
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/9/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা প্রথম র্তুর্ স্টেট ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উইয়কন  (STATE UNIVERSITY OF NEW 

YORK, SUNY) েরূ্ে-বর্ট, কািনর্-প্রতোবয়ত আিাবসক হল বর্মনাম্বের স্ট াষো বিম্বয়ম্বের্  
  

SUNY পবল-ইউটিকাম্বত 33.5 বমবলয়র্ ডলাম্বরর প্রকল্প বর্উ ইয়কন  অঙ্গরাম্বযে সিার যর্ে পবরচ্ছন্ন 
জ্বালাবর্র স্টেম্বে অঙ্গরাযেিোপী গভর্নম্বরর জ্বালাবর্র লেেমাোম্বক এবগম্বয় স্টর্য়  

  
আিাবসক হল বেোথীম্বির িবহরঙ্গম্বর্র বিম্বর্ািম্বর্র স্থার্, আরামিায়ক িাসস্থার্ এিং স্টমাটর 

সাইম্বকল রাখার স্থার্ প্রিার্ করম্বি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ক্যাম্পামে নর্উইয়মক্ন র শূর্য-নর্ট, ক্ার্নর্-প্রত্যনয়ত্ আর্ানেক্ হল 
েম্বনলত্ প্রথম র্তু্র্ স্টেট ইউনর্ভানেনটির ক্থা স্ট াষণা ক্মরমের্। নর্উ ইয়ক্ন  অ্ঙ্গরাজয ডরনমটনর 
ক্ত্তন পমের (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) োমথ অ্ংশীদানরমে 
SUNY পনলমটক্নর্ক্ ইর্নেটিউমটর ইউটিক্া ক্যাম্পামে 33.5 নমনলয়র্ ডলার র্যময়, 257 শয্যার 
আর্ানেক্ হল প্রক্মের নর্মনাণ শুরু ক্রমর্ SUNY। 2020 োমলর আগে র্াগাদ এটা নশোথীমদর 
আর্ােমর্র জর্য খুমল স্টদয়া হমর্ র্মল প্রত্যাশা ক্রা হমে।  
  
"এই উদ্ভার্র্ীমূলক্ শূর্য-নর্ট, ক্ার্নর্-প্রত্যনয়ত্ আর্ানেক্ হল জ্বালানর্ েংরেমণর অ্োমার্য মাত্রা 
নর্নিত্ ক্রার এর্ং নশোথীমদর জর্য স্বাস্থ্যক্র পনরমর্শ প্রদামর্র এক্ান্ত প্রময়াজর্ীয়ত্া েম্বনলত্ 
জ্বালানর্ দেত্ার র্তু্র্ মাত্রা উপস্থ্াপর্ ক্মর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রক্ে SUNY'র এক্টি 
োহেী পদমেপ, ক্ারণ ক্মলজ নেমেম ত্ামদর ক্ার্নর্ নর্গনমর্ হ্রাে ক্রার এর্ং আমামদর ের্ুজ র্তু্র্ 
চুনি (Green New Deal) উমদযামগর নভনিমত্ 2040 োমলর মমযয নর্উ ইয়মক্ন র নর্দযুৎ 100 
শত্াংশ ক্ার্নর্ নর্রমপে ক্রার ও আরও স্টটক্েই, পনরমর্শ র্ান্ধর্ অ্থনর্ীনত্ তত্নরর প্রমচষ্টা অ্র্যাহত্ 
স্টরমখমে।"  
  
"এই অ্ত্যাযুনর্ক্ ভর্র্ পনরেন্ন জ্বালানর্র ঐক্ানন্তক্ লেয পূরমণর আমামদর প্রমচষ্টামক্ স্টজারদার 
ক্মর", স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। "এই SUNY আর্ানেক্ হল হমর্ ইউটিক্ার SUNY 
পনল ক্যাম্পামে প্রথম শূর্য-নর্ট, ক্ার্নর্-প্রত্যনয়ত্ ভর্র্। নর্নমনত্ হওয়ার পর ভর্র্টি র্র্ায়র্ময্াগয 
জ্বালানর্ উপক্রণ র্যর্হার ক্রমর্ এর্ং এর ফমল উমেখময্াগয জ্বালানর্ েঞ্চয় হমর্। নির্হাউে গযাে 
নর্গনমর্ হ্রাে, জলর্ায়রু পনরর্ত্ন র্ স্টমাক্ামর্লা, এর্ং ভনর্ষযত্ প্রজমের জর্য পনরেন্ন এর্ং ের্ুজ 
পনরমর্শ নর্নিত্ ক্রার স্টেমত্র এই প্রক্ে আমরক্টি পদমেপ।"  
  



 

 

আর্ানেক্ হলটি "শরূ্য-নর্ট, ক্ার্নর্ প্রত্যনয়ত্" নহোমর্ তত্নর ক্রা হমর্, য্ার অ্থন হল নর্দযমার্ 
জ্বালানর্ নর্নযর র্াইমর অ্র্ক্াঠামমামত্ ভনর্ষযমত্যর স্থ্ার্-নভনিক্ র্র্ায়র্র্ময্াগয জ্বালানর্ উৎপাদর্ 
র্যর্স্থ্া যু্ি ক্রমত্ হমর্। এের্ র্যর্স্থ্া স্থ্াপর্ ক্রা হময় স্টগমল, ভর্র্টি র্ানষনক্ নভনিমত্ স্টয্ 
র্র্ায়র্ময্াগয জ্বালানর্ উৎপাদমর্ েেম ত্ার েমার্ র্া ত্ার স্টচময় ক্ম জ্বালানর্ র্যর্হার ক্রমর্।  
  
প্রক্েটি আরও জ্বালানর্ েঞ্চয় র্যর্স্থ্া অ্জন মর্র জর্য SUNY'র 64-ক্যাম্পাে নেমেমম উপক্রণ যু্ি 
এর্ং েংস্কার ক্রার স্টেমত্র চযামেলর জর্েমর্র পনরক্ের্ার োমথ নমমল য্ায়। এই পনরক্ের্ায় 
র্র্ায়র্ময্াগয ও জ্বালানর্ েঞ্চয়েহ শূর্য-ক্ার্নর্ উৎে স্টথমক্ SUNY'র 100 শত্াংশ নর্দযুৎ েরর্রাহ 
অ্ন্তভুন ি এর্ং এর জর্য SUNY'র ের্ র্তু্র্ ভর্র্ শূর্য-নর্ট ক্ার্নর্ নর্গনমমর্র লমেয পনরক্নেত্ হমত্ 
হমর্। নর্উ ইয়ক্ন  অ্ঙ্গরামজযর অ্র্ক্াঠামমার 40 শত্াংমশর প্রনত্নর্নযেক্ারী SUNY'র 2,346 টি 
ভর্মর্ েুইচ তত্নরর মাযযমম প্রনত্ র্ের অ্ঙ্গরামজযর 400,000 টমর্র স্টর্নশ পনরমাণ ক্ার্নর্ ডাই 
অ্ক্সাইমডর নর্গনমর্ হ্রাে পামর্ র্মল প্রত্যাশা ক্রা হমে।  
  
DASNY, নহউর্ার-ব্রুয়ার ক্র্স্ট্রাক্শর্ স্টক্াম্পানর্'র (Hueber-Breuer Construction Co.) োমথ 
ক্াজ ক্রমর্ এর্ং প্রক্ে র্াস্তর্ায়মর্র নর্ক্ে স্টক্ৌশল নডজাইর্-নর্ল্ড পদ্ধনত্ র্যর্হার ক্রমর্, স্টয্খামর্ 
দ্রুত্ প্রক্ে েম্পন্ন ও োশ্রময়র পাশাপানশ উচ্চ মার্ র্জায় রাখার উমেমশয এক্ক্ চুনির মাযযমম 
র্ক্শা প্রণয়র্ এর্ং নর্মনাণ ক্াজ উভয়ই েম্পন্ন ক্রা হয়।  
  
জ্বালানর্ েঞ্চয় এর্ং র্ানেন্দামদর মার্নেক্ ও শারীনরক্ স্বামস্থ্যর উন্ননত্র জর্য স্থ্ানয়ে ও জ্বালানর্ 
দেত্ামক্ স্টক্ন্দ্র ক্মর ভর্মর্র র্ক্শা প্রণয়র্ ক্রা হমর্। আর্ানেক্ হলটিমত্ েংলগ্ন লাউঞ্জ, রান্না র, 
পামঠর স্থ্ার্েহ স্টহামটমলর অ্র্ুরূপ নশোথীমদর রুম ও স্টযালাই এলাক্া এর্ং পাশাপানশ র্হু-র্যর্হামরর 
রুম, স্টখলার  র ও এক্টি স্টমাটর োইমক্ল রাখার স্থ্ার্ থাক্মর্। এমত্ আনঙ্গর্া ও র্াইমরর নিলেহ 
জাফনরক্াটা এলাক্ার মত্ পয্নাপ্ত র্নহরঙ্গর্ নভনিক্ ের্ুজ স্থ্ার্ও থাক্মর্ এর্ং ঝমের জল প্রর্াহ 
আটমক্ ত্া স্টথমক্ দষূক্ অ্পোরণ র্যর্স্থ্া র্া র্াময়ানরমটর্শর্/র্তনষ্টর পানর্ নভনিক্ র্াগার্ অ্ন্তভুন ি 
ক্রা হমর্। এোো, এই আর্ানেক্ হমল এক্টি ভনর্ষযত্ ফমটামভামেইক্/ স্টেৌর শনি র্যর্স্থ্ার েমঙ্গ 
েংময্াগ অ্ন্তভুন ি ক্রা হমর্।  
  
নডজাইর্-নর্ল্ড দলটি ইন্টারর্যাশর্াল নলনভং নফউচার ইর্নেটিউট (International Living Future 
Institute, ILFI) এর মাযযমম নজমরা এর্ানজন  নর্নল্ডং (Zero Energy Building, ZEB) োটিন নফমক্শর্ 
এর্ং নজমরা ক্ার্নর্ োটিন নফমক্শর্ উভয়মক্ই অ্র্ুেরণ ক্রমর্। ILFI এর ZEB োটিন নফমক্শর্ অ্জন মর্র 
লমেয ভনর্ষযমত্ স্থ্ার্ নভনিক্ জ্বালানর্ র্যর্স্থ্া স্থ্াপমর্র েুনর্যামথন ভর্র্টি অ্র্ক্াঠামমা ও েংময্ামগর 
মাযযমম অ্নত্-জ্বালানর্ দে হমর্।  
  
DASNY এর SUNY ডরনমটনর অ্র্ক্াঠামমা ক্মনেূনচ (Dormitory Facilities Program) এর 
আওত্ায় এই আর্ানেক্ হমলর অ্থনায়র্ ক্রা হমে। এই ক্মনেূনচর মাযযমম নশোথীমদর আর্ানেক্ হল 
নফ'র েহায়ত্ায় স্বে-র্যয়, ক্র-োে নভনিক্ র্মের প্রচলর্ ক্রা হয়।  
  
SUNY-র চোম্বেলর বিবের্া এম.যর্সর্ িম্বলম্বের্, "ভর্র্ স্টমরামমত্র স্টেমত্র পনরেন্ন জ্বালানর্ 
এর্ং স্থ্ায়ীমের জর্য নর্নর্ময়ামগ লাভ র্া প্রানপ্ত েমর্নাচ্চ, অ্থর্া স্টয্মর্ SUNY Poly-স্টত্ র্তু্র্ 



 

 

অ্র্ক্াঠমমার উমেখময্াগয চানহদা রময়মে। এই প্রক্ে গভর্নর কুওমমা'র পনরেন্ন জ্বালানর্র লেযমাত্রার 
নদমক্ অ্িগনত্ অ্র্যাহত্ রাখায় SUNY'র জর্য এক্টি েুময্াগ এর্ং নর্উইয়ক্ন  অ্ঙ্গরাজয ও SUNY 
স্টর্ত্ত ে স্টয্ আমামদর পনরমর্মশর প্রনত্ প্রনত্শ্রুনত্র্দ্ধ স্টেমেমত্র এটি আমামদর নশোথীমদর জর্য উদাহরণ 
নহোমর্ ক্াজ ক্মর।"  
  
DASNY'র স্টপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী ডঃ স্টযরাডন  বপ িুম্বেল িম্বলর্, "দেত্া। স্থ্ায়ীে। উৎক্ষন। 
এের্ নর্মদনশক্ নচহ্ন এখামর্ ইউটিক্ার SUNY পনলমটক্নর্ক্ ইর্নেটিউমট প্রদনশনত্ হমর্। নডজাইর্-নর্ল্ড 
এর মাযযমম আমরা প্রত্যানশত্ েময়েীমার মমযয এ আর্ানেক্ হল েম্পন্ন ক্রমত্ এর্ং েঞ্চয় ও মার্ 
র্জায় রাখার পাশাপানশ অ্ঙ্গরামজযর জ্বালানর্ লেযমাত্রামক্ েহায়ত্া ক্রমত্ েেম হর্। এই শূর্য-নর্ট, 
ক্ার্নর্-প্রত্যনয়ত্ আর্ানেক্ হল অ্োমার্য মাত্রায় নর্দযুৎ েঞ্চময়র পাশাপানশ নশোথীমদর র্ের্াে ও 
স্টশখার জর্য স্বাস্থ্যক্র এর্ং আরামদায়ক্ থাক্ার র্যর্স্থ্া েরর্রাহ ক্রমর্।"  
  
SUNY পবলম্বটকবর্ক ইর্বেটিউম্বটর অন্তিনতীকালীর্ স্টপ্রবসম্বডন্ট ডঃ স্টেস ওয়াং িম্বলর্, "আমরা 
SUNY পনল'র র্তু্র্ আর্ানেক্ হল নর্মনামণর স্টেমত্র স্টরামানঞ্চত্, য্া আমামদর ইউটিক্া ক্যাম্পামে শীষন 
পয্নাময়র নশো অ্জন র্রত্ নশোথীমদরমক্ আরও স্পন্দর্শীল অ্নভজ্ঞত্া প্রদার্ ক্রমত্ েহায়ত্া ক্রমর্। 
উমেখয, আমামদর প্রদি এক্ামডনমক্ েুময্াগ এর্ং হামত্-ক্লমম স্টশখার অ্র্র্য েুময্ামগর ফলস্বরূপ 
1980 দশমক্র প্রথম নদক্ স্টথমক্ এই প্রনত্ষ্ঠামর্র অ্নভজ্ঞত্ায় SUNY পনল'র রময়মে র্তহিম নশোথী 
েংগঠর্, ত্াই এই র্তু্র্ আর্ানেক্ হলটি য্থায্থ েমময়ই নর্মনাণ ক্রা হমে। এই র্তু্র্ অ্র্ক্াঠামমা 
নর্মনাণ প্রনিয়ায় DASNY স্টর্ত্ত ে স্টদয়ার ক্ারমণ ত্ামদর োমথ ক্াজ ক্মরই স্টক্র্ল আমরা স্টরামানঞ্চত্ 
র্ই, র্রং এই র্তু্র্ ডমনমক্ য্ত্টা েম্ভর্ পনরমর্শ র্ান্ধর্ ক্রার পাশাপানশ এমক্ আমামদর 
নশোথীমদর জীর্র্ মার্ উন্নয়মর্ েহায়ক্ ক্রার লমেয র্নলষ্ঠ জ্বালানর্ ত্ত্ত্বার্যার্ পনরক্ের্া 
র্াস্তর্ায়মর্র মাযযমম গভর্নর কুওমমা এর্ং চযামেলর জর্েমর্র জ্বালানর্ েঞ্চময়র লেমাত্রায় েহায়ত্া 
প্রদার্ ক্মরও SUNY পনল স্টরামানঞ্চত্।"  
  
বর্উইয়কন  স্টেট এর্াবযন  বরসাচন  অোন্ড স্টডম্বভলপম্বমন্ট অথবরটি'র (New York State Energy 
Research and Development Authority) স্টপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী অোবলবসয়া িাটন র্ িম্বলর্, "এ 
যরমর্র প্রক্ে অ্ঙ্গরামজযর মানলক্ার্াযীর্ অ্র্ক্াঠামমােমূমহ গভর্নর কুওমমা'র র্তু্র্ দেত্ার আহ্বার্ 
অ্র্ুয্ায়ী জ্বালানর্ দেত্া অ্জন র্ েরানিত্ ক্রায় নর্উ ইয়মক্ন র স্টর্ত্ত মের উদাহরণস্বরূপ: নর্উ ইয়ক্ন  
এর্ং নির্ নর্উ নডল এক্টি নর্ট-শূর্য আর্ানেক্ হল SUNY পনলমক্ োশ্রয়ী এর্ং নর্গনমর্ ক্নমময় 
জ্বালানর্ খরচ হ্রাে ক্রার দে উপাময়র পাশাপানশ ত্ামদর নশোথীমদর জর্য আরও আরামদায়ক্ এর্ং 
স্বাস্থ্যক্র জীর্র্ য্াপমর্র েুময্াগ প্রদার্ ক্রমর্।"  
  
বসম্বর্টর স্টযাম্বসফ এ. বেম্বফা িম্বলম্বের্, "আনম েন্তুষ্ট স্টয্, SUNY পনলমটক্নর্ক্ ইর্নেটিউট ক্যাম্পামে 
27.8 নমনলয়র্ ডলার র্যময় শূর্য-নর্ট, ক্ার্নর্-প্রত্যনয়ত্ আর্ানেক্ হল নর্মনাণ শুরু হমর্। এই প্রক্ে 
ক্যাম্পােটি ইমত্ামমযযই নশোথীমদর স্টয্ নশোর েুময্াগ ও অ্নভজ্ঞত্া প্রদার্ ক্মর আেমে ত্ামত্ আরও 
উপাদার্ যু্ি ক্রমর্।"  
  
সংসি সিসে মাবরয়ার্ িমু্বটর্ের্ িম্বলর্, "আনম এই গনত্শীল প্রক্মের েমানপ্তর জর্য উেখু, এর্ং 
SUNY পনল এক্টি শূর্য-নর্ট, ক্ার্নর্-প্রত্যনয়ত্ আর্ানেক্ হল তত্নরমত্ স্টর্ত্ত ে স্টদয়ায় স্টরামানঞ্চত্। 



 

 

এটি SUNY পনল'র জর্য 1980 এর দশমক্র পর স্টথমক্ েমর্নাচ্চ পয্নাময় নর্দযমার্ ত্ামদর র্ত্ন মার্ 
ভনত্ন র নভনিমত্ স্টক্র্ল অ্নর্শ্বােয েুময্াগই র্য়, র্রং ত্া আমামদর এলাক্ার োনর্নক্ েুনর্যা প্রানপ্তর 
এক্ েুময্াগও র্মট। আমামদর ক্মলমজর ক্াোক্ানে প্রচুর খার্ার স্টদাক্ার্, স্টদাক্ার্ এর্ং নর্মর্াদমর্র 
র্যর্স্থ্া রময়মে এর্ং আমরা আশা ক্নর স্টয্ এই মামপর এক্টি প্রক্ে নশোথীমদর ক্ামে SUNY পনল 
এর্ং র্তহির স্টমাহক্ ভযানলমক্ উচ্চ নশোর জর্য য্থায্থ স্থ্ার্ নহোমর্ উপস্থ্াপর্ ক্রমর্।"  
  
ওর্াইডা কাউবন্টর বর্িনাহী অোন্থবর্ স্টয. বপম্বেন্ট, যবুর্য়র িম্বলম্বের্, "নর্উইয়ক্ন  স্টেট এর্ং ওর্াইদা 
ক্াউনন্ট নক্ভামর্ জ্বালানর্ দেত্ার স্টেমত্র স্টর্ত্ত ে নদমে এই প্রক্ে ত্ার এক্টি প্রক্ত ষ্ট উদাহরণ। 
আমামদর SUNY পনল ক্যাম্পাে এই শূর্য-নর্ট, ক্ার্নর্-প্রত্যনয়ত্ আর্ানেক্ হমলর প্রদশনর্ স্থ্ল হমর্ 
র্মল আনম গনর্নত্ এর্ং উদ্ভার্র্ ও স্টর্ত্ত মের স্টেমত্র ক্মলমজর দরূদতনষ্টর প্রশংো ক্নর। আনম আশা 
ক্নর, এটি ভনর্ষযমত্ োরা স্টদমশ ক্মলজ ক্যাম্পামে এ যরমর্র প্রক্মের মমডল হময় উঠমর্।"  
  
েরূ্ে-বর্ট কািনর্ / েরূ্ে বর্ট জ্বালাবর্ (Zero-Net Energy, ZNE) সম্পম্বকন   
শূর্য-নর্ট ক্ার্নর্ (ZNC) অ্থন হল এই প্রক্ে েমস্ত জীর্াশ্ম জ্বালানর্র র্যর্হার র্জন র্ ক্রমর্ এর্ং 
প্রময়াজর্ীয় নর্দযুৎ েরর্রামহর জর্য র্র্ায়র্ময্াগয জ্বালানর্ িয় ক্রমর্। শূর্য-নর্ট জ্বালানর্র (ZNE) 
জর্য প্রক্ে স্থ্মলই র্র্ায়র্ময্াগয জ্বালানর্ উৎপাদমর্র প্রময়াজর্ হয়।  
  
ইন্টারর্োের্াল বলবভং বফউচার ইর্বেটিউট (ILFI) সম্পম্বকন   
ইন্টারর্যাশর্াল নলনভং নফউচার ইর্নেটিউট (ILFI) হল ের্ মার্ুমষর জর্য এক্টি পনরমর্শ র্ান্ধর্, 
পুর্র্নহালময্াগয নর্শ্ব নর্মনামণর স্টেমত্র অ্লাভজর্ক্ ক্মনক্াণ্ড। োমানজক্ ও পনরমর্শগত্ র্যায়নর্চামরর 
র্ীনত্েমূহ র্যর্হার ক্মর ILFI জীর্াশ্ম জ্বালানর্ মুি শহুমর পনরমর্শ গঠমর্র প্রমচষ্টার মাযযমম জলর্ায়ু 
পনরর্ত্ন মর্র স্টমাক্ামর্লা ক্রমত্ চায়।  
  
বরফবমনং িে এর্াবযন  বভের্ (Reforming the Energy Vision, REV)  
এই প্রক্ে েমস্ত নর্উ ইয়ক্ন র্ােীর জর্য এক্টি পনরেন্ন, প্রাণর্ন্ত এর্ং োশ্রয়ী জ্বালানর্ র্যর্স্থ্া তত্নরর 
স্টেমত্র গভর্নর এর নরফনমনং দয এর্ানজন  নভশর্ (Reforming the Energy Vision, REV) স্টক্ৌশমলর 
পনরপূরক্। 2030 োমলর মমযয নর্উ ইয়ক্ন  স্টেমটর নির্হাউজ গযাে নর্গনমর্ স্টয্র্ 40 শত্াংশ ক্মম 
এর্ং 2050 োমলর মমযয নর্গনমর্ য্ামত্ হ্রামের আন্তজন ানত্ক্ভামর্ স্বীক্ত ত্ লেয অ্র্যু্ায়ী 80 শত্াংশ 
ক্মম REV ত্া নর্নিত্ ক্রমে।  
  
নরফনমনং দয এর্ানজন  নভশর্ হল জলর্ায় ুপনরর্ত্ন র্ ও নর্উ ইয়মক্ন র অ্থনর্ীনত্র নর্ক্ামশ অ্িের হমত্ 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার স্টক্ৌশল। REV েমস্ত নর্উ ইয়ক্ন র্ােীমদর জর্য আমরা পনরেন্ন, আমরা 
েহর্শীল এর্ং োশ্রয়ী শনির নেমেম তত্নর ক্রমে পনরেন্ন প্রয্ুনিমত্, স্টয্মর্ স্টোলার, র্াত্াে, এর্ং 
শনির দেত্ামত্ নর্নর্ময়াগ র্তনদ্ধ ক্মর| এই ক্মনেূনচ েম্প্রনত্ গতহীত্ পনরেন্ন জ্বালানর্ মামর্র েমঙ্গ 
োমঞ্জেযপূণন, য্ার আওত্ায় 2030 োল র্াগাদ র্র্ায়র্ময্াগয জ্বালানর্র উৎে স্টথমক্ অ্ঙ্গরামজযর 
নর্দযুৎ চানহদার 50 শত্াংশ তত্নর ক্রমত্ হমর্। ইমত্ামমযযই অ্ঙ্গরামজযর স্টেৌর র্াজামর REV 600 
শত্াংশ প্রর্তনদ্ধ অ্জন র্ ক্মরমে, য্ার ফমল 105,000 েংখযক্ স্বে আময়র পনরর্া জ্বালানর্ দেত্ার 
মাযযমম ত্ামদর জ্বালানর্ র্যয় স্থ্ায়ীভামর্ হ্রাে ক্রমত্ েেম হময়মে এর্ং উৎপাদর্, প্রমক্ৌশল ও 
অ্র্যার্য পনরেন্ন প্রয্ুনি খামত্ হাজার হাজার চাক্নরর েুময্াগ তত্নর ক্মরমে। পনরেন্ন জ্বালানর্ প্রযু্নি 



 

 

এর্ং উদ্ভার্মর্র স্টেমত্র গভর্নর এর 5 নর্নলয়র্ ডলার নর্নর্ময়াগেহ REV েম্বমন্ধ আরও জার্মত্ 
অ্র্ুিহ ক্মর www.ny.gov/REV4NY-এ য্ার্ এর্ং @Rev4NY-এ আমামদর অ্র্ুেরণ ক্রুর্।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট ইউবর্ভাবসনটি সম্পম্বকন   
যু্িরামের স্টেট ইউনর্ভানেনট নর্উ ইয়মক্ন  উচ্চত্র নশোর ের্নানযক্ নর্স্ততত্ র্যর্স্থ্া, প্রমদমশর প্রনত্টি 
র্ানে, সু্কল এর্ং র্যর্োর 30 মাইমলর মমযয অ্র্নস্থ্ত্ 64 টি ক্মলজ এর্ং নর্শ্বনর্দযালয় ক্যাম্পাে 
েহ। 2018 োমলর শীমত্ 424,000 এরও স্টর্নশ নশোথী এক্টি SUNY ক্যাম্পামের নডনি স্টপ্রািামম 
র্াম স্টলমখর্। োমনিক্ভামর্, 2017-18 নশোর্মষন SUNY 1.4 নমনলয়র্ নশোথীমক্ স্টিনডট-যারী 
স্টক্ােন এর্ং ক্মনেূনচ, নশো অ্র্যাহত্ এর্ং ক্নমউনর্টি আউটনরচ ক্মনেূনচমত্ স্টের্া প্রদার্ ক্মরমে। 
SUNY নর্উ ইয়মক্ন র প্রায় এক্ চতু্থনাংশ এক্ামডনমক্ গমর্ষণা পনরচালর্া ক্মর থামক্। গমর্ষণা ও 
আনর্ষ্কামরর স্টেমত্র এর োত্র এর্ং নশেক্রা উমেখময্াগয অ্র্দার্ স্টরমখমের্, 1.6 নর্নলয়র্ ডলামরর 
গমর্ষণা স্টপাটন মফানলওমত্ অ্র্দার্ স্টরমখ। নর্শ্বর্যাপী 3 নমনলয়র্ SUNYর প্রাির্ নশোথী রময়মের্, 
এর্ং ক্মলমজর নডিী েহ নত্র্জর্ নর্উ ইয়ক্ন র্ােীর মমযয এক্জর্ হমলর্ SUNYর প্রাির্ নশোথী। 
SUNY ক্ীভামর্ েুময্াগ তত্নর ক্মর স্টে েম্পমক্ন  আমরা জার্মত্, www.suny.edu এ য্ার্।  
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