
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/3/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে 25 বিবলয়র্ ডলার উপলব্ধ 1,500-রও হিবে 

স্বাস্থ্েকর, সাশ্রয়ী, েক্তি-দক্ষ গৃ  তৈবর করার জর্ে   

   

পবরচ্ছন্ন েক্তির উম্বদোম্বগর বিৈীয় পে নায় গভর্ নর হ াকম্বলর 2030 সাম্বলর িম্বযে দইু 

বিবলয়র্ তিদেুবৈকরণ করা িা তিদেুবৈকরম্বণর জর্ে প্রস্তুৈ গৃ ার লক্ষে পূরম্বণর 

উম্বেেেম্বক অগ্রসর কম্বর  

  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে থির্ এর্ার্জন ইথর্থিকেটিকভর মাধ্যকম 25 

থমথলের্ ডলাকরর হেডাকরল ত থিল এখর্ উপলব্ধ 1,500-রও হিথি ির্ি-দক্ষ, জলিােু-অর্ুকূ্ল 

সাশ্রেী গৃক র জর্য রাজয জকুে িহু-পথরিাকরর ভির্গুথলর জর্য। এই উকদযাগটি গভর্ নকরর ভির্ 

থর্গ নমর্ হরাধ্ এিং 2030 সাকলর মকধ্য দুই থমথলের্ জলিাে-ুঅর্ুকূ্ল, থিদুযতাের্ ক্রা, িা 

থিদুযতােকর্র জর্য প্রস্তুত গৃ  অজনকর্র হক্ৌিকলর অংি।  

  

"থর্উ ইেকক্নর এক্টি পথরষ্কার এিং সিুজতর ভথিষযকত রূপান্তকরর জর্য ভির্ খাকত দষূণ 

ক্মাকত আক্রমর্াত্মক্ পদকক্ষকপর প্রকোজর্।" গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থির্ এর্ার্জন 

ইথর্থিকেটিকভর মাধ্যকম, আমরা এই দিকক্র মকধ্য দুই থমথলের্ জলিাে-ুঅর্ুকূ্ল গৃ  অজনকর্র 

পথরক্ল্পর্া থর্কে অগ্রসর  র্ি এিং আগামী িহু প্রজন্ম ধ্কর সক্ল থর্উ ইেক্নিাসীর জর্য 

সিুজতর আিাসর্ উপলব্ধ  ে তা থর্র্িত ক্রথে।"   

  

থির্ এর্ার্জন ইথর্থিকেটিভ আিাসর্ উন্নের্ক্ারীকদর দক্ষতা এিং থিদুযতােকর্র অর্ুদার্ ত থিল, 

সাশ্রেী মূকলযর আিাসর্ োইর্যাকের সুকোগ এিং প্রেুর্িগত স ােতার সুথির্যস্ত অযাকেস প্রদার্ 

ক্কর ো হিষ পে নন্ত আরও হিথি থর্উ ইেক্নিাসীকক্ স্বাস্থ্যক্র, পথরিন্ন ির্ির গৃক র সুথিধ্া হপকত 

হদে। থর্উ ইেক্ন হেি হ ামস এিং ক্থমউথর্টি থরথর্উোল (New York State Homes and 

Community Renewal) হপ্রাগ্রামটি পথরচালর্া ক্কর এিং থর্উ ইেক্ন হেি এর্ার্জন থরসাচন অযান্ড 

হডকভলপকমন্ট অিথরটি (New York State Energy Research and Development Authority) 

এর স ােতা ক্কর, 2021 সাকল শুরু  ওো 600টি র্তুর্ ির্ি-দক্ষ গৃ  থর্ম নাকণর জর্য 7.5 থমথলের্ 

ডলাকরর পাইলি হপ্রাগ্রাম স ।  

  

ত থিকলর এই থিতীে পে নাে র্তুর্ থর্ম নাণ এিং অথভকোর্জত পুর্ঃিযি ার প্রক্কল্পর জর্য 

অিযা ত প্রকণাদর্া োোও মাঝাথর িা উকেখকোগয পুর্ি নাসকর্র ক্রা  কি এমর্ থিদযমার্ িহু-

পাথরিাথরক্ আিাথসক্ ভির্গুথলর প্রথত হোগযতাকক্ প্রসাথরত ক্কর। আিাসর্ উন্নের্ক্ারীরা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Fnews%2Fnew-york-state-announces-75-million-funding-available-create-600-energy-efficient-all-electric&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2696a833c575421a157208d9fd3efce1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637819269247208182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vkmX3OGT7%2BbVfA5hz8Br9EuaC6t3CJyX6vRLRoBSdj4%3D&reserved=0


হ ামস অযান্ড ক্থমউথর্টি থরথর্উোকলর (Homes and Community Renewal, HCR) িীতক্ালীর্ 

2022 মাথিেযাথমথল োইর্যাকের 9% এিং 4% প্রস্তাকির অর্ুকরাকধ্র মাধ্যকম ত থিকলর জর্য 

আকিদর্ ক্রকত পাকরর্।   

  

আকগ এই িেকর তার হেি অে দয হেি ভাষকণ, গভর্ নর হ াক্ল 2030 সাকলর মকধ্য র্ূযর্তম 

এক্ থমথলের্ থিদুযতাের্ ক্রা গৃ  এিং এক্ থমথলের্ পে নন্ত থিদুযতাের্-প্রস্তুত গ্র  অজনকর্র এক্টি 

পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্করথেকলর্, োর মকধ্য 800,000-এরও হিথি থর্ম্ন হিকক্ মধ্যম আকের 

পথরিারগুথলর আপকগ্রড প্রাথি অন্তভুনি৷   

  

এই অভূতপূি ন প্রথতশ্রুথত থর্উ ইেক্ন হেি িাইকমি থলডারথিপ অযান্ড ক্থমউথর্টি হপ্রাকিক্ির্ 

অযাক্ট িারা থর্ধ্ নাথরত রাকজযর ক্াি নর্ হ্রাকসর লক্ষযমাত্রা পূরণ ক্রকত সা ােয ক্রকি, োর জর্য 

2050 সাকলর মকধ্য 1990 এর স্তর হিকক্ গ্রীর্ াউস গযাস থর্গ নমর্ 85 িতাংি হ্রাস ক্রা এিং হিষ 

পে নন্ত অি নর্ীথতর সমস্ত খাকত হর্ি র্জকরা থর্গ নমর্ আিিযক্।  

  

থির্ এর্ার্জন ইথর্থিকেটিভ ইথতমকধ্যই থর্উ ইেকক্নর থির্ডং েকক্র ক্াি নর্ েুিথপ্রন্ট ক্মাকর্ার 

জর্য থর্কিথদত 6.8 থিথলের্ ডলাকরর উপর থভথি ক্কর ততথর ক্করকে, োর মকধ্য রকেকে HCR এর 

সাশ্রেী মূকলযর আিাসর্ হপািনকোথলও।  

  

হ ািস অোন্ড কবিউবর্টি বরবর্উয়াম্বলর (Homes and Community Renewal, HCR) 

কবিের্ার রুিঅোর্ বভসর্াউসকাস িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্কলর রূপান্তরক্ারী জলিােু 

একজন্ডা প্রকৃ্ত এিং থর্ভনরকোগয সমাধ্ার্ প্রদার্ ক্কর ক্ষথতক্ারক্ ভির্ থর্গ নমর্ হ্রাস ক্রকত। 

থির্ এর্ার্জন ইথর্থিকেটিভ  ল এই লকক্ষয হপৌৌঁোকর্ার এক্টি গুরুত্বপূণ ন উপাদার্, আিাসর্ 

উন্নের্ক্ারীকদর জলিােু-িান্ধি সাশ্রেী মূকলযর গৃ  ততথর এিং পুর্রুদ্ধার ক্রকত স ােতা ক্রার 

জর্য আথি নক্ সংস্থ্ার্ এিং প্রেুর্িগত স ােতা প্রদার্ ক্কর। থর্উ ইেক্ন হেি এর্ার্জন থরসাচন 

অযান্ড হডকভলপকমন্ট অকিাথরটির (New York State Energy Research and Development 

Authority, NYSERDA) স কোথগতাে, হপ্রাগ্রামটি এখর্ থিদযমার্ ভির্গুথলকত প্রসাথরত  কি 

োকত আরও হিথি থর্উ ইেক্নিাসীরা ক্ম ির্ির খরচ এিং স্বাস্থ্যক্র িাথেগুথল িারা উপকৃ্ত  কত 

পাকর৷ এক্ সাকি, থর্উ ইেক্ন এক্টি সিুজতর এিং আরও হিক্সই ভথিষযকতর থদকক্ প্রকৃ্ত 

অগ্রগথত ক্রকে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি এর্াক্তজন বরসার্ন অোন্ড হডম্বভলপম্বিন্ট অিবরটির হপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও 

ডবরর্ এি.  োবরস িম্বলম্বের্, "স্বাস্থ্যক্র, পথরিন্ন, সাশ্রেী এিং হিক্সই আিাসর্কক্ সমি নর্ 

ক্রা এক্টি র্যােসঙ্গত পথরিন্ন ির্ির ভথিষযকতর জর্য আমাকদর দৃটিভথঙ্গ উপলথব্ধর জর্য 

গুরুত্বপূণ ন, এিং আমরা আর্র্িত হে থির্ এর্ার্জন ইথর্থিকেটিভ থিদযমার্ ভির্ হিকক্  ওো 

থর্গ নমকর্র হমাক্াকিলা ক্রার জর্য প্রসাথরত  কি৷ এই ধ্রকর্র হেলকোগয মকডকলর মাধ্যকম ো 

আমাকদর ভির্গুথল ক্াি নর্মুি ক্রা স জ এিং আরও সাশ্রেী ক্কর হতাকল, থর্উ ইেক্ন জলিাে ু

পথরিতনর্ হমাক্াকিলা ক্রার জর্য ি্লুথপ্রন্ট হসি ক্কর চকলকে এিং 2030 সাকলর মকধ্য 2 থমথলের্ 

জলিাে-ুঅর্ুকূ্ল গৃ  অজনকর্র গভর্ নর হ াক্কলর লক্ষযকক্ অগ্রসর ক্করকে।"  

  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Ffunding-opportunities&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2696a833c575421a157208d9fd3efce1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637819269247208182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8u5HFPMpLZKM6bM8xO%2BFEL0lht4df%2BSnGjW6wD9WFwE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Ffunding-opportunities&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2696a833c575421a157208d9fd3efce1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637819269247208182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8u5HFPMpLZKM6bM8xO%2BFEL0lht4df%2BSnGjW6wD9WFwE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Fclean-energy-initiative&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2696a833c575421a157208d9fd3efce1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637819269247208182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=T50CDTNdI%2Btu6AosgkYZDfXLZUvNX13DDGf4u7jpz24%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Fclean-energy-initiative&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2696a833c575421a157208d9fd3efce1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637819269247208182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=T50CDTNdI%2Btu6AosgkYZDfXLZUvNX13DDGf4u7jpz24%3D&reserved=0
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