
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/17/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

2030 সাম্বলর মম্বযে বিতবরত হসৌরেক্তি 10 বগগাওয়াট করার জর্ে র্তুর্ হেমওয়াম্বকনর 

কিা হ াষণা কম্বরম্বের্ গভর্ নর হ াচুল  

  

িাবষ নক 700,000 অবতবরি বর্উ ইয়ম্বকনর গৃম্ব  েক্তি প্রদার্ করার জর্ে যম্বিষ্ট  

  

বিস্তৃত হরাডমোপ প্রদার্ কম্বর রাম্বজের সফল NY-সার্ উম্বদোগ প্রসাবরত করার জর্ে 

এিং বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর জর্ে হসৌরেক্তির র্াগাল িৃক্তি করার জর্ে  

  

হিসরকাবর বিবর্ম্বয়াম্বগ আর্ুমাবর্ক 4.4 বিবলয়র্ ডলার বর্ম্বয় আসম্বি, 6,000 অবতবরি 

হসৌরেক্তি সংক্রান্ত চাকবর ততবর করম্বি িম্বল প্রতোবেত - 1 হমগাওয়াম্বটর উপম্বর 

প্রকল্পগুবলর জর্ে প্রিম প্রচবলত মজুবর স  - সংবিবযিিভাম্বি-সংজ্ঞাবয়ত সুবিযািক্তিত 

সম্প্রদাম্বয়র এিং কম আয় কম্বরর্ এমর্ বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর জর্ে 40 েতাংে সুবিযা 

প্রদাম্বর্র লম্বযে  

  

2030 সাম্বলর মম্বযে রাম্বজের 70 েতাংে বিদেুৎ র্িায়র্ম্বযাগে উৎস হিম্বক সংগ্র  করার 

জর্ে রাম্বজের জলিায় ুহর্তৃত্ব এিং সম্প্রদায় সুরযা আইম্বর্র লযেম্বক সমি নর্ কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ 2030 সাললর মলযয অন্তত দশ থগগাওযাট থিতথরত হসৌরশক্তি 

অজনলর্র উলেলশয রালজযর জর্য এক্টট ক্াঠালমা হ াষণা ক্লরলের্, যা িাথষ নক্ প্রায 700,000 গলৃ  

থিদযযৎ সরিরাল র জর্য যলিষ্ট। থর্উ ইযক্ন হেট এর্াক্তজন থরসাচন অযান্ড হেলভলপলমন্ট অিথরটট 

(NYSERDA) এিং থর্উ ইযক্ন হেট থেপাটনলমন্ট অফ পািথলক্ সাথভনস (New York State 

Department of Public Service, DPS) দ্বারা জর্সাযারলণর মন্তিয এিং অর্যলমাদলর্র জর্য 

পািথলক্ সাথভনস ক্থমশলর্র ক্ালে জমা হদওযা হরােমযাপ, রালজযর সফল NY-সার্ উলদযাগলক্ 

জাথতর মলযয এই যরলণর সি হচলয িড় এিং সি হচলয অন্তভুনক্তিমূলক্ হসৌর হপ্রাগ্রামগুথলর মলযয 

এক্টটলত প্রসাথরত ক্রার জর্য এক্টট থিস্তৃত হক্ৌশললর প্রস্তাি ক্লর, আরও হিথশ থর্উ 

ইযক্নিাসীলদর জর্য হসৌরশক্তির অযালেস িাড়ালত স াযতা ক্লর৷ আর্যমাথর্ক্ 4.4 থিথলযর্ েলার 

হিসরক্াথর থিথর্লযাগলক্ উত্সাথ ত ক্রার এিং রাজয জযলড় 6,000 অথতথরি হসৌর ক্ম নসংস্থার্ 

ততথর ক্রার সালি - এক্ হিলক্ পাাঁচ হমগাওযালটর মলযয হসৌর প্রক্ল্পগুথলর জর্য রালজযর প্রিম 

মজযথরর প্রলযাগ স  - হপ্রাগ্রালমর সম্প্রসারণ থিথর্লযাগ হিলক্ সযথিযার 40 শতাংলশর লক্ষ্য স  

অন্তত 35 শতাংশ প্রদার্ ক্রলি সংথিথযিদ্ধভালি সংজ্ঞাথযত সযথিযািক্তিত সম্প্রদাযগুথল এিং থর্ম্ন 

হিলক্ মযযম আলযর থর্উ ইযক্নিাসীলদর জর্য। আজলক্র হ াষণা রালজযর জলিাযয হর্তৃত্ব এিং 

সম্প্রদায সযরক্ষ্া আইর্ (জলিাযয আইর্) আলদশ সমি নর্ ক্লর যা  ল এক্টট পথরচ্ছন্ন শক্তির 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2Fny%2Fdisadvantaged-communities&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C870d5ef8734b48f3cb3108d9c19f385c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753712134632370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XY528AtXj4dQlL%2Bl2jmEIoAihklnXo05G0slGJZHyes%3D&reserved=0


অি নর্ীথতলত এক্টট থস্থথতস্থাপক্ এিং সমতাপূণ ন রূপান্তলরর অংশ থ সালি 2030 সাললর মলযয 

র্িাযর্লযাগয উৎস হিলক্ রালজযর 70 শতাংশ থিদযযত ততথর ক্রা।  

  

 "থর্উ ইযলক্ন, আমরা জলিাযয পথরিতনলর্র উপর ক্াজ ক্রার সময হয এখর্ তা স্বীক্ার ক্থর - 

আমরা হক্িল অলপক্ষ্া ক্রলত পাথর র্া ক্ারণ আমরা হদলখথে হয এই সংক্লটর প্রভািগুথল 

আমালদর সম্প্রদায, আমালদর িযিসা এিং আমালদর অি নর্ীথতলক্ থিপয নস্ত ক্রলে," গভর্ নর 

হ াচুল িম্বলর্। "হসৌর শক্তির প্রথত আমালদর প্রথতশ্রুথত হজারদার ক্রা আমালদর পথরচ্ছন্ন শক্তির 

অি নর্ীথতর এই সমৃক্তদ্ধশীল খালত আলরা স্বাস্থযিার্, আলরা থস্থথতস্থাপক্ সম্প্রদায গড়লত স াযতা 

ক্রলি এিং তার সালি গুণমালর্র এিং র্তুর্ ভাললা হিতলর্র চাক্থরর অর্য টক্  লি।"  

  

NYSERDA এিং DPS 2030 সাললর মলযয দশ থগগাওযাট িা তার হিথশ থিতথরত হসৌরশক্তি স্থাপর্ 

ক্রার জর্য এক্াথযক্ হক্ৌশল যত্ন স ক্ালর মূলযাযর্ ক্লরলে — হয প্রক্ল্পগুথল আক্ালর পাাঁচ 

হমগাওযালটর ক্ম, যার মলযয রলযলে োলদর স্থাপর্া এিং সম্প্রদালযর হসৌর প্রক্ল্পগুথল - এিং থস্থর 

ক্লরলে হয রালজযর সফল NY-সার্ উলদযাগলক্ প্রসাথরত ক্রা সি হচলয দক্ষ্, পথরথচত, এিং 

সাশ্রযী পি প্রদার্ ক্লর। রালজযর প্রসাথরত হসৌরশক্তির লক্ষ্য অজনলর্র ফলল প্রথত িের প্রায 

আলরা 700,000 থর্উ ইযলক্নর গৃ গুথললক্ থিদযযৎ সরিরা  ক্রার জর্য যলিষ্ট পথরচ্ছন্ন থিদযযৎ 

উৎপন্ন ক্রলি িলল আশা ক্রা  লচ্ছ, যার মলযয সযথিযািক্তিত সম্প্রদালযর মার্যষরাও রলযলের্৷  

  

গুরুত্বপূণ নভালি, হরােমযাপটট এগুথল প্রস্তাি ক্লর:  

• িাথষ নক্ 700,000 অথতথরি গৃ লক্ শক্তি প্রদার্ ক্রার জর্য যলিষ্ট র্তুর্ পথরষ্কার, 

পযর্র্ নিীক্রণলযাগয শক্তি;  

• র্তুর্ হসৌর ক্ষ্মতার অন্তত 1,600 হমগাওযাট, যা 280,000 গৃল  থিদযযৎ 

সরিরাল র জর্য যলিষ্ট, সযথিযািক্তিত সম্প্রদায এিং থর্ম্ন-মযযম আলযর থর্উ 

ইযক্নিাসীলদর উপকৃ্ত ক্রলি, যালত আর্যমাথর্ক্ 600 থমথলযর্ েলালরর থিথর্লযাগ 

এই সম্প্রদাযগুথললক্ পথরলষিা প্রদার্ ক্রলি;  

• ক্র্ এথেসর্ (Con Edison) তিদযযথতক্ পথরলষিা এলাক্ায ( থর্উ ইযক্ন থসটট এিং 

ওলযেলচোলরর থক্েু অংশ জযলড়) অন্তত 450 হমগাওযাট থিদযযৎ ততথর ক্লরা  লি 

যা প্রায 79,000 গৃ লক্ থিদযযৎ প্রদার্ ক্রার জর্য যলিষ্ট, এর ফলল এই এলাক্ায 

ইর্েল ক্রা হসৌরশক্তি ক্ষ্মতা এক্ থগগাওযালটর উপলর িৃক্তদ্ধ পালি, যা প্রায 

175,000 গৃ লক্ শক্তি প্রদার্ ক্রার জর্য থিদযযৎ উৎপাদর্ ক্রার জর্য যলিষ্ট এই 

দশলক্র হশলষর মলযয;   

• অন্তত 560 হমগাওযাট, যা 98,000 গৃল  থিদযযৎ সরিরাল র জর্য যলিষ্ট, লং 

আইলযান্ড পাওযার অিথরটটর (Long Island Power Authority) মাযযলম অগ্রসর 

ক্রা  লি; এিং  

• এক্টট র্তুর্ আিশযক্তা হয NY-সার্ (NY-Sun) সমথি নত এক্ হমগাওযালটর হিথশ 

প্রক্ল্পগুথলর থর্ম নালণর সালি যযি শ্রথমক্লদর থিদযমার্ প্রলযাজয মজযথর প্রদার্ 

ক্রলত  লি, প্রক্ল্পগুথল থর্উ ইযক্নিাসীলদর জর্য মার্সম্পন্ন, পথরিার িজায রাখা 

যায এমর্ চাক্থরর সৃটষ্ট থর্ক্তিত ক্লর এিং এক্টট সমতাপূণ ন রূপান্তরলণর 

পথরক্ল্পর্া ক্রার মাযযলম রালজযর প্রথতশ্রুথত প্রদশ নর্ ক্লর। হয প্রক্ল্পগুথল এই 

হরােমযাপ ফাইল ক্রার আলগ তালদর প্রািথমক্ ইউটটথলটট ইন্টারক্ালর্ক্শর্ 



আলিদর্ জমা থদলযলে তালদর র্তুর্ থিদযমার্ মজযথরর প্রলযাজর্ীযতা হিলক্ 

অিযা থত হদওযার প্রস্তাি ক্রা  লযলে।  

  

রালজযর হসৌরশক্তির লক্ষ্য সম্প্রসারলণর ফলল থর্উ ইযলক্নর গ্রা ক্লদর জর্য গড় থিলল প্রভাি 

এক্ শতাংলশর ক্ম পরলি িলল আশা ক্রা  য, িা গড় িাসস্থালর্র জর্য প্রথত মালস আন্দাজ 0.71 

েলার। হরােমযাপটট পািথলক্ সাথভনস থেপাটনলমলন্টর ওলযিসাইলট জর্সাযারলণর মন্তলিযর জর্য 

এিং 2022 সালল তার পরিতী থসদ্ধান্ত হর্ওযার জর্য উপলব্ধ।  

  

ডবরর্ এম  োবরস, হপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও, NYSERDA িম্বলম্বের্, "গভর্ নর হ াচুল স্পষ্ট 

ক্লরলের্ হয হসৌরশক্তির অযালেস িাড়ালর্া থর্উ ইযলক্নর পাওযার থগ্রেলক্ থেক্াি নর্াইজ ক্রার 

জর্য এিং িাযযর গুণমার্ এিং জর্স্বালস্থযর উন্নথতর জর্য ক্ষ্থতক্ারক্ থর্গ নমর্ হ্রাস ক্রার 

উলেলশয সি নিযাপী হক্ৌশললর এক্টট হক্ন্দ্রীয অংশ। এই থিস্তৃত হরােমযাপটট থর্উ ইযলক্ন 

ক্রমাগত উন্নথতর জর্য প্রলযাজর্ীয ক্াঠালমা িাজারলক্ প্রদার্ ক্লর এিং আমালদর জলিাযয এিং 

পথরচ্ছন্ন শক্তির লক্ষ্য অজনলর্র পি আরও প্রশস্ত ক্রার জর্য NY-সালর্র অযীলর্ আমরা হয 

অগ্রগথত অজনর্ ক্লরথে তা গলড় তুললত আমালদর সা াযয ক্রলি।"  

  

DPS এর বসইও রবর এম ক্তক্রক্তিয়ার্ িম্বলম্বের্, "আথম গভর্ নর হ াচুললক্ তার প্রিল সমি নলর্র 

জর্য এিং থর্উ ইযক্ন হেলট হসৌর শক্তির থিক্াশ এিং অযালেসলক্ উৎসাথ ত ক্রার জর্য 

যর্যিাদ জার্ালত চাই৷ হয হরােমযাপটট ততথর ক্রা  লযলে তা থর্উ ইযক্নলক্ এক্টট পথরচ্ছন্ন-

শক্তির অি নর্ীথতলত রূপান্তরলক্ ত্বরাথিত ক্রলত এিং আমালদর অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন জলিাযযর 

লক্ষ্য পূরণ ক্রার জর্য প্রলযাজর্ীয সরঞ্জাম প্রদার্ ক্লর।"  

  

NY-সার্ উলদযাগটট চালয  ওযার পর হিলক্, NYSERDA স্থার্ীয সরক্ার, কৃ্থষ সম্প্রদায, অর্যার্য 

রালজযর সংস্থা এিং হেক্ল াল্ডারলদর এক্টট থিস্তৃত পথরসলরর সালি  থর্ষ্ঠভালি ক্াজ ক্লরলে 

যালত প্রক্ল্পগুথল এমর্ভালি থিক্থশত এিং স্থাপর্ ক্রা  য যা সমূ্পণ নরূলপ ভূথমর িযি ার 

থিলিচর্া ক্লর এিং স্থার্ীয হেক্ল াল্ডার এিং কৃ্থষ সম্প্রদালযর সালি  থর্ষ্ঠ স লযাথগতায 

অগ্রসর  য। NYSERDA রালজযর সমস্ত হপৌরসভার জর্য তার চলমার্ প্রযযক্তিগত স াযতা 

প্রসাথরত ক্রলি যালত স্থার্ীয অগ্রাথযক্ালরর সালি হসৌরশক্তির উন্নযর্ সমথিত ক্রলত স্থার্ীযলদর 

স াযতা ক্রা যায। এোড়াও, থর্উ ইযক্ন হেট থেপাটনলমন্ট অফ এথগ্রক্ালচার এন্ড মালক্নটলসর 

(New York State Department of Agriculture and Markets) কৃ্থষ হজলায হয প্রক্ল্পগুথল 

স্থাথপত হসগুথল হসৌর শক্তি প্রক্লল্পর জর্য কৃ্থষ প্রশমলর্র থর্লদনথশক্া অিশযই অর্যসরণ ক্রলি 

এিং (New York State Department of Agriculture and Markets, NYSDAM) এর সালি স্থার্ীয 

কৃ্থষ হিােনগুথলর এক্টট অথতথরি পয নাললাচর্া প্রক্তক্রযার মলযয থদলয হযলত  লি৷ হয প্রক্ল্পগুথল 

উৎকৃ্ষ্ট কৃ্থষর মাটটলত 30 এক্লরর হিথশ প্রভাি হফললি হসগুথললক্ প্রশমর্ থফ এর আওতায 

থর্লয আসা  লি।  

  

আজলক্র হ াষণা NY-সার্ এর অযীলর্ রালজযর সাফললযর উপর থভথি ক্লর গলড় হতালল হযখালর্ 

স্থাথপত থিতথরত হসৌর প্রক্ল্পগুথল, উন্নযর্াযীর্ প্রক্ল্পগুথলর সালি থমথলত  লয, রাজযলক্ 2025 

সাললর মলযয েয থগগাওযাট থিতথরত হসৌর স্থাপলর্র িতনমার্ জলিাযয আইলর্র ললক্ষ্যর 95 

শতাংশ অিথয থর্লয আলস। 2020 সালল, থর্উ ইযক্ন র্তুর্ সম্প্রদায হসৌরশক্তির ইর্েললশগুথলর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D21-e-0629%26CaseSearch%3DSearch&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C870d5ef8734b48f3cb3108d9c19f385c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753712134632370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KFfH%2BJeYhIndiWPNAAtDrlr354pPErUfLvq37Q%2FFDiw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fland-and-water%2Fabout-agricultural-districts&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C870d5ef8734b48f3cb3108d9c19f385c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753712134642329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FvOqZAGc%2B93ESLAX9BYbo8%2BV2nAJDCd5fsc4GCx3xkI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2019%2F10%2Fsolar_energy_guidelines.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C870d5ef8734b48f3cb3108d9c19f385c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753712134642329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0uig7osJWWSY0hB9SaVETCcb6eRtboN1OB%2Bgh5eneyU%3D&reserved=0


হক্ষ্লে হদলশর মলযয প্রিম এিং হমাট থিতথরত হসৌরশক্তিগুথলর হক্ষ্লে থদ্বতীয স্থার্ অথযক্ার 

ক্লরথেল। 2011 সাল হিলক্, NY-সার্, থর্উ ইযক্ন হেলটর 1.8 থিথলযর্ েলালরর উলদযাগ যা 

হসৌরশক্তি অগ্রসর ও হেল-আপ ক্রলত এিং রাজযলক্ এক্টট িজায রাখা যায এমর্ হসৌর থশলল্পর 

ক্াোক্াথে থর্লয যায, তা:  

• হসৌরশক্তির থশলল্প 12,000টট ক্ম নসংস্থালর্র লালর্ ক্লরলে ;   

• NY-সার্ পাইপলাইলর্ সক্তক্রয উন্নযলর্ প্রায 6,000-টট প্রক্ল্প আলে এিং 114,000-

টট সমূ্পণ ন ক্রা প্রক্ল্পলক্ সমি নর্ ক্লরলে - যা এক্ সালি, 2.2 থমথলযলর্রও হিথশ 

িাথড়লত থিদযযৎ প্রদার্ ক্রার জর্য যলিষ্ট;   

• থর্উ ইযক্ন জযলড় প্রথতটট ক্াউথন্টর প্রায 145,000টট িাথড়র োলদ িা মাথলক্ার্ায 

হসৌরশক্তি চাথলত যন্ত্র িসালর্া  লযলে:   

• 1 থিথলযলর্রও হিথশ েলালরর প্রলণাদর্া প্রদার্ ক্লর, হিসরক্াথর থিথর্লযাগ হিলক্ 

5.6 থিথলযর্ েলালরর সযথিযা থর্লয;   

• রালজয 2,100 শতাংলশরও হিথশ হসৌরশক্তিলক্ চথলত ক্লরলে ;   

• 522,000-এরও হিথশ থর্উ ইযলক্নর িাথড়গুথললত শক্তি প্রদার্ ক্রার জর্য যলিষ্ট 

পথরমালর্ পথরষ্কার, র্িাযর্লযাগয শক্তি সরিরা  ক্রা  লযলে ;   

• 10 িেলর হসৌরশক্তির খরচ 69 শতাংশ পয নন্ত ক্মালত সা াযয ক্লরলে ; এিং  

• থর্ম্ন হিলক্ মযযম আলযর পথরিার এিং সযথিযািক্তিত সম্প্রদালযর উপক্ার ক্লর 

এমর্ প্রক্ল্পগুথলর জর্য 135 থমথলযর্ েলার িরাে ক্রা  লযলে।  

  

বসম্বর্টর হকবভর্ পাকনার িম্বলম্বের্, "শক্তি ও হটথললযাগালযাগ ক্থমটটর (Energy and 

Telecommunications committee) সভাপথত থ সালি আথম NY সার্লক্ সাযযিাদ জার্াই এমর্ 

উলদযাগগুথল িাস্তিাযলর্র জর্য যা আমালদর রাজযলক্ থিতথরত হসৌরশক্তি উন্নযলর্র হক্ষ্লে এক্ 

হর্তা ক্লর তুলললে৷ যখর্ আমরা জলিাযয হর্তৃত্ব এিং সম্প্রদায সযরক্ষ্া আইলর্র মাযযলম 

প্রথতটষ্ঠত লক্ষ্যগুথলর থদলক্ অগ্রসর  লত িাথক্, আমালদর অিশযই পরিতী পদলক্ষ্পগুথলর জর্য 

প্রস্তুত  লত  লি যা আমালদর এই লক্ষ্যগুথললক্ অথতক্রম ক্রলত এিং পথরচ্ছন্ন শক্তির থশলল্প 

জীির্ যারলণর হযাগয মজযথর এিং সযথিযা স  ভাল চাক্থর ততথর ক্রলত স াযতা ক্রলি৷ 

NYSERDA এিং পািথলক্ সাথভনস থেপাটনলমন্টলক্ থর্উ ইযক্ন হেলট 10 থগগাওযাট থিতথরত 

হসৌরশক্তিলত হপৌৌঁোলর্ার উলেলশয এই গুরুত্বপূণ ন পদলক্ষ্প থর্লত হদলখ আথম আর্ক্তন্দত।"  

  

বসম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলম্বের্, আজ প্রক্াথশত হরােমযাপ হদখায থক্ভালি আমরা পথরচ্ছন্ন 

হসৌর শক্তির মাযযলম উচ্চাথভলাষী লক্ষ্যগুথল পূরণ ক্রলত পাথর, িহু থিথলযর্ েলালরর হিসরক্াথর 

থিথর্লযাগলক্ উৎসাথ ত ক্রলত পাথর এিং সযথিযািক্তিত সম্প্রদাযগুথল এই িৃক্তদ্ধ হিলক্ উপকৃ্ত  য 

তা থর্ক্তিত ক্রলত পাথর৷ আথম NYSERDA এিং DPS-হক্ সাযযিাদ জার্াই থর্উ ইযলক্নর সিযজ 

শক্তির অি নর্ীথতলক্ উন্নত ক্রার জর্য তালদর ভথিষযতমযখী থচন্তার হক্ৌশললর জর্য।  

  

বিযার্সভার সদসে বিভ এম্বেলব্রাইট িম্বলম্বের্, "জলিাযয পথরিতনলর্র হর্থতিাচক্ পথরণথত 

হ্রাস ক্রার জর্য আমরা সক্লল দাযিদ্ধ। 2019 সালল, আথম ক্লাইলমট থলোরথশপ অযান্ড 

ক্থমউথর্টট হপ্রালটক্শর্ অযাক্ট স্পর্সর ক্লরথে যালত PSC-হক্ 2030 সাললর মলযয রালজযর 70 

শতাংশ থিদযযত পযর্র্ নিীক্রণলযাগয উৎস হিলক্ এিং 2040 সাললর মলযয থর্গ নমর্-মযি উৎস হিলক্ 

100 শতাংশ থিদযযৎ ততথর ক্রা  য তা থর্ক্তিত ক্রার জর্য পথরচ্ছন্ন শক্তির মার্ অর্যযাযী এক্টট 



হপ্রাগ্রাম প্রথতষ্ঠা ক্রা আিশযক্ ক্লর। আজলক্র গ ৃীত পদলক্ষ্পগুথল সটঠক্ পলি এক্টট 

পদলক্ষ্প।"  

  

বর্উ ইয়কন হিট হলিারাস ন অগ নার্াইক্তজং ফাম্বের পবলবস অোে পািবলক অোম্বফয়াম্বস নর 

পবরচালক বভর্ম্বসন্ট আলিাবর্জ িম্বলম্বের্, "এই হেতপলের ফলাফলগুথল প্রমাণ ক্লর হয 

সমস্ত আক্ালরর এিং রালজযর সমস্ত এলাক্ায পযর্র্ নিীক্রণলযাগয শক্তি প্রক্ল্পগুথল এমর্ শ্রম 

থদলয ততথর ক্রা হযলত পালর যা এক্টট প্রচথলত মজযথরর মাযযলম প্রদার্ ক্রা  লচ্ছ৷ শক্তি থশলল্প 

শ্রথমক্লদর জর্য এক্টট র্যাযয পথরিতনর্ থর্ক্তিত ক্রার প্রথতশ্রুথতলত NYSERDA এক্টট জাতীয 

হর্তা  যএ হিলক্লে। আমরা আমালদর সদসযলদর প্রথত তালদর অিযা ত অঙ্গীক্ারিদ্ধতালক্ 

সাযযিাদ জার্াই।"  

  

এবড িাউটটস্তা, বর্ি না ী পবরচালক, NYC এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল জাবিস অোলাম্বয়ন্স (NYC 

Environmental Justice Alliance) িম্বলর্, "রাজয জযলড় হসৌরশক্তির অযালেস সম্প্রসাথরত ক্রা 

থর্ক্তিত ক্লর হয আরও হিথশ থর্উ ইযক্নিাসী, থিলশষ ক্লর ঐথত াথসক্ভালি অর্যন্নত কৃ্ষ্ণাঙ্গ 

সম্প্রদাযগুথললত, পথরচ্ছন্ন থিদযযৎ হিলক্ উপকৃ্ত  য এিং জলিাযয র্যাযথিচালরর জর্য এটট এক্টট 

িড় পদলক্ষ্প। আমরা থর্উ ইযক্ন হেটলক্ এই র্তুর্ উচ্চতায হপৌৌঁোলত সা াযয ক্রার অলপক্ষ্ায 

রলযথে যা ক্ষ্থতক্ারক্ থর্গ নমর্ ক্মালত সা াযয ক্রলি এিং সিার জর্য উলেখলযাগয চাক্থর এিং 

অি ননর্থতক্ সযলযাগ প্রদার্ ক্রলি।"  

  

টমাস এ. কোলা ার্, সভাপবত, NYS কর্ফাম্বরন্স অফ অপাম্বরটটং ইক্তিবর্য়ারস (NYS 

Conference of Operating Engineers) িম্বলম্বের্, "NYSERDA-এর আজলক্র হ াষণা থর্উ 

ইযলক্নর পথরলিলশর জর্য এিং থর্উ ইযলক্নর ক্মীলদর জর্য দযদনান্ত খির৷ 1 হমগাওযালটর হচলয 

িড় হসৌর প্রক্ল্পগুথললত থিদযমার্ মজযথর আিশযক্ ক্রা থর্ক্তিত ক্লর হয আমালদর হদলশর হসরা 

ক্মীরা থর্উ ইযলক্নর সিযজ শক্তির ভথিষযৎ প্রদার্ ক্রার দললর অংশ  য। NYS ক্র্ফালরন্স অফ 

অপালরটটং ইক্তঞ্জথর্যাস ন (NYS Conference of Operating Engineers) এই হ াষণায থর্উ ইযক্ন 

হেট এর্াক্তজন থরসাচন অযান্ড হেলভলপলমন্ট অলিাথরটটর (New York State Energy Research & 

Development Authority, NYSERDA) সালি অংশীদাথরত্ব ক্রলত হপলর গথি নত যা থর্ক্তিত ক্লর 

হয শ্রথমক্লদর সালি র্যাযয আচরণ ক্রা  লি যখর্ থর্উ ইযক্ন ভথিষযলতর পথরচ্ছন্ন শক্তিলত 

থিথর্লযাগ ক্রলে। গত িেলরর িালজলট িৃ ৎ পথরসলর র্িাযর্লযাগযলক্ পািথলক্ ওযাক্ন থ লসলি 

সংজ্ঞাথযত ক্লর থর্উ ইযলক্নর প্রথতশ্রুথতর সালি এক্লে এই হ াষণাগুথল মযযথিলির চাক্থর 

থর্ক্তিত ক্রার জর্য দযদনান্ত প্রিম পদলক্ষ্প এিং থর্উ ইযলক্নর ক্ম নজীিী পযরুষ ও মথ লারা এমর্ 

ক্াজগুথল ক্রলির্ যা আমালদর CLCPA এর লক্ষ্য পূরণ থর্ক্তিত ক্লর।"  

  

বর্উ ইয়কন হসালার এর্াক্তজন ইোবিজ অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York Solar Energy 

Industries Association, NYSEIA) বর্ি না ী পবরচালক জোক ডুম্বেসম্বর্ িম্বলম্বের্, "NYSEIA 

গভর্ নর হ াচুল এিং তার প্রশাসর্লক্ সাযযিাদ জার্ায থর্উ ইযক্ন হেটলক্ থিতথরত হসৌরশক্তির 

উন্নযলর্ এক্টট জাতীয পথিকৃ্ত থ লসলি স্থাপর্ ক্রার জর্য তালদর হর্তৃলত্বর জর্য। এই 

হরােমযালপ িথণ নত NY-সার্ হপ্রাগ্রালমর সম্প্রসারলণর মাযযলম 10 GW হসৌরশক্তির জর্য হচষ্টা ক্রা, 

 াজার  াজার ভাললা হিতলর্র চাক্থরর উলেলশয পথরচাথলত ক্রলি এিং থর্উ ইযলক্নর 

অি নর্ীথতলত এক্টট গুরুত্বপূণ ন স্তম্ভ থ সালি হসৌরশক্তির অিস্থার্ অিযা ত রাখলি। আমরা 



পথরলিশগত র্যাযথিচালরর থিযার্গুথলর জর্য সমি নর্ এিং থর্উ ইযলক্নর সযথিযািক্তিত 

সম্প্রদাযগুথললক্ উপকৃ্ত ক্লর এমর্ প্রক্ল্পগুথললক্ সরাসথর অি নাযলর্র জর্য প্রশাসলর্র প্রশংসা 

ক্থর। এই হরােমযাপটট থর্উ ইযলক্নর পথরচ্ছন্ন শক্তির ভথিষযলতর জর্য এক্টট উচ্চাথভলাষী 

থিথর্লযাগ, এিং যথদও িহু থিশদ থিষয পয নাললাচর্া এিং আললাচর্া ক্রা িাথক্, NYSEIA থর্উ ইযক্ন 

হেট এর্াক্তজন থরসাচন অযান্ড হেলভলপলমন্ট অিথরটট এিং পািথলক্ সাথভনস ক্থমশলর্র (Public 

Service Commission) সালি ক্াজ ক্রলত স লযাথগতা ক্রার জর্য উন্মযখ থর্উ ইযলক্নর 

প্রশংসর্ীয থিতথরত হসৌরশক্তি এিং পথরলিশগত প্রথতশ্রুথত থর্লয ক্াজ ক্রার জর্য।"  

  

হডবভড গা ল, হিট পবলবসর বসবর্য়র বডম্বরক্টর, ইি ফর দে হসালার এর্াক্তজন ইোবিজ 

অোম্বসাবসম্বয়ের্ (Solar Energy Industries Association, SEIA) িম্বলম্বের্, "এই প্রস্তািটট 

হসৌর প্রলণাদর্া হপ্রাগ্রামলক্ প্রসাথরত ক্রার জর্য দী নলমযাদী ত থিল স্থাপর্ ক্রলি, হসৌর থশল্প 

এিং গ্রা ক্লদর জর্য থর্ক্তিযতা সৃটষ্ট ক্রলি ও তার সালি থর্উ ইযক্নলক্ গভর্ নর হ াচুললর অন্তত 

10 থগগাওযাট থিতথরত শক্তি ইর্েল ক্রার লক্ষ্য অজনলর্র পলি অিযা ত রাখলি। প্ল্যার্টট 

ক্থমউথর্টট হসালারলক্ উৎসাথ ত ক্লর এিং থর্ম্ন হিলক্ মযযম আলযর গ্রা ক্লদর জর্য প্রলণাদর্া 

প্রসাথরত ক্লর, যা থর্ক্তিত ক্রলত সা াযয ক্লর হয সমস্ত থর্উ ইযক্নিাসী পথরচ্ছন্ন শক্তিলত 

রূপান্তরলণ অংশগ্র ণ ক্রলত পালর। আমরা থর্যন্ত্রক্ প্রক্তক্রযা চলাক্ালীর্ গভর্ নর হ াচুল, থর্উ 

ইযক্ন হেট এর্াক্তজন থরসাচন অযান্ড হেলভলপলমন্ট অিথরটট এিং পািথলক্ সাথভনস থিভালগর সালি 

ক্াজ ক্রার জর্য উন্মযখ।"   

  

বিক্তডং অোে কর্িাকের্ হেড কাউক্তন্সল অফ হগ্রটার বর্উ ইয়ম্বকনর (Building and 

Construction Trades Council of Greater New York) হপ্রবসম্বডন্ট গোবর লািারম্বিরা 

িম্বলম্বের্, "থর্উ ইযলক্নর স্থাযী অি নর্ীথতলত উদ্ভাির্ এিং সযলযালগর এলক্িালর সামলর্ িাক্া 

থর্ক্তিত ক্রার জর্য এই হরােমযাপটট এখর্ পয নন্ত আলরক্টট গুরুত্বপূণ ন পদলক্ষ্প  ল। NY-সার্ 

উলদযাগলক্ প্রসাথরত ক্রার মাযযলম, থর্উ ইযলক্নর পথরশ্রমী পযরুষ ও মথ লালদর জর্য আরও 

 াজার  াজার মযযথিি হক্থরযার ততথর ক্রা  লি। থর্উ ইযলক্ন টঠক্ এখালর্ র্িাযর্লযাগয শক্তি 

হসক্টলরর জর্য স্বলণ নর মার্ থর্য নারণ ক্রলত তালদর অথিরত প্রথতশ্রুথতর জর্য আমরা গভর্ নর 

হ াচুল এিং NYSERDA-হক্ সাযযিাদ জার্াই।"  

  

হকায়াবলের্ ফর কবমউবর্টট হসালার অোম্বেম্বসর (Coalition for Community Solar 

Access) উত্তর-পূি ন আিবলক পবরচালক হকইটবলর্ হকবল ও'বর্ল িম্বলম্বের্, "স্পষ্টভালি 

থর্উ ইযলক্ন হসৌর সম্প্রদালযর হয মূলয এলর্লে, NYSERDA দ্বারা দাথখল ক্রা হরােমযাপটট তা 

প্রথতফথলত ক্লর হদলখ আমরা খযথশ  লযথে, এিং এটট তার িৃ ির জলিাযযর লক্ষ্যগুথল অজনলর্র 

থদলক্ ক্াজ ক্রার সময রাজযলক্ সরিরা  ক্রা চাথললয যালি৷ সযথিযািক্তিত সম্প্রদাযগুথলর ক্ালে 

িৃ ির অযালেস আর্লত সম্প্রসাথরত সংস্থার্গুথল থেক্াি নর্াইলজশলর্র প্রলচষ্টালক্ এথগলয থর্লয 

যাওযার সালি পথরচ্ছন্ন শক্তির ইক্য ইটট এিং অি ননর্থতক্ সযথিযালক্ িৃক্তদ্ধ ক্রলি।"  

  

অোর্ হরর্ডস, অোলাম্বয়ন্স ফর বির্ এর্াক্তজন বর্উ ইয়ম্বকনর (Alliance for Clean Energy 

New York) বর্ি না ী পবরচালক িম্বলম্বের্, "থর্উ ইযক্ন সম্রাজ্ঞী রালজযর হসৌর থশলল্পর থিক্াশ 

অিযা ত রাখার প্রলচষ্টায অথিচল রলযলে। হসলেম্বলর, আমরা গভর্ নলরর হ াচুললর থিতরণ ক্রা 

হসৌর শক্তির জর্য 10 থগগাওযালটর এক্টট স্পথয নত র্তুর্ লক্ষ্যর হ াষণালক্ স্বাগত জার্াই এিং 



এখর্ আমরা ক্ীভালি এটট অজনর্ ক্রা  লি তার জর্য এই ি্লযথপ্রন্ট থর্লয ক্াজ শুরু ক্রার জর্য 

উন্মযখ। আমালদর সদসয সংস্থাগুথল থর্উ ইযলক্ন থিথর্লযাগ চাথললয যাওযার এিং র্তুর্ চাক্থর 

ততথর ক্রার জর্য উন্মযখ।"  

  

বর্উ ইয়কন বলগ অফ কর্জারম্বভের্ হভাটারম্বদর (President of the New York League 

of Conservation Voters) সভাপবত জুবল টাইগ িম্বলম্বের্, "থর্উ ইযক্ন হেটলক্ আমালদর 

র্িাযর্লযাগয শক্তির লক্ষ্য পূরলণর জর্য তার হসৌর ক্ষ্মতালক্ সযপারচাজন ক্রলত  লি এিং রালজয 

থিতরণ ক্রা হসৌরশক্তির পথরমাণলক্ প্রায থদ্বগুণ ক্লর CLCPA-এর প্রলযাজর্ীযতা অথতক্রম 

ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুললর প্রথতশ্রুথত এক্টট গুরুত্বপূণ ন পদলক্ষ্প। আমরা গভর্ নরলক্ তার 

হর্তৃলত্বর জর্য যর্যিাদ জার্াই এিং NYSERDA এিং DPS-এর এমর্ এক্টট প্রক্তক্রযা শুরু ক্রার 

জর্য প্রশংসা ক্থর যা থগ্রর্ াউস গযালসর থর্গ নমর্লক্ হ্রাস ক্রলি এিং পথরচ্ছন্ন শক্তির 

অি নর্ীথতলক্ িাথড়লয তুললি।"  

  

িাইম্বমট জিস NY-এর (Climate Jobs NY) বর্ি না ী পবরচালক হজফ হভাক্রডট 

িম্বলম্বের্, "থর্উ ইযলক্নর থর্গ নমর্-হ্রালসর লক্ষ্যগুথল পূরলণর থদলক্ এটট এক্টট উলিজর্াপূণ ন 

পদলক্ষ্প যা থর্ক্তিত ক্লর যালত আমালদর রালজযর পথরচ্ছন্ন-শক্তির ট্রার্ক্তজশর্ ভাল ইউথর্যলর্র 

চাক্থর এিং ক্ম নজীির্ ততথর ক্লর এিং সযথিযািক্তিত সম্প্রদাযগুথললত থিথর্লযালগর প্রচার ক্লর৷ 

 াই-হরাে হসৌর শির থশল্প গলড় হতালার জর্য 1 হমগাওযালটর উপলর প্রক্লল্পর জর্য থিদযমার্ 

মজযথরর প্রলযাজর্ীযতা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন, এিং আমরা হসৌর শক্তির থশলল্প এিং পথরচ্ছন্ন-শক্তির 

হসক্টর জযলড় শ্রলমর মার্লক্ উন্নত ক্রার জর্য উন্মযখ যালত আমরা এমর্ এক্টট শক্তির পথরিতনর্ 

ক্রলত পাথর যা সিার জর্য ক্াজ ক্লর।"  

  

ইন্টারর্োের্াল ব্রাদারহুড অফ ইম্বলকটেকাল ওয়াকনাম্বস নর (International Brotherhood 

of Electrical Workers) ইন্টারর্োের্াল ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট, মাইম্বকল ওম্বয়লে িম্বলম্বের্, 

"জলিাযয সযরক্ষ্া এিং ভাল, পথরচ্ছন্ন চাক্থরর প্রলচষ্টায ইথতমলযযই এক্টট হর্তা  লয থর্উ ইযক্ন 

আিারও এই ক্াজলক্ এথগলয থর্লয যালচ্ছ এিং NYSERDA ও থেপাটনলমন্ট অফ পািথলক্ 

সাথভনলসর (Dept. of Public Service) আজলক্র হেমওযালক্নর সালি মার্গুথল থর্য নারণ ক্রলে 

2030 সাললর মলযয ইর্েল ক্লর থিতরণ ক্রা 10 থগগাওযালটর হসৌর শক্তির লক্ষ্যলক্ িাড়ালর্ার 

জর্য৷ এই স্পথয নত পদলক্ষ্লপর জর্য এই প্রলচষ্টালক্ িাস্তলি পথরণত ক্রলত সক্ল 

হেক্ল াল্ডারলদর এক্লে হযাগদার্ ক্রলত  লি থক্ন্তু এটট ক্রার মাযযলম এক্ হমগাওযালটর 

উপলর প্রক্ল্পগুথললত প্রলযাজর্ীয প্রচথলত মজযথর স  অলর্ক্গুথল এিং ভাল চাক্থর ততথর ক্রলি৷ 

এই  াজার  াজার ভাললা হিতলর্র চাক্থর রালজযর সমস্ত দশটট অিললর NY িাথসন্দালদর 

ঊর্ধ্ নমযখী গথতশীলতা প্রদার্ ক্রলি এিং IBEW এই ভাল চাক্থরগুথললক্ তিদযযথতক্ থশলল্প দযদনান্ত 

ক্ম নজীির্  ওযায গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রার জর্য উন্মযখ। আমরা NYSERDA এিং DPS 

হেমওযাক্নলক্ সমি নর্ ক্থর এিং তালদর হর্তৃলত্বর জর্য তালদর সাযযিাদ জার্াই।"  

   

UPROSE-এর বর্ি না ী পবরচালক এবলজাম্বিি ইয়াম্পিয়ার িম্বলম্বের্, ক্লযক্ দশলক্র 

েন্টলাইর্ সম্প্রদালযর হর্তৃত্ব থর্উ ইযক্ন হেটলক্ আরও র্যাযয এিং র্যাযসঙ্গত হসৌর শক্তির 

িাজার ততথরলত এক্টট হর্তা  লত সা াযয ক্লরলে। হসৌর শক্তির উন্নযর্ এক্টট র্যাযয রূপান্তরলক্ 

ক্ায নক্র ক্রার জর্য এিং ঐথত াথসক্ভালি প্রাথন্তক্ সম্প্রদালযর জীিাশ্ম জ্বালার্ী হপাড়ালর্ার 



ফলল ক্ষ্থতর উিরাথযক্ালরর প্রথতক্ালরর জর্য র্যাযযতা হক্ন্দ্র ক্রার এক্টট সযলযাগ। UPROSE 

আশা ক্লর হয রাজয সযথিযািক্তিত সম্প্রদাযগুথললত থর্গ নমর্ ক্মালত, স্থার্ীয র্িাযর্লযাগয শক্তির 

অযালেস িাড়ালত, ভাল হিতলর্র পথরলিশগত চাক্থর ততথর ক্রলত এিং দী নলমযাদী সম্প্রদালযর 

সম্পদ ততথর ক্রলত সম্প্রদায-হর্তৃত্বাযীর্ হসৌর শক্তির প্রক্ল্পগুথললক্ সমি নর্ ক্রার হক্ষ্লে 

অগ্রগথত চাথললয যালি।"  

   

বর্উ ইয়কন হিম্বটর হদম্বের হর্তৃত্বকারী জলিায় ুপবরকল্পর্া  

থর্উ ইযক্ন হেলটর জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলিাযযর ক্ম নসূচী  ল জাথতর সি হচলয হিথশ 

আক্রমণাত্মক্ জলিাযয ও পথরচ্ছন্ন শক্তির উলদযাগ, যা সযশৃঙ্খল ও র্যাযযভালি পথরচ্ছন্ন শক্তিলত 

উিরলণর আহ্বার্ ক্লর যা চাক্থর ততথর ক্লর এিং থর্উ ইযক্ন হেট হক্াথভে-19 ম ামারী হিলক্ 

উদ্ধারলালভর সালি সালি এক্টট সিযজ অি নর্ীথতলক্ প্রথতপালর্ ক্রা অিযা ত রালখ। জলিাযয 

হর্তৃত্ব এিং জর্সমালজর সযরক্ষ্া আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর মাযযলম আইলর্র অন্তভুনি ক্রার পলর, থর্উ ইযক্ন 2040 এর মলযয শূর্য-থর্গ নমর্ 

থিদযযৎশক্তির হক্ষ্লে তার িাযযতামূলক্ লক্ষ্য অজনলর্র পলি এথগলয চলললে, যার মলযয অন্তভুনি 

আলে 2030 এর মলযয 70 শতাংশ পযর্র্ নিাযর্লযাগয শক্তি উৎপাদর্ এিং অি নর্ীথত িযাপী ক্াি নর্ 

থর্রলপক্ষ্তা অজনর্ ক্রা। হেট জযলড় 102টট থিশাল মাোর র্িাযর্লযাগয ও থিতরলণর প্রক্লল্প 33 

থিথলযর্ েলালরর হিথশ, থিক্তল্ডং হিলক্ থর্গ নমর্ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থিথলযর্ েলার, হসৌরশক্তির 

মাো িৃক্তদ্ধ ক্রার জর্য 1.8 থিথলযর্ েলার, থর্ম নল পথরি র্ উলদযালগর জর্য 1 থিথলযর্ েলালরর 

হিথশ, এিং NY গ্রীর্ িযাংক্-এর প্রথতশ্রুথতলত 1.6 থিথলযর্ েলালরর হিথশ স , এটট থর্ম নল 

জ্বালাথর্র মাো িৃক্তদ্ধ ক্রার জর্য থর্উ ইযলক্নর অভূতপূি ন থিথর্লযালগর সালি যযি  লযলে৷ 

সক্তিথলতভালি, এই থিথর্লযাগগুথল 2020 সালল থর্উইযলক্নর থর্ম নল জ্বালাথর্ খালত 158,000 এরও 

হিথশ চাক্থর, 2011 সাল হিলক্ থিতরণকৃ্ত হসৌর খালত 2,100 শতাংশ প্রিৃক্তদ্ধ এিং 2035 সাললর 

মলযয 9,000 হমগাওযাট অফলশার িাযযশক্তি গলড় হতালার প্রথতশ্রুথতলক্ সমি নর্ ক্লর৷ জলিাযয 

আইলর্র অযীলর্, থর্উ ইযলক্ন এই অগ্রগথতর উপর থভথি ক্লর থর্ম নাণ ক্রলি এিং 2050 সাললর 

মলযয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নমর্লক্ 1990 এর স্তর হিলক্ 85 শতাংশ ক্মালি, এিং থর্ক্তিত ক্রলি 

হয পথরচ্ছন্ন শক্তির থিথর্লযালগর 40 শতাংশ হিথর্থফলটর অন্তত 35 শতাংশ সযথিযািক্তিত 

সম্প্রদাযগুথললক্ হদওযা  লি, এিং চূড়ান্ত িযি ারক্ারীর শক্তির খরচ সাশ্রয ক্রার মাযযলম অর্-

সাইট শক্তি খরচ 185 টট্রথলযর্ BTU ক্মালর্া, যালত 2025 সাললর শক্তির দক্ষ্তার ললক্ষ্র উলেলশয 

অগ্রসর  ওযা যায।  
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