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গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াচু ল বর্উ ইয়কন বিটি আিাির্ িংরক্ষণ এিং উন্নয়র্ বিভাম্বগর িাম্বি একটি
চু ক্তি হ াষণা কম্বরম্বের্ যা 24 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর পাইলি প্রবিষ্ঠা কম্বরম্বের্
িাশ্রয়়ী িূম্বলের আিাির্গুবলম্বক কাির্-িু
ন
ি করার জর্ে

পাইলি হপ্রাগ্রাম্বির বিবর্ম্বয়াগ িাশ্রয়়ী িূম্বলের আিািম্বর্র প্রায় 1,200টি িিিাম্বির
ইউবর্ম্বির আপম্বগ্রড িিির্ন করম্বি এিং 3,000টি বর্ম্ন-হিম্বক-িধ্েি আম্বয়র িাবিন্দাম্বের
উপকার করম্বি িম্বল প্রিোবেি
িাশ্রয়়ী িূম্বলের আিািম্বর্র বিেুেবিকরম্বণর িাধ্েম্বি বর্গির্
ন হ্রািম্বক ত্বরাবিি করার
জর্ে উদ্ভাির়্ী পাইলি অিায়র্ম্বক
ন
িিৃণ কম্বর
2050 িাম্বলর িম্বধ্ে বগ্রর্ াউি গোি বর্গির্
ন 85 েিাংে কিাম্বর্ার জর্ে রাম্বজের জাি়ীয়

হর্িৃ ত্বাধ়্ীর্ লক্ষেম্বক িিির্ন কম্বর

গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উইয়ক্ন হেট এর্ার্জন থরসাচন অ্যান্ড হেভভলপভেন্ট অ্ভিাথরটট (New
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) এবং থর্উ ইয়ক্ন থসটট
থেপাটনভেন্ট অ্ফ াউর্জং থিজারভভশর্ অ্যান্ড হেভভলপভেভন্টর (New York City Department
of Housing Preservation and Development, HPD) েভযয 24 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলাভরর এক্টট
পাইলট ক্েসূন থচভে অ্ংশীদার ওয়ার জর্য এক্টট চুর্ি হ াষণা ক্ভরভের্। উপরন্তু, পাইলট এক্টট
েসৃণ অ্িায়র্
ন
ির্িয়া তেথর ক্রভব, যার দ্বারা সাশ্রয়ী েূভলযর আবাসভর্র োথলক্রা অ্থেথরি
িশাসথর্ক্ ক্াজ োডাই থর্উইয়ক্ন হেট এর্ার্জন থরসাচন অ্যান্ড হেভভলপভেন্ট অ্ভিাথরটট িভণাদর্া
অ্যাভেস ক্রভে পারভবর্। জলবায়়ু হর্েৃত্ব এবং ক্থেউথর্টট স়ুরক্ষা আইভর্ (Climate Leadership
and Community Protection Act) হযের্ বথণে,
ন হিাগ্রােটট 2050 সাভলর েভযয থগ্রর্ াউস গযাস
থর্গের্
ন 85 শোংশ ক্থেভয় আর্ার রাভজযর জােীয় হর্েৃভত্বর লক্ষযভক্ সেির্ন ক্ভর।
"জলবায়়ু সংক্ট এক্টট তবথিক্ সেসযা যা এক্টট থবিবযাপী িথের্িয়ার দাথব ক্ভর, এবং এজর্যই
এটট এে গুরুত্বপূণ নহয থর্উ ইয়ক্ন হেট এবং থর্উ ইয়ক্ন থসটট োভদর সংস্থার্গুথল এক্র্িে ক্ভর
এবং ক্াবর্ন থর্গের্
ন ক্োভে এক্ সাভি ক্াজ ক্ভর," গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "NYSERDA এবং
াউর্জং থিজাভভনশর্ অ্যান্ড হেভভলপভেভন্টর েভযয এই র্েু র্ অ্ংশীদাথরত্ব থর্উ ইয়ক্ন থসটটর
সাশ্রয়ী েূভলযর আবাসর্ উন্নয়ভর্র জর্য ে থবল অ্যাভেস ক্রা এবং পথরচ্ছন্ন শর্ি বযব াভরর জর্য
োভদর ভবর্গুথলর প়ুর্থর্েন াণ
ন ক্রা স জ ক্ভর েু লভব। এই জােীয় অ্ংশীদাথরত্ব আোভদরভক্
রাভজযর উচ্চাক্াংথি জলবায়়ুর লক্ষয অ্জনভর্র ক্াোক্াথে থর্ভয় যাভচ্ছ যির্ আেরা আোভদর
তদর্র্ির্ ক্েসূন চী এবং জীবভর্ পথরচ্ছন্ন শর্িভক্ অ্ন্তভুি
ন ক্রার জর্য র্েু র্ এবং উদ্ভাবর্ী উপায়
ি়ুুঁজভে িাথক্।"

"আোভদর প়ুর্রুদ্ধার অ্বশযই সব়ুজ প়ুর্রুদ্ধার ভে ভব, ক্ারণ জলবায়়ু পথরবেনর্ হক্ার্ দূভরর
সংক্ট র্য় - এটট ইথেেভযয এিাভর্ রভয়ভে," িম্বলম্বের্ হিয়র বিল বড ব্লাবিও। "এই অ্ংশীদাথরত্ব
আোভদর সাশ্রয়ী েূভলযর আবাসর্ভক্ ক্াবর্ন ে়ুি ক্রভে এবং আোভদর পথরচ্ছর্ শর্ির লক্ষয
পূরভণ স ায়ো ক্রভব। এই গুরুের থবষভয় গভর্ভরর
ন
অ্ংশীদাথরভত্বর জর্য আথে ক্ৃেজ্ঞ।"
এক্টট সেভ াো স্মারভক্র োযযভে, NYSERDA এবং HPD স ভযাথগো ক্রভে িদশর্ন ক্রভে
হয থর্উ ইয়ভক্নর থর্য়থিে, ব ু ে়ুিী সাশ্রয়ী েূভলযর আবাসর্গুথলর থবদ়ুযোয়ভর্র আপভগ্রেগুথল
ক্াযক্রভাভব
ন
অ্ন্তভুি
ন ক্রা হযভে পাভর যির্ থবর্ডংভয়র োথলক্রা োভদর ভবভর্র জর্য
পথরচ্ছন্ন এবং প়ুর্র্বীক্রণভযাগয
ন
শর্ির জর্য অ্িায়র্
ন
চায়। পাইলটটট থবদযোর্ HPD-থর্য়থিে
ভবর্গুথলভক্ থবদ়ুযোথয়ে ক্রার এবং অ্র্যার্য উন্নথে হযের্ থবর্ডং এর্ভভলপ এবং গরে জল
থবেরণ, যা থবদ়ুযভের িরচ ক্োয় এবং বাথসিাভদর স্বাস্থয ও স়ুরক্ষার ফলাফল উন্নে ক্ভর,
হসগুথলর িেবযোর্
ন
িরচ পূরভণর বযবযাভর্র হেটাভর্ার অ্িায়র্
ন
িদার্ ক্রভব। এই যরভর্র
ক্াভজর েভযয িাক্ভব জীবাশ্ম-জ্বালাথর্ থভথিক্ োপ এবং থশেলীক্রণ হিভক্ অ্েযন্ত দক্ষ থ ট
পাম্প িয়ুর্িভে রূপান্তর, যার ফভল শর্ি দক্ষো বৃর্দ্ধ পাভব, থগ্রর্ াউস গযাস থর্গের্
ন হ্রাস
পাভব এবং উচ্চের অ্ভযন্তরীণ পথরভবশগে গুণোর্ িদার্ ক্রভব।
NYSERDA-এর হপ্রবিম্বডন্ট এিং প্রধ্ার্ বর্িান ়ী আবধ্কাবরক হডাবরর্ এি। োবরি
িম্বলম্বের্, "এই অ্ংশীদাথরভত্বর োযযভে, আেরা সাশ্রয়ী েূভলযর আবাসর্ভক্ থবদ়ুযোথয়ে ক্রার
জর্য এক্টট সরলীক্ৃে ির্িয়া িদশর্ন ক্রব, রাজযবযাপী থর্গের্
ন ক্োভে িথেথলথপভযাগয র্েু র্
হরভরাথফট পদ্ধথের উন্নয়র্ ক্রার সাভি সাভি। এই অ্িায়র্
ন
রাভজযর থবদযোর্ থবর্ডং েক্ভক্
ক্াবর্ন ে়ুি ক্রার জর্য আোভদর চলোর্ িভচষ্টাভক্ সেির্ন ক্রভব এবং এক্টট পথরচ্ছন্ন শর্ির
অ্ির্ীথেভে
ন
র্যায়সঙ্গে রূপান্তর থর্র্িে ক্রভব যা সেস্ত বাথসিাভদর শর্ি দক্ষো এবং
থবদ়ুযোয়ভর্র স়ুদূরিসারী স়ুথবযা িদার্ ক্রভব।"
HPD কবিের্ার লুইি কোরল িম্বলর্, "এই পাইলট হিাগ্রােটট টিক্ হসই যরভর্র সা সী
পদভক্ষপ যার ক্ল্পর্া ক্রা ভয়থেল যির্ হেয়র থে ব্লাথসও 2019 সাভল োর থগ্রর্ থর্উ থেল
(Green New Deal) হ াষণা ক্ভরথেভলর্, থগ্রর্ াউস গযাস থর্গের্
ন 80% ক্োভর্ার লক্ষয থর্যারণ
ন
ক্ভর এবং 2050 সাভলর েভযয ক্াবর্ন থর্রভপক্ষোর িথেশ্রুথে থদভয়। হসই লক্ষয পূরভণর এক্টট
উভেিভযাগয অ্ংশ ল ভবর্গুথলর থবদ়ুযোয়র্, থবভশষ ক্ভর প়ুভরাভর্া উন্নয়র্ যা এক্ই শর্ি
দক্ষোর লক্ষয োিায় হরভি থর্থেে
ন য়থর্। আেরা র্গরীর সাশ্রয়ী েূভলযর াউর্জং েভক্ শর্ি
দক্ষোভক্ অ্গ্রসর ক্রভে NYSERDA এর সাভি অ্ংশীদাথরভত্বর জর্য ক্ৃেজ্ঞ, যা হশষ পযন্ত
ন
আোভদর আগােী িজভের জর্য এক্টট শর্িশালী এবং আরও থস্থথেস্থাপক্ শ র গভড েু লভে
সা াযয ক্রভব।"
যির্ শরে্ক্াভল হিাগ্রােটট চাল়ু ভব, েির্ NYSERDA সরাসথর িক্ল্প হেভভলপারভদর HPD
অ্িায়ভর্র
ন
পাশাপাথশ িায় 22 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলার িভণাদর্া িদার্ ক্রভব এবং পভর থবেরণ
ক্রভব। উপরন্তু, NYSERDA এক্টট িয়ুর্িগে স ায়ো িদার্ক্ারীভক্ ে থবল হদভব যা পাইলট
অ্ংশগ্র ণক্ারীভদর এবং HPD-হক্ র্ক্শা, থর্োণ
ন এবং থর্োণ-পরবেী
ন
পযায়গুথলভে
ন
থবদ়ুযোয়র্
আপভগ্রে বাস্তবায়ভর্ স ায়ো ক্রভব। TAP জর্সাযারভণর জর্য উপলব্ধ বাথষক্
ন িথেভবদর্
এবং এক্টট চূ ডান্ত িথেভবদর্ িস্তুে জর্য েিয এবং হেটা সংগ্র ক্রভব, যা অ্র্যার্য সাশ্রয়ী
েূভলযর আবাসর্ সংস্থার েভো োইলভ াডারভদর ক্াভে পাইলভটর ফলাফল উপস্থাপর্ ক্রভব।

পাইলট হিাগ্রাভের থবথর্ভয়াগ সাশ্রয়ী েূভলযর আবাসভর্র আর়্ুোথর্ক্ 1,200টট বসবাভসর
ইউথর্ভট আপভগ্রে সেির্ন ক্রভব এবং 3,000টট থর্ম্ন-েযযে আভয়র বাথসিাভদর উপক্ৃে ক্রভব
বভল িেযাশা ক্রা য়। বাস্তবায়র্ ক্রার ক্াভজর পথরথয এবং িভয়াজভর্র উপর থভথি ক্ভর
অ্িায়ভর্র
ন
পথরোণ িক্ল্প হিভক্ িক্ভল্প থভন্ন ভব। 2024 সাভলর হশষ বা ে থবল হশষ র্া ওয়া
পযন্ত
ন শরেক্াভল চাল়ু ওয়ার পভর আভবদর্ গ্র ণ ক্রা ভব।
বর্উ ইয়কন হেি হ ািি এিং কবিউবর্টি বরবর্উয়াল কবিের্ার রুি অোবর্
বভির্াউকাি িম্বলম্বের্, "NYSERDA এর NYC থেপাটনভেন্ট অ্ফ াউর্জং থিজারভভশর্
অ্যান্ড হেভভলপভেভন্টর সাভি 24 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলাভরর পাইলট হিাগ্রাে তেথর ভয়ভে
হ ােস অ্যান্ড ক্থেউথর্টট থরথর্উয়াল (Homes and Community Renewal, HCR) এর 7.5
থেথলয়র্ োথক্নর্ েলাভরর থির্ এর্ার্জন ইথর্থশভয়টটভ (Clean Energy Initiative), যা 600 টট
অ্েযায়ুথর্ক্, সম্পূণভাভব
ন
থবদ়ুযোয়র্ ক্রা গৃ তেথর ক্রভব। সাশ্রয়ী ব ু ে়ুিী আবাসর্ উন্নয়ভর্র
জর্য পথরচ্ছন্ন শর্ির সোযাভর্র জর্য আজভক্র হ াষণা আভরক্টট উভেিভযাগয থবথর্ভয়াগ।
থবদযোর্ াউর্জং হেভভলপভেভন্টর প়ুর্রায় অ্িায়ভর্
ন
ইভলথিথফভক্শর্ হরভরাথফভটর জর্য
ে থবল হযাগ ক্ভর, আেরা এই র্েু র্ িয়ুর্িভক্ আরও দক্ষোর সাভি প়ুভরাভর্া উন্নয়ভর্ হপ ৌঁভে
থদভে পাথর এবং রাভজযর সােথগ্রক্ ক্াবর্ন ে়ুিক্রভণর লক্ষয পূরভণর লভক্ষয িাক্ভে পাথর। এই
হরভরাথফটগুথল থর্ম্ন এবং ো াথর আভয়র থর্উ ইয়ক্নবাসীভদর জর্য স্বাস্থযক্র এবং আরও
হটক্সই বাথড এবং সক্ভলর জর্য সব়ুজ পথরভবশ তেথর ক্রভব।"
জাি়ীয় িম্পে প্রবিরক্ষা কাউক্তিম্বলর (National Resources Defense Council)
বিবর্য়র উপম্বেষ্টা, বিক্তডং েক্ষিা এিং বডকাম্বিার্াইম্বজের্,
ন
বলন্ডম্বি রবির্ি িম্বলম্বের্,
"সাশ্রয়ী ব ু ে়ুিী আবাসভর্ দক্ষো এবং ক্াবর্ন ে়ুিক্রণ থর্উ ইয়ক্নবাসীভদর জর্য স্বাস্থযক্র,
আরােদায়ক্ এবং সাশ্রয়ী েূভলযর বাথড সরবরা ক্রভব যা োভদর সবভচভয় হবথশ িভয়াজর্। এই
ভথবষযভের ক্িা থবভবচর্া ক্রা পাইলট প়ুর্রায় অ্িায়ভর্র
ন
ির্িয়াভক্ ক্াভজ লাগায়, যা এই
তবথশষ্টযগুথলর জর্য উভেিভযাগয আপভগ্রে ক্রার এক্টট থবরল স়ুভযাগ, যাভে এই তবথশষ্টযগুথল
ক্াবর্ন ে়ুিক্রভণর থদভক্ অ্িপূ
ন ণ নপদভক্ষপ হর্ওয়ার স়ুভযাগ পায় ো থর্র্িে ক্রা যায়। থর্উ
ইয়ক্ন সাশ্রয়ী ব ু -পথরবাভরর আবাসর্ভক্ ক্াবর্ন ে়ুি ক্রার উদ্ভাবর্ী সোযার্ গ্র ভণর হক্ষভি
অ্গ্রণী এবং রাজয এবং শ র সংস্থার েভযয স ভযাথগো থর্উ ইয়ক্ন োর জলবায়়ু লক্ষয পূরণ ক্ভর
ো থর্র্িে ক্রভে সা াযয ক্রভব।"
থর্উ ইয়ক্ন রাভজয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গেভর্র
ন
সব হচভয় বড উৎস ল ভবর্গুথল, এবং থবদযোর্
ভবভর্ শর্ির দক্ষো এবং থবদ়ুযোয়র্ বযবস্থা এক্র্িে ক্রভল ক্াবর্ন দূষণ ক্েভব এবং আরও
হটক্সই, স্বাস্থযক্র এবং আরােদায়ক্ ভবর্ অ্জনর্ ক্রভে সা াযয ক্রভব। NYSERDA এবং
ইউটটথলটট হিাগ্রাভের োযযভে, রাজয জ়ুভড থবর্ডংগুথলভক্ থেক্াভবার্াইজ
ন
ক্রার জর্য 6.8
থবথলয়র্ োথক্নর্ েলাভরর হবথশ থবথর্ভয়াগ ক্রা ভচ্ছ। থবর্ডংগুথলভে শর্ির দক্ষো উন্নে ক্ভর
এবং অ্র্সাইট হোভরজ, র্বায়র্ভযাগয এবং তবদ়ুযথেক্ যার্বা ভর্র চার্জনংভয়র সরঞ্জাে স ,
রাজয ক্াবর্ন দূষণ হ্রাস ক্রভব এবং 2025 সাভলর েভযয 185 টটথবটটইউ দ্বারা সাইভটর জ্বালাথর্র
িরচ ক্োভর্ার উচ্চাথভলাষী লক্ষয অ্জনর্ ক্রভব, যা 1.8 থেথলয়র্ বাথডভে থবদ়ুযভের সেেু লয,
যার ফভল সাোর্জক্ ও পথরভবশগে স়ুথবযায় বাডথে 1.8 থবথলয়র্ োথক্নর্ েলার হযাগ ক্রা ভব।

এই হিাগ্রােটট NYSERDA-এর 5.3 থবথলয়র্ োথক্নর্ েলাভরর থির্ এর্ার্জন ফাভন্ডর (Clean
Energy Fund) োযযভে অ্িায়র্
ন
ক্রা য়। আরও েভিযর জর্য, অ্র়্ুগ্র ক্ভর এিাভর্ HPD-এর
ওভয়বসাইট https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.pageহদি়ুর্।
বিম্বর্ির হকবভর্ পাকনার িম্বলর্, "আথে স়ুথবযাবর্িে সম্প্রদায়গুথলভক্ অ্গ্রাথযক্ার হদওয়ার
সেয় রাজযবযাপী থেক্ারভবার্াইজ ক্রার সবভশষ
ন
উভদযাভগর জর্য গভর্রন হ াচুল এবং
NYSERDA-হক্ সায়ুবাদ জার্াই। হিাগ্রােটট াজার াজার সাশ্রয়ী েূভলযর আবাসভর্র বাথসিাভদর
জর্য এক্টট সম্পদ ভব এবং আথে এই িক্ভল্পর সেভয়র সাভি সম্প্রসারভণর জর্য উে়ুি।"
অোম্বিেবলর িেিে িাইম্বকল কুবিক িম্বলম্বের্, "হযভ েু আেরা আোভদর পথরচ্ছন্ন শর্ির
লক্ষয অ্জনভর্র থদভক্ ক্াজ ক্থর, োই আোভদর ভবর্গুথলভক্ থেক্াভবার্াইজ
ন
ক্রা এভক্বাভরই
গুরুত্বপূণ।ন NYSERDA এবং NYC থেপাটনভেন্ট অ্ফ াউর্জং থিজারভভশর্ অ্যান্ড
হেভভলপভেন্ট আবাসভর্র থেক্রভবার্াইর্জংভয়র গুরুত্ব হবাভ এবং এক্টট পাইলট হিাগ্রাভের
আজভক্র হ াষণাটটই থর্উ ইয়ক্ন শ ভরর সাশ্রয়ী েূভলযর আবাসর্ভক্ হশষ পযন্ত
ন থেক্াভবার্াইজ
ন
ক্রার জর্য অ্ভর্ক্ পদভক্ষপ গ্র ণ ক্রভব বভল আশা ক্রা ভচ্ছ।"
অোম্বিেবলর িেিে বেম্বভর্ বিিম্বরাইিজ িম্বলম্বের্, "এই িক্ল্পটট বাথসিাভদর স্বাস্থয ও
থর্রাপিার উন্নথে ক্রভব, জ্বালাথর্র িরভচ অ্ি নসাশ্রয় ক্রভব এবং থগ্রর্ াউস গযাভসর থর্গের্
ন
ক্োভর্ার জর্য আোভদর রাভজযর অ্পথর ায নআভদশভক্ এথগভয় থর্ভয় যাভব। আথে গভর্রন
হ াচুভলর িশংসা ক্থর NYSERDA এবং HPD-এর েভযয এক্টট অ্ংশীদাথরত্ব বাস্তবায়ভর্র জর্য
যা আগােী ব ু বের যভর অ্ভর্ক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর জীবর্ভক্ উপক্ৃে ক্রভব।"
বর্উইয়কন রাম্বজের হেে-হর্িৃ ত্বাধ়্ীর্ জলিায়ুর পবরকল্পর্া
থর্উ ইয়ক্ন রাভজযর হদশ-হর্েৃত্বাযীর্ জলবায়়ুর এভজন্ডা ভচ্ছ হদভশর সবভচভয় আিেণাত্মক্
জলবায়়ু এবং পথরচ্ছন্ন শর্ির উভদযাগ, যা পথরষ্কার শর্িভে এক্টট স়ুশৃঙ্খল এবং র্যায়সঙ্গে
পথরবেনভর্র আহ্বার্ জার্ায় যা ক্েসংস্থার্
ন
সৃটষ্ট ক্ভর এবং থর্উ ইয়ক্ন রাজয হক্াথভে-19
(COVID-19) হিভক্ হসভর অ্িার সাভি সাভি সব়ুজ অ্ির্ীথের
ন
থবক্াশ অ্বযা ে রাভি। জলবায়়ু
হর্েৃত্ব এবং ক্থেউথর্টট স়ুরক্ষা আইভর্র োযযভে আইভর্ অ্ন্তভুি
ন , 2040 সাভলর েভযয শূর্যথর্গের্
ন থবদ়ুযৎ িাভের লক্ষযোিা অ্জনভর্র পভি থর্উ ইয়ক্ন এথগভয় চভলভে, যার েভযয অ্ন্তভুি
ন
আভে 2030 সাভলর েভযয 70 শোংশ র্বায়র্ভযাগয শর্ি উৎপাদর্ এবং অ্ির্ীথেভে
ন
বযাপক্
ক্াবর্ন থর্রভপক্ষোয় হপ ৌঁোভর্া। হেট জ়ুভড 91 টট থবশাল োিার র্বায়র্ভযাগয িক্ভল্প 21
থবথলয়ভর্র োথক্নর্ হবথশ, থবর্ডং হিভক্ থর্িঃসরণ হ্রাস ক্রার জর্য $6.8 থবথলয়র্, হস রশর্ির
োিা বৃর্দ্ধ ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্ োথক্নর্, স্বচ্ছ পথরব র্ উভদযাগগুথলর জর্য 1 থবথলয়ভর্র
োথক্নর্ হবথশ, এবং NY গ্রীর্ বযাংক্-এর িথেশ্রুথেভে 1.2 থবথলয়ভর্র োথক্নর্ হবথশ স , এটট স্বচ্ছ
শর্ির োিা বৃর্দ্ধ ক্রার জর্য থর্উ ইয়ভক্নর অ্ভূ েপূব ন থবথর্ভয়াভগর ওপভর থর্োণ
ন ক্ভর।
সর্িথলেভাভব, এই থবথর্ভয়াগগুথল 2019 সাভল থর্উইয়ভক্নর পথরচ্ছন্ন শর্ি িাভে 150,000 এরও
হবথশ চাক্থর, 2011 হিভক্ থবেরণক্ৃে হস র িাভে 2,100 শোংশ বৃর্দ্ধ এবং 2035 সাভলর েভযয
9,000 হেগাওয়াট অ্ফভশার বাোস থবক্াভশর িথেশ্রুথেভক্ সেির্ন ক্রভে। িাইভেট অ্যাভের
(Climate Act) অ্যীভর্, থর্উইয়ক্ন এই অ্গ্রগথের উপর থভথি ক্ভর গভড েু লভব এবং গ্রীর্ াউস
গযাস থর্িঃসরণভক্ 1990 সাভলর োিা হিভক্ 2050 সাভলর েভযয 85 শোংশ ক্থেভয় হদভব, এক্ই
সাভি 40 শোংশ পথরচ্ছন্ন শর্িভে থবথর্ভয়াভগর স়ুথবযাগুথলর েভযয ক্েপভক্ষ 35 শোংশ

স়ুথবযাবর্িে জর্ভগাষ্ঠীর থদভক্ পথরচাথলে ক্রার লক্ষয থর্র্িে ক্রভব, এবং অ্র্-সাইট শর্ি
িরচভক্ অ্থন্তে-বযব ার শর্ি সাশ্রভয়র 185 টরথলয়র্ BTU হ্রাস ক্রার দ্বারা শর্ির দক্ষো
সংিান্ত হেভটর 2025 এর লভক্ষযর থদভক্ অ্গ্রগথেভক্ আরও এথগভয় থর্ভয় যাভব।
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