
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

উদ্ভাির্ীমূলক কম এিং েণূ্ে কািনর্ বর্গনমর্কারী বিবডং প্রকল্পগুবল উন্নত করম্বত 30 বমবলয়র্ 

মাবকন ং ডলাম্বরর "বিবডংস অফ এম্বেম্বলন্স" (BUILDINGS OF EXCELLENCE) প্রবতম্ব াবগতা 
উম্ববাধর্ করার কথা ঘ াষণ্া কম্বরর্ গভর্নর কুওম্বমা  

  

উম্ব্োগটি বর্উইয়ম্বকন র সম্পণূ্ন বিবডং স্টকম্বক কািনর্ বর্রম্বেক্ষ হম্বত রূোন্তবরত করার জর্ে 
গভর্নম্বরর জাতীয় বেষনস্থার্ীয় বির্ বর্উ বডল (Green New Deal) লক্ষে সমথনর্ কম্বর  

  

প্রবতম্ব াবগতাটি অর্কুরণ্ম্ব াগে র্ো এিং বর্মনাণ্ েদ্ধবতর উন্নয়র্, েবরচ্ছন্ন েবি অথনর্ীবতর 

উন্নবত এিং েবরচ্ছন্ন েবি সংক্রান্ত চাকবর িৃবদ্ধম্বত সহায়তা করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 30 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর "মিমডিংস অ্ফ এমেমিন্স" প্রমিম ামগিা উমবাধর্ 

কমরর্ কম-িা শূর্য-কািনর্ মর্গনমর্ কমর এমর্ মিমডিংগুমির মডজাইর্, মর্মনাণ এিিং পমরচাির্ার অ্গ্রগমির জর্য 
 া আরামদায়ক, স্বাস্থ্যকর এিিং সাশ্রয়়ী মূমিযর জ়ীির্ াত্রা এিিং কমনস্থ্িও প্রদার্ কমর। মর্উইয়কন িাস়ীরা মিদযুৎ 

ও উষ্ণিার জ্বািামর্র জর্য িছমর প্রায় 35 মিমিয়র্ মামকন র্ ডিার প্রদার্ করমর্ এিিং মিমডিংগুমি স্টেমের 

মগ্রর্হাউস গযাস মর্গনমমর্র 59 শিািংমশর জর্য দাময়। এই প্রমিম ামগিটা হ'ি মর্উইয়কন  স্টেেমক একট  

কািনর্-মুক্ত অ্র্নর়্ীমির পমর্ পমরচামিি কমর এমর্ একট পমরচ্ছন্ন শমক্ত এিিং চাকমরর এমজন্ডা,  া িার  

জাি়ীয়-স্টর্িৃস্থ্ার়্ীয় মগ্রর্ মর্উ মডমির অ্িংশ মহসামি মর্উইয়মকন র সমূ্পণন মিমডিং েকমক রূপান্তর করার জর্য 
গভর্নর কুওমমার িমযযর একট অ্িংশ। এট 2030 সামির মমধয মগ্রর্হাউস গযাস মর্গনমর্ হ্রামসর িমযয 1990 

সামির মাত্রা স্টর্মক 40 শিািংশ হ্রাস করার িযযমক সমর্নর্ করে ।  

  

"জিিায়ু পমরিিন র্ স্টমাকামিিার সময় এখর্ই এিিং আজ আমরা কািনর্-মুক্ত মিমডিংগুমির মদমক এক মিপ্লি়ী 
পমর্র মদমক এমগময়  াওয়ার প্রমিশ্রুমিমি মবগুণ গমিমি অ্গ্রসর হমচ্ছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "কম-স্টর্মক-

শূর্য-কািনর্ মর্গনমর্কার়ী মিমডিংগুমির উন্নয়র্ সমস্ত মর্উ ইয়কন িাস়ীমদর জর্য স্বাস্থ্যকর িাসস্থ্ার্ এিিং 
সমাজসমূহ তিমর করমি, আর িার সামর্ আমামদর সমিনাচ্চ অ্িদার্কার়ী স্টযত্রগুমি একট - আমামদর মিমডিং 
েক স্টর্মক যমিকারক মর্গনমর্ হ্রাস করমি - এিিং কািনর্ মর্রমপযিার পমর্ আমামদর অ্গ্রসর করমি।"  

  

"আমরা মর্উ ইয়কন  স্টেমের আগ্রাস়ী পমরচ্ছন্ন শমক্তর িযয প্রমিষ্ঠা কমরমছ, এিিং এই প্রমিম ামগিা কািনর্ 

মর্রমপযিার অ্গ্রগমির উমেমশয আমামদর প্রমচষ্টা অ্িযাহি রাখমি", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘহাচুল 

িম্বলর্। "এই উমেখম াগয মিমর্ময়াগ সমস্ত মর্উ ইয়কন িাস়ীমদর জর্য সাশ্রয়়ী মূমিযর কািনর্-মূক্ত গৃহ মর্মনাণমক 

সমর্নর্ করমি। এই উমদযাগট মগ্রর্ মর্উ মডমির সমূ্পরক, মগ্রর্হাউস গযাস মর্গনমর্ হ্রাস কমর এিিং ভমিষ্যমি 

প্রজমের জর্য আমরা পমরচ্ছন্ন এিিং সিুজ পমরমিমশর জর্য আিহাওয়া পমরিিন মর্র সামর্ িড়াই কমর।"  

  



মর্উইয়কন  স্টেে এর্ামজন  মরসাচন  অ্যান্ড স্টডমভিপমমন্ট অ্র্মরেি  (New York State Energy Research 

and Development Authority, NYSERDA) কিৃন ক পমরচামিি, মিমডিং অ্ফ এমেমিন্স প্রমিম ামগিাট 

আমর্নক প্রমণাদর্া প্রদার্ কমর মর্মনাণ এিিং পমরচাির্া প্রকল্পগুমির জর্য স্ব়ীকৃমিস্বরুপ এিিং সাশ্রয়়ী এিিং 
অ্র্ুকরণম াগয কম-কািনর্ িা কািনর্ মর্রমপয মডজাইর্ প্রদশনর্ কমর  া িামসন্দামদর জর্য শমক্তর খরচ হ্রাস 

কম র এিিং অ্র্মুময় রাজস্ব এিিং খরচ অ্র্ুমার্ সহ একট প্রমিম াগ়ীিামূিক সুমিধা প্রদার্ কমর স্টডমভিপারমদর। 

প্রমিম ামগিা স্টদখামি মকভামি কম-কািনর্ মিমডিংগুমি মর্উ ইয়কন িাস়ীমদর জর্যয িাভজর্ক, আকষ্নর়্ীয় এিিং 
সাশ্র      হমি পামর এিিং মর্উ ইয়কন  স্টেে এর্ামজন  কর্জারমভশর্ অ্যান্ড কন্সট্রাকশর্ স্টকামড (New York 

State Energy Conservation and Construction Code) পমর মকভামি উন্নি মিমডিং মডজাইর্ গৃহ়ীি 

হমি পামর িা প্রদশনর্ করমি।  

  

2030 সামির মমধয পুর্র্নি়ীকরণম াগয শমক্তর উত্সগুমির মাধযমম রাজযটর 70 শিািংশ মিদযুৎ উৎপাদমর্র 

জর্য মর্উ ইয়মকন র পমরচ্ছন্ন শমক্ত েযান্ডাডন  মযামন্ডেমক িৃমি করার প্রস্তািট প্রমিম ামগিাট সমর্নর্ কমর। একট 

কম কািনর্ মিমডিং েমক রুপান্তমরি কমর, মর্উ ইয়কন  জ়ীিাশ্ম জ্বািামর্র চামহদা হ্রাস কমর শমক্ত এিিং জ্বািামর্ 

িযিহামরর এিিং সামমগ্রক গ্রাহমকর শমক্তর চামহদা কমমময় স্টদমি, এিিং মর্উ ইয়কন  িাপ এিিং মিদযুমির জর্য এক 

পুর্র্নি়ীকরণম াগয শমক্তর মসমেমম মর্মজমক স্থ্ার্ান্তর করমি। উদ্ভাির়্ী শমক্তর উমদযামগর আমরকট উদাহরণ 

মহসামি, মিমডিং অ্ফ এমেমিন্স প্রমিম ামগিাট মর্উইয়মকন র জাি়ীয় স্টর্িৃমের পমরচ্ছন্ন শমক্ত এিিং আিহাওয়া 
পমরিিন মর্র উপর কামজর মভমিমি গমড় স্টিামি।  

  

বর্উইয়কন  ঘস্টট এর্াবজন  বরসাচন  অোন্ড ঘডম্বভলেম্বমন্ট অথবরটির (New York State Energy 

Research and Development Authority, NYSERDA) ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বচফ একম্বজবকউটিভ 

অবফসার অোবলবসয়া িাটন র্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার মগ্রর্ মর্উ মডমির অ্ধ়ীমর্ মর্উইয়মকন র কািনর্ মুক্ত 

অ্র্নর়্ীমিমি রূপান্তমরর অ্র্ন আজমক সাহস়ী পদমযপ গ্রহণ করা  া আগাম়ীকাি সকি মর্উইয়কন িাস়ীমদর পুরসৃ্কি 

করমি। মিমডিং অ্ফ এমেমিন্স প্রমিম ামগিা শুরু করা স্টেে জমুড় মিমডিংগুমির জর্য একট র্িুর্ স়ীমা স্থ্াপর্ 

করমছ এিিং সমাধার্গুমি মচর্মি এিিং অ্গ্রসর হওয়ার জর্য প্রময়াজর়্ীয় সহায়িা প্রদার্ করমছ  া মিমডিং 
মামিকমদর কম িা স্টর্ে-শূর্য অ্িস্থ্া অ্জন র্ করমি স্টদমি  া পমরমিশগি ও স্বাস্থ্য সুমিধা প্রদার্ করমি, শমক্তর 

খরচ কমমময় স্টদমি, এিিং সি িামসন্দামদর এিিং িযিহারকার়ীমদর জর্য মর্রাপদ, আরামদায়ক স্থ্ার্ প্রদার্ 

করমি।"  

  

প্রমিম ামগিাটম ি মির্ট রাউন্ড অ্ন্তভুন ক্ত হমি। প্রমিট প্রমজক্ট প্রমি প্রকমল্পর জর্য 1 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার 

প নন্ত এিিং স্টমাে 10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার অ্িমধ প্রদার্ করমি। প্রর্ম রাউমন্ড িহ- পমরিামরর মিমডিংগুমির 

উপর দমৃষ্ট মর্িি করা হময়মছ। 2019 সামির গ্র়ীমে প্রিযামশি পুরষ্কামরর সামর্ 4 জরু্, 2019 অ্িমধ আমিদর্ 

গ্রহণ করা হমচ্ছ। স্ট াগয মিমিমচি হমি স্টগমি, প্রকল্পট অ্িশযই ছম ে তিদযুমিক মিমর্ময়াগকার়ীর মামিকার্াধ়ীর্ 

মর্উ ইয়কন  স্টেে উপম াগ়ী সিংস্থ্ার অ্ঞ্চিগুমির মমধয একটমি হমি হমি। প্রস্তাি র্িুর্ মর্মনাণ িা পুর্িনাসর্ 

প্রকমল্পর জর্য হমি পামর। মমশ্র িযিহামরর মিমডিং স্ট াগয গণয হমি, মকন্তু িগন ফুমের মহমসমি অ্ন্তি 50 শিািংশ 

আিাসমর্র জর্য হমি হমি। প্রকল্পগুমিমক সহমজই অ্র্ুকরণ করা  ায় এমর্ এিিং ভমিষ্যমি প্রকল্পগুমির জর্য 
স্টপশাদারমদর বারা গৃহ়ীি হমি পামর এমর্ র্ো এিিং মর্মনাণ পিমিগুমি প্রদশনর্ করমি হমি।  

  

স্ট  স্ট াগয প্রকল্পগুমি পুরসৃ্কি হমি িা মর্ম্নমিমখি চারট প নায়গুমির একটর মমধয হমি হমি:  

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000000WH8uAAAT


• প্রার্মমক র্কশা - পমরকমল্পি র্কশা িা র্কশা উন্নয়র্ প নাময় প্রকল্পগুমি; 1,000,000 মামকন র্ ডিার 

প নন্ত একট পুরস্কামরর জর্য স্ট াগয।  

• মিিমিি মডজাইর্ - মডজাইর্ উন্নয়র্ সমূ্পণন, এিিং মর্মনাণ র্মর্গুমি উন্নি করা হমচ্ছ, মকন্তু মিমডিং 
পারমমে এখমর্া জামর করা হয়মর্; 750,000 মামকন র্ স্টডািার অ্িমধ একট পুরস্কামরর জর্য স্ট াগয।  

• মর্মনামণর অ্ধ়ীমর্ -  মদ মিমডিং পারমমে জামর করা হময় র্ামক মকন্তু প্রর্ম সাটন মফমকে অ্ফ অ্কুপযামন্স, 

অ্স্থ্ায়়ী স্টহাক িা স্থ্ায়়ী, জামর র্া করা হময় র্ামক; িাহমি 500,000 মামকন র্ ডিার অ্িমধ একট 

পুরস্কামরর জর্য স্ট াগয।  

• স্টপাে-কমমপ্লশর্ পারফরমযান্স অ্মিমাইমজশার্ - প্রকল্পগুমি ক়ীভামি প্রস্তামিি অ্মিমরক্ত িমধনিকরণ 

এিিং / অ্র্িা অ্মিমাইমজশার্গুমি অ্র্কুরণম াগযিা প্রদশনর্ কমর এিিং িসিামসর পমরমিশ উন্নি কমর; 

250,000 মামকন র্ ডিার অ্িমধ একট পুরস্কামরর জর্য স্ট াগয।  

  

মর্উইয়কন  স্টেমে প্রমি িছর আর্ুমামর্ক 100 মমমিয়র্ িগনফুে র্িুর্ মর্মনাণ কাজ অ্মিিামহি হয়। মিমডিংট 

একিার মর্মনাণ হময়  ািার পমর, এট প্রায় 50-100 িছর ধমর িযিহামর র্ামক, এিিং মিমডিং সমূ্পণন হওয়ার পমর 

উমেখম াগয শমক্ত এিিং কািনর্ হ্রামসর িযিস্থ্া স্টর্ওয়া আরও িযয়িহুি হময় ওমে। অ্িএি, কম-এিিং কািনর্ 

মর্রমপয পদমযপগুমি এিিং মডজাইর্ তিমশষ্টযগুমিমক  ি িাড়ািামড় সম্ভি মিড়ীিংগুমির প্রার্মমক র্কশা প নাময় 

অ্ন্তভুন ক্ত করা হয়, এোর প্রমি র্জর স্টকন্দ্র়ীভূি করা হময়মছ।  

  

মিমডিং অ্ফ এমেমিন্স প্রমিম ামগিা মর্উইয়মকন র দমৃষ্টভমির অ্িংশ এক শমক্তশাি়ী, অ্র্নর়্ীমির মিসৃ্তি শমক্তর 

দযিা সিংক্রান্ত মক্রয়াকিামপর জন্  া একট শমক্তশাি়ী মভমি গমড় িুিমি পামর। কম এিিং শূর্য-কািনর্ শমক্ত 

দযিার সমাধার্ প্রদামর্র উদ্ভাির্মক উে়ীমপি কমর মর্উইয়কন  মিদযুৎমক কমমময় আর্মি এিিং রাষ্ট্র জমুড় 

জ্বািার়্ী চামহদা তিমর করার মাধযমম মর্গনমর্ হ্রাস করমি কা নকরভামি। মর্উইয়কন  স্টেমের পমরচ্ছন্ন শমক্ত 

অ্র্নর়্ীমিমি শমক্তর দযিা একট উমেখম াগয অ্িংশ। পমরচ্ছন্ন শমক্তর খামি মর্উইয়মকন  151,000 জমর্রও স্টিমশ 

কমী মর্ময়াগ করা হময়মছ এখর্ এিিং চাকমর ও মিমর্ময়ামগর স্টযমত্র সিমচময় িড পমরচ্ছন্ন শমক্তর প্র ুমক্তর মিভাগ 

হি শমক্তর দযিা মিভাগ - 2017 সামি 117,300 কমী মর্ময়াগ কমর এিিং সিংস্থ্াগুমি 2011 সাি স্টর্মক 4.1 

মিমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর স্টিমশ মিমর্ময়াগ িাভ কমর।  

  

বিবডং এর্াবজন  এেম্বচম্বের (Building Energy Exchange) বর্িনাহী েবরচালক বরচাডন  ইয়ার্বস, 

ঘফলো   অফ ্ে আম্বমবরকার্ ইন্সটিউট অফ আবকন ম্বটক্টস (Fellow of the American Institute 

of Architects, FAIA) িম্বলর্, "আমরা আর্মন্দি স্ট  গভর্নর ও মর্উ ইয়কন  স্টেে এর্ামজন  মরসাচন  অ্যান্ড 

স্টডমভিপমমন্ট অ্মর্ামরট মিড়ীিংস অ্ফ এমেমিন্স শুরু কমরমছর্, আমামদর আিহাওয়া সিংকে সমাধামর্র 

উমেমশয িামদর স্টর্িৃে অ্মিরি স্টরমখ। আমামদর রাজযগুমির যমিকারক এিিং স্থ্ায়়ী প্রকৃমির মগ্রর্হাউজ 

গযাসগুমির অ্িদার্কার়ী হি মিড়ীিংগুমি,  া মর্উ ইয়কন  শহমরর স্টমাে মর্গনমমর্র 70% এরও স্টিমশ অ্িদার্। এই 
র্ােক়ীয় প্রমিম ামগিা এিিং উে়ীপর্ামূিক কমনসূচ়ী িাস্তি দমুর্য়ার িাজার, মর্মনাণম াগয সমাধার্, আিহাওয়ার 

পময পদমযপ স্টর্ওয়ায় স্টর্িৃেস্থ্ার়্ীয় কমীমদর স্টর্িামদর পুরসৃ্কি করার এিিং িামদর সমাধার্গুমি িযাপকভামি 

স্টশয়ার কমর স্টর্ওয়ার জর্য িাজারমক উে়ীমপি করার প্রমিশ্রুমি স্টদয়। মিমডিং এর্ামজন  এেমচঞ্জ (Building 

Energy Exchange) এই সাহস়ী ও স্ট াগয প্রমচষ্টায় একট স্টকন্দ্র়ীয় ভূমমকা পাির্ করমি স্টপমর আর্মন্দি।"  

  

বর্উইয়ম্বকন র বরম্বয়ল এম্বস্টট ঘিাম্বডন র (Real Estate Board of New York) সভােবত জর্ এইচ. 

িোংকস িম্বলর্, "মর্উইয়মকন র মরময়ি এমেে স্টিাডন  মিমডিং অ্ফ এমেমিন্স প্রমিম ামগিার শুরু করার জর্য 
মর্উ ইয়কন  স্টেমের প্রশিংসা কমর। আমামদর সদসযরা মর্উ ইয়মকন র পমরমিশগি প্রমচষ্টায় স্টর্িৃস্থ্ার়্ীয় এিিং আমরা 



পমরমিশ অ্র্কুূি মর্উ ইয়কন  মর্মনামণর জর্য স্টেকমহাডারমদর সামর্ কাজ করার জর্য প্রমিশ্রুমিিি। আমরা এই 
প্রমিম ামগিার মমিা কমনসূচ়ী সমর্নর্ করমি স্টপমর গমিনি  া রামষ্ট্রর উচ্চাকাঙ্ক্ষ়ী আিহাওয়া সিংক্রান্ত িযয 
পূরমণর জর্য অ্িযন্ত গুরুেপূণন", জর্ এইচ িযািংকস, মর্উইয়মকন র মরময়ি এমেে স্টিামডন র সভাপমি িমির্।  

  

ঘেন্ডর্ হল, PE, LEED AP BD + C, সরকাবর বিষয়ক ঘচয়ার, ঘসন্ট্রাল বর্উইয়কন  - ASHRAE 

িম্বলর্, "প্র ুমক্ত রময়মছ, প্র ুমক্তগি জ্ঞার্ও রময়মছ। প্রকৃিপময কময়কট উদ্ভাির়্ী প্রকল্পগুমির জর্য এখর্ 

িাজারমক স্টদখামর্ার সময় সঠিক স্ট  স্টর্ে শূর্য শমক্ত অ্জন র্ম াগয এিিং িাভজর্ক, উভয়ই।"  

  

জবজন  অোর্ ঘিইবল, CAE হন্স AIANYS, একম্বজবকউটিভ বডম্বরক্টর, AIA বর্উ ইয়কন  ঘস্টট িম্বলর্, 

"মিমডিংগুমি মামকন র্  ুক্তরামষ্ট্রর প্রায় 40 শিািংশ শমক্তর গ্রাস কমর, এিিং প্রায় অ্মধনক কািনর্ ডাই অ্োইড মর্গনি 

কমর  া আিহাওয়া পমরিিন মর্র স্টযমত্র উমেখম াগযভামি অ্িদার্ রামখ। মর্উইয়কন  স্টেে এিিং স্টদশ জমুড় িার 

সদসযমদর মাধযমম, আমমমরকার্ ইর্মেটউে অ্ি আমকন মেক্টস আমামদর আিহাওয়া উন্নি করমি এিিং 
জর্সাধারমণর স্বাস্থ্য, মর্রাপিা, এিিং কিযাণ সুরমযি রাখার জর্য সহর্শ়ীি এিিং স্টেকসই সুমিধাগুমি মডজাইর্ 

করার প্রমচষ্টামক সমর্নর্ কমর। NYSERDA-র পমরচ্ছন্ন শমক্ত উন্নয়মর্র অ্গ্রগমি জর্য করা মিমডিং অ্ফ 

এমেমিন্স প্রমিম ামগিা AIA-র মর্উ ইয়কন  স্টেমের িযযগুমির সামর্ সামঞ্জসযপূণন এিিং আমরা এটর অ্িংশ হমি 

স্টপমর আর্মন্দি।"  

  

চাক ঘিল, ঘপ্রািাম বডম্বরক্টর, অোডম্বভাম্বকবস কর্বজউমারস ইউবর্য়র্ (Advocacy Consumers 

Union), NYSERDA ঘিাডন  স্সে, এম্বেম্বলন্স অোডভাইজাবর কাউবন্সম্বলর স্সে, িম্বলর্। "মিমডিংস 

অ্ফ এমেমিন্স প্রমিম ামগিার উন্নি মিমডিং মডজাইর্ এিিং উদ্ভাির়্ীমূিক শমক্ত দযিা প্র ুমক্তর স্থ্াপর্ামক 

উৎসামহি কমর মর্উ ইয়মকন র গ্রাহকমদর উপকৃি করমি। কম এিিং শূর্য-কািনর্ আিামসক িামড়গুমি শমক্ত 

দযিা, স্বাচ্ছন্দয এিিং িাসম াগযিা উন্নি কমর িামসন্দামদর জর্য সরাসমর িসিামসর অ্িস্থ্ার উন্নমি করমি 

পামর। জ়ীিাশ্ম জ্বািামর্র জ্বির্ স্টর্মক িায়ু দষূ্ণ হ্রাস কমর িারা সকি মর্উ ইয়কন িাস়ীমদর জর্য িািামসর 

মামর্র উন্নমি করমি পামর।"  

  

মিমডিং অ্ফ এমেমিন্স প্রমিম ামগিার উন্নয়মর্ সহায়িা করার জর্য, NYSERDA, একট উপমদষ্টা পমরষ্দ 

গের্ কমর এিিং িামি মডজাইর্, মরময়ি এমেে এিিং সহর্শ়ীিিার স্থ্ার্ সিমে মিমশষ্জ্ঞরা আমমমরকার্ 

ইর্মেটউে অ্ি আমকন মেক্টস এর স্টেে চযািার সহ সমিুিয প্রমিষ্ঠার্গুমির সামর্ অ্িংশ়ীদামরে কমরমছ।  

  

এই স্টপ্রাগ্রামমর জর্য অ্র্নায়র্ রামজযর 10-িছমরর, 5.3 মিমিয়র্ মামকন র্ ডিার পমরচ্ছন্ন িহমিমির এিিং এট 

NYSERDA-র র্িুর্ মর্মনাণ প্রমচষ্টার 50 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার মিমর্ময়ামগর অ্িংশ,  া িাজামরর হার এিিং 
মর্ম্ন-স্টর্মক মধযম উপাজন মর্র িহু-পমরিার সিমিি মিমডিং স্টসক্টমরর কা নকিামপর উপর দমৃষ্ট মর্িি কমর। এই 
প্রমিম ামগিা এিিং উপিব্ধ িহমিি সম্পমকন  আরও ির্য NYSERDA এর ওময়িসাইমে পাওয়া  ামি।  

  

কািনর্ বর্রম্বেক্ষ বিবডং  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার মগ্রর্ মর্উ মডি মর্উইয়মকন র সমূ্পণন মিমডিং েকমক কািনর্ মর্রমপয রূমপ রূপান্তমরি 

করার জর্য এক জাি়ীয়-স্টর্িৃস্থ্ার়্ীয় িযয অ্ন্তভুন ক্ত কমর। মর্উইয়কন  স্টেমের মগ্রর্হাউস গযাস মর্গনমমর্র 

সিমচয়ে  উমেখম াগয উৎসস হি িার মিমডিংগুমি। িামড়গুমিমি জ্বািামর্ দযিা িাড়ামর্া, অ্র্ সাইে 

স্টোমরজ, পুর্র্নি়ীকরণম াগয এিিং EV চামজন িং সরঞ্জাম সহ, স্টেে িার কািনর্ দষূ্ণ কমামি এিিং 2025 সামির 

মমধয অ্র্-সাইে শমক্তর খরচ 185 TBtu হ্রাস করার উচ্চাকাঙ্ক্ষ়ী িযয অ্জন র্ করমি,  া 1.8 মমমিয়র্ িামড়মক 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence/Advisory-Council
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence


শমক্ত প্রদার্ করার সমার্। স্টেে জমুড় পমরচ্ছন্ন শমক্তর কামজর 75% আমস শমক্ত দযিা স্টর্মক এিিং কািনর্ দষূ্ণ 

হ্রাস করার জর্য স্টেমের উচ্চাকাঙ্ক্ষ়ী পমরকল্পর্াট সামামজক ও পমরমিশগি সুমিধাগুমির ফি অ্মিমরক্ত 1.8 

মিমিয়র্ ডিামররও স্টিমশ হমি।  

  

বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বটর বির্ বর্উ বডল  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার মগ্রর্ মর্উ মডি হি জাি়ীয় শ়ীষ্নস্থ্ার়্ীয় পমরষ্কার শমক্ত এিিং কমনসিংস্থ্ার্ কমনসূচ়ী  া 
আগ্রাস়ীভামি মর্উ ইয়কন  স্টেেমক কািনর্ মর্রমপয মিসৃ্তি-অ্র্নর়্ীমির পমর্ মর্ময়  ামি। এই উমদযামগর ফমি 

পমরচ্ছন্ন শমক্তমি একট র্যা য রূপান্তর হমি, সিুজ অ্র্নর়্ীমির মিকাশ েরামিি হমি এিিং 2040 সামির মমধয 
মর্উ ইয়মকন র শমক্তমক িাধযিামূিকভামি শিভাগ পমরচ্ছন্ন এিিং কািনর্-মূক্ত হমি হমি, এট মামকন র্  ুক্তরামষ্ট্রর 

সিনামধক আগ্রাস়ী িমযযর একট। 2030 সামির মমধয মর্উ ইয়মকন র পমরচ্ছন্ন শমক্ত মার্দণ্ডমক 70 শিািংশ 

র্িায়র্ম াগয মিদযুমি সফিভামি রূপান্তর করার স্টযমত্র এই র্িুর্ প্রস্তামিি অ্িযক্তট একট উমেখম াগয িৃমি।  

  

র্িায়র্ম াগয শমক্তর অ্ভূিপূিন িৃমির অ্িংশ মহসামি, মর্উ ইয়কন  ইমিামমধয সারা স্টেমে 46ট িৃহৎ স্টস্কি 

র্িায়র্ম াগয প্রকমল্প 2.9 মিমিয়র্ মামকন র্ ডিার মিমর্ময়াগ কমরমছ কারণ এট উমেখম াগযভামি িার পমরচ্ছন্ন 

শমক্তর িযয িমৃি কমর, স্ট মর্: মর্উইয়মকন র অ্ফমশার িািামসর িযয চারগুণ কমর 2035 সামির মমধয স্টদমশর 

মমধয সমিনাচ্চ 9,000 স্টমগাওয়াে করা; স্টসািার মর্ময়াগ 2025 সামির মমধয মবগুণ হময় 6,000 স্টমগাওয়ামে 

হওয়া; 2030 সামির মমধয 3,000 স্টমগাওয়াে শমক্ত সঞ্চয় মর্ ুক্ত করা। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষ়ী কামজ সহায়িা প্রদার্ 

করমি, মর্উ ইয়কন  মগ্রর্ িযাঙ্ক (NY Green Bank) িার মিমশষ্জ্ঞিা িযিহার করমি প্রমি সিনজর়্ীর্ ডিামরর 

িৃহির পমরমিশগি প্রভাি িািমর্র উমেমশয আমর্নক ফারাক অ্মিক্রম করমি 1 মিমিয়র্ মামকন র্ ডিামররও 

স্টিমশ অ্র্ন িুমি িৃি়ীয় পমযর িহমিমি পমরমিশগি অ্র্নায়মর্র উপিভযিা প্রসামরি করমি মর্উ ইয়কন  এিিং 
উির অ্যামমমরকার িামক অ্ঞ্চি জমুড়|  

  
###  

  

 
অ্মিমরক্ত ির্য স্টপমি স্টদখুর্ www.governor.ny.gov 

মর্উ ইয়কন  স্টেে | এমেমকউটভ স্টচিার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আর্সািস্ক্রাইি করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=93f80451-cfde3c6f-93fafd64-000babda0031-312877b66b0c53c7&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES1A2C0C52C7B335F7852583B50068B717000000000000000000000000000000000

