
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা অবিবরক্ত 2 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার প্রদাম্বর্র ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ইউটিবলটি এর্াবজন  
দক্ষিা এিং বিদযেবিকরণ উম্বদোগ বিবর করার উম্বেম্বেে জলিায়ু পবরিিন ম্বর্র সাম্বে লড়াই করার 

জর্ে  
  

র্িুর্ লক্ষেমাত্রাগুবল 3,000,000 ঘমবিক টর্ কািনর্ দযষণ হ্রাস করম্বি — যা বর্উ ইয়ম্বকন র রাস্তা 
ঘেম্বক 600,000টি গোস চাবলি গাবড় সরাম্বর্ার সমিুলে  

  
র্িুর্ 2 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ঘপ্রাগ্রাম্বমর জীির্কাম্বল গ্রাগকরা ইউটিবলটি বিল িািদ 13 

বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ঘিবে সঞ্চয় করম্বির্  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেট এখর্ পবরচ্ছন্ন িাপ এিং েবক্ত দক্ষিার িেিস্থায় 6.8 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
বিবর্ম্বয়াগ করম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ শক্তি দক্ষতা এবং জলবাযু পক্তরবতন র্ মমাকামবলায ববদযযক্ততকরণ 
উমদযাগ বতক্তর করার জর্যঅ্ক্ততক্তরি 2 ক্তবক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলার প্রদার্ করার ম াষণা কমরমের্। ক্তর্উ 
ইযকন  মেট পাবক্তলক সাক্তভন স কক্তমশর্ (Public Service Commission, PSC) ক্তর্উ ইযমকন  শক্তি 
খরচ র্াটকীযভামব কমামত শক্তির দক্ষতা এবং ইমলকক্তিক ক্তিট পামের এক উচ্চাক্তভলাষী লক্ষযমাত্রার 
মসট অ্র্ুমমাদর্ কমরমে। ক্তবক্তর্মযাগকারীর মাক্তলকার্াধীর্ ইউটিক্তলটিগুক্তলর জর্য র্তুর্ লক্ষযমাত্রা ক্তর্উ 
ইযমকন র বাক্তসন্দারা এবং বযবসাগুক্তল ক্তকভামব তামদর বাক্তি এবং তামদর  র ও অ্ক্তিস ঠান্ডা রামখর্ 
তার রুপান্তরমণর জর্য 2 ক্তবক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলামরর বাজার-সক্তিযকারী ক্তবক্তর্মযাগ ক্তর্ময আসমব এবং 
রাজয জমুি পক্তরচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত ভবর্ ও সম্প্রদামযর ক্তদমক অ্গ্রসর িমত সািায্য করমব। ক্তর্উ 
ইযকন  মেট এর্াক্তজন  ক্তরসাচন  অ্যান্ড মডমভলপমমন্ট অ্থক্তরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA), ক্তর্উইযকন  পাওযার অ্থক্তরটি (New York 
Power Authority, NYPA), লং আইলযান্ড পাওযার অ্থক্তরটির (Long Island Power Authority, 
LIPA) সামথ একমত্র এবং দক্ষতার উপর আমগর PSC-র ক্তর্মদনশ মমমর্ ক্তর্উ ইযকন  মেট এখর্ 
শক্তির দক্ষতা এবং পক্তরচ্ছন্ন তামপর জর্য 6.8 ক্তবক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলামররও মবক্তশ ক্তবক্তর্মযাগ করমে 
2025 সাল মথমক 2020 সাল অ্বক্তধ। এই ঐক্ততিাক্তসক ক্তবক্তর্মযাগ ক্তর্উ ইযমকন র ক্তগ্রর্ ক্তর্উ ক্তডল 
(Green New Deal) মকৌশল এবং জাক্তত-মর্তৃস্থ্ার্ীয মযামন্ডট সমথনর্ কমর সারা রামজয ক্তগ্রর্িাউস 
গযাস ক্তর্গনমর্ 2050 সামলর মমধয 85 শতাংশ হ্রাস করমত এবং অ্থনর্ীক্তত-ক্তবসৃ্তত কাবনর্ ক্তর্রমপক্ষতা 
অ্জন র্ করার জর্য।  



 

 

  
"জলবাযু পক্তরবতন র্ ক্তর্উ ইযমকন র পক্তরমবশ ও অ্থনর্ীক্তত এবং আমামদর জর্গমণর স্বামস্থ্যর জর্য একটি 
সক্ততযকামরর এবং িমবধনমার্ ঝুুঁ ক্তক, এবং আমরা ইক্ততমমধযই আবিাওযা সেক্তকন ত মর্ক্ততবাচক প্রভাব 
অ্র্ুভব করক্তে জরুরী অ্বস্থ্ার বক্তধনত আকামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ঐক্ততিাক্তসক 
ক্তবক্তর্মযাগ মদখামচ্ছ আমরা আিমণাত্মকভামব জ্বালাক্তর্র ক্তবকল্প অ্র্সুরণ করক্তে জীবাশ্ম জ্বালাক্তর্র 
উপর আমামদর ক্তর্ভন রতা কমামত, পক্তরচ্ছন্ন শক্তির ক্তশমল্প কাজ বািামত এবং বতন মার্ এবং ভক্তবষযত 
প্রজমের জর্য আমামদর পক্তরমবশ রক্ষা করমত।"  
  
এই অ্ক্ততক্তরি প্রক্ততশ্রুক্ততর মাধযমম ক্তর্উ ইযকন  রাজয এখর্ মথমক 2025 সাল পয্নন্ত 6.8 ক্তবক্তলক্তযর্ 
মাক্তকন র্ ডলামররও মবক্তশ ক্তবক্তর্মযাগ করমে ক্তর্গনমর্ হ্রাস করমত এবং জলবাযু পক্তরবতন র্ মরামধর জর্য 
ভবর্গুমলামত ক্তির্ িীট এবং এর্াক্তজন  দক্ষতা প্রয্কু্তি মমাতামযর্ করমত। ক্তর্উ ইযকন  রাজয এর্াক্তজন  
গমবষণা ও ক্তবকাশ কতৃন পমক্ষর (NYSERDA) ক্তির্ এর্াক্তজন  িামন্ডর (Clean Energy Fund) 
আওতায 1.2 ক্তবক্তলক্তযর্ মাক্তকন র্ ডলার এর্াক্তজন  দক্ষতা বযবস্থ্া ও িীট পামের প্রক্তত অ্র্ুগত িমব। 
উপরন্তু, 2025 সামলর মমধয, ক্তর্উ ইযকন  পাওযার কতৃন পক্ষ (NYPA), তামদর রাজয বযাপী মপৌর 
এবং রাজয সংস্থ্ার গ্রািকমদর জর্য এর্াক্তজন  দক্ষতা উমদযামগর প্রক্তত 1.5 ক্তবক্তলক্তযর্ মাক্তকন র্ ডলার বযয 
করমব। লং আইলযামন্ড, লং আইলযান্ড পাওযার কতৃন পক্ষ (LIPA) তামদর আবাক্তসক ও বযবসাযী 
গ্রািকমদর জর্য 500 ক্তমক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলার উৎসগন করমব। এই কক্তমশমর্র আমদশ অ্ক্ততক্তরি 
ইউটিক্তলটি এর্াক্তজন  দক্ষতা এবং ববদযুক্ততকরণ কমমন প্রায 2 ক্তবক্তলক্তযর্ মাক্তকন র্ ডলার পক্তরচাক্তলত করমব: 
ববদযুক্ততক এর্াক্তজন  দক্ষতার জর্য 893 ক্তমক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলার; 553 ক্তমক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলার গযাস 
এর্াক্তজন  দক্ষতার জর্য; এবং িীট পামের জর্য 454 ক্তমক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলার 2025 সাল 
পয্নন্ত। উপরন্তু, এই কক্তমশর্ 2025 সাল পয্নন্ত ইউটিক্তলটি এর্াক্তজন  দক্ষতা কায্নিমমর ক্তবদযমার্ মাত্রা 
সমথনমর্র তিক্তবমল মমাট 1.3 ক্তবক্তলক্তযর্ মাক্তকন র্ ডলার পুর্রায অ্র্ুমমাদর্ কমরমে, য্ার মামর্ 
আজমকর ক্তসদ্ধামন্তর িমল 2025 সাল পয্নন্ত এর্াক্তজন  দক্ষতা এবং ভবর্ ববদযুতীকরমণর জর্য 
ক্তবক্তর্মযাগকারীমদর মাক্তলকার্াধীর্ ইউটিক্তলটি ক্তবক্তর্মযাগ 3 ক্তবক্তলক্তযর্ মাক্তকন র্ ডলামরর উপর এমস 
দাুঁিামব, য্া রাজয জমুি ক্তর্উ ইযকন বাসীমদর আরও পক্তরচ্ছন্ন ভবর্ ও আরও স্বাস্থ্যকর সম্প্রদায 
গিমত সািায্য করমব।  
  
এই আমদশ ক্তর্উ ইযমকন র ক্তির্ এর্াক্তজন  অ্থনর্ীক্ততর বৃিত্তম অ্ংশ ক্তিমসমব রাজয জমুি এর্াক্তজন  দক্ষতার 
কামজর সংখযা আরও বািামত পামর বমল আশা করা িমচ্ছ। 2018 সামল, 123,000 এরও মবক্তশ 
ক্তর্উ ইযকন বাসীমদর এর্াক্তজন  দক্ষতা খামত ক্তর্য্িু করা িমযমে। এই র্তুর্ ক্তবক্তর্মযামগর মাধযমম, এর্াক্তজন  
দক্ষতায কামজর প্রবৃক্তদ্ধ এবং অ্থননর্ক্ততক সুময্াগ আগামী পাুঁচ বেমর আমরা ত্বরাক্তিত িমব বমল আশা 
করা িমচ্ছ, য্া ক্তর্উ ইযকন  রাজযমক মটকসই ভবর্ প্রয্ুক্তির জর্য অ্গ্রণী বাজার ক্তিমসমব গমি তুলমব। 
  
আজ অ্র্ুমমাক্তদত এই র্তুর্ এর্াক্তজন  দক্ষতা এবং ববদযুতীকরমণর কমনসযক্তচগুক্তল ক্তর্উ ইযমকন র ক্তির্ 
এর্াক্তজন  লক্ষযগুক্তল পযরণ করমত উমেখময্াগয অ্বদার্ রাখমব। আজমকর লক্ষযমাত্রা, অ্র্যার্য রাজয 
উমদযামগর সমে ক্তমমল, 2025 সামলর মমধয বাক্তষনক ববদযুক্ততক বযবিামরর ক্ততর্ শতাংশ হ্রাস করমব 
এবং বাক্তষনক গযাস বযবিামরর 1.3 শতাংশ হ্রাস করমব। এই ইউটিক্তলটি ক্তবক্তর্মযাগ ক্তর্উ ইযমকন র 



 

 

এর্াক্তজন  দক্ষতা মকৌশমলর একটি ক্তভক্তত্ত এবং এর িমল ক্তর্উ ইযমকন র এর্াক্তজন  সঞ্চয লমক্ষযর ক্তদমক য্মথষ্ট 
অ্গ্রগক্তত িমব।  
  
এর্াক্তজন  দক্ষতা উন্নযর্ এবং িীট পামের মত উদ্ভাবর্ী উত্তাপর্ বযবস্থ্া, এর্াক্তজন  বযবিার হ্রাস কমর 
এবং মমাট এর্াক্তজন  ক্তবমল মভািামদর টাকা বাচায। এর্াক্তজন  দক্ষতা য্খর্ ক্তর্উ ইযমকন র এর্াক্তজন  বযবস্থ্া 
এবং অ্বকাঠামমার মমধয সমক্তিত িয, মসটি অ্মর্ক দী নমমযাদী সুক্তবধা প্রদার্ কমর, ময্মর্ মবস 
মলাড এবং ক্তপক চাক্তিদা হ্রাস করা এবং অ্ক্ততক্তরি শক্তি উৎপন্ন করার প্রমযাজর্ কমামর্া-জীবাশ্ম 
জ্বালাক্তর্ --এবং সঞ্চালর্ লাইর্ সি, ক্তসমেমমর সামক্তগ্রক খরচ কক্তমময মিতামদর লাভবার্ কমর।  
  
সবমচময ঝুুঁ ক্তকপযণন ক্তর্উ ইযকন বাসীমদর জর্য অ্যামেস, মেল এবং পক্তরমষবা উন্নত করমত, অ্ক্ততক্তরি 
তিক্তবমলর 289 ক্তমক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলার ক্তর্ম্ন-মধযপন্থী আয (Low-Moderate Income, LMI) 
এর্াক্তজন  দক্ষতা কায্নিমমর জর্য ক্তর্মবক্তদত িমব। এই বৃক্তদ্ধর পাশাপাক্তশ, ক্তর্ম্ন-মধযপন্থী আয (LMI) - 
সংিান্ত িীট পামের উমদযামগর জর্য অ্ক্ততক্তরি 30 ক্তমক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলার সমপনর্ করমত ক্তর্উ 
ইযকন  রাজয এর্াক্তজন  গমবষণা ও ক্তবকাশ কতৃন পক্ষমক (NYSERDA) ক্তর্মদনশ ক্তদমযমে এই কক্তমশর্। এই 
িমবধনমার্ অ্থনাযর্ ক্তবদযমার্ ক্তর্ম্ন-মধযপন্থী আয (LMI) এর্াক্তজন  দক্ষতা প্রমচষ্টার জর্য ময্াগর্ীয 
এবং প্রায 250 ক্তমক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলামরর বাক্তষনক ইউটিক্তলটি ক্তবল মিক্তডট য্া িযসংিান্ত কায্নিমমর 
(Affordability Program) মাধযমম প্রদার্ করা িয ময্টি এর্াক্তজন র মবাঝা প্রক্তত সংসামরর আমযর েয 
শতাংমশর মমধয সীক্তমত করার লক্ষয রামখ। এই ক্তর্মবক্তদত অ্থনাযর্ এবং ক্তবক্তর্মযাগ শুধুমাত্র সবমচময 
অ্সুরক্তক্ষত ক্তর্উ ইযকন ারমদর এর্াক্তজন র দক্ষতা এবং মিাম ক্তিটিং পক্তরচ্ছন্ন প্রয্ুক্তির অ্যামেসই প্রদার্ 
কমর র্া, পক্তরচ্ছন্ন শক্তি রূপান্তরমণ অ্ংশগ্রিণ করমত এবং তামদর এর্াক্তজন  ক্তবল পক্তরচালর্া করার জর্য 
র্তুর্ সুময্াগও প্রদার্ কমর।  
  
উপরন্তু, ক্তর্উ ইযমকন র ইমলকক্তিক ইউটিক্তলটি এবং ক্তর্উ ইযকন  মেট এর্াক্তজন  ক্তরসাচন  অ্যান্ড 
মডমভলপমমন্ট অ্মথাক্তরটি (NYSERDA) –মক ময্ৌথভামব একটি সামঞ্জসযপযণন রাজযবযাপী ক্তিট পাে 
মপ্রাগ্রাম কাঠামমা গমি মতালার জর্য তামদর পক্তরমষবা অ্ঞ্চমলর ইউটিক্তলটির দ্বারা পক্তরচালর্া করমত 
ক্তর্মদনশ মদওযা িয এবং লং আইলযান্ড পাওযার অ্মথাক্তরটির (LIPA)-র সমে ক্তমক্তলত 4.6 TBtu 
একটি সবনক্তর্ম্ন লক্ষযমাত্রা ক্তর্ধনারণ কমর রাজয জমুি ক্তিট পামের স্থ্াপর্ার মথমক সঞ্চমযর জর্য।  
  
কক্তমশমর্র এই ক্তসদ্ধান্ত ক্তবক্তর্মযাগকারীমদর মাক্তলকার্াধীর্ ইউটিক্তলটি, NYSERDA, NYPA এবং LIPA-
এর সিময্াক্তগতামযলক প্রমচষ্টার মাধযমম এর্াক্তজন র দক্ষতা এবং ভবর্ ববদযুতীকরমণর জর্য একটি বযাপক 
পদ্ধক্ততর প্রমযাজর্ীযতা প্রদশনর্ কমর।  
  
NYSERDA  
NYSERDA মামকন ট উন্নযর্ কায্নিমম আর্মুাক্তর্ক 200 ক্তমক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলার ক্তবক্তর্মযাগ করমত 
সমচষ্ট িমব য্া ইউটিক্তলটি ইর্মসক্তন্টভ মপ্রাগ্রামমক সুক্তবধা প্রদার্ করমব য্া একটি মেটওযাইড ক্তির্ 
ক্তিটিং এবং কুক্তলং মামকন ট মেমওযাকন  বতরী করমব য্া ক্তভক্তত্ত স্থ্াপর্ করমব য্ার উপর ক্তর্উ ইযকন  
তার ভবর্ ববদযুতীকরণ মকৌশল এবং একটি মর্ট ক্তজমরা কাবনর্ ক্তবক্তডং ভক্তবষযমত প্রণযর্ 



 

 

করমব। 2025-এর মমধয এর্াক্তজন  দক্ষতা ও ক্তিট পামে NYSERDA-র ক্তবক্তর্মযাগ িমব মমাট 1.2 
ক্তবক্তলযর্ ডলার।  
  
ক্তর্উ ইযমকন র ক্তবদযমার্ ক্তির্ ক্তিটিং এবং কুক্তলং মপ্রাগ্রামমর উপর NYSERDA-র মামকন ট ক্তবকাশ 
সামপাটন  বতক্তর করমব এবং র্তুর্ উমদযামগর অ্ন্তভুন ি িমব মভািা সমচতর্তা উন্নক্ততর জর্য এ বের 
শুরু িমব বমল আশা করা িমচ্ছ, পক্তরচ্ছন্ন ক্তিটিং এবং কুক্তলং ক্তশমল্প দক্ষ শ্রক্তমমকর সংখযা বৃক্তদ্ধ করমব, 
বাক্তসন্দামদর এবং বযবসায প্রয্ুক্তিগত সিাযতা প্রদার্ করমব এবং পক্তরচ্ছন্ন ক্তিটিং এবং কুক্তলং সমাধার্ 
প্রদার্ করমব য্া ক্তর্ম্ন এবং মাঝাক্তর আমযর মভািামদর উপকার করমব।  
  
NYPA  
ক্তর্উ ইযকন  পাওযার অ্থক্তরটির এর্াক্তজন  দক্ষতা মপ্রাগ্রাম মবমি চমলমে ক্তর্উ ইযকন  মেমটর এর্াক্তজন  
লমক্ষযর সমথনর্ করমত। NYPA 1.5 ক্তবক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলামরর মবক্তশ অ্থনাযর্ এবং বাস্তবাযমর্র 
পক্তরকল্পর্া কমরমে ক্তর্উ ইযকন  রাজয জমুি এর্াক্তজন  দক্ষতার বযবস্থ্ার জর্য 2025 সামলর মমধয রামে, 
স্থ্ার্ীয এবং মপৌর সরকারী িযাক্তসক্তলটিমত, তামদর মপ্রাগ্রাম ক্তবকাশ অ্বযািত মরমখ বাক্তষনক 300 
ক্তমক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলার পয্নন্ত। শক্তি দক্ষতার বযবস্থ্াগুক্তলর মমধয রমযমে ক্তিট পাে, র্তুর্ উচ্চ 
দক্ষতার বযলার প্রক্ততস্থ্াপর্, আপমডট করা ক্তর্যন্ত্রণসমযি, HVAC আপমগ্রড য্া প্রাকৃক্ততক গযাস খরচ 
এবং সেক্তকন ত পক্তরচ্ছন্ন শক্তি সমাধার্ হ্রাস করমব।  
  
উপরন্তু, NYPA গ্রািকমদর ববদযুক্ততক ক্তিট পাে ক্তিক্তর্ং মযলযাযর্ প্রদার্ করমে ক্তবর্ামযমলয এবং তার 
গ্রািকমদর জর্য একটি প্রদশনর্ প্রকল্প পক্তরচালর্া করমে ববদযুক্ততক ক্তিট পাে সক্তলউশমর্র জর্য 
ক্তবর্ামযমলয। ক্তর্উ ইযকন  পাওযার অ্মথাক্তরটি (NYPA) উচ্চতর দক্ষতা সেন্ন ভবমর্র উমেমশয 
অ্গ্রসর িওযার জর্য এবং (State University of New York, SUNY) ক্তগ্রর্িাউস গযাস ক্তর্িঃসরণ 
কমামর্ার লক্ষয অ্জন মর্ SUNY সামথ সিময্াক্তগতা কমর উদািরণ স্থ্াপর্ করমে এবং ক্তর্উ ইযকন  ক্তসটি 
িাউক্তজং অ্থক্তরটির (New York City Housing Authority) সামথ িাত ক্তমক্তলময টার্নক্তক পক্তরমষবা 
এবং অ্থনাযমর্র মাধযমম পরুামর্া ক্তিটিং ক্তসমেম আপমগ্রড করার জর্য কাজ করমে।  
  
লং আইলোন্ড পাওয়ার অম্বোবরটি (LIPA)  
আগামী পাুঁচ বের ধমর, LIPA জ্বালার্ী দক্ষতা এবং উপকারী ববদযুক্ততকরণ উমদযামগর জর্য 500 
ক্তমক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলার ক্তবক্তর্মযাগ করমে তার 1.1 ক্তমক্তলযর্ গ্রািকমদর জর্য।  
  
পািবলক সাবভন স কবমেম্বর্র সভাপবি জর্ বি. ঘরাডস িম্বলর্, "শক্তির দক্ষতা মগা-টু সংস্থ্ার্ - 
আপক্তর্ বযবিার কমরর্ র্া ময্ সংস্থ্ার্ তা সব মচময সস্তা িয সাধারণত - এবং আমামদর এই 
সমাধার্ আিমণাত্মকভামব অ্র্ুসরণ করমত িমব। গভর্নর কুওমমা আমামদর পক্তরমবশ রক্ষা ও উন্নত 
করার অ্েীকামর অ্ক্তবচল মথমকমের্। শক্তি দক্ষতা উন্নত করা এবং ক্তিট পাে ইর্েমলশমর্র জর্য 
আজমকর পদমক্ষপ খরচ হ্রাস করমব, শক্তি হ্রাস করমব এবং কাবনর্ হ্রাস করমব।"  
  
অোবলবসয়া িাটন র্, ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, NYSERDA, িম্বলর্, "অ্ভয তপযবন গক্ততমত এর্াক্তজন  খরচ 
অ্ক্ততক্তরিভামব হ্রাস করমত এবং এর্াক্তজন  দক্ষতার উমদযাগগুক্তলমক মেল আপ করমত আজমকর অ্েীকার 



 

 

গভর্নর কুওমমার তুলর্ািীর্ জলবাযু মর্তৃত্বমক আমরা প্রমার্ কমর এবং তাুঁর সাশ্রযী মুমলযর পক্তরচ্ছন্ন 
এর্াক্তজন  সমাধার্গুক্তলমক য্তটা সম্ভব ক্তর্উ ইযরকামদনর কামে উপলব্ধ করার জর্য প্রক্ততশ্রুক্ততমক 
শক্তিশালী কমর। আজ ম াক্তষত িওযা NYSERDA উমদযাগ আমামদর অ্গ্রগক্ততমক অ্ক্ততক্তরিভামব 
দ্রুততর করমব র্তুর্, পক্তরচ্ছন্ন ক্তবকল্পমক মেল আপ করার মমধয বাক্তসন্দামদর ও বযবসার জর্য 
তামদর  র ও িযাক্তসক্তলটিগুক্তলমক গরম এবং শীতল করার জর্য, এবং এর্াক্তজন  িযক্ষমতা ক্তর্ক্তিত 
করমব ক্তর্ম্ন ও মাঝাক্তর আমযর গ্রািকমদর জর্য য্ারা স্বাস্থ্যকর, দক্ষ সমাধার্ চার্ তামদর বাসস্থ্ামর্র 
জর্য।"  
  
NYPA এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া বগল বস. কুইবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "NYPA আমামদর 
সরকাক্তর গ্রািকমদর আমরা পক্তরচ্ছন্ন ও শক্তি সাশ্রযী প্রয্ুক্তিমত রূপান্তমরর জর্য সিাযতা করার জর্য 
বাক্তষনক শত মকাটি ডলার ক্তবক্তর্মযাগ করমে। ক্তর্উ ইযকন  রাজয জমুি শক্তি দক্ষতা বৃক্তদ্ধ একটি 
পক্তরচ্ছন্ন শক্তির অ্থনর্ীক্তত অ্জন র্ এবং রামজযর কাবনর্ পদক্তচহ্ন খবন করার জর্য গুরুত্বপযণন।"  
  
LIPA-র বর্িনাহী কমনকিন া টম ফ্োলম্বকার্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার শক্তি দক্ষতার প্রক্তত প্রক্ততশ্রুক্তত 
পক্তরমবশ এবং আমামদর গ্রািকমদর ওযামলট, উভয জর্য ভাল। LIPA শক্তি দক্ষতা এবং পক্তরচ্ছন্ন 
শক্তিমত 1.4 ক্তবক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলামরর মবক্তশ ক্তবক্তর্মযাগ কমরমের্ এবং আমামদর গ্রািকমদর অ্থন এবং 
পক্তরমবশ বাুঁচামত সািায্য করার জর্য আগামী পাুঁচ বেমর অ্ক্ততক্তরি 500 ক্তমক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলার 
প্রদার্ করমত প্রক্ততশ্রুক্ততবদ্ধ।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর বগ্রর্ বর্উ বডল  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার ক্তগ্রর্ ক্তর্উ (Green New Deal) মদমশর জলবাযু পক্তরবতন মর্র সংক্তিষ্ট 
কমনসযক্তচগুমলার মমধয সব মচময উচ্চাক্তভলাষী এবং এই কমনসযক্তচ ক্তবদযুৎ উৎপাদর্, সঞ্চালর্, ভবর্, ক্তশল্প 
ও কৃক্তষসি অ্থনর্ীক্ততর সব খামত সেযণনরূমপ কাবনর্-ক্তর্রমপক্ষ িওযার পমথ এই রাজযমক পক্তরচাক্তলত 
কমর। গভর্নমরর এই কমনসযক্তচ 2040 সামলর মমধয ক্তবদযুৎ খামত শযর্য-কাবনর্ ক্তর্গনমর্ অ্জন মর্র লক্ষযও 
ক্তর্ধনারণ কমর য্া মদমশর অ্র্যার্য অ্েরামজযর তুলর্ায দ্রুততর। 2019 সামল পাস িওযা জলবায ু
মর্তৃত্ব এবং সমাজ সুরক্ষা আইর্টি (Climate Leadership and Community Protection Act, 
CLCPA) গভর্নমরর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্তগ্রর্ ক্তর্উ ক্তডমলর মবশ কমযকটি পক্তরচ্ছন্ন শক্তির লক্ষয বাধযতামযলক 
কমর: 2025 সামলর মমধয েয ক্তগগাওযাট ক্তডক্তিক্তবউমটড মসালার ইন্সটল করা; 2030 সামলর মমধয 
ক্ততর্টি ক্তগগাওযাট শক্তি সংরক্ষণ এবং 2035 সামলর মমধয অ্ন্তত র্য ক্তগগাওযাট অ্িমশার 
বাযশুক্তির বযবস্থ্া করা। এোিাও CLCPA পক্তরচ্ছন্ন ক্তবদযুমতর সুশৃঙ্খল ও য্থায্থ সঞ্চালর্ পদ্ধক্তত 
বতক্তর ও কমন সৃজমর্র পাশাপাক্তশ সবুজ অ্থর্ীক্তত ক্তবকামশর আহ্বার্ জাক্তর্মযমে। এটি পক্তরচ্ছন্ন ক্তবদযুৎ 
খামত ক্তর্উইযমকন র অ্ভয তপযবন উন্নযর্সি রাজয জমুি 46টি বৃিৎ পক্তরসমরর র্বাযর্ময্াগয প্রকমল্প 2.9 
ক্তবক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলামরর ক্তবক্তর্মযাগ, ক্তর্উইযমকন র পক্তরচ্ছন্ন ক্তবদযুৎ খামত সৃষ্ট 150,000 এর মবক্তশ 
কমনসংস্থ্ার্ এবং বণ্টর্ময্াগয মসৌর খামত 2012 সাল মথমক 1,700% প্রবকৃ্তদ্ধর ক্তভক্তত্তর উপর 
প্রক্ততক্তিত। CLCPA ক্তর্উইযকন  মেমটর এমজক্তন্স ও কতৃন পক্ষসমযিমক ক্তগ্রর্িাউস গযাস ক্তর্গনমর্ 1990 এর 
পয্নায মথমক 2050 সামলর মমধয 85% এ কক্তমময আর্মত এবং অ্বমিক্তলত কক্তমউক্তর্টিসমযমির 
সুক্তবধামথন 40 শতাংশ পক্তরচ্ছন্ন ক্তবদযুৎ এবং ক্তবদযুৎ সাশ্রযী সেমদ ক্তবক্তর্মযামগর লমক্ষয কাজ করার 
পক্তরকল্পর্া প্রণযমর্র জর্য, মেকমিাডারমদর সামথ ময্ৌথভামব কাজ করার ক্তর্মদনশ ক্তদমযমে।  



 

 

  
বরফ্বমনং দে এর্াবজন  বভের্ (Reforming the Energy Vision, REV)  
CLCPA গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার লযান্ডমাকন  ক্তরিক্তমনং দয এর্াক্তজন  ক্তভশর্ (Reforming the 
Energy Vision) মকৌশমলর উপর ক্তভক্তত্ত কমর গঠর্ কমর পক্তরমবশ পক্তরবতন মর্র মক্ষমত্র মর্তৃত্ব ক্তদমত 
এবং ক্তর্উ ইযমকন র অ্থনর্ীক্তত বৃক্তদ্ধ করমত| REV সমস্ত ক্তর্উ ইযকন বাসীমদর জর্য আমরা পক্তরচ্ছন্ন, 
আমরা সির্শীল এবং সাশ্রযী শক্তির ক্তসমেম বতক্তর করমে পক্তরচ্ছন্ন প্রয্কু্তিমত, ময্মর্ মসালার, বাতাস, 
এবং শক্তির দক্ষতামত ক্তবক্তর্মযাগ বকৃ্তদ্ধ কমর| ইক্ততমমধযই, REV মেট জমুি মসৌর বাজারমক প্রায 
1,700 শতাংশ বৃক্তদ্ধ কমরমে, বযক্তিগত ক্তবক্তর্মযামগ প্রায 3.4 ক্তবক্তলযর্ মাক্তকন র্ ডলার ক্তলভামরজ 
কমরমে, 1.65 ক্তমক্তলযর্ ক্তর্ম্ন-আমযর গ্রািকমদর জর্য শক্তি সামমথনযর মমধয ক্তর্ময এমসমে, এবং ক্তর্উ 
ইযকন  মেট জমুি উৎপাদর্, প্রমকৌশল ও অ্র্যার্য পক্তরচ্ছন্ন প্রয্কু্তির মক্ষমত্র 150,000 মলামকর 
কমনসংস্থ্ার্ কমরমে।  
  
REV সেমকন  আমরা জার্মত, মদখুর্ rev.ny.gov, আমামদর অ্র্ুসরণ টুইটার, মিসবুক, এবং 
ক্তলঙ্কক্তডমর্।  
  

###  
  

 
অ্ক্ততক্তরি তথয পাওযা য্ামব এখামর্ www.governor.ny.gov 

ক্তর্উ ইযকন  মেট | এক্তেক্তকউটিভ মচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সাবিাইব করুর্ 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__rev.ny.gov_&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=3Dcj7G76NVmGLilWORUbnYzm-FGsIgp5xjb962TcM2Y&m=UXgJ8FPu9taqemYAwRe1qWM78QVLJZ5GRkiB8Y7aHk4&s=zoT8lxZdooWdD1_E3LeWURiACoSH-VQwdOzdiVi7lg8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_REV4NY&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=3Dcj7G76NVmGLilWORUbnYzm-FGsIgp5xjb962TcM2Y&m=UXgJ8FPu9taqemYAwRe1qWM78QVLJZ5GRkiB8Y7aHk4&s=S_XfxqqpBteXMhApwSLNhmWw_X5mPPttrpdphmkM4ug&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_rev4ny&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=3Dcj7G76NVmGLilWORUbnYzm-FGsIgp5xjb962TcM2Y&m=UXgJ8FPu9taqemYAwRe1qWM78QVLJZ5GRkiB8Y7aHk4&s=OwilNEG6FCYHDk24qyGxo7ki3m__bCvfubmS4xFaXc0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_reforming-2Dthe-2Denergy-2Dvision&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=3Dcj7G76NVmGLilWORUbnYzm-FGsIgp5xjb962TcM2Y&m=UXgJ8FPu9taqemYAwRe1qWM78QVLJZ5GRkiB8Y7aHk4&s=CbbqQNJMVJeI4nxZZsDCSzGMcEJfNd1JpgSX0yeIkxQ&e=
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=237edc37-7f58e409-237c2502-000babda0031-b999a92db09d698e&q=1&e=f3bfc4e1-1f98-467b-8afa-5312fd97da75&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES746BBC7ECD544F6E852584F10065613B00000000000000000000000000000000

