
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/8/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

পাাঁচটি দীর্ নম্বেয়াদী জ্বালাবর্ সংরক্ষণ প্রকম্বের জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 16.6 বেবলয়র্ 

ডলার িরাে করার হর্াষণা  

  

প্রকেগুম্বলা র্িায়র্ম্ব াগে জ্বালাবর্ আ রণ করম্বে এিং সংরক্ষণকৃে জ্বালাবর্ বর্উ 

ইয়ম্বকনর বিদযেবেক বিম্বড প্রদার্ করম্বে সা া ে করম্বি  

  

দীর্ নম্বেয়াদী জ্বালাবর্ সংরক্ষণ সেসো সোধাম্বর্র জর্ে আম্বরা 17 বেবলয়র্ ডলার এখর্ 

লভে  ম্বয়ম্বে  

  

2030 সাম্বলর েম্বধে 3,000 হেগাওয়াি জ্বালাবর্ সংরক্ষম্বণর স্থাপর্া বর্ে নাণ করার জর্ে 

জলিায়য হর্েৃত্ব ও কবেউবর্টি সযরক্ষা আইম্বর্র লক্ষে পূরম্বণ স ায়ক এিং আম্বরা 6,000 

হেগাওয়াি প নন্ত উন্নয়ম্বর্র হক্ষম্বে সা া ে করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল পাাঁচটি দীর্ নমেয়াদী জ্বালাথর্ সংরক্ষণ প্রক্মের জর্য 16.6 থেথলয়র্ ডলার 

অর্ুদার্ প্রদামর্র হর্াষণা থদময়মের্, হে প্রক্েগুমলা র্বায়র্মোগয জ্বালাথর্মক্ ক্ামজ লাগামে 

এবং সংরক্ষণকৃ্ে জ্বালাথর্ থর্উ ইয়মক্নর ববদুযথেক্ থিমডর জর্য প্রদার্ ক্রমে সা ােয ক্রমব। 

এোড়াও হেলমোগয উদ্ভাবর্েূলক্ দীর্ নমেয়াদী জ্বালাথর্ সংরক্ষণ প্রেুক্তি, হেের্  াইমরামজমর্র 

থবক্াশ ও বাস্তবায়র্মক্ এথগময় থর্ময় োওয়া প্রক্েগুমলার জর্য আমরা 17 থেথলয়র্ ডলামরর 

প্রথেমোথগোেূলক্ ে থবল লভয রময়মে বমল গভর্ নর হ াক্ল হর্াষণা ক্মরমের্। এসব প্রক্ে 

2030 সামলর েমযয 3,000 হেগাওয়াি জ্বালাথর্ সংরক্ষমণর স্থাপর্া থর্ে নামণর জর্য জলবায়ু হর্েৃত্ব 

ও ক্থেউথর্টি সুরক্ষা আইমর্র লক্ষয পূরমণ স ায়ো ক্রমব এবং এক্ইসামি 6,000 হেগাওয়াি 

পে নন্ত উন্নয়মর্র হক্ষমে সা ােয ক্রমব।  

  

"জলবায় ুপথরবেনমর্র থবরুমে লড়াই ক্রা এবং এক্টি থর্ে নল জ্বালাথর্ অি নর্ীথের থদমক্ উত্তরমণর 

জর্য জ্বালাথর্ সংরক্ষমণর উপায়গুমলা রূপান্তমরর জর্য উদ্ভাবর্েূলক্, দরূদৃটিসম্পন্ন প্রমচিা 

ি ণ ক্রা অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "থর্উ ইয়ক্ন থর্ে নল জ্বালাথর্ খামে 

সা সী থবথর্ময়াগ ক্রমে, এবং র্বায়র্মোগয জ্বালাথর্ এবং েিােিভামব বযব ার র্া  ওয়া 

দীর্ নমেয়াদী জ্বালাথর্ সংরক্ষমণর সোযার্গুমলা ক্ামজ লাগামর্া প্রক্েগুমলার জর্য এই 16.6 

থেথলয়র্ ডলামরর অর্ুদার্ হেমির উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জলবায় ুও জ্বালাথর্ লক্ষয পূরমণর হক্ষমে এক্টি 

েুগান্তক্ারী ভূথেক্া রাখমব। র্েুর্ ও আমরা হবথশ হিক্সই জ্বালাথর্ সংরক্ষণ প্রেুক্তিগুমলা এথগময় 



থর্ময় োওয়ার োযযমে, আেরা থর্উ ইয়মক্নর জর্য এক্টি অথযক্ের থর্ে নল, সবুজের ভথবষযে 

থর্ময় আসমে োক্তি।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন থসটিমে 2022 সামলর অযাডভান্সড এর্াক্তজন ক্র্ফামরমন্স (Advanced Energy 

Conference) গভর্ নর হ াক্ল আজ এই হর্াষণা থদময়মের্। এসব অর্ুদার্ এবং র্েুর্ ে থবল থর্উ 

ইয়ক্ন হেমির জ্বালাথর্ গমবষণা ও উন্নয়র্ ক্েৃনপমক্ষর (New York State Energy Research and 

Development Authority, NYSERDA) দ্বারা পথরচাথলে র্বায়র্মোগয জ্বালাথর্ অথিোইমজশর্ 

এবং জ্বালাথর্ সংরক্ষণ থবষয়ক্ উদ্ভাবর্েূলক্ ক্ে নসূথচর (Renewable Optimization and Energy 

Storage Innovation Program) োযযমে প্রদার্ ক্রা  মি। এসব অর্ুদার্ ও ে থবল 

র্বায়র্মোগয জ্বালাথর্র অন্তভুনক্তিক্রণমক্ এথগময় থর্ময় োমব এবং জীবাশ্ম জ্বালাথর্র উপর 

থর্ভনরশীলোর ক্ারমণ বেথর  ওয়া ক্ষথেক্র থর্গ নের্ ক্থেময় আর্মব। 16.6 থেথলয়র্ ডলামরর 

এসব অর্ুদার্ থর্ম্নথলথখে প্রক্েগুমলামক্ স ায়ো ক্রমব:  

  

• হিাম্বরম্বগা হসালার বসম্বেেস, ইর্ক. (Borrego Solar Systems, Inc.) - 2.7 

বেবলয়র্ ডলার- ক্তজংক্ সংক্র প্রেুক্তি হে অি ননর্থেক্ থদক্ হিমক্ থলথিয়াে-

আয়র্ প্রেুক্তির সমে প্রথেমোথগো ক্রমে পামর হস থবষয়টি প্রদশ নর্ ক্রমে সা ােয 

ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন থসটিমে দুইটি পৃিক্ জ্বালাথর্ সংরক্ষণ বযবস্থা উন্নয়র্, 

র্ক্শা প্রণয়র্ ও থর্ে নাণ ক্রা এবং েয়-র্ণ্টা বযাপী ক্তজংক্ সংক্র ক্যামিাড-

জ্বালাথর্ সংরক্ষণ বযবস্থার োঠপে নাময় ক্াে নক্াথরো প্রদশ নর্ সম্পন্ন ক্রার জর্য।  

• JC সবলউেন্স, LLC (JC Solutions, LLC)  া RCAM হিকম্বর্ালজজস  (RCAM 

Technologies) র্াম্বে িেিসা পবরচালর্া করম্বে - 1.2 বেবলয়র্ ডলার - 3D 

ক্ংক্তিি থদময় থপ্রন্ট ক্রা এক্টি হেথরর্ পাম্পড  াইমরাইমলথিক্ হোমরজ 

থসমেে উন্নয়মর্র জর্য, হেটি থিমডর স র্শীলোর হক্ষমে স ায়ো ক্রমে এবং 

থপক্ সেময় থবদুযমের চাথ দা পূরমণর জর্য জীবাশ্ম জ্বালাথর্ দ্বারা চাথলে 

প্লান্টগুমলার উপর থর্ভনরো ক্োমর্ার জর্য সরাসথর উপকূ্লীয় বায়ুশক্তি উন্নয়র্ 

প্রক্মের সমে এক্ীভুে  মব।  

• র্াইর্ োইল পম্বয়ন্ট বর্উবিয়ার হেের্, LLC(Nine Mile Point Nuclear 

Station, LLC)- 12.5 বেবলয়র্ ডলার - থর্উ ইয়ক্ন ইক্তিমপমিন্ট থসমেে 

অপামরির (New York Independent System Operator) ববদুযথেক্ থিড হিমক্ 

থর্গ নের্ ক্থেময় আর্মে সা ােয ক্রার জর্য দীর্ নমেয়ামদ  াউমরামজর্ শক্তি 

সংরক্ষমণর ইউথর্ি স  পারোণথবক্- াইমরামজর্ চাথলে সমব নাচ্চ থবদুযৎ উৎপাদর্ 

প্রদশ নমর্র জর্য।  

• পাওয়ার িু  াইম্বরাম্বজর্ (Power to Hydrogen) - 100,000 ডলার - 

 াইমরামজর্ উৎপাদর্ এবং জ্বালাথর্ সংরক্ষমণর জর্য থির্ এর্াক্তজন থিজ (Clean 

Energy Bridge) র্ােক্ এক্টি থরভাস নমোগয ফুময়ল হসল থসমেে উন্নয়র্ ক্রমে 

এবং প্রদশ নর্ ও বাথণক্তজযক্ বযব ামরর থসমেে প্রস্তুে  ময় উঠা স জের ক্রমে 

সা ােয ক্রমে।  

• হরাম্বসরা, LLC (ROCCERA, LLC) - 100,000 ডলার - সংথিি হেলমোগয, আমরা 

হবথশ ক্ে নক্ষে উৎপাদর্ প্রক্তিয়ার সামি এক্সমে থর্ে নল  াইমরামজর্ উৎপাদমর্র 



জর্য এক্টি র্েুর্ বাথণক্তজযক্ উপেুিোসম্পন্ন সথলড অক্সাইড ইমলমিালাইজার 

হসল েূলযায়র্ ও প্রদশ নমর্র জর্য।  

  

বাড়থে 17 থেথলয়র্ ডলামরর প্রথেমোথগোেূলক্ ে থবল জ্বালাথর্ সংরক্ষণ খামের আমরা হবথশ 

পণয উন্নয়র্ ও প্রদশ নর্মক্ উৎসাথ ে ক্রমব হেগুমলার হরমিড ক্ষেোর সেয়ক্াল 10 হিমক্ 100 

র্ণ্টারও হবথশ  মব, হেগুমলা দীর্ নমেয়াদী জ্বালাথর্র হোমরজ থ মসমবও পথরথচে। জো হদওয়া 

প্রক্েগুমলামক্  াইমরামজর্, ইমলথিক্, হক্থেক্যাল, হেক্াথর্ক্যাল বা িাে নাল-ইমলথিক্ হোমরজ 

প্রেুক্তি এথগময় হর্ওয়া, উন্নয়র্ বা োঠ-পে নাময় পরীক্ষা ক্রা থর্ময় ক্াজ ক্রমে  মব, হে প্রেুক্তি 

থর্উ ইয়ক্ন থসটিমে খরচ, ক্ে নক্ষেো, সাইি স্থাপর্ ও র্বায়র্মোগয জ্বালাথর্ অন্তভুনক্তিক্রমণর 

চযামলঞ্জগুমলা, হেের্ থিড ক্র্মজশর্, যারণক্ষেোর সীোবেো এবং থলথিয়াে-আয়র্ সাইি 

স্থাপর্ ইেযাথদ হোক্ামবলা ক্রমব। জো হদওয়া প্রক্েগুমলার েমযয অবশযই হক্বল এখমর্া 

বাথণক্তজযক্ীক্রণ ক্রা  য়থর্ এের্ উদ্ভাবর্েূলক্, দীর্ নমেয়াদী জ্বালাথর্ সংরক্ষণ প্রেুক্তি অন্তভুনি 

িাক্মে  মব। থর্ম্নথলথখে হেথণর প্রক্েগুমলার জর্য অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রা  মব: পণয উন্নয়র্, 

প্রদশ নর্েূলক্ প্রক্ে এবং হফডামরল বযয়-হশয়ার ক্রা। 17 অমটাবর, 2022 োথরখ পে নন্ত 

প্রস্তাবগুমলা ি ণ ক্রা  মব। এই সথলথসমিশর্ সম্পমক্ন আমরা থবস্তাথরে েিয NYSERDA-এর 

ওময়বসাইমি পাওয়া োমব।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির জ্বালাবর্ গম্বিষণা ও উন্নয়র্ কেৃনপম্বক্ষর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO এিং 

িাইম্বেি অোকের্ কাউজন্সম্বলর স -সভাপবে হডাবরর্ এে.  োবরস িম্বলর্, "এসব 

প্রক্মের োযযমে সােমর্ এথগময় োওয়া প্রেুক্তি ও প্রক্তিয়াসেূ  আোমদর থর্ে নল জ্বালাথর্র থদমক্ 

উত্তরমণর হক্ষমে স ায়ো ক্রমব এের্ পণয উন্নয়র্ ও সোযার্ থর্ময় আসা উদ্ভাবর্গুমলামক্ 

স ায়ো ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্মলর অেীক্ারাবেোর প্রথেথর্থযত্ব ক্মর। সংরক্ষণকৃ্ে 

র্বায়র্মোগয হসৌর বা বায়ুজ্বালাথর্ োমে দীর্ নসেয় যমর লভয িামক্ এবং ভথবষযমের এক্টি 

থর্ভনরমোগয থিড থর্ক্তিে ক্রার জর্য ক্ামজ লাগামর্া োয় হস থবষয়টি থর্ক্তিে ক্রমে এযরমর্র 

ে থবল স ায়ো অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন।"  

  

দীর্ নমেয়াদী সংরক্ষণ প্রেুক্তি, হেের্  াইমরামজর্-থভথত্তক্ প্রক্েগুমলার জর্য ে থবল প্রদার্ ক্রা 

হেমির সােথিক্ থডক্াব নর্াইমজশর্ হক্ৌশল বাস্তবায়র্ এবং থর্গ নের্ ক্থেময় আর্া এবং 

র্বায়র্মোগয সংস্থার্গুমলামক্ আমরা হবথশ এক্ীভূে ক্রার হক্ষমে  াইমরামজমর্র ভূথেক্া 

অর্ুসন্ধামর্র ক্তিয়াক্লাপ সম্পন্ন ক্রার হক্ষমে স ায়ক্  মব। এসব ক্তিয়াক্লামপর েমযয রময়মে:  

  

• গভর্ নর হ াক্ল NYSERDA, থর্উ ইয়ক্ন হেমির জর্মসবা থবভাগ (Department of 

Public Service) এবং থর্উ ইয়ক্ন হেমির পথরমবশ সংরক্ষণ থবভাগমক্ 

(Department of Environmental Conservation) থর্গ নের্ হ্রাস ও স্বাস্থয 

সুথবযাসেূ  পথরোমপর জর্য এক্টি থর্য়ন্ত্রণেূলক্ থর্ে নল  াইমরামজর্ হেেওয়াক্ন 

উন্নয়মর্র দাথয়ত্ব প্রদার্ ক্মরমের্। আমরা সুথর্থদনি পদমক্ষপগুমলার েমযয রময়মে:   

-থর্ে নল  াইমরামজমর্র থর্রাপদ ক্াে নপথরচালর্া থর্ক্তিে ক্রমে থবথযোলা ও 

োর্দণ্ড েূলযায়র্ ও প্রণয়র্।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0r8z00000093pO&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9789644a8194135c12908da919f83b0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637982411543973406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bJRGxvprzYdOY6MLg0icaeCpovoFDciI76MtS%2Bxr4Kg%3D&reserved=0


-সুথবযাবক্তিে ক্থেউথর্টিগুমলামক্ দষূণ সৃটিক্ারী বযাক্আপ হজর্ামরিরগুমলা 

প্রথেস্থাপমর্ সা ােয ক্রমে স্থার্ীয় োথলক্ার্াযীর্ থর্ে নল  াইমরামজর্-চাথলে 

োইমিাথিড সোযার্গুমলামে স ায়ো ক্রমে ক্ে নসূথচ উন্নয়র্।  

-প্রথেমোথগোেূলক্ সথলথসমিশর্গুমলার পণয উন্নয়র্, পাইলি ক্ে নসূথচ ও ফলাফল 

প্রদশ নমর্র হক্ষমে স ায়ো ক্রার জর্য 27 থেথলয়র্ ডলামরর NYSERDA 

 াইমরামজর্ ইমর্ামভশর্ ে থবল চাল ুক্রা।  

-থডথিমটর থ টিং ও কু্থলং এর হক্ষমে থর্ে নল  াইমরামজর্ বযব ার প্রদশ নর্।  

-থর্উ ইয়ক্ন হেমি ক্াে নিে সম্প্রসারণ ক্রমে আি ী থির্  াইমরামজর্ 

ফাে নগুমলার জর্য এক্টি থর্ে নল  াইমরামজর্ থবষয়ক্ পুরোর ক্ে নসূথচ (Clean 

Hydrogen Prize Program) চালু ক্রা।  

• 2021 সামলর হফডামরল অবক্াঠামো থবথর্ময়াগ ও ক্ে নসংস্থার্ আইমর্র অযীমর্ 

 াইমরামজর্  াব সংিান্ত ে থবল অজনর্ এবং এক্টি আিথলক্ থর্ে নল 

 াইমরামজর্  াব থ মসমব অবস্থার্ বেথর ক্রার জর্য এক্টি প্রস্তাব প্রণয়র্ ক্রমে 

NYSERDA থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটি (New York Power Authority) এবং 

এম্পায়ার হেি হডমভলপমেন্ট (Empire State Development)-এর সামি 

স মোগী  ময়, ক্ামর্থটক্াি, হেইর্, েযাসাচুমসিস, থর্উ জাথস ন এবং হরাড 

আইলযাি স  60টিরও হবথশ অংশীদার থর্ময় গটঠে এক্টি হক্ায়াথলশমর্র হর্েৃত্ব 

থদমি।  

•  াইমরামজর্ সম্পথক্নে থবষয়গুমলা থর্ময় সমচের্ো ও থশক্ষার প্রসার র্িামে, 

NYSERDA বযাপক্ পে নাময় হেক্ম াল্ডারমদর সমৃ্পিোয় স ায়ো ক্রমে, থর্উ 

ইয়ক্ন হেমি  াইমরামজর্ থবষয়ক্ থবজ্ঞামর্র অবস্থার্ (State of the Science on 

Hydrogen in New York State) শীষ নক্ যারাবাথ ক্ ওময়থবর্ার থসথরজ আময়াজর্ 

ক্মরমে এবং থর্উ ইয়ক্ন হেমি  াইমরামজমর্র সম্ভাবয ভূথেক্া অযযয়র্, েূলযায়র্ 

ও অর্ুযাবমর্র জর্য বাইমরর সংস্থাসেূম র এক্টি ববথচেযপূণ ন দমলর সমে 

অবযা েভামব ক্াজ ক্মর োমি।  

  

র্বায়র্মোগয জ্বালাথর্ বাজামরর সমে অথভমোজর্ ত্বরাথিে ক্রমে, NYSERDA-এর র্বায়র্মোগয 

জ্বালাথর্ অথিোইমজশর্ এবং জ্বালাথর্ সংরক্ষণ থবষয়ক্ উদ্ভাবর্েূলক্ ক্ে নসূথচ এের্ সোযার্ ও 

প্রমচিাগুমলামে থবথর্ময়াগ ক্রমে ো উন্নে ক্ে নক্ষেো থর্ময় আসমব, বযয় ক্োমব, র্বায়র্মোগয 

জ্বালাথর্র যারণক্ষেো বৃক্তে ক্রমব এবং থিমডর সমে এক্ীভূেক্রণ উন্নে ক্রমব। হেসব সুথর্থদনি 

খামের থদমক্ েমর্ামোগ হদওয়া  মি হসগুমলার েমযয উদ্ভাবর্েূলক্ হোমরজ থসমেে উন্নয়র্ 

অন্তভুনি রময়মে ো  াডনওয়যামরর বযয় ক্োমব, ক্ে নক্ষেো উন্নে ক্রমব, পমরাক্ষ বযয় ক্োমব। 

অর্যার্য হেসব খামের থদমক্ েমর্ামোগ হদওয়া  মি হসগুমলার েমযয র্বায়র্মোগয জ্বালাথর্ এবং 

থবেরণকৃ্ে জ্বালাথর্ সংস্থার্গুমলার অি ননর্থেক্ ক্াে নক্াথরো উন্নে ক্রমে প্রেুক্তিগে অিগথে 

এথগময় হর্ওয়া এবং পণয উন্নয়র্ ও ফলাফল প্রদশ নমর্র োযযমে অন্তভুনক্তিক্রমণর সম্ভাবর্া ও 

র্বায়র্মোগয জ্বালাথর্র যারণক্ষেো সমব নাচ্চ পে নাময় থর্ময় োওয়া অন্তভুনি রময়মে। এখর্ পে নন্ত, 

এই ক্ে নসূথচ NYSERDA-এর 225 থেথলয়র্ ডলামররও হবথশ থবথর্ময়াগ ক্ামজ লাথগময় 356টি প্রক্ে 

উন্নয়মর্র সুমোগ ক্মর থদময়মে, হেখামর্ 956 থেথলয়র্ ডলামরর বাড়থে থবথর্ময়াগ এবং 46টি 

বাথণক্তজযক্ীকৃ্ে পণয বেথর  ময়মে।  
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NYSERDA-এর উমদযাগগুমলা হেমির 10 বের হেয়াদী 6 থবথলয়র্ ডলামরর থর্ে নল জ্বালাথর্ 

ে থবমলর োযযমে অি নায়র্ ক্রা  য়। এই ে থবল সম্পমক্ন আমরা েিয NYSERDA-

এর ওময়বসাইমি পাওয়া োমব।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির হদম্বের হর্েৃত্বকারী জলিায়য পবরকের্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেমির জাথের হর্েৃত্বক্ারী জলবায়ুর ক্ে নসূচী  ল জাথের সব হচময় হবথশ 

আিেণাত্মক্ জলবায় ুও পথরিন্ন শক্তির উমদযাগ, ো সুশৃঙ্খল ও র্যােযভামব পথরিন্ন শক্তিমে 

উত্তরমণর আহ্বার্ ক্মর ো চাক্থর বেথর ক্মর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি হক্াথভড-19 ে াোরী হিমক্ 

উোরলামভর সামি সামি এক্টি সবুজ অি নর্ীথেমক্ প্রথেপালর্ ক্রা অবযা ে রামখ। জলবায়ু 

হর্েৃত্ব এবং জর্সোমজর সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর োযযমে আইমর্র অন্তভুনি ক্রার পমর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর েমযয শূর্য-থর্গ নের্ 

থবদুযৎশক্তির হক্ষমে োর বাযযোেূলক্ লক্ষয অজনমর্র পমি এথগময় চমলমে, োর েমযয অন্তভুনি 

আমে 2030 এর েমযয 70 শোংশ পুর্র্ নবায়র্মোগয শক্তি উৎপাদর্ এবং অি নর্ীথে বযাপী ক্াব নর্ 

থর্রমপক্ষো অজনর্ ক্রা। হেি জমুড় 120টি বড়-োোর র্বায়র্মোগয ও থবেরমণর প্রক্মে 35 

থবথলয়র্ ডলামরর হবথশ, থবক্তল্ডং হিমক্ থর্গ নের্ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ ডলার, হসৌর 

থবদুযমের োো বৃক্তে ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্ ডলার, থর্ে নল পথরব র্ উমদযামগর জর্য 1 থবথলয়র্ 

ডলামরর হবথশ, এবং NY িীর্ বযাংক্-এর প্রথেশ্রুথেমে 1.6 থবথলয়র্ ডলামরর হবথশ স , এটি থর্ে নল 

জ্বালাথর্র োো বৃক্তে ক্রার জর্য থর্উ ইয়মক্নর অভূেপূব ন থবথর্ময়ামগর সামি েুি  ময়মে৷ 

সক্তিথলেভামব, এই থবথর্ময়াগগুথল 2020 সামল থর্উইয়মক্নর থর্ে নল জ্বালাথর্ খামে 158,000 এরও 

হবথশ চাক্থর, 2011 সাল হিমক্ থবেরণকৃ্ে হসৌর খামে 2,100 শোংশ প্রবৃক্তে এবং 2035 সামলর 

েমযয 9,000 হেগাওয়াি অফমশার বায়ুশক্তি গমড় হোলার প্রথেশ্রুথেমক্ সেি নর্ ক্মর৷ জলবায়ু 

আইমর্র অযীমর্, থর্উ ইয়ক্ন এই অিগথেমক্ সােমর্ এথগময় থর্ময় োমব এবং 2050 সামলর েমযয 

থির্ াউস গযাস থর্গ নের্ 1990 সামলর েুলর্ায় 85 শোংশ ক্থেময় আর্মব, হসই সামি পথরিন্ন 

জ্বালাথর্ সংিান্ত থবথর্ময়ামগর 40 শোংশ সুফল হপৌৌঁমে হদওয়ার লক্ষয থস্থর হরমখ অন্তে 35 

শোংশ হের্ সুথবযাবক্তিে সম্প্রদায়গুমলার ক্ামে হপৌৌঁোয় ো থর্ক্তিে ক্রমব, এবং অর্-সাইি 

জ্বালাথর্ বযব ার ক্োমর্ার জর্য হেমির 2025 সামলর জ্বালাথর্ দক্ষোর লক্ষযোোর থদমক্ 

অিসর  মব ো হশষ-বযব ারক্ারীর 185 টিথলয়র্ BTU জ্বালাথর্ সােয় ক্রমব৷  
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