
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/9/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র বিদ্েুৎ ককন্দ্রগুম্বলাম্বক 2020 এর কেষ র্াগাদ্ কয়লা-মুক্ত করার জর্ে 

চূডান্ত প্রবিধার্ গ্রহম্বের ক াষো বদ্ম্বয়ম্বের্  
  

কয়লা-চাবলত বিদ্েুৎ ককন্দ্রগুম্বলার কেজ আউম্বের বর্য়ন্ত্রক উন্নত করম্বত কদ্ম্বের মম্বধে বর্উ ইয়কন  
প্রথম  
 

কেে জমু্বড সকল বিদ্েুৎ ককন্দ্রগুম্বলাম্বক কম্ব ার কািনর্-ডাই-অক্সাইড (CO2) সীমা কমম্বর্ চলম্বত 
হম্বি - গহৃীত প্রবিধার্সমহূ কদ্খুর্ এখাম্বর্  

  
2030 সাল র্াগাদ্ কেেিোপী বগ্রর্ হাউস গোস বর্গনমর্ 40 েতাাংে হ্রাসকরম্বের লক্ষ্েসহ গভর্নম্বরর 

জাতীয়-কর্তৃস্থার্ীয় বির্ এর্াবজন  কপ্রাগ্রাম সমথনর্ কম্বর  
  

  
নিউ ইয়র্ক বাসীদের জিয আরও নবশুদ্ধ বায় ুএবং র্য়লা-চানলত নবেযুৎ কর্ন্দ্র বন্ধ র্রার মাধ্যদম 
জলবায়ু-পনরবতক ির্ারী নিিহাউস গ্যাস নিগ্কমি হ্রাস নিনিত র্রদত গ্ভিকর অ্যানু্ড্র এম. কুওদমা 
আজ ক াষণা র্দরদেি কে নিউইয়র্ক  কেট জাতীয়-কিতৃস্থািীয় পেদেপ প্রণয়ি র্রদে। গ্ভিকর 
ক াষণা র্দরদেি কে নিউ ইয়দর্ক র সর্ল নবেযুৎ কর্ন্দ্রগুদলার জিয র্াবকি-ডাই-অ্ক্সাইড (CO2), 
এর্টি শনিশালী নিিহাউস গ্যাস ো জলবায়ু পনরবতক দি ভূনমর্া রাদে, তা নিগ্কমদির িতুি সীমা 
পূরণ র্রার জিয নিউ ইয়র্ক  কেট নডপাটক দমন্ট অ্ব এিভায়রিদমন্টাল র্িজারদভশি (Department 
of Environmental Conservation, DEC) চূডান্ত প্রনবধ্াি িহণ র্দরদে। র্াবকি-ডাই-অ্ক্সাইড 
নিগ্কমি নিয়ন্ত্রদণ পুদরা জানতর মদধ্য প্রথমবাদরর মদতা গ্ৃহীত এই প্রনবধ্াি, 2020 সাল িাগ্াে নিউ 
ইয়র্ক  কেদটর নবেযুৎ কর্ন্দ্রগুদলাদত র্য়লা বযবহার বন্ধ র্রদত গ্ভিকদরর লেযটি অ্জক ি র্রদব।  
 
"আমাদের কেডাদরল সরর্ার র্তৃক র্ মৃত জীবাশ্ম জ্বালানি নশল্পদর্ সমথকি কেওয়া, জলবায় ু
পনরবতক িদর্ অ্স্বীর্ার র্রা এবং পনরদবশগ্ত সরুোসমূহ হ্রাস র্দর কেওয়া অ্বযাহত থার্দলও, 
আমাদের িহ এবং র্নমউনিটিগুদলাদর্ রো র্রার জিয জলবায়ু সম্পনর্ক ত সাহসী র্াজ র্রার 
মাধ্যদম নিউ ইয়র্ক  কেশদর্ কিতৃত্ব নেদে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই চূডান্ত প্রনবধ্াি িহদণর 
মাধ্যদম, পরবতী প্রজদের জিয পনরদবশ রো র্রদত এর্টি আরও পনরেন্ন, সবুজ, েী কদময়ােী 
শনির সমাধ্াদি আমরা আদরর্টি পেদেপ িহণ র্রনে।"  
  
"এই প্রনবধ্াি নিউ ইয়দর্ক র নবেযুৎ উৎপােি কর্ন্দ্রগুদলার র্াবকি-ডাই-অ্ক্সাইড নিগ্কমি সীনমত র্রদব 
ো পনরদবশ রো র্রার জিয আমাদের প্রদচষ্টাদর্ অ্বযাহত রােদব", কলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ 
কহাচুল িম্বলর্। "পনরেন্ন শনি উন্নয়ি এবং নিি হাউস গ্যাস নিগ্কমি হ্রাস সম্পনর্ক ত আমাদের 
আিাসী লেযসমূদহর উপর এই শতক াবনল প্রনতনিত। কেদহতু আমরা জলবায়ু পনরবতক ি কমার্াদবলা 

https://www.dec.ny.gov/regulations/113501.html


র্রার জিয র্াজ র্রনে তাই ভনবষযৎ প্রজদের জিয আরও পনরেন্ন র্য়লা-মুি পনরদবশ নিনিত 
র্রার জিয আমরা প্রনতশ্রুনতবদ্ধ।"  
  
কসইসাদথ, শীষকস্থািীয় নবেযুৎ কর্ন্দ্রগুদলা কথদর্ িাইদরাদজি অ্ক্সাইড (NOx) নিগ্কমদির হার সীমাবদ্ধ 
র্রদত এই বেদরর শুরুদত নিউ ইয়র্ক  প্রস্তানবত প্রনবধ্াি প্রর্াশ র্দর। আজদর্ গ্ৃহীত র্য়লা 
প্রনবধ্াদির সাদথ নমনলত এই প্রস্তানবত প্রনবধ্াি বায়ুর গুণমাি উন্নত র্রদব এবং শীষকস্থািীয়-বযবহৃত 
নবেযুৎ কর্ন্দ্রগুদলার জিয িতুি, র্দ ার শতক াবনল আদরাদপর মাধ্যদম জিস্বাস্থয রো র্রদব।  
  
2020 সাল িাগ্াে র্য়লামুি হদত 2016 সাদল প্রেত্ত গ্ভিকদরর কেট অ্ব েয কেট অ্ঙ্গীর্ার এবং 
এই অ্ঙ্গীর্ার পূরদণ নিয়মাবলী ততনরদত DEC-কর্ কেওয়া 2018 কেট অ্ব েয কেট 
নডদরনিভ নবর্নশত র্রদত, নবেযমাি প্রধ্াি তবেযুনতর্ উৎপােদির কর্ন্দ্রগুদলার জিয র্াবকি-ডাই-
অ্ক্সাইড (CO2) নিগ্কমি হার নিনেকষ্টর্রদণর মাধ্যদম এই প্রনবধ্াি প্রধ্াি তবেযুনতর্ উৎপােদির 
কর্ন্দ্রগুদলার জিয কেদটর CO2 র্মকেমতা মািদর্ েঢ়ৃবদ্ধ র্দর তুলদব। 2020 সাল িাগ্াে কেদটর 
অ্বনশষ্ট র্য়লা চানলত নবেযুৎ কর্ন্দ্রগুদলার আরও পনরেন্ন, শনির নবর্ল্প উৎসদত রূপান্তনরত হওয়া 
অ্থবা বন্ধ হদয় োওয়া এটি নিনিত র্রদব। কর্াদিা ধ্রদির অ্বসাি দ্বারা প্রভানবত হওয়া স্থািীয় 
র্নমউনিটির চানহো পূরদণর নিনমদত্ত গ্ভিকর র্তৃক র্ প্রণীত নিি িাইদমট র্যানরয়াসক (Clean Climate 
Careers) উদেযাদগ্র মাধ্যদম এর্টি পনরেন্ন শনির ভনবষযদত রূপান্তনরত হওয়ার জিয শ্রনমর্ ও 
র্নমউনিটিদর্ সাহােয র্রদত এবং এই নবেযুৎ উৎপােি কর্ন্দ্রগুদলাদর্ র্য়লা কথদর্ রূপান্তনরত হওয়ায় 
সমথকি র্রদত পনরেন্ন শনি র্মকসূনচ আদয়াজি র্রদত কেট তাদের পাদশ রদয়দে। কসদেটানর অ্ব 
কেদটর মাধ্যদম 9 কম, 2019 তানরদে এই প্রনবধ্াি োনেল র্রা হদয়নেল এবং 8 জিু, 2019 
তানরে কথদর্ এটি সমূ্পণকরূদপ র্ােকর্র হদব।  
  
কেব্রুয়ানরদত, তীব্র গ্রদমর সময় চলা সবকানধ্র্ বায় ুেষূণর্ারী "শীষকস্থািীয়" নবেযুৎ কর্ন্দ্রগুদলা কথদর্ 
িাইদরাদজি অ্ক্সাইড (NOx) নিগ্কমি উদেেদোগ্য হাদর র্মাদত DEC প্রস্তানবত প্রনবধ্াি প্রর্াশ 
র্দর। এোডাও এই অ্পনরেন্ন, অ্েে নবেযুৎ কর্ন্দ্রগুদলা র্াবকি েষূদণর অ্িযতম উৎস। নিিহাউস 
গ্যাস নিগ্কমি হ্রাস র্দর 2030 সাল িাগ্াে 40 শতাংশ এবং 2040 সাদলর মদধ্য 100 শতাংশ 
পনরেন্ন নবেযুৎ উৎপােদি এই প্রনবধ্াি সহায়তা র্রদব। প্রস্তানবত 
প্রনবধ্াি http://www.dec.ny.gov/regulations/116131.html ওদয়বসাইদট পাওয়া োদব।  
  
DEC কবমের্ার কিবসল কসম্বগাস িম্বলর্, "বায়ু েষূদণর তেিনিি হুমনর্ এবং জলবায়ু পনরবতক দির 
েমবধ্কমাি ঝুুঁ নর্ কথদর্ আমাদের র্নমউনিটিগুদলাদর্ রো র্রদত কেডাদরল সরর্ার এবং 
এিভায়রিদমন্টাল কপ্রাদটর্শি এদজনি (Environmental Protection Agency, EPA) বারবার বযথক 
হদলও, নিউ ইয়র্ক  এর্টি পনরেন্ন, সবুজ ভনবষযদতর পদথ অ্িসর হদে। অ্তীদতর েষূণর্ারী 
জীবাশ্ম জ্বালািীগুদলার উপর নিভক র র্রার পনরবদতক , গ্ভিকর কুওদমা র্তৃক র্ পনরচানলত ভনবষযদতর 
র্াবকি-নিরদপে শনির উপর নিউ ইয়র্ক  েনৃষ্ট নিবদ্ধ র্রদব। আজদর্র গ্ৃহীত পেদেপটি জলবায়ু 
পনরবতক দির সঠির্ পেদেদপর প্রনতনিনধ্ত্ব র্দর। নবেযুদতর জিয র্য়লা কপাডাদিা পনরতযাদগ্র মাধ্যদম, 
নিউ ইয়র্ক  ইনতহাদস আমাদের অ্বস্থািদর্ কেদশর কিতৃস্থািীয় পনরদবশগ্ত চযানম্পয়ি নহদসদব প্রনতনিত 
র্রদে এবং আমাদের সর্ল র্নমউনিটিদর্ পনরদবশগ্ত তহনবল এবং জলবায় ুসম্পনর্ক ত র্াদজর 
অ্থকনিনতর্ সম্ভাবযতাদর্ বঝুদত সহায়তা র্রদে।"  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposed-regulations-make-new-york-power-plants-coal-free-2020
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposed-regulations-make-new-york-power-plants-coal-free-2020
http://www.dec.ny.gov/regulations/116131.html


শ্রম দ্প্তম্বরর কবমের্ার রিােন া বরয়াডন র্ িম্বলর্, "পনরেন্ন শনির নশল্পদর্ সমথকি প্রোদি গ্ভিকর 
কুওদমার েঢ়ৃ পেদেপদর্ আনম স্বাগ্ত জািাই। 2020 সাল িাগ্াে নিউ নিউ ইয়দর্ক র নবেযুৎ 
উৎপােি কর্ন্দ্রগুদলাদর্ র্য়লা-মুি র্রার মাধ্যদম, আমরা এর্টি গুরুত্বপূণক রূপান্তদরর পদথ এনগ্দয় 
োনে - ো হদে পনরেন্ন শনির উৎসদত নবনিদয়াগ্ এবং িতুি সবুজ র্মকসংস্থাদির পথ ততনর 
র্রা।"  
  
বর্উ ইয়কন  কেে এর্াবজন  বরচাসন অোন্ড কডম্বভলপম্বমন্ট অথবরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA)-এর কপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া 
অোবলবসয়া িােন র্, "পনরেন্ন শনি রূপান্তর নবনিদয়াদগ্ নিউ ইয়দর্ক র সেমতাদর্ গ্ভিকর কুওদমা 
বৃনদ্ধ র্রদেি ো জলবায়ু পনরবতক দির প্রবণতার হারদর্ বাধ্া প্রোি র্রদত এবং এর্টি নবরাট 
অ্থকনিনতর্ উন্নয়দির সুদোগ্ পনরচালিা র্রার জিয গুরুত্বপূণক। কেদটর জাতীয়-কিতৃস্থািীয় লেযসমূহ 
আমাদেরদর্ প্রতযানশত সমদয়র কচদয় দ্রুততর সমদয় িবায়িদোগ্য শনির উৎস সৃনষ্টদত সেম র্দরদে, 
2040 সাদলর মদধ্য এর্টি র্াবকি-মিু নবেযুৎ উৎপােি কর্ন্দ্র ততনরর নেদর্ কেটদর্ এনগ্দয় নিদয় 
োদে এবং আজদর্র এই প্রনবধ্াি কসই র্াবকি-নিরদপে অ্থকিীনত অ্জক দির কপ্ররণার উপর প্রনতনিত 
ো আমাদের িাগ্নরর্দের স্বাস্থয এবং পনরদবশদর্ রো র্দর।"  
  
বসম্বর্ে এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটি (Senate Environmental Conservation 
Committee)-এর সভাপবত বসম্বর্ের েড কাবমর্বি িম্বলর্, "নিিহাউজ গ্যাস নিগ্কমি হ্রাসর্রদণর 
মাধ্যদম আমরা পনরেন্ন শনি ও নবশুদ্ধ বায়ু পাওয়ার নেদর্ এনগ্দয় োনে, ো জলবায়ু পনরবতক ি 
কমার্াদবলা র্রদব এবং ভাদলা-কবতদির র্মকসংস্থািও সৃনষ্ট র্রদব। আমাদের িহদর্ সুরনেত রােদত 
এই েঢ়ৃ পেদেপ িহদণর জিয আনম গ্ভিকর কুওদমা ও র্নমশিার কসদগ্াদসর প্রশংসা র্নর।"  
  
অোম্বসেবল এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটি (Assembly Environmental Conservation 
Committee)-এর সভাপবত অোম্বসেবলম্বমোর বেভ এঙ্গলব্রাইে িম্বলর্, "র্য়লা হদে কসই জ্বালানি 
ো নশল্প নবপ্লবদর্ পনরচালিা র্দরদে নর্ন্তু এটি এেি আমাদের জলবায়ু পনরবতক ি নবপেকদয়র 
র্াোর্ানে নিদয় এদসদে। নবেযুৎ উৎপােি কর্ন্দ্রগুদলার জিয র্দ ার র্াবকি-ডাই-অ্ক্সাইড (CO2) 
নিগ্কমি সীমা কমদি কিওয়ার জিয িতুি আইি িহণ র্রার মাধ্যদমই নিউ ইয়র্ক  র্য়লা মিু হদব 
আর কসইসাদথ এর পনরেন্ন শনির লেয পূরণ হদব এবং েনতর্র বায়ু েষূণও হ্রাস পাদব।"  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র জলিায়ু সাংক্রান্ত কর্তৃত্ব  
আজদর্র ক াষণাটি নিিহাউজ গ্যাস নিগ্কমি হ্রাসর্রণ ও পনরেন্ন শনি নবষয়র্ অ্থকিীনত 
বনধ্কতর্রদণর মাধ্যদম জলবায়ু পনরবতক ি কমার্াদবলায় গ্ভিকদরর বযাপর্ র্ােকসূনচর আদরর্টি অ্ংশ। 
গ্ভিকদরর কিতৃদত্ব, বাজার উন্নয়িদর্ ত্বরানিত র্রা এবং কেট জদুড র্মকসংস্থাি সৃনষ্টর পাশাপানশ 
নবেযমাি জীবাশ্ম জ্বালানি চানলত নবেযুৎ কর্ন্দ্র কথদর্ নিগ্কমি করাদধ্ এবং সমুদ্র তীরবতী বায়ু, 
কসৌরশনি, শনি সঞ্চয় এবং শনি েেতাদত অ্ভূতপবূক নবনিদয়াদগ্র মাধ্যদম পনরেন্ন শনি প্রেনুির 
উন্নয়দির কেদে 2018 পনরেন্ন শনি র্াজসমূহ এবং জলবায়ু র্ােকসূনচ অ্িগ্নত চানলদয় োদে। 
গ্ভিকদরর জাতীয়ভাদব জলবায়ু নবষয়র্ অ্জক দির শীষকস্থািীয় র্াদজর তানলর্ায় অ্ন্তভুক ি রদয়দে:  
  

• বগ্রর্ বর্উ বডল (Green New Deal): গ্ভিকর কুওদমার 2019-এর বানষকর্ বিৃতা (কেট 
অ্ব েয কেট অ্যাদেস)-কত ক ানষত নিি নিউ নডল শতক াদরাপ র্দরদে কে 2040 সাদলর 



মদধ্য নিউ ইয়দর্ক র জ্বালািী 100 শতাংশ র্াবকি-মিু হদব, ো মানর্ক ি েিুরাদের সবদচদয় 
আিাসী লেয এবং সাম্প্রনতর্র্াদল র্যানলদোনিকয়ার কিওয়া লদেযর কচদয় পাুঁচ বের অ্িগ্ামী। 
এই িতুি আদেদশর নভনত্ত হদলা নিউ ইয়দর্ক র সেল নিি অ্যািানজক  েযান্ডাডক  (Clean 
Energy Standard) মযাদন্ডট এর এর্টি উদেেদোগ্য বৃনদ্ধ ো 2030 সাদলর মদধ্য 50 
শতাংশ কথদর্ 70 শতাংদশ উন্নীত হদব।  

• ইউর্াইম্বেড কেেস জলিায়ু বিষয়ক কজাে (United States Climate Alliance): জলবায়ু 
পনরবতক ি সংোন্ত পযানরস চুনির (Paris Agreement) নিগ্কমি হ্রাস লেসমহূদর্ কেট 
পেকাদয় সমনু্নত রাোর জিয কেৌথভাদব নদ্বেলীয় ইউিাইদটড কেট জলবায়ু কজাট প্রনতিা র্রা 
হদয়নেল। ইউিাইদটড কেট জলবায়ু কজাদট এেি 24 জি গ্ভিকর েুি হদয়দেি োরা কেদশর 
প্রায় অ্দধ্কর্ জিতার প্রনতনিনধ্ত্ব র্রদেি এবং িস কডাদমনের্ কপ্রাডাি (Gross Domestic 
Product, GDP) এর নহসাদব 11 নরনলয়ি মানর্ক ি ডলাদরর সমাি ো পৃনথবীর তৃতীয়-
বৃহত্তর অ্থকিীনত হওয়ার জিয েদথষ্ট।  

• পবরম্বিে সুরক্ষ্া তহবিল (Environmental Protection Fund): 2016 সাল কথদর্ 300 
নমনলয়ি মানর্ক ি ডলাদরর করর্ডক  পনরমাণ পনরদবশগ্ত সুরো তহনবল নিনিত র্রা হদয়দে 
ো প্রদতযর্ র্াউনন্টদত ভূনম রো, পানি ও বাতাদসর গুণগ্ত মাি উন্নয়ি এবং জলবায় ু
পনরবতক ি কমার্াদবলার জিয নবনভন্ন প্রর্দল্প সহায়তা র্রদে।  

• বরবজওর্াল বগ্রর্হাউস গোস ইবর্বেয়াটিভ (Regional Greenhouse Gas Initiative, 
RGGI): 2014 সাদলর মদধ্য RGGI এর র্াবকি নিগ্কমি র্যাপটি 45 শতাংদশ র্নমদয় আিদত 
এবং এই সেল র্যাদপর র্ারদণ 2020 ও 2030 সাদলর মদধ্য র্মপদে অ্নতনরি 30 
শতাংশ র্যাপ হ্রাদসর প্রদচষ্টা ও উত্তরপূবক ও মধ্য আটলানন্টর্ কেটসমূদহর মধ্যর্ার বানণনজযর্ 
র্মকসূনচর কিতৃত্ব নেদয়নেল।  

• বরেবমনাং দ্ে এর্াবজন  বভের্ (Reforming the Energy Vision, REV) পনরেন্ন, নস্থনতশীল এবং 
সাশ্রয়ী মূদলযর শনি বযবস্থার েনৃষ্টভনঙ্গ বাস্তবায়দির পাশাপানশ সনেয়ভাদব শনি উদ্ভাবি, 
িতুি র্মকসংস্থাি আরৃ্ষ্টর্রণ র্রা এবং কভািাদের পেদির উন্নয়ি র্রার জিয এর্টি 
সানবকর্ শনি সংোন্ত কর্ৌশল প্রনতিা র্দরনেল।  

• বির্ এর্াবজন  েোন্ডাডন  (Clean Energy Standard): কেদটর ইনতহাদস সবকানধ্র্ বযাপী ও 
উচ্চানভলাষী পনরেন্ন শনি আদেশপে জানর র্দরদে, োর অ্ধ্ীদি শতক াদরাপ র্রা হয় কে 
2030 সাদলর মদধ্য নিউ ইয়দর্ক র 50 শতাংশ নবেযুৎ বায়ু ও কসৌর শনির মদতা 
িবায়িদোগ্য শনির উৎস কথদর্ িহণ র্রাসহ 2030 সাদলর মদধ্য িবায়িদোগ্য শনি 
উদেেদোগ্যভাদব 70 শতাংদশ উন্নীত র্রদত হদব। নিি অ্যািানজক  েযান্ডাডক  িবায়িদোগ্য শনি 
োদত অ্ভূতপবূক নবনিদয়াগ্ সৃনষ্ট র্রদে। গ্ত েইু বেদরই নিউ ইয়র্ক  46টি বহৃৎ আর্াদরর 
বায়ু ও কসৌর প্রর্দল্প 2.9 নবনলয়ি মানর্ক ি ডলাদরর চুনি স্বাের র্দরদে ো পনরেন্ন শনি 
োদত সরাসনর 7 নবনলয়ি মানর্ক ি ডলার নবনিদয়াগ্ সৃনষ্ট র্রদব। নিউ ইয়র্ক  সম্প্রনত বৃহৎ 
আর্াদরর িবায়িদোগ্য শনির প্রর্ল্পগুনল কথদর্ প্রায় 1.5 নমনলয়ি কমগ্াওয়াট- ণ্টার কচদয় 
তার তৃতীয় অ্িুদরাধ্পে জানর র্দরদে।  

• বির্ এর্াবজন  তহবিল (Clean Energy Fund): এর্টি 5 নবনলয়ি মানর্ক ি ডলাদরর তহনবল 
প্রনতিা র্দর কেটি তৎেনণর্ভাদব সূনচত পনরেন্ন-প্রেুনি উদ্ভাবি ো বযনিগ্ত নবনিদয়াগ্দর্ 
কজারোর র্রদে এবং নিউ ইয়দর্ক  সর্দলর জিয পনরেন্ন শনিদর্ পনরমাপদোগ্য এবং সাশ্রয়ী 
র্রার জিয বাজার সংোন্ত বাধ্াগুনল েরূ র্রদত সহায়তা র্রদে।  



• বর্উ ইয়কন  বগ্রর্ িোাংক (NY Green Bank): কেদশর সবকবৃহৎ নিি বযাংর্ ততনর র্দরদে ো 
2014 এর সূচিা কথদর্ শুরু র্দর এ পেকন্ত 1.6 নবনলয়ি মানর্ক ি ডলাদরর সরর্ানর ও 
কবসরর্ানর নবনিদয়াগ্ সঞ্চার র্দরদে। এই সােদলযর উপর নভনত্ত র্দর, গ্ভিকর নিউ ইয়র্ক  
নিি বযাংর্দর্ "কগ্া িযাশিাল" এর জিয প্রাইদভট কসিদরর তহনবল র্মপদে 1 নবনলয়ি 
মানর্ক ি ডলার বৃনদ্ধর আহ্বাি জানিদয়দেি।  

• বর্উ ইয়কন -সার্ (NY-Sun): নিউ ইয়র্ক -সাি কসৌর প্রর্ল্পটি 2011 সাল কথদর্ নিউ ইয়র্ক  
কেট জদুড কসৌর নবেযুদতর 1,500 শতাংশ বৃনদ্ধদত সহায়তা র্দরদে, োর েদল 3.5 নবনলয়ি 
মানর্ক ি ডলাদরর কবসরর্ানর নবনিদয়াগ্ এবং কেটজদুড প্রায় 12,000টি র্মকসংস্থাদি শনি 
সরবরাহ র্দরদে। 2018 সাদল নিউ ইয়র্ক  কেট কমাট আবানসর্ এবং েুদ্র বানণনজযর্ কসালার 
সংদোগ্ বণ্টদির জিয জাতীয়ভাদব নদ্বতীয় স্থাি অ্জক ি র্দর।  

• বির্ িাইম্বমে কোবরয়াসন (Clean Climate Careers): 2020 সাদলর মদধ্য কেট জদুড 
40,000 িতুি পনরেন্ন শনি সংনিষ্ট ভাদলা-কবতদির র্মকসংস্থাি সনৃষ্টদত সহায়তার জিয 
শ্রমজীবী সম্প্রোদয়র সাদথ অ্ংশীোনরদত্বর নভনত্তদত র্াজ র্রদে।  

• উপকূলিতী িায়ু: 2018 সাদল উপকূলবতী বাতাদসর জিয কেদশর সবদচদয় নবসৃ্তত মাোর 
প্লযািটি ইসুয র্রা হদয়দে, োদত 2030 সাদলর মদধ্য উপকূলবতী বাতাদসর শনি 2.4 
নগ্গ্াওয়াট পেকন্ত বৃনদ্ধর অ্ভূতপূবক প্রনতশ্রুনত অ্ন্তভুক ি ো নিউইয়দর্ক র 1.2 নমনলয়ি পনরবাদরর 
জিয শনি সরবরাদহর জিয েদথষ্ট কেটিদর্ নিি নিউ নডদলর অ্ধ্ীদি 2035 সাদলর মদধ্য 
প্রায় চতুগুকণ বৃনদ্ধ র্দর 9,000 কমগ্াওয়াদট উন্নীত র্রার পনরর্ল্পিা িহণ র্রা 
হদয়নেল। প্রায় 800 কমগ্াওয়াট বা আরও কবনশ উপকূলবতী বাতাদসর জিয প্রাথনমর্ 
অ্িুদরাদধ্র র্ারদণ কেট এর্টি অ্ভূতপূবক ও ঐনতহানসর্ প্রনতনেয়া কপদয়নেল এবং 2019 
সাদলর বসদন্ত এর্টি পরুস্কার ক াষণার আশা রদয়দে।  

• এর্াবজন  কোম্বরজ: 2018 সাদল বানষকর্ বিৃতায় িবায়িদোগ্য শনিদর্ ইদলনির্ নিদড 
এর্ীভূত র্রদত সহায়তা র্রার জিয 2025 সাদলর মদধ্য 1,500 কমগ্াওয়াট এবং 2030 
সাদলর মদধ্য 3,000 কমগ্াওয়াট নবেযুৎ সঞ্চদয়র লেযমাো প্রনতিা র্দর। নশল্প র্ারোিার 
প্রবৃনদ্ধ গ্নতশীল র্রার জিয 400 নমনলয়ি মানর্ক ি ডলার নবনিদয়াদগ্র অ্ংশ নহদসদব সম্প্রনত 
ক ানষত 280 নমনলয়ি মানর্ক ি ডলার জ্বালানি সঞ্চয় প্রর্ল্পগুনলর জিয উপলব্ধ।  

• েবক্ত দ্ক্ষ্তা: 2025 সাদলর মদধ্য নিউ ইয়দর্ক র 1.8 নমনলয়দির র্াোর্ানে পনরবারসমূদহর 
নবেযুৎ বযবহার র্নমদয় আিদত 2018 সাদলর আথক কড-কত এর্টি উচ্চানভলাষী িতুি শনির 
েেতা নবষয়র্ লেয ক াষণা র্রা হয়।  
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