
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/4/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল েক্তির িবধ নত খরচ সামাল বিম্বত বর্উ ইয়কনিাসীম্বক সা ায্ে করম্বত 

উপলভে কম নসূবচসমূম্ব র কিা িলম্বলর্  

  

েক্তি িক্ষতা, ক্রয়ক্ষমতা, এিং স্বাচ্ছন্দ্ে সম্বি নাচ্চ করার সুম্বয্াগ উপলভে রম্বয়ম্বে  

  

এটি েক্তির বিম্বল প্রভাম্বির িোপাম্বর গ্রা কম্বির সম্বচতর্তা িৃক্তি করম্বত ইউটিবলটিগুবলর 

প্রবত আহ্বাম্বর্র অর্ুিতী  

  

িাবির মাবলক ও ভািাটিয়াম্বির জর্ে হ াম এর্াক্তজন স ায়তা কম নসূবচর সা ায্ে উপলভে 

আম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকের বথধ নত শক্তি সরবরাক র খরচ সামাল থেকত 

উপলভয িাক্া ক্ম নসূথচ ও সুক াকগর ক্িা মকর্ ক্থরকয় থেকলর্। শক্তি েক্ষতা ও বাথি ও ভবকর্র 

জর্য ববেুযথতক্রণ সমাধার্ গ্র ণ ক্রার সুথবধা পথরবার ও বযবসা উভকয় থর্কত পারকব,  া তাকের 

আকরা স্বাচ্ছন্দ্য প্রোর্ সমকয়র সাকি শক্তির খরচ বযবস্থাপর্া ক্রকত সা া য ক্রকব। এর আকগ 

এই সপ্তাক , গভর্ নর হ াষণা ক্করথিকলর্ হ  পাবথলক্ সাথভনস থিপার্নকমন্ট (Department of 

Public Service) থর্উ ইয়কক্নর সক্ল প্রধার্ থবেুযৎ ও গযাস ইউটর্থলটর্সমূ কক্ শক্তি সরবরাক র 

মূলযবৃক্তির হিকক্ শক্তির থবকল হ  প্রভাব পিকব হস সম্পকক্ন তাকের আউর্থরচ ও হশখাকর্ার 

প্রকচষ্টা বৃক্তি ক্রা আবশযক্ ক্কর থচটি হপ্ররণ ক্করকি। এিািাও থতথর্ ক্ীভাকব থর্ম্ন আকয়র 

গ্রা কক্রা উপলভয ক্ম নসূথচ বযব ার ক্কর থমথলয়র্ থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার সা া য হপকত পাকর হস 

বযাপাকর থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ হশখাকর্ার জর্য হের্বযাপী এক্টর্ বথধ নত ক্যাকম্পইর্ শুরু ক্করকির্।  

  

"আমার প্রশাসর্ পুকরা হেকর্ অংশীোরকের সাকি থর্থবিভাকব ক্াজ ক্রকি  াকত বথধ নত শক্তি 

খরচ সামাল থেকত পথরবার ও বযবসাসমূ কক্ সা া য ক্রার জর্য আমাকের এক্টর্ সমথিত প্রকচষ্টা 

থর্ক্তিত ক্রা  ায়," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আথম সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ এই ক্রমবধ নমার্ 

খরচ সামাল হেওয়ার জর্য উপলভয থবথভন্ন ক্ম নসূথচর সুক াগ হর্ওয়ার জর্য এবং এক্ই সাকি 

শক্তি খরচ হ্রাস ক্রার জর্য হসরা অর্ুশীলর্ ক্রা  কচ্ছ তা থর্ক্তিত ক্রার জর্য উৎসাথ ত 

ক্রথি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি এর্াক্তজন বরসাচন এিং হেম্বভলপম্বমন্ট কতৃনপম্বক্ষর (New York State 

Energy Research and Development Authority, NYSERDA) হপ্রবসম্বেন্ট ও প্রধার্ বর্ি না ী 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-warns-new-yorkers-about-rising-energy-costs-and-directs-utilities-work&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=taT%2FhzUGkdWCS1n1FczSNY93Y%2FrY2EhBSFy9aFCA8d4%3D&reserved=0


কম নকতনা হোবরর্ এম.  োবরস িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নবাসীকের ক্াকি শক্তি সঞ্চয় ও থর্কজকের 

শক্তি থবল সমকয়র সাকি সাকি ক্ম ক্রার জর্য লাইর্ এথমটর্ং িাকয়াি (light-emitting diode, 

LED) বাথত বযব ার ক্রার মকতা স জ উপায় হিকক্ শুরু ক্কর স্থার্ীয় ক্থমউথর্টর্ হসালার সুথবধায় 

র্াম হলখাকর্া প নন্ত অকর্ক্ উপায় রকয়কি। ক্ম নসূচীগুথল আমাকের সব নাকপক্ষা েুব নল বাথসন্দ্াকের 

জর্য এই ক্টির্ সমকয় তাৎক্ষথণক্ জীবর্ীশক্তি প্রোর্ ক্রকত পাকর, এবং আমরা সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকক্ ক্রমবধ নমার্ শক্তি খরচকক্ সামকর্ রকয়কি আমরা হ  স ায়তা প্রোর্ ক্রথি হসই 

খবর প্রচার ক্রার জর্য উৎসাথ ত ক্রথি।"  

  

হিম্বপারাবর এিং বেজোবিবলটি অোবসম্বেন্স অবিম্বসর (Office of Temporary and 

Disability Assistance, OTDA) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার েোবর্ম্বয়ল েবিউ. টিম্বয়িজ িম্বলর্, 

" খর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা ক্রমবধ নমার্ জ্বালাথর্ খরকচর আথি নক্ ধাক্কা অর্ুভব ক্রকত পারকি, তখর্ 

আমরা সক্ল উপ ুি গৃ স্থাথলকক্ হ াম এর্াক্তজন স ায়তা ক্ম নসূথচর (Home Energy Assistance 

Program) সা াক যর জর্য আকবের্ ক্রকত উৎসাথ ত ক্রথি। থর্য়থমত ভাতা ও জরুথর সমূ্পরক্ 

থর্ম্ন আকয়র বযক্তি ও পথরবাকরর জর্য তাকের বাথিকত থ টর্ং খরচ ব র্ ক্রার হক্ষকে এবং 

উত্তরপূকব ন িাণ্ডা আব াওয়ার হমৌসুকমর আসন্ন হশষ সপ্তা  পাথর হেওয়ার জর্য এক্টর্ জরুথর 

অস্থায়ী সমাধার্ প্রোর্ ক্রকত পাকর।"  

  

পািবলক সাবভনস বেপািনম্বমম্বন্টর প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা হরাবর এম. ক্তক্রবেয়ার্ িম্বলর্, 

"হ ক তু শক্তির মূলয  িাৎ ক্কর অকর্ক্ বৃক্তি হপকয়কি, তাই গ্রা ক্কের জর্য LED বাথত বযব ার, 

গৃ স্থাথলকত আকরা ভাকলা ইর্সুকলশর্, এবং আকরা শক্তি েক্ষ অযাপ্লাকয়ন্স বযব ার ক্রার মাধযকম 

খরকচর তুলর্ায় ক্া নক্র শক্তি েক্ষতা থবথর্কয়াকগর মাধযকম তাকের মাথসক্ শক্তি থবল ক্ম ক্রা 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। এর মকধয অকর্ক্ থবথর্কয়াগ গ্রা কক্রা হক্ার্ও টিক্াোর থর্কয়াগ র্া ক্কর 

থর্কজরাই ক্রকত পারকব।"  

  

আন্তজনাথতক্ ভূরাজনর্থতক্ প্রভাকব হতল ও গযাকসর মূলয অথতথরি চাপ সৃটষ্ট ক্রায়, প্রাকৃ্থতক্ 

গযাস, গরম ক্রার হতল এবং হপ্রাকপকর্র মূলয দ্রুতগথতকত বৃক্তি পাওয়া অবযা ত িাক্কল তার 

ফকল ইউটর্থলটর্ ও থ টর্ং থবল বৃক্তি পাকব।  খর্ শীতক্ালীর্ মাসগুথলকত শক্তির মূলয বৃক্তি পায়, 

তখর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা শক্তির উচ্চ মূলয হিকক্ সুরথক্ষত িাক্কত থক্িু পেকক্ষপ থর্কত পাকর:  

  

HEAP-র জর্ে আম্বিির্ করা। হ াম এর্াক্তজন স ায়তা ক্ম নসূথচ উপ ুি বাথির মাথলক্কের ও 

ভািাটর্য়াকের আয়, গৃ স্থাথলর আক্ার এবং ক্ীভাকব তারা থর্কজকের বাথি উষ্ণ ক্কর তার উপর 

থভথত্ত ক্কর 751 মাথক্নর্ িলার প নন্ত প্রোর্ ক্রকত পাকর। হর্কম্পারাথর এবং থিজযাথবথলটর্ 

অযাথসকেন্স অথফস ক্তৃনক্ পথরচাথলত, HEAP-র আকবের্সমূ  সামাক্তজক্ হসবার স্থার্ীয় 

থবভাগসমূক  উপথস্থত হিকক্ বা হর্থলকফাকর্ জমা ক্রা  াকব, ত থবল আকগ আসকল আকগ পাকবর্ 

থভথত্তকত প্রোর্ ক্রা  কব। ক্াউথন্ট অর্ু ায়ী স্থার্ীয় অথফসসমূক র এক্টর্ তাথলক্া পাওয়া  াকব 

এখাকর্। থর্উ ইয়ক্ন থসটর্র বাইকরর বাথসন্দ্ারা থর্য়থমত থ টর্ং স ায়তা ভাতার জর্য অর্লাইকর্ও 

আকবের্ ক্রকত পারকব। থর্উ ইয়ক্ন থসটর্র বাথসন্দ্ারা এক্টর্ আকবের্পে িাউর্কলাি ক্রকত 

পারকব এবং ক্ম নসূথচর তিয হপকত পারকব এখাকর্। ভাতার জর্য উপ ুি  কত, চারজকর্র এক্টর্ 

পথরবাকরর গ্রস মাথসক্ আয় সকব নাচ্চ 5,249 মাথক্নর্ িলার  কত পারকব, বা বাথষ নক্ গ্রস আয় 

সকব নাচ্চ 62,983 মাথক্নর্ িলার  কত পারকব।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Fheap%2Fcontacts%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jUq69BZRA6hyWggUnZyTzTbr0onfJ%2FKOkuXOwJbl%2B7I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmybenefits.ny.gov%2Fmybenefits%2Fbegin&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RjVBFLk3re69hfdSP1KywZQMJ%2BiA8A5Qv6dDCxD5ZlQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmybenefits.ny.gov%2Fmybenefits%2Fbegin&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RjVBFLk3re69hfdSP1KywZQMJ%2BiA8A5Qv6dDCxD5ZlQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccess.nyc.gov%2Fprograms%2Fhome-energy-assistance-program-heap%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n6Fu2Uxqcoe%2F6BL64qjnXeWrlOPZyDYtqfeLpD78AXk%3D&reserved=0


  

• থর্ম্ন আকয়র পথরবারগুথলকক্ পথরবার প্রথত 10,000 িলার প নন্ত থ টর্ং ইউটর্থলটর্ 

বকক্য়া পথরকশাধ ক্রকত সা া য ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হের্ 250 থমথলয়র্ 

িলাকরর অথতথরি হফিাকরল ত থবলও প্রোর্ ক্রকি। পাশাপাথশ, থর্ম্ন ও মধযম 

আকয়র থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ এই শীকত জ্বালাথর্ মূলয বৃক্তির ক্ারকণ তাকের বাথির 

থ টর্ং সংক াগ থবক্তচ্ছন্ন ক্রা এিাকত বা তাকের থ টর্ং উৎস হশষ ক্রা এিাকত 

সা া য ক্রার জর্য 58 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার অথতথরি HEAP ত থবল উপলভয 

রকয়কি।  

  

• হ সক্ল থর্ম্ন আকয়র গৃ স্থাথলকক্ থ টর্ং সরঞ্জাম র্ষ্ট িাক্ার ক্ারকণ থ টর্ং িািা 

িাক্কত  কচ্ছ তাকের জর্য OTDA থ টর্ং সরঞ্জাম হমরামত ও প্রথতস্থাপর্ ভাতার 

জর্যও আকবের্পে গ্র ণ ক্রকি। উপ ুি বাথির মাথলকক্রা তাকের গৃ স্থাথলর 

মূল থ টর্ং উৎস ক্া নক্র রাখার জর্য প্রকয়াজর্ীয় এক্টর্ ফাকর্ নস, বয়লার বা 

অর্যার্য সরাসথর থ টর্ং সরঞ্জাম হমরামকতর জর্য 3,000 মাথক্নর্ িলার প নন্ত এবং 

প্রথতস্থাপকর্র জর্য 6,500 মাথক্নর্ িলার প নন্ত আকবের্ ক্রকত পারকব। 

পাশাপাথশ, উপ ুি গৃ স্থাথলসমূ  শক্তি েক্ষতা হসবা হপকত পাকর,  ার মকধয 

রকয়কি মূল থ টর্ং সরঞ্জাম পথরষ্কার ক্রা  াকত তা থর্রাপকে েক্ষতার সাকি ক্াজ 

ক্কর হ কত পাকর। আগ্র ী গৃ স্থাথলগুথল তাকের স্থার্ীয় HEAP-র সাকি হ াগাক াগ 

ক্কর আকবের্ ক্রকত পাকর। 

  

আম্বরা েক্তি িক্ষ  ওয়ার জর্ে অবিলম্বে পিম্বক্ষপ হর্ওয়া। গ্রা কক্রা বাথিকতই অকর্ক্ 

স জ পেকক্ষপ থর্কত পাকর, হ মর্ তাকের িাকম নােযার্ থক্িু থিথগ্র ক্থমকয় রাখা,  করর হভতকর 

তাপ ধকর রাখকত পেনা বযব ার ক্রা, এবং জার্ালা ও েরজায় আব াওয়ার থিথপং হ াগ ক্রা, এর 

সবগুথলই গ্রা কক্র জর্য ক্ম খরকচ বা থর্খরচায় সম্ভব। NYSERDA বাথসন্দ্া ও বাথির মাথলক্ 

এবং এক্ই সাকি বযবসাসমূ কক্ শক্তি সঞ্চকয়র পরামশ ন প্রোর্ ক্কর  া শক্তির বযব ার ক্ম 

ক্রকত বযব ার ক্রা হ কত পাকর। এিািাও NYSERDA এক্াথধক্ বাথির শক্তি েক্ষতা ক্ম নসূচী 

প্রোর্ ক্কর  া শক্তি সঞ্চয় ক্রকত এবং েী নকময়াথে খরচ হ্রাস ক্রকত সা া য ক্রকত পাকর। আয়-

উপ ুি গ্রা কক্রা এম্পাওয়ার থর্উ ইয়ক্ন (EmPower New York) এবং অযাথসকেি হ াম 

পারফকম নন্স উইি এর্াক্তজন োর (Assisted Home Performance with ENERGY STAR) ® হপ্রাগ্রাম 

সমূক র মাধযকম হ্রাসকৃ্ত মূলয বা তাকের বাথিকত থবর্ামূকলয শক্তি আপকগ্রকির জর্য উপ ুি 

 কত পাকর।বাথির মাথলক্কের এিািাও তাকের স্থার্ীয় গযাস ও থবেুযৎ ইউটর্থলটর্ হক্াম্পাথর্গুথলর 

ক্াকি িাকির পণয ও হসবার বযাপাকর হখা োঁজ হর্ওয়া উথচত  া তাকের পুকরা বিরজকুি শক্তির খরচ 

হ্রাস ক্রকত সা া য ক্রকব।  

  

হেম্বি েক্তি-সপবকনত স ায়তার একটি পূর্ ন কাম্বোমাইজে তাবলকা পাওয়া। থর্উ ইয়ক্ন 

শক্তি উপকেষ্টা (New York Energy Advisor) বাথির মাথলক্, ভািাটর্য়া এবং সম্পথত্তর 

বযবস্থাপক্কের এমর্ ক্ম নসূথচ খুোঁজকত সা া য ক্রকব  া তাকের শক্তিকত ক্ম খরচ ক্কর আকরা 

স্বাস্থযক্র ও আকরা স্বাচ্ছন্দ্যোয়ক্ স্থার্ বতথরকত সা া য ক্রকব। গ্রা কক্রা থর্উ ইয়ক্ন শক্তি 

উপকেষ্টার ক্াকি থক্িু স জ প্রকের উত্তর থেকয় থর্উ ইয়ক্ন হেকর্র শক্তি-সঞ্চয়ক্ারী সুক াকগর 

সাকি সং ুি  কয়  ায়। NYSERDA ও ইউটর্থলটর্গুথলর স্পন্সর হপকয় থর্উ ইয়ক্নবাসীরা ইউটর্থলটর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Fheap%2Fcontacts%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jUq69BZRA6hyWggUnZyTzTbr0onfJ%2FKOkuXOwJbl%2B7I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Fheap%2Fcontacts%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jUq69BZRA6hyWggUnZyTzTbr0onfJ%2FKOkuXOwJbl%2B7I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FResidents-and-Homeowners%2FAt-Home%2FEnergy-Saving-Tips&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fpcZhfaPF08dO8BaCXbAEtVNYzwKI%2BYMhdd2M3vTyWk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FBusiness-and-Industry%2FEnergy-Saving-Tips&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FfR8elMos5uApEjVd%2FYlm4g9PcQ6a4QDHiLNMt%2BqG8Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FHome-Energy-Efficiency-Upgrades&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qkmg3MyIyQRiLvk%2BWcDKCl8ALgmoLU18mMegiGoJQ4Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FEmPower-New-York&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3%2B%2FlIHFEqFp8LsKGiEOrdi6KlM%2F2sH2C0Soqqv9KyMQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FAssisted-Home-Performance-with-ENERGY-STAR&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZraAfVV81AL7A%2BUKOGHBPDWe6zmKLNg9qHPegqLQtyM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FAssisted-Home-Performance-with-ENERGY-STAR&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZraAfVV81AL7A%2BUKOGHBPDWe6zmKLNg9qHPegqLQtyM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenergyadvisor.ny.gov%2F%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dsearch%26utm_campaign%3DLMI2022%26gclid%3DEAIaIQobChMIvf-E5aWl9gIVhK_ICh3ZGQmCEAAYASAAEgJby_D_BwE&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=go9Qz4jGdiJLyIaZ17AafdEl1bV925yTdMZNpDu%2BQNQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenergyadvisor.ny.gov%2F%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dsearch%26utm_campaign%3DLMI2022%26gclid%3DEAIaIQobChMIvf-E5aWl9gIVhK_ICh3ZGQmCEAAYASAAEgJby_D_BwE&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=go9Qz4jGdiJLyIaZ17AafdEl1bV925yTdMZNpDu%2BQNQ%3D&reserved=0


থবল পথরকশাকধ স ায়তা হপকত পাকর, থ টর্ং স ায়তার হক্ষকে থবকশষ অফার এবং আকরা অকর্ক্ 

থক্িু হপকত পাকর। 

  

কবমউবর্টি হসালাম্বরর জর্ে সাইর্ আপ করুর্। ক্থমউথর্টর্ হসালার (Community Solar) 

থর্উ ইয়ক্নবাসীকের প্রথত মাকস তাকের থবেুযৎ বকল অি ন সাশ্রয় ক্রকত হেয়,  াকের মকধয রকয়কি 

ভািাটর্য়া, হক্া-অপ/ক্কডার মাথলক্, এবং বযবসা। গ্রা কক্রা উপলভয িাক্কল এক্টর্ ক্থমউথর্টর্ 

হসালার প্রক্কে সাবস্ক্রাইব ক্রকত পাকর এবং এক্টর্ হসৌর খামাকর উৎপন্ন পথরচ্ছন্ন শক্তির জর্য 

তাকের থবেুযৎ থবকল হক্রথির্ পাওয়া শুরু ক্রকত পাকর। ক্থমউথর্টর্ হসালাকর ক্ীভাকব র্াম 

হলখাকর্া  াকব হস বযাপাকর আকরা তিয পাওয়া  াকব NYSERDA-র ওকয়বসাইকর্।  

  

একটি বির্ামূম্বলের েক্তির অবেি পার্। থর্উ ইয়ক্নজকুি বাথির মাথলকক্রা NYSERDA-এর 

আবাথসক্ শক্তি অথির্ হপ্রাগ্রাম (Residential Energy Audit Program)-এর মাধযকম এক্টর্ 

থবর্ামূকলয বাথির শক্তি মূলযায়কর্র জর্য হ াগয৷ উপথস্থত হিকক্ এবং েরূবতী প্র ুক্তি বযব ার ক্কর 

বাথির শক্তি মূলযায়র্ ক্রা উভয়ই সম্ভব। শক্তি  াচাই হসবাোর্ক্ারী প্রথশথক্ষত ও হ াগয 

টিক্াোকররা বাথির মাথলক্কের শক্তির হক্ার্ উন্নয়কর্র জর্য থবথর্কয়াগ ক্রা লাভজর্ক্  কব এই 

থসিান্ত থর্কত, উন্নয়র্ ইন্সর্ল ক্রকত, এবং বাথির মাথলক্কের NYSERDA-র থর্ম্ন সুকে অি নায়র্ 

ক্ম নসূথচর সাকি সং ুি ক্রকত সা া য ক্রকত পারকব।  

  

আপর্ার িেিসা িা ভিম্বর্র েক্তির খরচ কমাম্বর্া। থর্উ ইয়ক্ন হের্জকুি সম্প্রোকয়র শক্তি 

উপকেষ্টাগণ (Community Energy Advisors) বাথসন্দ্াকের, বযবসাসমূ কক্ এবং বহুপথরবাকরর 

ভবকর্র মাথলক্কের তাকের শক্তি বযব ার ও খরচ ক্মাকত সা া য ক্রকত পাকর।  

  

একটি পবরচ্ছন্ন ব টিং এিং কুবলং কোম্বপইম্বর্ হয্াগ বির্। এক্টর্ ক্যাকম্পইকর্ হ াগোর্ 

ক্রকল তা সম্প্রোকয়র এক্জর্ সেকসযর বতনমার্ থ টর্ং বা কু্থলং বযবস্থাকক্ পথরচ্ছন্ন থ টর্ং বা 

কু্থলং প্র ুক্তি দ্বারা প্রথতস্থাপর্ ক্রা স জ ক্কর সেসযকের প্রাক্-হ াগয টিক্াোরকের সাকি  ুি 

ক্কর থেকয় এবং সম্ভাবয প্রকণাের্া, ক্র মওকু্ফ, অি নায়র্, ও মূলয পথরকশাকধর থবক্ে 

বযবস্থাসমূক র রূপকরখা বতথরর মাধযকম। অথভজ্ঞ টিক্াোকররা এক্টর্ বাথি বা বযবসার মাথলক্কক্ 

স্বাচ্ছন্দ্য আকরা বৃক্তি ক্রকত এবং শক্তি থবল হ্রাস ক্রকত তার বাথি বা বযবসা আব াওয়া সুরক্ষক্ 

উন্নয়র্ দ্বারাও লাভবার্  কব থক্র্া তার এক্টর্ সাথব নক্ মূলযায়র্ প্রোর্ ক্রকত পাকর। আপর্ার 

সম্প্রোয় এক্টর্ পথরচ্ছন্ন থ টর্ং ও কু্থলং ক্যাকম্পইকর্ (Clean Heating and Cooling Campaign) 

অংশগ্র ণ ক্রকি থক্র্া তা জার্কত NYSERDA-র ওকয়বসাইকর্ হেখুর্।  

  

আপর্ার অবধকারগুবল ও সুরক্ষগুবল জার্ুর্। থর্উ ইয়ক্ন হের্ হ াম এর্াক্তজন র্যা য অর্ুশীলর্ 

আইকর্ (New York State Home Energy Fair Practices Act, HEFPA) আবাথসক্ গ্রা ক্কের জর্য 

তাকের ইউটর্থলটর্ হসবার বযাপাকর সাথব নক্ সুরক্ষা রকয়কি। এই অথধক্ারগুথলর মকধয রকয়কি 

থক্ক্তিকত থবল পথরকশাধ ক্রার থবক্ে, থবলকের থফ বন্ধ ক্রা, পথরকষবাগুথল বন্ধ ক্রার আকগ 

প নাপ্ত হর্াটর্শ এবং  াকের এ সীথমত বা  াকের থচথক্ৎসাগত সমসযা রকয়কি তাকের জর্য সুরক্ষা 

প্রোর্। এ থবষকয় থিপার্নকমন্ট অফ পাবথলক্ সাথভনস (Department of Public Services) হিকক্ 

এগুথল সম্পকক্ন হজকর্ থর্র্ আস্ক PCS।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FNY-Sun%2FSolar-for-Your-Home%2FCommunity-Solar%2FCommunity-Solar-Map&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F7NX8l9ZXeWg2CoG8KJLqDKAM0yEcifPNuetuNtDSb0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FEnergy-Audit-Programs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oYEivBzfEiVj%2FM8CLy8tir7bpWTYB3vy6uWj%2BAGFsg0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FContractors%2FFind-a-Contractor%2FCommunity-Energy-Resource&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7%2FucAPA%2BkCjMBL5KZ8Rr4k6zabfeaTaZpQPA2w6mGFc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FContractors%2FFind-a-Contractor%2FCommunity-Energy-Resource&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7%2FucAPA%2BkCjMBL5KZ8Rr4k6zabfeaTaZpQPA2w6mGFc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Heating-and-Cooling-Communities%2FCampaigns&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AnSHp236hk0D%2BZ5%2BJi0TB9lwdJ1%2BwNrp1nnRvJTZw9g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww3.dps.ny.gov%2FW%2FAskPSC.nsf%2FAll%2F504B3A3A1C50BAE485257F65005D2F00%3FOpenDocument&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9Or646bs6D5%2BJRB%2BRziw02gaofweC0ArL49aEif18T0%3D&reserved=0


বিল প্রিাম্বর্র বিকল্পগুবল। আপর্ার ইউটর্থলটর্ প্রোর্ক্ারীর সাকি হ াগাক াগ ক্রার সময়, প্রে 

ক্রুর্ হ  থবল পথরকশাকধর এমর্ ক্ী থবক্ে বযবস্থা রকয়কি  ার দ্বারা থবলথেত পথরকশাধ ক্রা  ায় 

বা ক্ী "বাকজর্ থবথলং" সুক াগ রকয়কি  া দ্বারা এমর্ থবল সমার্ অংকশ ভাগ ক্রা  ায় হ গুথল এক্ 

ঋতুকত হবথশ  য় ও অর্য ঋতুকত ক্ম  য়। এটর্ আপর্ার পথরকশাধকক্ ক্ািাকমা প্রোর্ ক্রকত 

পাকর এবং খরচ সামাল হেওয়া স জতর ক্রকত পাকর।  

  

আপর্ার ভিম্বর্র েক্তি িেিস্থাপর্া আম্বরা ভাম্বলাভাম্বি িুম্বে হর্ওয়া। বযবসাসমূক র জর্য 

পুর্ এর্াক্তজন রু্ ওয়াক্ন (Put Energy to Work) বাথণক্তজযক্ ও থশে ভবর্গুকলাকত শক্তি বযবস্থাপর্ায় 

স ায়তা ক্রার বযবস্থা ও ক্ম নসূথচ আকরা ভাকলাভাকব বযাখযা ক্কর এবং লাভ বৃক্তিক্ারী সংস্থার্  ুি 

ক্কর, এক্টর্ প্রথতক াথগতামূলক্ সুথবধা সৃটষ্ট ক্কর, এবং আকলার ভাকলা থস্থথতশীলতা অজনর্ ক্রকত 

সা া য ক্কর।  

  

বাথির মাথলক্, ভািাটর্য়া ও বযবসাসমূ কক্ থর্জকের শক্তির চাথ ো বযবস্থাপর্া ক্রকত স ায়তা 

ক্রার জর্য ক্ম নসূথচ, ত থবল ও ক্াথরগথর স ায়তা সম্পকক্ন আকরা তকিযর জর্য NYSERDA 

থভক্তজর্ ক্রুর্।  

  

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

Leading Climate Plan)  

থর্উ ইয়ক্ন হেকর্র হেকশর-হর্তৃস্থার্ীয় জলবায় ুএকজডা হেকশর সবকচকয় হজারাকলা জলবায়ু ও 

পথরচ্ছন্ন শক্তির উকেযাগ,  া থর্উ ইয়ক্ন হের্কক্ হক্াথভি-19 ম ামারী হিকক্ মুক্তি লাভ ক্রার 

পাশাপাথশ ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্ট ক্কর এবং সবুজ অি নর্ীথতর উন্নথত অবযা ত রাকখ এমর্ পথরচ্ছন্ন 

শক্তির সুশৃঙ্খল ও র্যা য পথরবতনকর্র োথব জার্ায়। জলবায় ুহর্তৃত্ব ও ক্থমউথর্টর্ সুরক্ষা আইর্ 

(Climate Leadership and Community Protection Act) (ক্লাইকমর্ অযাক্ট (Climate Act)) এর 

মাধযকম আইকর্ অন্তভুনি, থর্উ ইয়ক্ন 2040 সাকলর মকধয থর্গ নমর্মুি থবেুযৎ খাকত তার 

বাধযতামূলক্ লক্ষয অজনকর্র পকি, 2030 সাকলর মকধয 70 শতাংশ র্বায়র্ক াগয থবেুযৎ 

উৎপাের্স  ও অি নর্ীথতকত থবস্তৃত ক্াব নর্ থর্রকপক্ষতা অজনকর্র পকি রকয়কি।  

  

হের্ জকুি 102টর্ থবশাল মাোর র্বায়র্ক াগয ও থবতরকণর প্রক্কে 33 থবথলয়র্ িলাকরর হবথশ, 

থবক্তডং হিকক্ থর্গ নমর্ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ িলার, হসৌরশক্তির মাো বৃক্তি ক্রার জর্য 1.8 

থবথলয়র্ িলার, থর্ম নল পথরব র্ উকেযাকগর জর্য 1 থবথলয়র্ িলাকরর হবথশ, এবং NY গ্রীর্ বযাংক্-

এর প্রথতশ্রুথতকত 1.6 থবথলয়র্ িলাকরর হবথশ স , এটর্ থর্ম নল জ্বালাথর্র মাো বৃক্তি ক্রার জর্য 

থর্উ ইয়কক্নর অভূতপূব ন থবথর্কয়াকগর সাকি  ুি  কয়কি৷ সক্তিথলতভাকব, এই থবথর্কয়াগগুথল 2020 

সাকল থর্উইয়কক্নর থর্ম নল জ্বালাথর্ খাকত 158,000 এরও হবথশ চাক্থর, 2011 সাল হিকক্ থবতরণকৃ্ত 

হসৌর খাকত 2,100 শতাংশ প্রবৃক্তি এবং 2035 সাকলর মকধয 9,000 হমগাওয়ার্ অফকশার বায়ুশক্তি 

গকি হতালার প্রথতশ্রুথতকক্ সমি নর্ ক্কর৷  

  

ক্লাইকমর্ অযাকক্টর অধীকর্, থর্উ ইয়ক্ন এই অগ্রগথতর উপর থভথত্ত ক্কর গকি তুলকব এবং 2050 

সাকলর মকধয 1990 সাকলর তুলর্ায় থগ্রর্ াউজ গযাকসর থর্গ নমর্ 85 শতাংশ হ্রাস ক্রকব। ক্লাইকমর্ 

অযাক্টটর্ সুথবধাবক্তঞ্চত সম্প্রোকয়র জর্য পথরচ্ছন্ন শক্তি থবথর্কয়াকগর 40 শতাংশ লক্ষযমাো 

অজনকর্র এবং অন্তথর্ নথ ত থবেুযৎ সাশ্রকয়র 185 টিথলয়র্ BTUs দ্বারা অর্-সাইকর্ িাক্া থবেুযৎ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2Fny%2Fputenergytowork&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M4BW4qUn%2FV5RUxhLZDFyg996LGA7TzFau12J3DdTofE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FBusiness-and-Industry%2FEnergy-Saving-Tips&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FfR8elMos5uApEjVd%2FYlm4g9PcQ6a4QDHiLNMt%2BqG8Y%3D&reserved=0


বযব ার হ্রাকস হেকর্র 2025 সাকলর শক্তি েক্ষতার অগ্রগথত অজনকর্র লকক্ষয ক্মপকক্ষ 35 

শতাংশ থর্ক্তিত ক্রকব।  

  

###  
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