
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল কবিউবর্টি পর্ নাম্বে পবরচ্ছন্ন েক্তি সিাধার্ এিং সুম্বর্াগ প্রদার্ করম্বে 

সা ার্ে করার জর্ে 36 বিবলের্ িাবকনর্ ডলার িেম্বের "আঞ্চবলক পবরচ্ছন্ন েক্তি  াি" 

উম্বদোগ চালু করার হ াষণা বদম্বেম্বের্  

  

হপ্রাগ্রািটি কবিউবর্টির সম্পৃিো িৃক্তি করম্বি এিং অর্গ্রসর কবিউবর্টিগুবল র্াম্বে 

বর্উ ইেম্বকনর পবরচ্ছন্ন েক্তিম্বে স্থার্াের হিম্বক লাভিার্  ে ো বর্ক্তিে করম্বি  

  

উম্বদোগটি ক্লাইম্বিি বলডারেীপ অোন্ড কবিউবর্টি হপ্রাম্বিকের্ অোম্বের পবরচ্ছন্ন 

েক্তি বিবর্ম্বোম্বগর অন্তে 35 েোংে সুবিধা অর্গ্রসর কবিউবর্টিগুবলম্বক প্রদার্ করার 

লক্ষ্েম্বক সিি নর্ কম্বর   

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ এক্টি র্তুর্ 36 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার ব্যকয়র "আঞ্চথলক্ 

পথরচ্ছন্ন শক্তি  াব্ (Regional Clean Energy Hubs)" উক্যাগ চাল ুক্রার হ াষণা থ্কয়কের্ যা 

্শটি আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউক্তিল (Regional Economic Development Council, 

REDC) অঞ্চকল আউিথরচ, সকচতর্তা এব্ং থশক্ষা হক্ন্দ্র থ সাকব্ ক্াজ ক্রকব্, যাকত ক্থিউথর্টির 

সম্পিৃতা ব্কৃ্তি এব্ং অর্গ্রসর ক্থিউথর্টিগুথল যাকত থর্উ ইয়কক্নর পথরচ্ছন্ন শক্তিকত স্থার্াতর 

হিকক্ লাভব্ার্  য় তা থর্ক্তিত ক্রা যায়।  

  

আজকক্র হ াষণা ক্লাইকিি থলডারশীপ অযান্ড ক্থিউথর্টি হরাকিক্শর্ অযাক্ট (Climate 

Leadership and Community Protection Act, CLCPA) এর অধীকর্ থর্উ ইয়ক্ন হেকির 

উচ্চাথভলাষী জলব্ায় ুলক্ষযগুথলকক্ সিি নর্ ক্কর, যার িকধয রকয়কে,  2050 সাকলর িকধয 1990 

সাকলর তুলর্ায় থগ্রর্ াউজ গযাকসর থর্গ নির্ 85 শতাংশ হ্রাস ক্রা এব্ং সুথব্ধাব্ক্তঞ্চত সম্প্র্াকয়র 

জর্য পথরচ্ছন্ন শক্তি থব্থর্কয়াগ সুথব্ধার 40 শতাংশ লক্ষযিাত্রা স  ক্িপকক্ষ 35 শতাংশ থর্ক্তিত 

ক্রা।  

  

"আিাক্র হেকির জাথতর হর্তৃআঞ্চথলক্ পথরচ্ছন্ন শক্তিকত স্থার্ান্তর হিকক্ যাকত সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নব্াসী  তাক্র অব্স্থার্ ব্া পথরথস্থথত থর্থব্ নকশকষ সুথব্ধা লাভ ক্রকত পাকর তা থর্ক্তিত ক্রার 

জর্য ক্থিউথর্টি আউিথরচ এব্ং অংশগ্র ণ অতযাব্শযক্," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "এই র্তুর্ 

উক্যাগ থর্উ ইয়ক্নজকুে ক্থিউথর্টিগুথলকত এক্সাকি ক্াজ ক্রা এব্ং অংশী্াথরকের লালর্ 

ক্কর যাকত থর্ক্তিত ক্রা যায় হয ব্াথসন্দারা হক্ব্ল এই অথভযাকর্ অংশগ্র ণই ক্রকব্ র্া ব্রং, 

তারা তাক্র িতািত তুকল ধরকত পারকব্ এব্ং ভথব্ষযকত থক্ভাকব্ পথরচ্ছন্ন শক্তি হরাগ্রাি রকয়াগ 

ক্রা  কব্ হস সম্পকক্ন অব্্ার্ রাখকত পারকব্।"  



  

হলফকির্যান্ট গভর্ নর ব্রায়ার্ হব্ঞ্জাথির্ ইয়ংক্াকস ন আজকক্র হ াষণা ক্করর্।  

  

"রথতটি অঞ্চকল পথরচ্ছন্ন শক্তি  াকব্র স্থাপর্া অর্গ্রসর ক্থিউথর্টিগুথলকক্ তাক্র ব্যব্সা এব্ং 

ব্াথের জর্য শক্তি সংরক্ষণ সুথব্ধা র্ার্ ক্রা হরাগ্রািগুথলকত আরও হব্থশ রকব্শাথধক্ার থ্কব্ 

এব্ং এর পাশাপাথশ শক্তি থশকে ্ক্ষ ক্িীর ক্রিাগত ব্কৃ্তিিার্ চাথ ্া সম্পকক্ন তাক্র অব্গত 

ক্রকব্," হলফম্বির্োন্ট গভর্ নর ব্রাোর্ হিঞ্জাবির্ িম্বলর্। "এই র্তুর্ উক্যাগ হেকির 

ক্থিউথর্টিগুথলকত র্তুর্ স কযাথগতা এব্ং অংশী্াথরকের সূচর্া ক্রকব্ এব্ং ঐথত াথসক্ভাকব্ 

থপথেকয় িাক্া জর্কগাষ্ঠীকক্ থর্উ ইয়কক্নর রাণব্ন্ত পথরচ্ছন্ন শক্তি অি নর্ীথতর পূণ ন সুথব্ধা উপকভাগ 

ক্রার সুকযাগ থ্কব্।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্াক্তজন থরসাচন অযান্ড হডকভলপকিন্ট অিথরটি (New York State Energy 

Research and Development Authority, NYSERDA) পথরচাথলত আঞ্চথলক্ পথরচ্ছন্ন শক্তি  াব্ 

(Regional Clean Energy Hubs) উক্যাগ অর্গ্রসর ক্থিউথর্টির িার্ুষক্র পথরচ্ছন্ন শক্তি 

সুথব্ধা এব্ং সুকযাগগুথল ক্াকজ লাগাকত সা াযয ক্রকত উৎসুক্ হযাগযতাসম্পন্ন সংস্থাগুথলর 

্কলর ক্াে হিকক্ রস্তাব্ পাওয়ার আশা ক্রকে।  

  

এক্টি আঞ্চথলক্ পথরচ্ছন্ন শক্তি  াব্  ল এক্টি সংস্থা ব্া সংস্থার হর্িওয়াক্ন, যা হসই অঞ্চকল 

ক্থিউথর্টি পযাকয় হসব্া র্ার্ ক্রার জর্য অংশী্াথরে ততথর এব্ং পথরচালর্ার ্াথয়ে 

রাপ্ত। পথরচ্ছন্ন শক্তি, শক্তি সাশ্রয়, সািাক্তজক্ হসব্া, আব্াসর্, অি ননর্থতক্ উন্নয়র্, স্বাস্থয, ইতযাথ্ 

হসব্া র্াকর্ অথভজ্ঞতা সম্পন্ন সংস্থা এব্ং রথশক্ষণ সংস্থাসিূ কক্ তাক্র ক্থিউথর্টির 

স্সযক্র র্তুর্ হসব্া র্াকর্র উপায় থ সাকব্  াকব্র উন্নয়কর্ অংশগ্র ণ ক্রকত উৎসাথ ত ক্রা 

 কচ্ছ।  

  

NYSERDA এর হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কি নকেনা (CEO) হডাবরর্ এি.  োবরস িম্বলর্, 

"হেিজকুে অব্ক থলত এব্ং অর্যার্য থ্ক্ হিকক্ অর্গ্রসর ক্থিউথর্টিগুথলকত আঞ্চথলক্ 

পথরচ্ছন্ন শক্তি  াব্ উক্যাগ ক্থিউথর্টি সম্পিৃতা ব্াোকত এক্টি গুরুেপূণ ন হেিওয়াক্ন র্ার্ 

ক্রকব্। পথরচ্ছন্ন শক্তি  াব্গুথলর িাধযকি হযসব্ হসব্া র্ার্ ক্রা  কব্ তা সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নব্াসীর জর্য পথরচ্ছন্ন শক্তি এব্ং সব্ুজ ক্যাথরয়ার পািওকয় সম্পকক্ন র্তুর্ সুকযাগ র্ার্ 

ক্রকব্ যখর্ হেকির পথরচ্ছন্ন শক্তি অি নর্ীথত হব্কে চকলকে।"  

  

এই রথতকযাথগতািূলক্ ব্াোই রক্তক্রয়ার িাধযকি, ্শটি আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউক্তিল 

অঞ্চকলর রথতটিকত এক্টি ক্কর ্শটি পয নন্ত সংস্থা থর্ব্ নাথচত  কব্ যারা থর্কনাি হসব্া র্ার্ 

ক্রার িাধযকি থর্উ ইয়ক্ন হেকি পথরচ্ছন্ন শক্তি অি নর্ীথতকক্ অগ্রসর ক্রকব্েঃ  

• অর্গ্রসর ক্থিউথর্টির ব্াথসন্দা, ব্যব্সা, অলাভজর্ক্ রথতষ্ঠার্ এব্ং এক্াথধক্ পথরব্ার 

ব্সব্াসক্ারী ভব্কর্র িাথলক্ক্র শক্তি সম্পকক্ন জ্ঞার্ ব্কৃ্তি ক্রকত এব্ং গ্রা ক্ক্র 

উপলভয হরাগ্রাি এব্ং উৎস সম্পকক্ন জার্াকত সকচতর্তা, আউিথরচ এব্ং থশক্ষা র্ার্;   

• পথরচ্ছন্ন শক্তি হরাগ্রাকি ব্াথসন্দা এব্ং ক্থিউথর্টির রকব্শাথধক্ার এব্ং অংশগ্র ণ 

ব্াোকত সািাক্তজক্ হসব্া, অি ননর্থতক্ উন্নয়র্, আব্াসর্ হসব্া র্ার্ক্ারী এব্ং থশক্ষা 

রথতষ্ঠার্গুথলর সাকি অংশী্াথরে ক্রা;   

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000001Mhl5v
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=39db6117-66405806-39d99822-000babd9fe9f-9f027b13e05adfff&q=1&e=acf37ef6-bb7d-4886-8582-a2c87aa747de&u=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F


• ভথব্ষযকতর পথরচ্ছন্ন শক্তি হরাগ্রাকির পথরক্ের্া এব্ং ব্াস্তব্ায়কর্ ব্াথসন্দা এব্ং 

ক্থিউথর্টির িতািতকক্ আরও হব্থশ গুরুের্ার্ ক্রার জর্য হেক্ক াল্ডারক্র সাকি 

সম্পিৃতা;  

• ব্াথসন্দাক্র ক্িী্ল রথশক্ষণ এব্ং পথরচ্ছন্ন শক্তি ক্িী্ল উন্নয়র্ সুকযাগগুথলর সাকি 

সংকযাগ ক্থরকয় হ্ওয়া, যার হফাক্াস  কব্ অর্গ্রসর ক্থিউথর্টিগুথলকত 

অগ্রাথধক্াররাপ্ত জর্কগাষ্ঠীকক্ ক্যাথরয়ার পািওকয় র্ার্ ক্রা;   

• অঞ্চকলর চাথ ্া অর্ুযায়ী িাকগ নি ক্রা ক্থিউথর্টি থভথিক্ আউিথরচ ক্যাকম্পর্ 

ব্াস্তব্ায়র্ ক্রা; এব্ং  

• স্থার্ীয় চাথ ্া এব্ং তাক্র অগ্রাথধক্ারগুথলকক্ অগ্রসরক্কর রক্ে অগ্রসর ক্রা।   

  

উপরন্তু, এই উক্যাকগর িাধযকি NYSERDA হেিজকুে ব্াথে এব্ং ব্যব্সার জর্য শক্তি সঞ্চয় 

হরাগ্রাকির িত হরাগ্রাকির সুথব্ধার উপলভযতা ব্াোকত চায় যা িাথসক্ খরচ ক্িাকত পাকর এব্ং 

সািথগ্রক্ িঙ্গল ব্কৃ্তি ক্রকত পাকর, র্ব্ায়র্কযাগয শক্তি থব্ক্ে যা জীব্াশ্ম জ্বালার্ীর উপর হিকক্ 

থর্ভনরতা ক্িায় হস সম্পকক্ন আরও তিয থ্কত পাকর এব্ং ক্রিব্ধ নিার্ পথরচ্ছন্ন শক্তি 

অি নর্ীথতকত হিকক্ চাক্থরর সুজকগ অংশগ্র ণ সম্পকক্ন সকচতর্তা ব্াোকত পাকর।  

  

রস্তাব্ 23 র্কভম্বর, 2021 পয নন্ত গ্র ণ ক্রা  কব্।  

  

রস্তাব্গুথলকক্ ্ল অর্ুযায়ী ভাগ ক্রার জর্য এব্ং হসব্া র্াকর্র হক্ষকত্র অংশী্াথরে লালকর্র 

জর্য, এক্টি থক্লয়াথরং  াউজ ততথর ক্রা  কয়কে এব্ং রস্তাব্ জিা হ্ওয়ার জর্য ্ল গঠকর্ 

আগ্র ী সংস্থাগুথলর জর্য NYSERDA এর ওকয়ব্সাইকি উপলভয আকে। আঞ্চথলক্ সংস্থাগুথলকক্ 

এইসব্ জিা পয নাকলাচর্া ক্রকত উৎসা  হ্ওয়া  কচ্ছ যাকত  াকব্র রস্তাব্গুথল সব্ নাঙ্গীণ  য় এব্ং 

ঐ অঞ্চকলর চাথ ্াগুথলকক্ অন্তভুনি ক্কর এব্ং হসব্া র্াকর্র জর্য অঞ্চকলর অংশী্াথরকের 

সুথব্ধা হর্য়।  

  

সম্ভাব্য ্ল গঠকর্র জর্য থক্লয়াথরং  াউকজর তাথলক্াভুি  কত আগ্র ী সংস্থাগুথলকক্ অব্শযই 22 

র্কভম্বর 2021 এর িকধয NYSERDA ব্রাব্র এক্টি আগ্রক র থব্ব্থৃত ফি ন জিা থ্কত  কব্।  

  

বসম্বর্ি এর্াক্তজন সভাপবে হকবভর্ পাকনার িম্বলম্বের্, "জলব্ায় ুপথরব্তনকর্র রভাব্গুথল ব্াস্তব্ 

এব্ং আিাক্র ক্থিউথর্টিগুথলকক্ ক্ষথতগ্রস্ত ক্কর চকলকে। এই আঞ্চথলক্ পথরচ্ছন্ন শক্তি  াব্ 

হেকির রথতটি অঞ্চকল হরাগ্রাি, হসব্া এব্ং পথরচ্ছন্ন শক্তিকত ক্যাথরয়ার গঠকর্র সুকযাকগর সাকি 

র্াগথরক্ক্র সংকযাগ স্থাপর্ ক্রকব্, থব্কশষক্কর অর্গ্রসর ক্থিউথর্টির ব্াথসন্দা এব্ং 

ব্যব্সাগুথলর সাকি, হযখাকর্ এই সুথব্ধার সব্কচকয় হব্থশ রকয়াজর্।"   

  

অোম্বসেবল এর্াক্তজন কবিটির হচোরিোর্ িাইম্বকল বকউবসক িম্বলর্, "হেকির পথরচ্ছন্ন 

শক্তি এব্ং থগ্রর্ াউজ গযাস থর্েঃসরণ ক্িাকর্ার লকক্ষয হপ ৌঁোকর্ার জর্য ব্াথসন্দা, ব্যব্সা এব্ং 

ক্থিউথর্টির সম্পিৃতা অতযাব্শযক্। স্থার্ীয় সংস্থাগুথলর িাধযকি হেিজকুে আঞ্চথলক্ পথরচ্ছন্ন 

শক্তি  াব্ স্থাপর্ ব্াথের িাথলক্ এব্ং ব্যব্সাগুথলকক্ তিয, হরাগ্রাি, এব্ং চাক্থরর সুকযাগ র্ার্ 

ক্রকব্, যখর্ আিরা পথরচ্ছন্ন শক্তি অি নর্ীথত ব্কৃ্তি ক্রথে।"  

  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs/Regional-Clean-Energy-Hubs-Clearinghouse-List
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs/Statement-of-Interest


অোম্বসাবসম্বেের্ ফর এর্াক্তজন অোম্বফারম্বডবিবলটি ইর্কম্বপ নাম্বরের্ (Association for 

Energy Affordability Inc., AEA) এর বর্ি না ী পবরচালক হডবভড হ বপর্স্টল িম্বলর্, 

"গভর্ নর হ াচুল এব্ং NYSERDA  আজকক্ হয আঞ্চথলক্ পথরচ্ছন্ন শক্তি  াব্ রথতষ্ঠার হ াষণা 

ক্করকে তার হপেকর্র লক্ষযগুথলকক্ AEA গভীরভাকব্ সিি নর্ ক্কর। NYSERDA এর স -র্ক্শা 

রক্তক্রয়ায় অর্যার্য ক্থিউথর্টি থভথিক্ অলাভজর্ক্ রথতষ্ঠাকর্র সাকি অংশগ্র ণ এব্ং স্থার্ীয় 

পথরক্ের্া এব্ং ক্থিউথর্টি সম্পিৃতার জর্য উকেখকযাগয ত থব্ল র্াকর্র হেকির 

রথতশ্রুথতকত তিয থ্কয় সা াযয ক্রকত পারার সুকযাকগর জর্য আিরা কৃ্তজ্ঞ, যা থর্উ ইয়ক্ন 

হেিজকুে থর্ন আকয়র পথরব্ারগুথলকক্ এব্ং পথরকব্শগত র্যায়থব্চার ক্থিউথর্টিগুথলকক্ 

সিতাপূণ নভাকব্ সুথব্ধা র্ার্ ক্রকব্।"  

  

এর্াক্তজন হডম্বিাম্বেবস অোলাম্বেন্স (Energy Democracy Alliance, EDA) এর বস্টোবরং 

কবিটির সদসে অোডাি বিন্ট িম্বলর্, "জলব্ায়ু সপ্তাক র সিয় আঞ্চথলক্ পথরচ্ছন্ন শক্তি 

 াকব্র রস্তাব্ জ্ঞর কর্র হ াষণা  ওয়াকত এর্াক্তজন হডকিাকক্রথস অযালাকয়ি খুব্ই আর্ক্তন্দত। এই 

রক্েটি এক্টি স -র্ক্শা রক্তক্রয়ার ফসল যাকত EDA, এব্ং NYSERDA এর হর্তৃকে ক্থিউথর্টি 

থভথিক্ সংস্থার  স কযাথগতা রকয়কে। অংশী্াথরকের এই 'হব্ে রযাক্টিস' রূকপর রথত 

NYSERDA এর রথতশ্রুথত এব্ং ক্থিউথর্টির সংস্থাগুথলর সাকি ক্ষিতা ব্কৃ্তি পথরচ্ছন্ন শক্তিকত 

স্থার্ান্তকরর সুথব্ধার 40 শতাংশ ব্তনিাকর্র হর্াংরা এব্ং থব্পজ্জর্ক্ শক্তি থসকেকির দ্বারা 

সব্কচকয় হব্থশ ক্ষথতগ্রস্ত ক্থিউথর্টিকত পাঠাকর্ার CLCPA এর লক্ষয পূরকণর জর্য এক্টি 

সুসংব্া্। এই হরাগ্রাি চাল ুক্রার জর্য NYSERDA এর সাকি ক্াজ ক্রা এব্ং ক্থিউথর্টির 

রকয়াজর্গুথলকক্ হরাগ্রাকির র্ক্শায় অন্তভুনি ক্রকত আিরা িুথখকয় আথে।"  

  

আঞ্চথলক্ পথরচ্ছন্ন শক্তি  াব্ উক্যাকগর ত থব্ল অর্গ্রসর ক্থিউথর্টিকত শক্তি সাশ্রয় এব্ং 

পথরচ্ছন্ন শক্তি সিাধার্ ব্কৃ্তির থর্উ ইয়কক্নর রায় 1 থব্থলয়র্ িাথক্নর্ ডলার থব্থর্কয়াকগর অংশ য 

াা গত ব্ের হ াথষত  কয়থেল।  

  

বর্উ ইেকন হস্টম্বির হদম্বের-হর্েৃস্থার্ীে জলিাে ুপবরকল্পর্া 

  

থর্উ ইয়ক্ন রাকজযর হ্শ-হর্তৃে স্থার্ীয় জলব্ায়ুর ক্ি নসূচী  ল হ্কশর সব্ হচকয় আক্রিণাত্মক্ জলব্ায়ু 

এব্ং পথরচ্ছন্ন শক্তির উক্যাগ, যা পথরচ্ছন্ন শক্তিকত এক্টি সুশঙৃ্খল এব্ং র্যায়সঙ্গত পথরব্তনকর্র আহ্বার্ 

জার্ায় যা ক্ি নসংস্থার্ সটৃি ক্কর এব্ং থর্উ ইয়ক্ন রাজয হক্াথভড-19 হিকক্ হসকর ওঠার সাকি সাকি সব্ুজ 

অি নর্ীথতর থব্ক্াশ অব্যা ত রাকখ। জলব্ায়ু হর্তৃে এব্ং ক্থিউথর্টি সুরক্ষা আইকর্র িাধযকি আইকর্ 

অন্তভুনি, 2040 সাকলর িকধয শূর্য-থর্গ নির্ থব্্ুযৎ খাকতর লক্ষযিাত্রা অজনকর্র পকি থর্উ ইয়ক্ন এথগকয় 

চকলকে, যার িকধয অন্তভুনি আকে 2030 সাকলর িকধয 70 শতাংশ র্ব্ায়র্কযাগয শক্তি উৎপা্র্ এব্ং 

অি নর্ীথতকত ব্যাপক্ ক্াব্ নর্ থর্রকপক্ষতায় হপ ৌঁোকর্া। হেি জকুে 91 টি থব্শাল িাত্রার র্ব্ায়র্কযাগয 

রক্কে 21 থব্থলয়কর্র িাথক্নর্ হব্থশ, থব্ক্তল্ডং হিকক্ থর্েঃসরণ হ্রাস ক্রার জর্য $6.8 থব্থলয়র্, হস রশক্তির 

িাত্রা ব্কৃ্তি ক্রার জর্য 1.8 থব্থলয়র্ িাথক্নর্, স্বচ্ছ পথরব্ র্ উক্যাগগুথলর জর্য 1 থব্থলয়কর্র িাথক্নর্ 

হব্থশ, এব্ং NY গ্রীর্ ব্যাংক্-এর রথতশ্রুথতকত 1.2 থব্থলয়কর্র িাথক্নর্ হব্থশ স , এটি স্বচ্ছ শক্তির িাত্রা 

ব্কৃ্তি ক্রার জর্য থর্উ ইয়কক্নর অভূতপূব্ ন থব্থর্কয়াকগর ওপকর থর্ি নাণ ক্কর। সক্তিথলতভাকব্, এই 

থব্থর্কয়াগগুথল 2019 সাকল থর্উইয়কক্নর পথরচ্ছন্ন শক্তি খাকত 150,000 এরও হব্থশ চাক্থর, 2011 হিকক্ 

থব্তরণকৃ্ত হস র খাকত 2,100 শতাংশ ব্কৃ্তি এব্ং 2035 সাকলর িকধয 9,000 হিগাওয়াি অফকশার ব্াতাস 

থব্ক্াকশর রথতশ্রুথতকক্ সিি নর্ ক্রকে। ক্লাইকিি অযাকক্টর অধীকর্, থর্উ ইয়ক্ন এই অগ্রগথতর উপর থভথি 

https://www.nyserda.ny.gov/About/Newsroom/2020-Announcements/2020-07-27-Governor-Cuomo-Announces-Clean-Energy-Investments-to-Benefit-Over-350000-Low-to-moderate-Income-Households


ক্কর গকে তুলকব্ এব্ং 2050 সাকলর িকধয 1990 সাকলর তুলর্ায় থগ্রর্ াউজ গযাকসর থর্গ নির্ 85 শতাংশ 

হ্রাস ক্রকব্ এব্ং সুথব্ধাব্ক্তঞ্চত সম্প্র্াকয়র জর্য পথরচ্ছন্ন শক্তি থব্থর্কয়াকগর 40 শতাংশ লক্ষযিাত্রা 

অজনকর্র এব্ং অন্তথর্ নথ ত থব্্ুযৎ সাশ্রকয়র 185 টিথলয়র্ BTUs দ্বারা অর্-সাইকি িাক্া থব্্ুযৎ ব্যব্ ার 

হ্রাকস হেকির 2025 সাকলরশক্তি ্ক্ষতার অগ্রগথত অজনকর্র লকক্ষয ক্িপকক্ষ 35 শতাংশ থর্ক্তিত ক্রকব্। 
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