে 
প্রময়োজর্ীয় মির্ প্রযুমি উদ্ভোবর্মক ত্বরোমিি কমর। NYSERDA এর ঘর্কমর্োিমজ রু্ মোমকন র্ েমির 
রোজেবেোপী েয়টি ইর্মকউমবর্র, উমেেোিোমের সহোয়িো, মর্মনোণ ঘেি-আপ করোর প্রমশক্ষণ এবং 
এমিিোমরর্রসমূহমহর অর্নোয়র্ কমর, এবং প্রোর্মমক পযনোময়র উদ্ভোবর্ী সংস্থোগুমির জর্ে সরোসমর 
অর্নোয়মর্র সুমযোগ প্রেোর্ কমর। এই ঘপ্রোগ্রোমমর মোধেমম ঘস্টর্ 2009 সোি ঘর্মক 28 মমমিয়র্ মোমকন র্ 
ডিোমররও ঘবমশ মবমর্ময়োগ কমরমে, প্রোয় 280টি সংস্থোমক সমর্নর্ কমরমে এবং 1,138টিরও ঘবমশ 
কমনসংস্থোর্ সৃমি কমরমে। 670 মমমিয়র্ মোমকন র্ ডিোমররও ঘবমশ বেমিগি মবমর্ময়োগ এবং 200 
মমমিয়র্ মোমকন র্ ডিোর প্রকল্প অর্ন মূিধর্ তিমর করো হময়মে যো 440টিরও ঘবমশ র্িুর্ এবং উন্নি 
মির্ এর্োমজন  পণে বোজোমর আর্মি সহোয়িো কমরমে, যোর মমধে রময়মে LED িোইটিং মসমস্টম, বোমডর 
যন্ত্রপোমি, েী নস্থোয়ী বেোর্োমর, এবং আমরো কোযনকর মহটিং-অেোন্ড-কুমিং মসমস্টম।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বর্র ঘ্ম্বের-ঘর্তৃস্থার্ীয় জলিাযু় পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমোর জোিীয়-ঘর্িৃস্থোর্ীয় জিবোয়ু পমরকল্পর্োটি জোমির সবমচময় আগ্রোসী জিবোয়ু এবং 
পমরচ্ছন্ন শমির উমেেোগ, যো COVID-19 মহোমোমর ঘর্মক আমরোগে িোভ করোর পোশোপোমশ সুমবর্েস্ত 
এবং সঠিকভোমব পমরচ্ছন্ন শমিমি পমরবিন মর্র আহ্বোর্ জোর্োয় যো কমনসংস্থোর্ সৃমি কমর এবং একটি 
সবুজ অর্নর্ীমি পমরচোির্ো অবেোহি রোখমব। জিবোয়ু ঘর্িৃত্ব ও সম্প্রেোয় সুরক্ষো আইমর্র মোধেমম 
আইমর্ অন্তভুন ি, মর্উ ইয়কন  2040 সোমির মমধে শরূ্ে-মর্গনমর্ মবেেুৎ খোমি িোর বোধেিোমূিক িক্ষে 
অজন মর্র পমর্, 2030 সোমির মমধে 70 শিোংশ পুর্র্নবীকরণমযোগে শমি উৎপোের্সহ এবং 
অর্নর্ীমিমি মবসৃ্তি কোবনর্ মর্রমপক্ষিো অজন মর্র পমর্। এটি পমরচ্ছন্ন শমি খোমি মর্উ ইয়মকন র 
অভূিপূবন উন্নয়র্সহ ঘস্টর্ জমুড 67 টি বৃহৎ পমরসমরর র্বোয়র্মযোগে প্রকমল্প 3.9 মবমিয়র্ মোমকন র্ 
ডিোমরর মবমর্ময়োমগর উপর গমড িুিমে, মর্উ ইয়মকন র পমরচ্ছন্ন শমি খোমি সৃি 150,000 এর ঘবমশ 
কমনসংস্থোর্, যো 2035 সোমির মমধে অফমশোর বোয়ু ঘর্মক প্রোয় 9,000 ঘমগোওয়োর্ উৎপোেমর্র 
প্রমিশ্রুমি এবং বণ্টর্মযোগে ঘস র খোমি 2011 সোি ঘর্মক শিকরো 1,800 শিোংশ প্রবৃমের মভমির 
উপর প্রমিমিি। গভর্নর কুওমমোর ঘর্িৃমত্ব, মর্উ ইয়কন  এই অগ্রগমির উপর মভমি কমর গমড িুিমব 
এবং 2050 সোমির মমধে 1990 সোমির িুির্োয় গ্রীর্হোউস গেোমসর মর্গনমর্ 85 শিোংশ হ্রোস করমব 
এবং পমরচ্ছন্ন শমি মবমর্ময়োমগর 40 শিোংশ সুমবধো বমঞ্চি সম্প্রেোয়গুমিমি যোমব, এবং 2025 সোমির 
মমধে শমির খরচ 185 TBtus কমোমর্োর জর্ে রোমজের িক্ষেমোত্রোর মেমক এমগময় যোমব।  
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