
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়ম্বকনর ফার্ নগুম্বলাম্বক জলিায় ুপবরির্নম্বর্র প্রভাি হর্াকাম্বিলায় সা ায্ে করম্বর্ 

গভর্ নর হ াকম্বলর প্রায় 7.9 বর্বলয়র্ ডলার িরাে প্রদাম্বর্র হ াষণা  

   

এসি অর্ুদার্ 70টিরও হিবে ফার্ নম্বক হসগুম্বলার পবরম্বিেগর্ প্রভাি কবর্ম্বয় আর্ম্বর্ 

এিং চরর্ বিরূপ আি াওয়ার জর্ে প্রস্তুবর্ বর্ম্বর্ সা ায্ে করম্বি   

   

বর্ি নাবচর্ প্রকল্পগুম্বলা প্রবর্ িছর বির্ াউস গোম্বসর পবরর্াণ আর্ুর্াবর্ক 68,495 হর্টিক 

ির্ CO2কবর্ম্বয় আর্ম্বি   

   

গভর্ নম্বরর হদম্বের-হর্রৃ্স্থার্ীয় জলিায় ুএম্বজন্ডা এিং জলিায় ুহর্রৃ্ত্ব ও কবর্উবর্টি 

সুরক্ষা আইর্ম্বক সর্ি নর্ কম্বর   

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেটজরুে 70টটরও হেথি ফার্ নরক্ হেগুরলার 

পথররেিগত প্রভাে ক্থর্রে আর্রত এেং জলোে ু পথরেতনরর্র োরি েম্পথক্নত চরর্ থেরূপ 

আে াওোর জর্য প্রস্তুথত থর্রত ো ােয ক্রার জর্য ক্লাইরর্ট হরথেথলরেন্ট ফাথর্ নং গ্র্যান্ট (Climate 

Resilient Farming Grant) ক্র্ নেূথচর র্াধ্যরর্ প্রাে 7.9 থর্থলের্ ডলার েরাদ্দ প্রদার্ ক্রা  রে। 

থর্ে নাথচত প্রক্ল্পগুরলা প্রথত েের থগ্র্র্ াউে গযারের পথরর্াণ আর্ুর্াথর্ক্ 68,495 হর্টিক্ 

টর্ CO2ক্থর্রে আর্রে, ো প্রথত েের প্রাে 14,800 গাথে রাস্তা হিরক্ েথররে হদওোর ের্তুলয।  

  

"থর্উ ইেরক্নর কৃ্ষক্রা জলোেু পথরেতনরর্র থেরুরে লোইরের োর্রর্র োথররত ররেরের্ এেং 

োম্প্রথতক্ েেরগুরলারত অতযন্ত োধ্ারণ  টর্াে পথরণত  ওো চরর্ থেরূপ আে াওোর 

থেধ্বংেী প্রভাে অর্ুভেক্ারী প্রির্ েযক্তিরদর র্রধ্য ররেরের্," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর 

হ াকল। "আর্ারদর ক্লাইরর্ট হরথেথলরেন্ট ফাথর্ নং ক্র্ নেূথচ কৃ্ষক্রদররক্ ভথেষযরতর থেরূপ 

আে াওোর জর্য প্রস্তুথত হর্ওো এেং হেগুরলার প্রথত োোদারর্র জর্য এেং আর্ারদর স্থার্ীে 

অি নর্ীথতরত অেদার্ রাখা এেং েে থর্উ ইেক্নোেীর জর্য তাজা, স্বাস্থযক্র পণয উৎপাদর্ ক্রার 

তারদর অথত গুরুত্বপূণ ন ক্াজ অেযা ত রাখার জর্য তারদর প্ররোজর্ীে েংস্থার্ের্ ূ প্রদার্ 

ক্ররে।"  

  

2015 োরল চালু  ওো, এই ক্লাইরর্ট হরথেথলরেন্ট ফাথর্ নং ক্র্ নেূথচ হেরটর জলোেু হর্তৃত্ব ও 

ক্থর্উথর্টট েুরক্ষা আইরর্র অধ্ীরর্ হেরটর কৃ্থষ খাতরক্ থগ্র্র্ াউে গযাে থর্গ নর্র্ ক্থর্রে আর্ার 

জর্য এটটর লক্ষযের্ূ  পূরণ ক্ররত ে ােতা ক্ররে। এখর্ পে নন্ত েে রাউন্ড অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রার 



র্াধ্যরর্, থর্উ ইেক্ন হেট েযাপী ফার্ নগুরলারক্ ে ােতা ক্রার জর্য প্রাে 20 থর্থলের্ ডলার প্রদার্ 

ক্রা  রেরে।  

   

রাউন্ড 6-এ অর্ুদার্প্রাপ্ত প্রক্ল্পগুরলা থগ্র্র্ াউে গযাে থর্গ নর্র্ ক্র্ারর্া, র্াটটর স্বাস্থয ের্ৃে ক্রা, 

এেং রাজধ্ার্ী অঞ্চরলর পািাপাথি হেন্ট্রাল থর্উ ইেক্ন, থফঙ্গার হলক্ে,  াডের্ ভযাথল, হর্া াক্ 

ভযাথল, র্ি ন ক্াথন্ট্র, োদার্ ন টটোর, এেং ওরেোর্ ন থর্উ ইেক্ন অঞ্চরল জ্বালাথর্ োশ্ররের প্রোর 

 টারর্ার জর্য হেরা েযেস্থাপর্া রীথতগুরলার প্রথত হজার থদরেরে। এোোও প্রক্ল্পগুরলা ফেল ও 

গোথদ পশুর উপর খরা চলাক্ালীর্ ের্রের পািাপাথি ভারী েষ নণ ও ের্যার প্রভাে প্রিথর্ত 

ক্ররত হেচ েক্ষর্তা েৃক্তে ক্ররে এেং পাথর্ েযেস্থাপর্ার প্রথত হজার থদরে।  

  

র্াটট ও পাথর্ েংরক্ষণ থেষেক্ ক্াউথন্ট থডথিক্টগুরলারক্ কৃ্ষক্রদর পরক্ষ থতর্টট িযারক্র র্রধ্য 

এক্টটর অধ্ীরর্ এই অর্ুদার্গুরলা প্রদার্ ক্রা  রেরে: োর েংরক্ষণ, ক্ভার ও ক্যাপচার; র্দীতীর, 

প্লাের্ভূথর্, ও উচ্চভূথর্রত পাথর্ েযেস্থাপর্া; এেং হ লথদ েরেলে NY (Healthy Soils NY)।  

  

ফার্ নগুরলারক্ জলোে ুেম্পথক্নত প্রক্ল্পগুরলা োস্তোেরর্ ে ােতা ক্রার জর্য থর্ম্নথলথখত র্াটট ও 

পাথর্ েংরক্ষণ থেষেক্ ক্াউথন্ট থডথিক্টগুরলারক্ অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রা  রেরে:  

  

রাজধার্ী অঞ্চল - হর্াি অর্ুদার্ 393,200 ডলার  

• দুইটট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য ওোথিংটর্ ক্াউথন্ট SWCD-হক্ 393,200 ডলার প্রদার্ 

ক্রা  রেরে  

হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন - হর্াি অর্ুদার্ 1,598,209 ডলার  

• র্েটট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য ক্ােুগা SWCD-হক্ 811,920 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• থতর্টট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য হক্াটনলযান্ড SWCD-হক্ 492,137 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• ক্রেক্টট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য র্যাথডের্ SWCD-হক্ 98,800 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• র্েটট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য ওরর্ার্রডগা SWCD-হক্ 195,352 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

বফঙ্গার হলকস - হর্াি অর্ুদার্ 1,865,319 ডলার  

• চারটট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য থগথর্ে SWCD-হক্ 328,364 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• দুইটট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য থলথভংের্ SWCD-হক্ 671,310 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• এক্টট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য অন্টাথরও SWCD-হক্ 421,320 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  



• এক্টট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য ওরেইর্ SWCD-হক্ 58,775 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• দুইটট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য ইরেটে SWCD-হক্ 385,550 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

 াডসর্ ভোবল - হর্াি অর্ুদার্ 307,709 ডলার  

• পাাঁচটট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য অররঞ্জ SWCD-হক্ 178,595 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• ক্রেক্টট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য উলোর SWCD-হক্ 129,114 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

হর্া াক ভোবল - হর্াি অর্ুদার্ 823,381 ডলার  

• চারটট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য ফাল্টর্ SWCD-হক্ 132,986 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• এক্টট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য র্ন্টরগারর্থর SWCD-হক্ 470,410 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• এক্টট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য স্ক াথর SWCD-হক্ 219,985 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

র্ি ন কাবন্ট্র - হর্াি অর্ুদার্ 1,736,148 ডলার  

• এক্টট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য থক্লর্টর্ SWCD-হক্ 620,580 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• েেটট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য এরেক্স SWCD-হক্ 689,524 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• এক্টট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য হেন্ট লররন্স SWCD-হক্ 426,044 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

সাদার্ ন টিয়ার - হর্াি অর্ুদার্ 693,734 ডলার  

• থতর্টট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য হডলাওোর SWCD-হক্ 159,160 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• চারটট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য টটওগা SWCD-হক্ 534,574 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

ওম্বয়স্টার্ ন বর্উ ইয়কন - হর্াি অর্ুদার্ 426,345 ডলার  

• এক্টট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য অযাথলগাথর্ SWCD-হক্ 34,062 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

• চারটট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য এথর SWCD-হক্ 256,923 ডলার প্রদার্ ক্রা  রেরে।  

• চারটট ফার্ নরক্ ে ােতা ক্রার জর্য র্াোগ্র্া SWCD-হক্ 135,360 ডলার প্রদার্ ক্রা 

 রেরে।  

প্রক্ল্পগুরলার থেস্তাথরত তরিযর এক্টট েমূ্পণ ন তাথলক্া এখারর্ পাওো োরে।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F09%2Fcrf_round6_projectdescriptions_0.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0b59cf755ba740e11ab808da9cb91b80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994616125986135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IG1dVQ37FGDyDAL6AY9shtiC%2BKp3VC%2Bovp9HqY0YS2g%3D&reserved=0


  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির কৃবষ কবর্ের্ার বরচাডন এ. িল িম্বলর্, "থর্উ ইেরক্নর ক্লাইরর্ট হরথেথলরেন্ট 

ফাথর্ নং ক্র্ নেূথচর কৃ্ষক্রদররক্ ক্রর্ি আররা োধ্ারণ থেষরে পথরণত  রত িাক্া চরর্ থেরূপ 

আে াওো আররা ভারলাভারে োর্াল থদরত ো ােয ক্রার পািাপাথি তারদর পথররেিগত প্রভাে 

ক্র্ারর্া এেং আর্ারদর আরিপারির প্রাকৃ্থতক্ েম্পদগুরলা েুরথক্ষত রাখার েযাপারর ো ােয 

ক্রার প্রার্াণয ইথত াে ররেরে। এই ক্র্ নেূথচর েম্প্রোররণর জর্য তার ঐথত াথেক্ 

অঙ্গীক্ারােেতার জর্য আথর্ গভর্ নর হ াক্লরক্ ধ্র্যোদ জার্াই এেং আর্ারদর েক্ল র্াটট ও 

পাথর্ েংরক্ষণ থডথিক্ট এেং কৃ্ষক্রক্ তারদর প্রক্ল্পগুরলা শুরু ক্রার েযাপারর শুভক্ার্র্া 

জার্াক্তে, হেেে প্রক্ল্প রাস্তা হিরক্ প্রাে 14,800 গাথে েথররে হর্ওোর  ারর থগ্র্র্ াউে গযাে 

থর্গ নর্রর্র পথরর্াণ ক্থর্রে আর্রে েরল অর্ুর্ার্ ক্রা  রে। এটট থর্ক্তিতভারেই জলোেু েপ্তা  

চলাক্ালীর্ ের্রে উদোপর্ ক্রার র্রতা এক্টট থেষে।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental 

Conservation) কবর্ের্ার এিং ক্লাইম্বর্ি অোকের্ কাউন্সিম্বলর (Climate Action 

Council) স -সভাপবর্ িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "থর্উ ইেরক্নর কৃ্ষক্রা পথররেিগত দাথেত্বপূণ ন 

েযেস্থাপর্ার োর্রর্র োথররত হিরক্, স্মাটন, হটক্েই উৎপাদরর্র রীথতের্ূ  েযেস্থাপর্া ক্ররে। 

জলোে ুপথরেতনরর্র থেরুরে লোই ক্রার উদ্ভাের্র্ূলক্ উপােগুরলার অন্তভুনক্তি অেযা ত রাখার 

পািাপাথি থর্উ ইেক্ন হেরটর ফার্ নগুরলা োরত প্রথতরোথগতার্ূলক্, লাভজর্ক্, ও ের্ৃেিীল অেস্থা 

ধ্রর রাখরত পারর হে থেষেটট থর্ক্তিত ক্ররত গভর্ নর হ াক্রলর প্ররচষ্টা হজারদার ক্ররত ো ােয 

ক্রার জর্য ক্লাইরর্ট হরথেথলরেন্ট ফাথর্ নং গ্র্যান্ট ক্র্ নেূথচর র্াধ্যরর্ কৃ্থষ খারতর জর্য এই চলর্ার্ 

ে ােতা প্ররচষ্টারক্ DEC োধ্ুোদ জার্াে।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি বসম্বর্ম্বির কৃবষ বিষয়ক সভাপবর্ বর্ম্বেল ব র্বচ িম্বলর্, "থর্উ ইেরক্নর 

কৃ্ষক্রা জলোে ুপথরেতনর্ হর্াক্ারেলার োর্রর্র োথররত ররেরের্ এেং র্াটটর স্বাস্থয রক্ষা ক্রর 

এেং আর্ারদর োে ু ও পাথর্ েুরথক্ষত রারখ এর্র্ কৃ্থষক্ারজর রীথতের্ূর র হর্তৃত্ব হদওোর 

প্রর্াথণত ঐথত য ররেরে। ক্লাইরর্ট হরথেথলরেন্ট ফাথর্ নং গ্র্যান্ট ক্র্ নেূথচ এক্টট গুরুত্বপূণ ন েংস্থার্ 

ো কৃ্ষক্রদররক্ এেে দাথেত্বপূণ ন েযেস্থাপর্ার প্ররচষ্টা েম্প্রোরণ ক্রার পািাপাথি চরর্ থেরূপ 

আে াওোর প্রথত তারদর ে র্িীলতা উন্নত ক্রার েুরোগ ক্রর থদরে। থর্উ ইেক্ন হেট জরুে 

ফার্ নগুরলার জর্য এই গুরুত্বপূণ ন ত থেরলর েযাপারর ে ােতা ক্ররত হপরর আথর্ গথে নত, োর র্রধ্য 

আর্ার থডথিরক্ট উলোর ও র্ন্টরগারর্থর ক্াউথন্ট SWCD-এর জর্য ত থেল প্রদার্ও অন্তভুনি 

ররেরে, এেং এই ত থেল আররা অর্ুদার্ প্রদার্ ক্ররত িাক্রে ো জলোেু েংক্রটর থেরুরে 

আর্ারদর লোই হজারদার ক্রর তুলরত আররা হেথি কৃ্ষক্রক্ ো ােয ক্ররে।"  

  

কৃবষ বিষয়ক কবর্টির সভাপবর্, অোম্বসেবল সদসে ডর্া লুপাম্বডনা িম্বলর্, "কৃ্থষ ক্থর্উথর্টট 

জলোে ুেংক্ট হর্াক্ারেলাে থর্রজর ভূথর্ক্া পালরর্র জর্য প্রস্তুত ররেরে, হে েংক্ট েম্পরক্ন 

এটটর হেি ভারলা ধ্ারণা ররেরে। ক্লাইরর্ট হরথেথলরেন্ট ফাথর্ নং ক্র্ নেূথচ কৃ্ষক্রদররক্ আর্ারদর 

র্াটট ও পাথর্ েম্পদের্ূ  আররা ভারলাভারে েুরথক্ষত রাখার জর্য তারদর প্ররোজর্ীে ে ােতা 

প্রদার্ ক্ররে। এই ক্র্ নেূথচর প্রথত তার হজারারলা ের্ি নরর্র জর্য আথর্ গভর্ নররক্ ধ্র্যোদ জার্ারত 

চাই এেং র্াটট ও পাথর্ েংরক্ষণ থডথিক্টগুরলারক্ ধ্র্যোদ জার্ারত চাই োরা থর্উ ইেরক্নর এেে 

ফারর্ নর েরঙ্গ থর্থেেভারে ক্াজ ক্ররে।"  



  

বর্উ ইয়কন ফার্ ন িুেম্বরা (New York Farm Bureau)-এর হপ্রবসম্বডন্ট হডবভড বফোর 

িম্বলর্, "থর্উ ইেরক্নর কৃ্ষক্রা পথররেিগত েযেস্থাপর্ারক্ গুরুত্ব হদে এেং আর্রা অেযা তভারে 

আর্ারদর প্রাকৃ্থতক্ েম্পদগুরলা েুরথক্ষত রাখার জর্য আর্ারদর ফারর্ নর ক্াে নক্রর্ উন্নত ক্রার 

র্তুর্ উপােের্ূ  েন্ধার্ ক্রর চরলথে। জলোে ুপথরেতনর্ এেং আর্ারদর ভূথর্, ফেল, ও প্রাণীরদর 

উপর এটট হে প্রভাে হফলরত পারর তা প্রির্রর্র জর্য ের্াধ্ারর্র এক্টট অংি  রলা কৃ্থষক্াজ। 

থর্উ ইেক্ন ফার্ ন েুযররা ক্লাইরর্ট হরথেথলরেন্ট ফাথর্ নং গ্র্যান্ট ক্র্ নেূথচর প্রথত তার চলর্ার্ 

অঙ্গীক্ারােেতার জর্য গভর্ নররক্ এেং হটক্েই প্রক্ল্পগুরলা োস্তোেরর্র জর্য কৃ্ষক্রদর েরঙ্গ 

অংিীদার  ওো আর্ারদর র্ূলযোর্ র্াটট ও পাথর্ েংরক্ষণ থডথিক্টগুরলারক্ তারদর ে ােতার জর্য 

ধ্র্যোদ জার্াে।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি র্াটি ও পাবর্ সংরক্ষণ বডবিক্ট-এর সভাপবর্ হডল হস্টইর্ িম্বলর্, "থর্উ 

ইেরক্নর কৃ্ষক্রা আর্ারদর র্াটট ও পাথর্ েংরক্ষণ থডথিক্টগুরলার েরঙ্গ অংিীদার  রে ক্াজ ক্রার 

র্াধ্যরর্ দী নথদর্ ধ্রর পথররেিগত দাথেত্বপূণ ন েযেস্থাপর্ার হক্ষরে হর্তৃত্ব থদরে আেরে। হেরটর 

ক্লাইরর্ট হরথেথলরেন্ট ফাথর্ নং অর্ুদার্গুরলা তারদর পথররেিগত প্রভাে ক্থর্রে আর্রত এেং চরর্ 

থেরূপ আে াওো হিরক্ েুরথক্ষত রাখরত তারদর প্ররচষ্টাগুরলা েম্প্রোরণ ক্ররত তারদররক্ ো ােয 

ক্রররে। এই ক্র্ নেূথচর পরেতী রাউন্ড এই েফলতার েরঙ্গ হোগ  রে এেং কৃ্ষক্রদর থর্রজরদর 

ক্াজ অেযা ত রাখার এই ের্রে তারদর জর্য এক্টট অোধ্ারণ ে ােতা থ রেরে ক্াজ ক্ররে।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির হদম্বের-হর্রৃ্স্থার্ীয় জলিায় ুপবরকল্পর্া   

থর্উ ইেক্ন হেরটর জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলোেুর ক্র্ নেূচী  ল জাথতর েে হচরে হেথি 

আক্রর্ণাত্মক্ জলোে ুও পথরেন্ন িক্তির উরদযাগ, ো েুিৃঙ্খল ও র্যােযভারে পথরেন্ন িক্তিরত 

উত্তররণর আহ্বার্ ক্রর ো চাক্থর ততথর ক্রর এেং থর্উ ইেক্ন হেট হক্াথভড-19 র্ ার্ারী হিরক্ 

উোরলারভর োরি োরি এক্টট েেুজ অি নর্ীথতরক্ প্রথতপালর্ ক্রা অেযা ত রারখ। জলোেু 

হর্তৃত্ব এেং জর্ের্ারজর েুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection Act) 

এর র্াধ্যরর্ আইরর্র অন্তভুনি ক্রার পরর, থর্উ ইেক্ন 2040 এর র্রধ্য িরূ্য-থর্গ নর্র্ থেদুযৎিক্তির 

হক্ষরে তার োধ্যতার্ূলক্ লক্ষয অজনরর্র পরি এথগরে চরলরে, োর র্রধ্য অন্তভুনি আরে 2030 এর 

র্রধ্য 70 িতাংি পুর্র্ নোের্রোগয িক্তি উৎপাদর্ এেং অি নর্ীথত েযাপী ক্াে নর্ থর্ররপক্ষতা অজনর্ 

ক্রা। এটট রাজয জরুে 120টট েে আক্াররর পুর্র্ নেীক্রণরোগয এেং িান্সথর্িরর্র প্রক্ল্পগুথলরত 

35 থেথলের্ ডলাররর হেথি থেথর্রোরগর উপর থভথত্ত ক্রর গরে হতারল, োর র্রধ্য আরে ভের্গুথলর 

থর্গ নর্র্ ক্র্ারত 6.8 থেথলের্ ডলার, হেৌরিক্তি োোরত 1.8 থেথলের্ ডলার, পথরেন্ন পথরে র্ 

উরদযারগর জর্য 1 থেথলের্ ডলাররর হেথি এেং NY গ্র্ীর্ েযারের (NY Green Bank) প্রথতশ্রুথতরত 

1.6 থেথলের্ ডলারররও হেথি ে  পথরেন্ন িক্তি োোরত থর্উ ইেরক্নর অভূতপূে ন থেথর্রোগ। 

েক্তিথলতভারে, এই থেথর্রোগগুথল 2020 োরল থর্উইেরক্নর থর্র্ নল জ্বালাথর্ খারত 158,000 এরও 

হেথি চাক্থর, 2011 োল হিরক্ থেতরণকৃ্ত হেৌর খারত 2,100 িতাংি প্রেৃক্তে এেং 2035 োরলর 

র্রধ্য 9,000 হর্গাওোট অফরিার োেুিক্তি গরে হতালার প্রথতশ্রুথতরক্ ের্ি নর্ ক্রর৷ জলোে ু

আইরর্র অধ্ীরর্, থর্উ ইেরক্ন এই অগ্র্গথতর উপর থভথত্ত ক্রর থর্র্ নাণ ক্ররে এেং 2050 োরলর 

র্রধ্য থগ্র্র্ াউে গযাে থর্গ নর্র্রক্ 1990 এর স্তর হিরক্ 85 িতাংি ক্র্ারে, এেং থর্ক্তিত ক্ররে হে 

পথরেন্ন িক্তির থেথর্রোরগর 40 িতাংি হেথর্থফরটর অন্তত 35 িতাংি েুথেধ্ােক্তঞ্চত 

েম্প্রদােগুথলরক্ হদওো  রে, এেং চূোন্ত েযে ারক্ারীর িক্তির খরচ োশ্রে ক্রার র্াধ্যরর্ অর্-



োইট িক্তি খরচ 185 টিথলের্ BTU ক্র্ারর্া, োরত 2025 োরলর িক্তির দক্ষতার লরক্ষর উরদ্দরিয 

অগ্র্ের  ওো োে।  
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