
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/10/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সাশ্রয়ী আিাসর্ ইউবর্ম্বের জর্ে েক্তি দক্ষ আপম্বেড হ াষণা কম্বরম্বের্  

   

30 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর হরম্বরাবিেNY হপ্রাোম্বির বিতীয় রাউম্বে 5 বিবলয়র্ 

িাবকনর্ ডলার প্রদার্ করা  ম্বি  

  

হপ্রাোিটে কি নসংস্থার্ সৃটি, র্তুর্ উন্নত-প্রযুক্তির কি নম্বক্ষত্র গঠর্ এিং খরচ-দক্ষ 

পুর্রািৃবি করার িত সিাধার্ অেসর  করম্বি এির্ প্রতোো করা যাম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ 30 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর হরকরাথিটNY 

(RetrofitNY)হরাগ্রাকির অধীকর্ পাইলট রক্কের থিতীয় রাউকের জর্য 5 থিথলয়র্ িাথক্নর্ 

ডলার উপলভয ক্রার হ াষণা ক্করকের্। হরাগ্রািটট পুকরা-ভবকর্র দক্ষ শক্তি আপকগ্রড অগ্রসর 

ক্রকত সা ায্য ক্রকব য্া বহু পথরবাকরর সাশ্রয়ী আবাসর্ হিকক্ থর্িঃসরণ উকেখকয্াগয পথরিাণ 

ক্ি ক্রকব। এই উকদযাগ িারা অি নাথয়ত রক্েসিূ  থর্উ ইয়কক্নর বথধ নষু্ণ সবুজ অি নর্ীথতর অংশ 

থ কসকব ভবর্ সংস্কার আধুথর্ক্ায়র্কক্ সিি নর্ ক্রকব রযু্ক্তি-থভথিক্ থর্ি নাণ সিাধার্ রদশ নকর্র 

িাধযকি য্া ক্ি নসংস্থার্ সৃটি, থর্উ ইয়ক্ন হেকট উন্নত-রযু্ক্তির ক্ি নকক্ষত্র রথতপালর্ ক্রকব এবং 

খরচ-দক্ষ পুর্রাবৃথি ক্রার িত সিাধার্ অগ্রসর ক্রকব এির্ রতযাশা ক্রা য্াকে। আজকক্র 

হ াষণা হেকটর 2050 সাকলর িকধয 85 শতাংশ থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ হ্রাস ক্রার হদকশর-

হর্তৃস্থার্ীয় লক্ষযকক্ সিি নর্ ক্কর, ক্লাইকিট থলডারশীপ অযাে ক্থিউথর্টট রকটক্শর্ অযাকে 

(ক্লাইকিট অযাে) (Climate Leadership and Community Protection Act (Climate Act)) য্ার 

রূপকরখা ক্রা আকে।  

  

"ভবর্ হেটবযাপী ক্ষথতক্র থর্িঃসরকণর আর্ুিাথর্ক্ এক্ তৃতীয়াংকশর জর্য দায়ী," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "ভবর্ সংস্কার থশে রূপান্তকরর সাথব নক্ পন্থাটট থর্ক্তিত ক্রকব হয্ থর্উ ইয়কক্নর 

ভবর্গুথল হয্র্ সক্ল বাথসন্দার জর্য আর পথরেন্ন,সবুজতর এবং আর স্বাস্থযক্র  য়। উদ্ভাবর্ী 

থডক্তজটাল রযু্ক্তি ও থর্ি নাণ এবং উৎপাদর্  রক্তিয়া সিি নকর্র িাধযকি, থর্উ ইয়ক্ন পথরেন্ন শক্তি 

বযব াকর থর্কজর হর্তৃত্ব আকরা পাক্াকপাি ক্রকে।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট এর্াক্তজন থরসাচন অযাে হডকভলপকিন্ট অকিাথরটট (New York State Energy 

Research and Development Authority, NYSERDA) পথরচাথলত, আজকক্র হরকরাথিটNY 

অি নায়র্ সাততলা পয্ নন্ত উপয্ুি সাশ্রয়ী আবাসর্ ভবকর্র িাথলক্কদর সিি নর্ ক্রার হচিা 

ক্রকব। হরাগ্রািটট আগািী দুই বেকরর িকধয ভবর্ িাথলক্কদর তাকদর োদ, জার্ালা, এবং/অিবা 



থ টটং থসকেি রথতস্থাপকর্ উকেখকয্াগয সংস্কার পথরক্ের্া ক্রকত সা ায্য ক্কর। উপয্ুি 

ভবকর্র িাথলকক্রা এোড়াও 100,000 িাথক্নর্ ডলার পয্ নন্ত র্ক্শা রকণাদর্ার জর্য উপয্ুি  কত 

পাকর। উপয্ুিতা থর্ণীত  কব ভবর্ সংস্কার ক্াকজর সুকয্াগ থ কসকব ক্ী দাথখল ক্রা  কয়কে তার 

উপর। এোড়াও িাথলকক্রা সক্ল ইকলক্টরকক্র িিবধ নিার্  খরচ, সমূ্পণ ন ভবকর্র এির্ 

আপকগ্রড য্া ভবর্কক্ ক্াব নর্ থর্রকপক্ষতার পকি থর্কয় য্ায় তার জর্য বাসস্থার্ ইউথর্ট রথত 

অথতথরি 40,000 িাথক্নর্ ডলাকরর জর্য উপয্ুি  কত পাকরর্, য্া ভবর্ রথত 1.6 থিথলয়র্ 

িাথক্নর্ ডলাকর সীথিত  কব, উপলভয অি নায়কর্র উপর থর্ভনর ক্রকব। িিবধ নিার্ অি নায়কর্কর 

লক্ষয অর্য উৎস হয্ির্ থর্য়থিত আবাসর্ একজক্তি, বযাঙ্ক ঋণ এবং থর্য়থিত-সাধারণ সংস্কাকরর 

জর্য বযবহৃত ক্র হিথডট িারা অি নায়কর্র বযবধার্ হিটাকর্া। এটট ভবর্ িাথলক্কদর এির্ 

সংস্কার চাওয়ার বযবস্থা ক্কর য্া উচ্চ পারিরিযাি এবং ক্ি ক্াব নর্ সিাধার্ অজনর্ ক্কর য্ার 

লক্ষয  ল ভথবষযকত সমূ্পণ ন ক্াব নর্ থর্রকপক্ষ সংস্কার সিাধাকর্ হপ ৌঁোকর্া।  

  

NYSERDA-র হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী কি নকতনা হডাবরর্ এি.  োবরস িম্বলর্, 

"আিাকদর জলবায় ুলক্ষয অজনকর্র জর্য, এখর্ হিকক্ শুরু ক্কর িধয-শতাব্দী পয্ নন্ত রথত বের 

200,000 এর হবথশ ভবর্ হরকরাথিকটড ক্রকত  কব এবং তা অজনকর্র জর্য আিাকদর এির্ 

উদ্ভাবর্ী সিাধার্ থচথিত ক্রকত  কব য্া ভবর্ িাথলক্ ও বাথসন্দাকদর জর্য ক্াজ ক্কর। আিরা 

ভবর্ িাথলক্কদর রকণাদর্া থদক্তে সাধারণ সংস্কাকরর ক্রার সাকি সাকি ক্াব নর্ থর্রকপক্ষ সিাধার্ 

গ্র ণ ক্রকত য্া সমূ্পণ ন ভবকর্র সংস্কাকরর জর্য পুর্রাবৃথি রক্তিয়া সৃটি ক্রকব য্া ভবকর্র 

থর্িঃসরণ হ্রাস ক্কর এবং বাথসন্দাকদর আরাি বৃক্তি ক্কর।"  

  

হরাগ্রািটটর অধীকর্ রকণাথদত সমূ্পণ ন ভবকর্র হরকরাথিট ভবকর্র বাথ যক্ অংশ আপকগ্রড ক্কর 

অি-সাইকট রস্তুত, পযাকর্লাইজড িাসাড থসকেি বযব ার ক্কর এবং ভবকর্র শক্তি বযব ার 

ক্ি ক্রকত অর্যার্য ভবর্ দক্ষতা আপকগ্রড ক্কর, এক্ই সাকি থ টটং,কু্থলং, এবং আভযন্তরীণ 

গরি পাথর্র জর্য সক্ল ইকলক্টরক্ থ ট পাম্প-থভথিক্ থসকেি দক্ষ ক্রকত, শক্তি পুর্রুিার 

হভথন্টকলশর্ অন্তভভ নি ক্রকত, এবং হস র িকটাভলটযাটটক্ (photovoltaic, PV) থসকেি 

সংকয্াজর্ ক্রকত হিক্াথর্ক্যাল থসকেি আপকগ্রড ক্কর।  

  

হরকরাথিটNY িারা সমূ্পণ ন ভবর্ হরকরাথিট ক্রার সুথবধা  লিঃ   

• অর্-সাইট থর্ি নাণ সিয় হ্রাকসর জর্য অি-সাইকট রস্তুত ভবর্ উপক্রণ বযব াকরর িকল 

সংস্কাকরর সিয় বাথসন্দাকদর স্থার্ান্তর ক্িাকর্া;   

• অকপক্ষাকৃ্ত ক্ি ইউটটথলটট খরচ এবং অর্যার্য ভবর্ পথরচালর্া বযয়;   

• থবদুযৎ থবভ্রাকটর সিয় উন্নত ভবর্ থস্থথতশীলতা;   

• ইকলথিথিকক্শর্ ও উন্নত হভথন্টকলশকর্র িাধযকি উন্নত অভযন্তরীণ বাতাকসর িার্;   

• বাইকরর শব্দ হভতকর আসা হ্রাস;   

• ভবকর্র র্ান্দথর্ক্ হচ ারা সুন্দর ক্রা; এবং  

• ভবর্ সংিান্ত স্থার্ীয় আইর্ হিকর্ চলা।  

  

হেে বসম্বর্ের ব্রায়ার্ কোভার্া  িম্বলর্, "আিাকদর সাশ্রয়ী আবাসর্ েকক্র শক্তি দক্ষ 

আপকগ্রড সিি নর্ ক্রকত সরক্াথর ত থবল উপলভয ক্রা থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ দরূ ক্রকত 

আিাকদর ক্াকজর এক্টট অতযাবশযক্ীয় অংশ। আিাকদরকক্ অবশযই আিাকদর সিাজ ও 



অি নর্ীথতর সক্ল খাকত থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ ও বায়ু দষূণ হ্রাস ক্রকত আগ্রাসী পদকক্ষপ 

থর্কত  কব, য্থদ আিরা সথতযই জলবায় ুপথরবতনকর্র ক্ষথতক্র রভাব হ্রাস ক্রকত চাই। আিাকদর 

আকরা অকর্ক্ বড় পথরসকর এির্ থবথর্কয়াগ ক্রকত  কব, থক্ন্তু হরকরাথিটNY হরাগ্রািটট সটিক্ 

থদকক্ এক্টট গুরুত্বপূণ ন ধাপ। আথি গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, NYSERDA রধার্ থরচাডন খিিযার্, 

এবং NYSERDA-র সক্লকক্ থর্উ ইয়ক্নকক্ হটক্সই থবকের হর্তা বার্াকর্ার জর্য তাকদর 

অবযা ত অঙ্গীক্াকরর জর্য ধর্যবাদ জার্াক্তে।"  

  

হেে বসম্বর্ের হকবভর্ পাকনার িম্বলর্, "হরকরাথিটNY হরাগ্রািটট থর্ক্তিত ক্রকব হয্ আিরা 

আিাকদর সুথবধা বক্তিত সম্প্রদায়সিূ কক্ অগ্রাথধক্ার রদার্ ক্রকত আিাকদর অংকশর ক্াজ 

ক্রথে।করাগ্রািটট  াজার  াজার সাশ্রয়ী আবাসর্ বাথসন্দাকদর জর্য সম্পদরূপ  কব এবং 

হেকটর হভতকর বসবাসক্ারীকদর ক্ি নসংস্থার্ ক্রকব। আথি সিকয়র সাকি এই রক্কের 

সম্প্রসারণ হদখার জর্য উনু্মখ ক্ারণ আিরা আিাকদর পথরেন্ন শক্তি লকক্ষয হপ ৌঁোকত ক্াজ 

ক্কর য্াক্তে।"  

  

অোম্বসেবলম্বিোর বেম্বভর্ বসিম্বব্রাউইচ িম্বলর্, "হরকরাথিটNY  ল এক্টট সক্কলর জয়  য় 

এির্ এক্টট হরাগ্রাি য্া সাশ্রয়ী আবাসকর্র বাথসন্দাকদর শক্তি দক্ষ আপকগ্রকডর সুথবধা রদার্ 

ক্কর এবং এক্ই সাকি আিাকদর হেকটর অি ন সাশ্রয় ক্কর এবং থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ হ্রাকস 

আিাকদর লক্ষযকক্ সিি নর্ ক্কর। ধর্যবাদ গভর্ নর হ াক্ল এই জরুথর উকদযাকগর থিতীয় রাউে 

অগ্রসর ক্রার জর্য।"  

  

অোম্বসেবলম্বিোর িাইম্বকল কুবসক িম্বলর্, "য্খর্ আিরা আিাকদর শক্তি ও জলবায়ু লক্ষয 

অজনকর্র থদকক্ িিশ অগ্রসর  ক্তে, আিাকদর শক্তি দক্ষতা উন্নত ক্রা অবযা ত রাখা এবং 

ভবর্গুথলকক্ আপকগ্রড ক্রা, হয্গুথল আিাকদর সাথব নক্ থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরকণর অকর্ক্ 

অংকশর জর্য দায়ী, অতযন্ত জরুথর। আজকক্র হ াষণা আিাকদর অবক্ািাকিার ক্াব নর্ পদথচি 

হ্রাস ক্রার অবযা ত অঙ্গীক্ার রদশ নর্ ক্কর এবং আিাকদর শক্তি ও জলবায়ু লকক্ষয হপ ৌঁোকর্ার 

থদকক্ এক্টট অি নপূণ ন ধাপ।"  

  

হয্সব ভবর্ িাথলক্ এই সুকয্াগ থর্কত আগ্র ী তাকদর অবশযই রিকি NYSERDA-র হক্াকর্া 

উপয্ুি সিাধার্ রদার্ক্ারীর  সাকি অংশীদাথরত্ব ক্রার উপয্ুি  কত  কব, র্ক্শা, 

আসবাবসজ্জা এবং তাকদর পাইলট ভবকর্ সমূ্পণ ন-ববদুযথতক্ সমূ্পণ ন ভবর্ সিাধার্ ইিটল 

ক্রার জর্য উপয্ুি রস্তুতক্ারকক্র পণয বযব ার ক্রকত  কব। NYSERDA ভবর্ িাথলক্কদর 

স ায়তা ক্রার জর্য সিাধার্ রদার্ক্ারীর থিল ক্থরকয় হদওয়ার ক্াজ ক্কর, য্ারা এরপর 

বযবধার্ অি নায়কর্র জর্য আকবদর্ ক্রকত পারকব। অর্ুকিাথদত পাইলটগুথল তাকদর র্ক্শা 

চূড়ান্ত ক্রকত এক্টট চার হিকক্ েয় িাকসর র্ক্শা রক্তিয়ার িধয থদকয় য্াকব। পাইলট রক্েগুথল 

আকগ আসকল আকগ পাকবর্ থভথিকত থর্ব নাথচত ও অি নাথয়ত ক্রা  কব, এবং সুকয্াগটট 2022 

সাকলর 1 র্কভম্বর পয্ নন্ত বা ত থবল হশষ  কয় য্াওয়ার আগ পয্ নন্ত িাক্কব। আকবদর্ ক্রকত, 

এখাকর্ থক্লক্ ক্রুর্৷ য্ারা আকরা জার্কত আগ্র ী তাকদর জর্য শুিবার, 19 র্কভম্বকর এক্টট 

তিযিূলক্ ওকয়থবর্াকরর সিয় থর্ধ নাথরত ক্রা  কয়কে।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0rt000001Abhwb&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236132141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BAyqI%2BJH6wNMg9E%2B2IvrO50JuxEy%2F2rZ%2BWWiuYPjxow%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0rt000001CcySP&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236132141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ns3veNt4HnhDppjoEUWQTHFhZXZOy6izUpG%2BSFK9d%2Bc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0rt000001CcibmAAB&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236142098%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e1bubzjQe3qjmZd7wNGGcB1%2F7LmITaMWnJ9vSHzNAnE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0rt000001PzGbx&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236142098%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=am%2BXz21k3Sl0%2FBrMg%2Fi0N4opWa43x1OyXv7vuGAdo%2Fk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyserdany.webex.com%2Fnyserdany%2Fonstage%2Fg.php%3FMTID%3De1e422f76d634ce3d4522deae86bc8536&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236152053%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eWYvX1PWaFUjrupnOevwZi0gkO83Bu1GVVoXc8MOZV4%3D&reserved=0


এর রিি রাউকের পাইলট রক্েগুথল 2018 সাকল থর্ব নাথচত  কয়থেকলা এবং তারা খরচ ক্িাকত 

রাক্-থর্থি নত ও সিথিত ভবর্ বযবস্থার আগািী রজন্ম থবক্াকশ সা ায্য ক্রকে এবং এক্ই সাকি 

জলবায় ুপথরবতনকর্র ক্ষথতক্র রভাব, য্া সুথবধা বক্তিত সম্প্রদায়সিূ কক্ অসািাঞ্জসযপূণ নভাকব 

রভাথবত ক্কর, উপশি ক্রকব। হয্ির্, ব্রুক্থলকর্র সুথবধা বক্তিত সম্প্রদাকয় অবথস্থত রাইসকবাকরা 

ক্থিউথর্টট পাটনর্ারথশকপর (Riseboro Community Partnership) ক্াসা পযাথসভা (Casa Pasiva) 

এক্টট শতভাগ সাশ্রয়ী আবাসর্ রক্েটট এই বেকরর হশষ র্াগাদ সমূ্পণ ন  কব বকল আশা ক্রা 

য্াকে। তারা 60-80 শতাংশ ভবর্ শক্তি হ্রাস ক্রকব এবং এক্ই সাকি বাথসন্দাকদর অভযন্তরীণ 

পথরকবশ িার্ ও স্বাস্থয উকেখকয্াগয পথরিাণ উন্নত ক্রকব। থর্উ ইয়ক্ন হেট অর্যার্য হেকটর 

সাকি সিকবত ক্াকজর িাধযকি সমূ্পণ ন ভবর্ গভীর শক্তি হরকরাথিকটর জর্য এক্টট আিথলক্ ও 

জাতীয় বাজার বতথরকত হর্তৃত্ব থদকে এবং অথতথরি গকবষণা ও থবক্াস রকচিার সিি নর্ পাকে 

িাথক্নর্ থডপাটনকিন্ট অি এর্াক্তজন ( Department of Energy) হিকক্ তাকদর অযাডভািড থবক্তডং 

ক্িরাক্শর্ ইথর্থশকয়টটকভর (Advanced Building Construction Initiative) িাধযকি য্া থ টটং 

হভথন্টকলশর্ অযাে এয়ার ক্ক্তেশথর্ং (Heating Ventilation and Air Conditioning, HVAC) 

সিি নকর্ এবং হরাগ্রাি িারা সরাসথর অবথ ত এর্কভলপ রযু্ক্তির জর্য 2020 সাকল এক্াথধক্ 

অযাওয়াডন রদার্ ক্করকে।  

  

ভবর্গুথল থর্উ ইয়ক্ন রাকজয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নিকর্র অর্যতি বৃ িি উৎস এবং থবদযিার্ 

ভবর্গুথলকত জ্বালাথর্ দক্ষতা এবং ববদুযথতক্রণ বযবস্থা এক্ীভূত ক্রা ক্াব নর্ দষূণ হ্রাস ক্রকব 

এবং আরও হটক্সই, স্বাস্থযক্র এবং আরািদায়ক্ ভবর্ অজনকর্ স ায়তা ক্রকব। NYSERDA ও 

ইউটটথলটট হরাগ্রাকির িাধযকি, ভবর্গুথলকত ক্াব নর্ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ িাথক্নর্ 

ডলাকররও হবথশ থবথর্কয়াগ ক্রা  কে।ক্াব নর্ সুথবধার পাশাপাথশ, রক্েগুথল হেটকক্ এর 

উচ্চাথভলাষী শক্তি দক্ষতা লক্ষয, 2025 সাকলর িকধয অর্সাইট শক্তি বযব ার 185 TBtu হ্রাস ক্রা, 

য্া  ল 1.8 থিথলয়র্ বাথড়র থবদুযৎ সরবরাক র সিতভ লয, অজনর্ ক্রকত সা ায্য ক্রকব।  

  

হরাগ্রািটট NYSERDA-র 6 থবথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাকরর থক্লর্ এর্াক্তজন িাে িারা অি নাথয়ত  কব।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের রাম্বের হর্তৃত্বকারী জলিায় ুপবরকল্পর্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলবায়ুর ক্ি নসূচী  ল জাথতর সব হচকয় হবথশ 

আিিণাত্মক্ জলবায় ুও পথরেন্ন শক্তির উকদযাগ, য্া সুশৃঙ্খল ও র্যায্যভাকব পথরেন্ন শক্তিকত 

উিরকণর আহ্বার্ ক্কর য্া চাক্থর বতথর ক্কর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট হক্াথভড-19 ি ািারী হিকক্ 

উিারলাকভর সাকি সাকি এক্টট সবুজ অি নর্ীথতকক্ রথতপালর্ ক্রা অবযা ত রাকখ। ক্লাইকিট 

থলডারথশপ এবং ক্থিউথর্টট রকটক্শর্ অযাকের আইর্ অন্তভভ নক্তির িাধযকি, 2030 সাকলর িকধয 

70 শতাংশ থরথর্উএবল থবদুযৎশক্তি উৎপাদর্ এবং অি নর্ীথত জকুড় ক্াব নর্ থর্উরাথলটটর িাধযকি, 

2040 সাকলর িকধয থর্উ ইয়ক্ন থবদুযৎশক্তির হক্ষকত্র শূর্য থর্গ নিকর্র লকক্ষয হপ ৌঁেকত চকলকে। 

হেট জকুড় 91 টট থবশাল িাত্রার পুর্র্ নবায়র্কয্াগয হরাকজকে $21 থবথলয়র্ ডলাকরর হবথশ, থবক্তডং 

হিকক্ থর্গ নির্ হ্রাস ক্রার জর্য $6.8 থবথলয়র্ ডলার, হস রশক্তি উৎপাদকর্র িাত্রা বাড়াকর্ার 

জর্য $1.8 থবথলয়র্ ডলার, স্বে পথরব কর্র উকদযাগগুথলর জর্য $1 থবথলয়র্ ডলাকরর হবথশ এবং 

NY গ্রীর্ বযাংকক্র রথত অঙ্গীক্াকর $1.2 থবথলয়র্ ডলাকরর হবথশ স , স্বে শক্তির উৎপাদকর্র 

িাত্রা বাড়াকর্ার জর্য থর্উ ইয়কক্নর অভূতপূব ন থবথর্কয়াকগর ওপকর থভথি ক্কর এটট আরও 



রসাথরত ক্কর। সক্তিথলতভাকব এই থবথর্কয়াগগুথল 2015 সাল হিকক্ থর্উ ইয়কক্নর পথরেন্ন শক্তি 

খাকত 150,000টটর হবথশ ক্ি নসংস্থার্, 2011 সাল হিকক্ থবতরণকৃ্ত হস র খাকত 2,100 শতাংশ 

রবৃক্তি এবং 2035 সাকলর িকধয 9,000 হিগাওয়াট অিকশার বায় ুথবক্াকশর অঙ্গীক্ারকক্ সিি নর্ 

ক্রকে। ক্লাইকিট অযাকের অধীকর্, থর্উ ইয়ক্ন এই অগ্রগথতকক্ থভথি ক্কর আকরা ক্াজ ক্রকব 

এবং 2050 সাকলর িকধয 1990 সাকলর তভ লর্ায় থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ 85 শতাংশ হ্রাস ক্রকব 

এক্ই সাকি থর্ক্তিত ক্রকব হয্ পথরেন্ন শক্তি থবথর্কয়াকগর ক্িপকক্ষ 35 শতাংশ, লক্ষয িাক্কব 

40 শতাংশ সুথবধা য্াকত সুথবধা বক্তিত সম্প্রদাকয়র জর্য রদার্ ক্রা  য়।   

  

NYSERDA সম্পম্বকন  

NYSERDA,  ল জর্গকর্র সুথবধাকি ন এক্টট ক্কপ নাকরশর্, য্া লক্ষয সম্পথক্নত তিয এবং তার 

থবকেষণ, আধুথর্ক্তাক্রণ হরাগ্রাি, ক্াথরগরী দক্ষতা এবং থর্উইয়ক্নবাসীকদর থবদুযৎশক্তির 

ক্ায্ নক্াথরতা, অি ন অপচয় ক্ি ক্রকত, থরথর্উএবল থবদুযৎশক্তিকক্ বযব ার ক্রকত এবং জীবাশ্ম 

জ্বালাথর্র বযব ার ক্িাকর্ার জর্য ত থবকলর িাধযকি  সা ায্য ক্কর। NYSERDA হপশাদাররা 

পথরকবশ রক্ষায় এবং থক্লর্-এর্াক্তজন ক্ি নসংস্থার্ বতথরকত ক্াজ ক্কর। 1975 সাল হিকক্ থর্উ ইয়ক্ন 

হেকট NYSERDA উন্নত আধুথর্ক্ িাকর্র  থবদুযশক্তির সিাধাকর্র উকেকশয  পাটনর্ারশীকপর 

থবক্াশ সাধর্ ক্কর চকলকে। NYSERDA-এর ক্ি নসথূচ এবং ত থবল রাথির সুকয্াগ সম্পকক্ন আকরা 

তিয জার্কত, nyserda.ny.gov ওকয়বসাইট হদখুর্ অিবা টভইটার (Twitter), হিসবুক্ 

(Facebook), ইউটটউব (YouTube), বা ইর্োগ্রাি (Instagram) এ আিাকদর অর্ুসরণ ক্রুর্।  
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