
 

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

 
 

গভর্ নর হ াকল এই েীতকাম্বল বর্উ ইয়কনিাসীম্বের বিবিক বিেযেম্বতর িবধ নষ্ণয  োম্বের জর্ে 

প্রস্তুত করম্বত পেম্বেপ হ াষণা করম্বলর্  

  

পািবলক সাবভনস কবেেম্বর্র প্রধার্ হেম্বের ইউটেবলটেগুবলম্বক জ্বালাবর্ সরিরাম্ব  

িো াত প্রেের্ করম্বত পেম্বেপ হর্ওয়ার অর্যম্বরাধ কম্বর বিটি পাটিম্বয়ম্বের্  

  

গভর্ নর বর্উ ইয়কন হেম্বের জ্বালাবর্ প্রোর্কারীম্বের সেম্বিত কম্বরম্বের্ পর্ নাপ্ত সরিরা  

উপলভে আম্বে বকর্া তা বর্শ্চিত করম্বত  

  

গ্রা কম্বের জর্ে েশ্চি েেতা, ক্রয়েেতা, ও আরাে সম্বি নাচ্চ করার জর্ে পরােে ন  
  

বিটিগুবল পড়য র্ এখানে  

  
  

গভে নর ক্যাথি হ াক্ল আজনক্ এই শীতক্ানল প্রতযাথশত বৈথিক্ থৈদ্যযনতর ৈথধ নষ্ণয  দ্াম ও সরৈরা  

সমসযার জেয প্রস্তুত ক্রনত হেনের েতুে পদ্নেপ হ াষণা ক্রনলে। গভে নর হ াক্নলর 

থেনদ্নশোয়, পাৈথলক্ সাথভনস ক্থমশনের (Public Service Commission, PSC) প্রধাে হরাথর এম. 

ক্রিথেয়াে থেউ ইয়ক্ন হেনের সৈ নৈৃ ৎ ইউটেথলটে হক্াম্পাথেগুথলর প্রধাে থেৈ না ী ক্ম নক্তনানদ্র 

থিটি পাটিনয়নেে, হেখানে তানদ্রনক্ শীতক্ানল প্রতযাথশত িরম পনণযর মূলযৈৃক্রি প্রশমে ক্রার 

জেয এৈং গ্রা ক্নদ্র সানি হোগানোগ ৈৃক্রি ক্রার জেয ৈযৈস্থা গ্র নণর তাথগদ্ প্রদ্াে ক্রা 

 নয়নে। এোড়াও গভে নর হেনের এনজক্রিগুথলনক্ থেনদ্নশো থদ্নয়নেে পযনরা হেনের জ্বালাথে 

প্রদ্ােক্ারীনদ্র সমনৈত ক্নর এই শীতক্ানল পে নাপ্ত থ টেং জ্বালাথে উপলভয আনে থক্ো তা 

থেক্রিত ক্রার জেয। এোড়াও থেউ ইয়ক্নৈাসীরা শীতক্ালনক্ সামনে হরনখ দ্াম-দ্ে ক্ম নসূথির 

সযনোগ থেনত পানর, তানদ্র ৈাথড় ও ৈযৈসায় শক্রিদ্ে ও থৈদ্যযতাথয়ত সমাধাে গ্র ণ ক্রার জেয।  

  

"এর আনগ এই গ্রীনে আমরা হেমে থ ে ওনয়ভ হদ্নখথে, টিক্ হসভানৈই থেউ ইয়ক্নৈাসীনদ্র 

উথিত এই শীতক্ানল েখে তাপমাত্রা ক্মনৈ এৈং তানদ্র ৈাথড় উষ্ণ রাখনত হৈথশ থৈদ্যযৎ 

প্রনয়াজে  নৈ তখে বৈথিক্ থৈদ্যযনতর ৈথধ নষ্ণয  দ্ানমর জেয প্রস্তুত িাক্া," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"আমার প্রশাসে পযনরা হেনের অংশীদ্ারনদ্র সানি  থেষ্ঠভানৈ ক্াজ ক্রনে এটে থেক্রিত ক্রার 

জেয োনত থেউ ইয়ক্নৈাসীনদ্র ক্ানে অনপোকৃ্ত হৈথশ িাণ্ডা মাসগুথলনত থেনজনদ্র ৈাথড় উষ্ণ 

রাখার জেয এই ৈথধ নষ্ণয  দ্াম ৈযৈস্থাপো ক্রনত সা ােয ক্রার স ায়তা ও ক্ম নসূথি পাওয়ার সযনোগ 

িানক্।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D22-01873%26CaseSearch%3DSearch&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LDvjoh5tcvuXPjEjfA3P%2B9HAYc6OzU5rl7onoOezq7c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D22-01873%26CaseSearch%3DSearch&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LDvjoh5tcvuXPjEjfA3P%2B9HAYc6OzU5rl7onoOezq7c%3D&reserved=0


প্রাকৃ্থতক্ গযাস, থ টেং হতল, এৈং হপ্রানপনের বৈথিক্ পণয মূলয হৈনড় িনলনে, এৈং থ টেংনয়র 

দ্াম ৈৃক্রি পানে, তার সানি রনয়নে হতল ও গযানসর অথতথরি মূলযৈৃক্রি। ইউটেথলটে 

হক্াম্পাথেগুথলনক্ হদ্ওয়া তার থিটিনত PSC প্রধাে ক্রিথেয়াে ইউটেথলটেগুথলর জেয আসন্ন 

শীতক্ালীে থ টেং হমৌসযনম প্রাকৃ্থতক্ গযাস থৈতরণ ৈযৈস্থার থেভনরনোগযতা উন্নত ক্রা আৈশযক্ 

ক্রনেে, ো এনসনে জেয গভে ননরর মানিনর থেনদ্নশোর সাড়াদ্াে থ নসনৈ হেখানে হেে 

এনজক্রিগুথলনক্ থৈদ্যযনতর দ্ানমর প্রতযাথশত ৈৃক্রি এৈং ৈাথড়র থ টেং হতল সম্পথক্নত সম্ভাৈয 

সরৈরা  সমসযার সমাধাে খযুঁজনত ৈলা  নয়নে। থৈনশষ ক্নর হেনের ইউটেথলটেগুথলনক্, োর 

মনধয আনে ক্ে এথিসে (Con Edison), হসন্ট্রাল  ািসে, অনরঞ্জ এৈং রক্লযান্ড, জাতীয় থগ্রি 

(National Grid), থেউ ইয়ক্ন হেে ইনলক্টিক্ এৈং গযাস (New York State Electric & Gas, 

NYSEG), রনিোর গযাস ও ইনলক্টিক্ (Rochester Gas and Electric, RG&E), জাতীয় 

জ্বালাথে গযাস (National Fuel Gas), এৈং পাৈথলক্ সাথভনস এন্টারপ্রাইজ গ্রুপ-লং আইলযান্ড 

(Public Service Enterprise Group - Long Island, PSEG-LI), অৈশযই সম্ভাৈয হতনলর 

সরৈরান র ৈযা ানতর প্রভাৈ প্রশমে ক্রার জেয অেযােয পদ্নেনপর সানি থেননাি পদ্নেপও 

গ্র ণ ক্রনত  নৈ:  

  

1. উন্নত হর্াগাম্বর্াগ: ইউটেথলটেগুথল অথৈলনে বৈত-জ্বালাথের ৈাথণক্রজযক্ 

গ্রা ক্নদ্র থিটি পািানৈ, োর মনধয ইন্টারাপটেৈল গ্রা ক্ িাক্নৈ, তানদ্রনক্ 

থেনজনদ্র থৈক্ল্প জ্বালাথে েযাংক্ এখেই ভনর রাখার উপনদ্শ প্রদ্াে ক্নর।  

2. জ্বালাবর্ হোম্বরজ পবরেে নর্: ইউটেথলটেগুথল 1 েনভেনরর মনধয বৈত-জ্বালাথের 

গ্রা ক্নদ্র থৈক্ল্প জ্বালাথের েযাংক্ পথরদ্শ নে ক্নর হদ্খনৈ, হেখানে মােযনষর 

িাথ দ্া পূরণ ক্রা  য় (হেমে থেউ ইয়ক্ন থসটে আৈাসে ক্তৃনপনের (New York 

City Housing Authority) আৈাসে, গ ৃ ীে আশ্রয়নক্ন্দ্র, স্কয ল,  াসপাতাল 

ইতযাথদ্) োনত এটে থেক্রিত ক্রা োয় হে শীতক্ানলর থ টেং হমৌসযম শুরু  ওয়ার 

পূনৈ ন তানদ্র ক্ানে পে নাপ্ত সরৈরা  রনয়নে (পূণ ন েযাংক্ ৈা পাুঁি থদ্নের সরৈরান র 

সমতুল)।  

3. বিকল্প সরিরাম্ব র পর্ নাম্বলাির্া: ইউটেথলটেগুথল গযানসর িূড়ান্ত িাথ দ্ার সময় 

থৈক্ল্প জ্বালায় সরৈরান র ৈযা াত সমাধাে ক্রার জেয ইউটেথলটে জরুথর 

পথরক্ল্পোর পে নানলািো ক্রনৈ। েথদ্ বৈত জ্বালাথে গ্রা ক্নদ্র প্রাকৃ্থতক্ গযাস 

থদ্নয় হসৈাদ্াে ো ক্রা োয় এৈং তারা থৈক্ল্প জ্বালাথে সরৈরা  ভথতন ক্নর রাখনত 

অেম  য়, তা নল ইউটেথলটেনক্ স্থােীয় ও হেনের সরক্াথর এনজক্রিগুথলর সানি 

ক্াজ ক্নর েখে তাপমাত্রা 20 থিথগ্রর থেনি হেনম োনৈ তখে জেস্বাস্থয ও 

থেরাপত্তা রো ক্রার ক্ানজর জেয প্রস্তুত  নত  নৈ। পথরক্ল্পোটেনত ওয়াথম নং 

হসন্টার স্থাপে ক্রা, গরম খাৈার প্রদ্াে ক্রা, উষ্ণতা ীে ভৈনে পাইপ জনম 

হেনত পানর তাই অথভজ্ঞ প্লাোরনদ্র তাথলক্া বতথর ক্রা, এৈং প্রনয়াজে  নত 

পানর এমে হক্াম্পাথে ও অেযােয সংস্থাে সোি ক্রার ভূথমক্া ও দ্াথয়ত্ব িাক্নত 

 নৈ।  

4. উন্নত সেন্বয়: হতনলর সরৈরান  ৈযা াত  েনল, বৈদ্যযথতক্ হজোনরেরগুথলর 2 

েের হতনলর ৈযৈস্থা ক্রা ৈাথড়র থ টেং গ্রা ক্নদ্র তুলোয় হৈথশ ক্টিে  নৈ। 

ইউটেথলটেগুথলনক্ থেউ ইয়নক্নর ইক্রন্ডনপনন্ডন্ট থসনেম অপানরেরনদ্র (New York 

Independent System Operator) এৈং প্রধাে প্রধাে পাওয়ার হজোনরেরগুথলর 



সানি শিভানৈ সমন্বয় ক্রনত  নৈ োনত বৈত জ্বালাথে অপানরেরনদ্র শীতক্ালীে 

থ টেং হমৌসযম আসার পূনৈ নই েযাংক্ ভথতন ক্রনত উৎসাথ ত ক্রা োয়।  

  

PSC প্রধাে ক্রিথেয়াে 30 হসনেের, 2022 এর মনধয এক্টে জৈাৈ অেযনরাধ ক্নরনেে হেখানে 

ক্ীভানৈ প্রথতটে ইউটেথলটে এই সক্ল পদ্নেপ ক্াে নক্র ক্রনৈ তার সযপাথরশ িাক্নৈ।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের পািবলক সাবভনম্বসস কবেেম্বর্র প্রধার্ হরাবর এে. শ্চক্রবেয়ার্ িম্বলর্, 

"শীতক্ানল থ টেংনয়র হমৌসযনম বৈথিক্ পণয মূলয স্ফীত িাক্ার এৈং আনরা ৈৃক্রি পাওয়ার 

সম্ভাৈোই হৈথশ। তাই এটে অতযাৈশযক্ীয় োনত ইউটেথলটেগুথল গ্রা ক্নদ্র সানি িলমাে, ৈথলষ্ঠ 

হোগানোগ ৈজায় রানখ োনত তানদ্র উপলভয স ায়তা ক্ম নসূথির সযনোগ থেনত জীৈে তানদ্র 

থৈদ্যযনতর দ্াম ৈযৈস্থাপোয় সা ােয ক্রা োয়। এই শীতক্ানলর প্রস্তুথতনত, ইউটেথলটেগুথলনক্ 

অৈশযই তানদ্র "ৈাধাপ্রাপ্ত" গ্রা ক্নদ্র সানিও ক্াজ ক্রনত  নৈ, োনদ্র িরম িাণ্ডা আৈ াওয়ার 

হেনক্ানো সময়ক্ানল থৈক্ল্প জ্বালাথে ৈযৈ ার ক্নর থেভনরনোগযতা িাথ দ্া হমোনত থসনেনমর 

সা ােয প্রাপয।"  

  

পাশাপাথশ, থেউ ইয়ক্ন হেনের এেভায়রেনমন্টাল ক্েজারনভশে থিপােননমন্ট (New York State 

Department of Environmental Conservation, DEC) এক্টে প্রনয়াগ থৈিেণতার 

(Enforcement Discretion) থিটি জাথর ক্নরনে েতুে ৈানয়াথ টেং জ্বালাথে আইে সম্পথক্নত 

জ্বালাথে সরৈরা  ও দ্ানমর সমসযা সমাধানের প্রনিষ্টানক্ সমি নে ক্রার জেয। প্রনয়াগ 

থৈিেণতার থিটিটে েতুে ৈানয়ানেেথিং আৈশযক্তা হিনক্ এক্টে সীথমত, এক্ ৈেনরর সামথয়ক্ 

অৈক্াশ প্রদ্াে ক্রার মাধযনম অেযৈতী জ্বালাথের  ােথত ক্মায়, থৈনশষ ক্নর থেউ ইয়ক্ন হেনের 

উত্তনরর অঞ্চলগুথলনত। 2021 সানলর হশনষর থদ্নক্ প্রণীত েতুে আইেটে ভৈনে ৈযৈ ানরর জেয 

সক্ল থ টেং হতনলর জেয ৈানয়াথিনজনলর এক্টে সৈ নথেন মাত্রা স্থাপে ক্নর ৈায়য দ্ষূণ ও 

থগ্রে াউজ গযাস হ্রাস ক্রার জেয।  

  

বর্উ ইয়কন হেে এর্ভায়রর্ম্বেন্টাল কর্জারম্বভের্ বিপােনম্বেম্বন্টর কবেের্ার ৈযাথসল 

হসনগাস ৈনলে, "আথম গভে নর হ াক্নলর প্রশংসা ক্রথে দ্যুঃস্থ থেউ ইয়ক্নৈাসী, ৈযৈসা এৈং 

সরক্ারনক্ আসন্ন অনপোকৃ্ত হৈথশ িাণ্ডা মাসগুথলনত প্রস্তুত িাক্নত সা ােয ক্রার 

পদ্নেপনক্ অগ্রাথধক্ার প্রদ্ানের জেয, এৈং DEC থেউ ইয়নক্নর থৈদ্যযৎ থেরাপত্তা থেক্রিত ক্রনত 

পদ্নেপ অগ্রসর ক্রার সময় আমানদ্র অংশীদ্ার এনজক্রিগুথলর সানি ক্াজ ক্নর োনৈ।"  

  

এোড়াও গভে নর হ াক্ল হেে এনজক্রিগুথলনক্ থেনদ্নশো থদ্নেে, োনদ্র মনধয থেউ ইয়ক্ন হেে 

এোক্রজন থরসািন ও হিনভলপনমন্ট ক্তৃনপে (New York State Energy Research and 

Development Authority, NYSERDA), পাৈথলক্ সাথভনস থিপােননমন্ট, হ ামলযান্ড থসথক্উথরটে ও 

ইমানজনক্রি সাথভননসস থিথভশে (Division of Homeland Security and Emergency Services, 

DHSES) রনয়নে, জ্বালাথে প্রদ্ােক্ারীনদ্র সানি হদ্খা ক্নর শীতক্ানলর পূনৈ নই প্রস্তুথতর প্রনিষ্টার 

সমন্বয় ক্নর রাখনত। হেনের এনজক্রিগুথল প্রদ্ােক্ারীনদ্র সানি  থেষ্ঠভানৈ ক্াজ ক্রনৈ 

অনটাৈর হশষ  ওয়ার পূনৈ নই িাথ দ্া পূরণ ও গ্রা ক্নদ্র উনৈগ সৈ নথেন ক্রনত জ্বালাথে 

সরৈরান র ইেনভন্টথরসমূ  পে নাপ্ত মাত্রায় আো  নয়নে তা থেক্রিত ক্রার জেয।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fair_pdf%2Fenfdisbiofuel.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N5rNTJTT2XGHdC%2FWozMc8er1fseccgMyKv8xR2pgeIA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fair_pdf%2Fenfdisbiofuel.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N5rNTJTT2XGHdC%2FWozMc8er1fseccgMyKv8xR2pgeIA%3D&reserved=0


বর্উ ইয়কন হেম্বের এর্াশ্চজন বরসািন ও হিম্বভলপম্বেন্ট কতত নপম্বের হপ্রবসম্বিন্ট ও প্রোর্ 

বর্ি না ী কে নকতনা হিাবরর্ এে.  োবরস িম্বলর্ (New York State Energy Research and 

Development Authority, NYSERDA), "NYSERDA ৈাথসন্দা ও ৈযৈসাসমূ নক্ অনেক্গুথল 

থৈক্ল্প প্রদ্াে ক্নর ো থৈদ্যযৎ সাশ্রয়, বৈদ্যযথতক্ ও থ টেং থৈল হ্রাস, অথত িাণ্ডা তাপমাত্রায় আরাম 

ৈৃক্রি ক্রনত সা ােয ক্রনত পানর। আমরা থেউ ইয়ক্নৈাসীনক্ উৎসাথ ত ক্রথে এইসৈ ক্ম নসূথির 

সযনোগ এখেই গ্র ণ ক্রনত ো হেনের সৈনিনক্ সযথৈধাৈক্রঞ্চত থক্েু পথরৈারনক্ ত্রাণ প্রদ্াে 

ক্রনত পারনৈ ৈেনরর হসই সময় েখে থৈদ্যযনতর ৈযৈ ার সনৈ নাচ্চ িানক্।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের হ ােলোন্ড বসবকউবরটে এিং ইোম্বজনশ্চি সাবভনম্বসস বিবভেম্বর্র 

কবেের্ার জোবক হে িম্বলর্, "গভে নর হ াক্নলর এক্ েের অগ্রাথধক্ার  নলা থেউ 

ইয়ক্নৈাসীনক্ থেরাপদ্ রাখা। এই শীতক্ানল, এর অি ন  নলা আমানদ্র অথত গুরুত্বপূণ ন 

অৈক্ািানমা অংশীদ্ার ও ৈযক্রিগত গৃ স্থাথলগুথলনক্ এমে এক্টে শীতক্ানলর জেয প্রস্তুত ক্রা 

েখে থৈদ্যযনতর মূলয ও সরৈরান র সমসযা ৈৃক্রি হপনত পানর। হেে আমানদ্র এনজক্রিগুথল ও 

অংশীদ্ারনদ্র সানি সমন্বয় ক্রনে োনত এই শীতক্ানল থেউ ইয়ক্নৈাসীনদ্র প্রস্তুত রাখার জেয 

আমানদ্র পনে ক্রা সম্ভৈ এমে সৈ থক্েু ক্রা  য়, োর মনধয রনয়নে এক্টে ক্ম থস্থথতশীল 

থৈদ্যযৎ সরৈরান র সম্ভাৈোনক্ সামাল থদ্নত এই পদ্নেপগুথল গ্র ণ ক্রা।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের হেম্বপারাবর এিং বিজোবিবলটে অোবসম্বেি অবিম্বসর (New York 

State Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) কবেের্ার িোবর্ম্বয়ল 

িবিউ. টেম্বয়েজ িম্বলর্, "থেউ ইয়নক্নর শীতক্াল ক্খনোই স জ েয়, এৈং থৈদ্যযনতর ৈথধ নষ্ণয  

দ্ানমর সম্ভাৈো আসন্ন শীতক্ালনক্ তানদ্র জেয আনরা ভয়াৈ  ক্নর োরা থেক্রিত েয় হে 

ক্ীভানৈ তারা তানদ্র ৈাথড় উষ্ণ রাখার ৈযয় ৈ ে ক্রনৈ। হ াম এোক্রজন স ায়তা ক্ম নসূথিটে (The 

Home Energy Assistance Program, HEAP) ৈয়স্ক ৈযক্রি, ক্ম নজীৈী পথরৈার এৈং আথি নক্ভানৈ 

অসেল ৈযক্রিনদ্র এই শীতক্ানল ৈাথড় উষ্ণ ক্রার ৈথধ নত মূলয পথরনশাধ ক্রনত স ায়তা ক্রার 

জেয এক্টে লাইফলাইনের মনতা।"  

  

হেন তু শীতক্ালীে মানস থৈদ্যযনতর দ্াম হৈনড় োয়, থেউ ইয়ক্নৈাসীরা থৈদ্যযনতর উচ্চতর মূলয 

হিনক্ সযরো পাওয়ার জেয থেনির পদ্নেপ গ্র ণ ক্রনত পানর:  

  

• HEAP-র জর্ে আম্বিের্ করা। HEAP-র জেয আনৈদ্ে ক্রুে। 1 েনভের 

হিনক্ হ াম এোক্রজন স ায়তা ক্ম নসূথির জেয আনৈদ্ে গ্র ণ ক্রা শুরু  নৈ ো 

উপাজনে, গৃ স্থাথলর আক্ার এৈং ক্ীভানৈ তারা তানদ্র ৈাসা উষ্ণ ক্নর তার ৈারা 

হোগযতা থেণ নয় ক্নর হোগয ৈাথড়র মাথলক্ ও ভাড়াটেয়ানদ্র 976 মাথক্নে িলার 

পে নন্ত প্রদ্াে ক্রনত পানর। HEAP হিনক্ থ টেং স ায়তা পাওয়ার হোগয  নত, 

এক্টে িার সদ্নসযর পথরৈানরর অৈশযই মাথসক্ সনৈ নাচ্চ 5,485 মাথক্নে িলার গ্রস 

উপাজনে, ৈা ৈাথষ নক্ 65,829 মাথক্নে িলার গ্রস উপাজনে িাক্নত  নৈ।  

• আম্বরা েশ্চি েে  ওয়ার জর্ে অবিলম্বে পেম্বেপ হর্ওয়া। NYSERDA 

ৈাথসন্দা ও ৈাথড়র মাথলক্ এৈং এক্ইসানি ৈযৈসাসমূ নক্ থৈদ্যযৎ ৈযৈ ার হ্রাস 

ক্রার জেয থৈদ্যযৎ সাশ্রয়ী পরামশ ন প্রদ্াে ক্নর। এোড়াও NYSERDA এক্াথধক্ 

হ াম এোক্রজন দ্েতা ক্ম নসূথির এক্টে প্রদ্াে ক্নর ো থৈদ্যযৎ সাশ্রয় ক্রনত এৈং 

সমনয়র সানি দ্াম ক্মানত সা ােয ক্নর। উপাজননের থভথত্তনত হোগয গ্রা নক্রা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FResidents-and-Homeowners%2FAt-Home%2FEnergy-Saving-Tips&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dR2j%2BNSiDD7jyOGmxpqjVhEzuMRTUasRViSGhMYCFOw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FHome-Energy-Efficiency-Upgrades&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bx8kuTDTzCblD9u3WHl%2BDrXZT8bL1hK%2BgQqv716BVKI%3D&reserved=0


হ্রাসকৃ্ত মূনলয ৈা থৈোমূনলয তানদ্র ৈাথড়নত থৈদ্যযৎ  ালোগাদ্ক্রণ হপনত পানর 

এম্পাওয়ার থেউ ইয়ক্ন এৈং অযাথসনেি হ াম পারফরমযাি উইি এোক্রজন োর® 

(Assisted Home Performance with ENERGY STAR®) ক্ম নসূথিগুথলর 

মাধযনম।  ৈাথড়র মাথলক্নদ্র এোড়াও তানদ্র স্থােীয় গযাস ও ইনলক্টিক্ 

ইউটেথলটে হক্াম্পাথেগুথলনক্ প্রশ্ন ক্রা উথিত োড় মূনলয পণয ও হসৈা পাওয়ার 

সযনোগ আনে থক্ো তা জাোর জেয ো তানদ্র সারা ৈের তানদ্র থৈদ্যযনতর দ্াম 

ক্ম ক্রনত সা ােয ক্রনৈ।  

• হেম্বে বিেযেৎ সপবকনত স ায়তার একটে কাম্বোোইজ করা তাবলকা পার্। 

থেউ ইয়ক্ন থৈদ্যযৎ উপনদ্ষ্টা (New York Energy Advisor) উপাজনে অেযোয়ী 

হোগয থেউ ইয়ক্নৈাসীনদ্র এমে ক্ম নসূথি খযুঁজনত সা ােয ক্রনৈ ো তানদ্র 

থৈদ্যযনতর জেয ক্ম খরি ক্রনত এৈং আনরা স্বাস্থযক্র ও আনরা আরামদ্ায়ক্ স্থাে 

বতথরনত সা ােয ক্রনৈ। থেউ ইয়ক্ন থৈদ্যযৎ উপনদ্ষ্টার ক্ানে গ্রা নক্রা স জ 

প্রনশ্নর উত্তর হদ্য় এৈং থেউ ইয়ক্ন হেনের থৈদ্যযৎ সাশ্রয়ী অফানরর সানি সংেযি 

 য়। NYSERDA ও ইউটেথলটেগুথলর স্পির হপনয় থেউ ইয়ক্নৈাসীরা ইউটেথলটে 

থৈল পথরনশানধ স ায়তা হপনত পানর, থ টেং স ায়তার হেনত্র থৈনশষ অফার এৈং 

আনরা অনেক্ থক্েু হপনত পানর।  

• কবেউবর্টে হসালাম্বরর জর্ে সাইর্আপ করুর্। ক্থমউথেটে হসালার 

(Community Solar) থেউ ইয়ক্নৈাসীনদ্র, োনদ্র মনধয ভাড়াটেয়া, হক্া-অপ এৈং 

ক্নন্ডার মাথলক্ রনয়নে, এৈং ৈযৈসাসমূ নক্ প্রথত মানস তানদ্র থৈদ্যযৎ থৈনল অি ন 

সাশ্রয় ক্রনত হদ্য়। গ্রা নক্রা হেখানে উপলভয িাক্নৈ হসখানে এক্টে 

ক্থমউথেটে হসালার প্রক্নল্পর জেয আনৈদ্ে ক্রনত পানর এৈং এক্টে হসৌর খামার 

ৈারা উৎপন্ন পথরেন্ন থৈদ্যযনতর জেয তানদ্র থৈদ্যযৎ থৈনল হিথিে হপনত শুরু 

ক্রনৈ। ক্ীভানৈ ক্থমউথেটে হসালার প্রক্নল্পর জেয সাইেআপ ক্রনত  য় হসই 

ৈযাপানর আনরা তিয হদ্খযে এখানে।  

• বির্ােূম্বলে একটে বিেযেৎ অবিে পার্। থেউ ইয়ক্নজযনড় ৈাথড়র মাথলনক্রা 

NYSERDA-র আৈাথসক্ থৈদ্যযৎ অথিে ক্ম নসূথির (Residential Energy Audit 

Program) মাধযনম থৈোমূনলয এক্টে ৈাথড়র থৈদ্যযৎ মূলযায়ে পাওয়ার জেয হোগয। 

উপথস্থত হিনক্ এৈং দ্রূৈতী প্রেযক্রি ৈযৈ ার ক্নর ৈাথড়র শক্রি মূলযায়ে ক্রা 

উভয়ই সম্ভৈ। শক্রি োিাই হসৈাদ্ােক্ারী প্রথশথেত ও হোগয টিক্াদ্ানররা ৈাথড়র 

মাথলক্নদ্র শক্রির হক্াে উন্নয়নের জেয থৈথেনয়াগ ক্রা লাভজেক্  নৈ এই 

থসিান্ত থেনত, উন্নয়ে ইিেল ক্রনত, এৈং ৈাথড়র মাথলক্নদ্র NYSERDA-র থেন 

সযনদ্ অি নায়ে ক্ম নসূথির সানি সংেযি ক্রনত সা ােয ক্রনত পারনৈ।  

• আপর্ার িেিসা িা ভিম্বর্র বিেযেম্বতর োে হ্রাস করুর্। থেউ ইয়ক্ন হেেজযনড় 

সম্প্রদ্ানয়র থৈদ্যযৎ উপনদ্ষ্টাগণ (Community Energy Advisors) ৈাথসন্দা, ৈযৈসা 

এৈং ৈহুপথরৈানরর ভৈনের মাথলক্নদ্র তানদ্র থৈদ্যযৎ ৈযৈ ার ও দ্াম হ্রাস ক্রনত 

সা ােয ক্রনত পানর।  

• একটে পবরচ্ছন্ন ব টেং এিং কয বলং কোম্বপইম্বর্ হর্াগ বের্। এক্টে 

ক্যানম্পইনে হোগদ্াে ক্রনল তা সম্প্রদ্ানয়র এক্জে সদ্নসযর ৈতনমাে থ টেং ৈা 

ক্য থলং ৈযৈস্থানক্ পথরেন্ন থ টেং ৈা ক্য থলং প্রেযক্রি ৈারা প্রথতস্থাপে ক্রা স জ ক্নর 

সদ্সযনদ্র প্রাক্-হোগয টিক্াদ্ারনদ্র সানি েযি ক্নর থদ্নয় এৈং সম্ভাৈয প্রনণাদ্ো, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FEmPower-New-York&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=USrBK8F0GcEeXXjE4a9SmBIteOCd8K7j1HEp8lAnNHQ%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=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hZ3tXceOhGKgpp%2BZOrxvIoLLBCwlGmhUDwR8DUdvkDs%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=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hZ3tXceOhGKgpp%2BZOrxvIoLLBCwlGmhUDwR8DUdvkDs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenergyadvisor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8dkqABfDALyO%2FJ%2FjS9MHW1Kwea7C0YhF%2FUbj45KA7vc%3D&reserved=0
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=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7X4spOWyeJwxa9j%2FVDX5cdhti%2FdHTSw9tBsCZ2tKhA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FEnergy-Audit-Programs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zkcDdpviKCviLGXXixPUhmB7brWEz57mmeb2PKzH%2BwE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FEnergy-Audit-Programs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zkcDdpviKCviLGXXixPUhmB7brWEz57mmeb2PKzH%2BwE%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=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406976118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hBZJGWOl3QftZOEoRv%2BY0YVrY%2BaPZzxbNyY%2FODFddvc%3D&reserved=0


ক্র মওক্য ফ, অি নায়ে, ও মূলয পথরনশানধর থৈক্ল্প ৈযৈস্থাসমূন র রূপনরখা বতথরর 

মাধযনম। অথভজ্ঞ টিক্াদ্ানররা এক্টে ৈাথড় ৈা ৈযৈসার মাথলক্নক্ স্বােন্দয আনরা 

ৈৃক্রি ক্রনত এৈং শক্রি থৈল হ্রাস ক্রনত তার ৈাথড় ৈা ৈযৈসা আৈ াওয়া সযরেক্ 

উন্নয়ে ৈারাও লাভৈাে  নৈ থক্ো তার এক্টে সাথৈ নক্ মূলযায়ে প্রদ্াে ক্রনত 

পানর। আপোর সম্প্রদ্ায় এক্টে পথরেন্ন থ টেং ও ক্য থলং ক্যানম্পইনে হোগ থদ্নে 

থক্ো হদ্খার জেয থভক্রজে ক্রুে NYSERDA।  

• আপর্ার অবধকারগুবল ও সযরেগুবল জার্যর্। থেউ ইয়ক্ন হেে হ াম এোক্রজন 

হফয়ার প্রযাক্টেনসস অযানট আৈাথসক্ গ্রা ক্নদ্র জেয তানদ্র ইউটেথলটে 

পথরনষৈাগুথলর জেয ৈযাপক্ সযরো রনয়নে৷ এই অথধক্ারগুথলর মনধয রনয়নে 

থক্ক্রিনত থৈল পথরনশাধ ক্রার থৈক্ল্প, থৈলনের থফ ৈন্ধ ক্রা, পথরনষৈাগুথল ৈন্ধ 

ক্রার আনগ পে নাপ্ত হোটেশ এৈং োনদ্র এ সীথমত ৈা োনদ্র থিথক্ৎসাগত সমসযা 

রনয়নে তানদ্র জেয সযরো প্রদ্াে। এইসৈ ৈযাপানর আনরা জােযে পাৈথলক্ সাথভনস 

থিপােননমন্ট হিনক্ AskPSC  এ।  

• বিল প্রোম্বর্র বিকল্পগুবল। আপোর ইউটেথলটে প্রদ্ােক্ারীর সানি হোগানোগ 

ক্রার সময়, থৈথলং থৈক্নল্পর ৈযাপানর প্রশ্ন ক্রুে ো থৈলথেত পথরনশানধর সযনোগ 

হদ্য় ৈা "ৈানজে থৈথলং" থৈক্নল্পর ৈযাপানর প্রশ্ন ক্রুে ো এক্ হমৌসযনম হৈথশ ও এক্ 

হমৌসযনম ক্ম এমে থৈনলর ভারসাময ক্রনত হদ্য়। এটে আপোর পথরনশাধনক্ 

ক্ািানমা প্রদ্াে ক্রনত পানর এৈং খরি সামাল হদ্ওয়া স জতর ক্রনত পানর।  

• আপর্ার ভিম্বর্র েশ্চি িেিস্থাপর্া আম্বরা ভাম্বলাভাম্বি িযম্বে হর্ওয়া। পযে 

এোক্রজন েু ওয়াক্ন (Put Energy to Work) ৈযৈসাসমূন র জেয  াথতয়ার ও 

ক্ম নসূথির আনরা গভীর উপলথি পরথদ্ে ক্নর োনত ক্নর ৈাথণক্রজযক্ ও থশল্প 

ভৈেগুনলানত থৈদ্যযৎ ৈযৈস্থাপোয় সা ােয ক্রা োয় এৈং এর মনধয রনয়নে এমে 

সংস্থাে ো লাভজেক্  ওয়ার সযনোগ ৈৃক্রি ক্নর, এক্টে প্রথতনোথগতামূলক্ সযথৈধা 

বতথর ক্নর এৈং আনরা ভানলা থস্থথতস্থাপক্তা অজনে ক্নর।  

  

ৈাথড়র মাথলক্, ভাড়াটেয়া ও ৈযৈসাসম ূনক্ থেজনদ্র শক্রির িাথ দ্া ৈযৈস্থাপো ক্রনত স ায়তা 

ক্রার জেয ক্ম নসূথি, ত থৈল ও ক্াথরগথর স ায়তা সম্পনক্ন আনরা তনিযর জেয NYSERDA 

থভক্রজে ক্রুে।  
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