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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 350,000 বর্ম্ন থেম্বক মাঝাবর আম্ব়ের পবরিাম্বরর সুবিধাম্বেন পবরচ্ছন্ন জ্বালাবর্
বিবর্ম্ব়োম্বগর থ াষণা কম্বরম্বের্

বর্উ ই়েকন থেট এর্াবজন বরসার্ন অোন্ড থেম্বভলপম্বমন্ট অেবরটি এিং বর্উ ই়েকন ইউটিবলটিজ
সবিবলতভাম্বি জ্বালার্ী দক্ষতা থসিা গ্রহণকারী পবরিাম্বরর সংখ্ো বিগুম্বণরও থিবে করার উম্বদোগ
সমেন র্ করম্বে
থেট এিং ইউটিবলটিজ বর্ম্ন থেম্বক মাঝাবর আম্ব়ের পবরিার এিং সাশ্র়েী মাবিফ্োবমবল বিবডং
এর জর্ে থেম্বলিল বির্ বহটিং এিং কুবলং সবলউের্ পরীক্ষা এিং ততবর করম্বি যা স্বাস্থ্েকর,
পবরষ্কার িাতাস সরিরাহ করম্বি
থেট এোডাও সুবিধািবিত ঋণগ্রহীতাম্বদর সমেন র্ করার লম্বক্ষে ঋণ ক্ষবত বরজাভন পাইলট এিং
NY বগ্রর্ িোংক সাশ্র়েী িহুপবরিার অেন া়ের্ এিং জ্বালার্ী দক্ষতা সমাধার্ গ্রহণ করার থ াষণা
কম্বরম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন স্টেট এর্ানজন নরসার্ন অ্যান্ড স্টেমভলপমমন্ট অ্থনরটি
এবং স্টেমটর নবনর্ময়াগর্ারীমের মানলর্ার্াধীর্ ইউটিনলটির মমধয এর্টি জাতীয় স্টর্তৃ স্থার্ীয় উমেযামগর
র্থা স্ট াষণা র্মরমের্ যা নর্ম্ন স্টথমর্ মাঝানর আময়র পনরবার এবং সাশ্রয়ী মানিফ্যানমনল নবনডং
এর জর্য েক্ষ জ্বালার্ী এবং পনরচ্ছন্ন জ্বালার্ী বযবস্থার স্টেমওয়ার্ন ততনর র্রমব।
এই উমেযামগর অ্ংশ নিমসমব স্টযৌথ অ্ংশীোনরত্ব এবং নবনর্ময়ামগর ফ্মল পনরবারগুনলর জর্য পনরষ্কার
এবং স্বাস্থযর্র অ্ভযন্তরীণ বাতাস এবং আমরা সাশ্রয়ী মূমলযর জ্বালার্ী নবর্ল্প িমব, যার মমধয
স্টেটজুম়ে 350,000 নর্ম্ন স্টথমর্ মাঝানর আময়র পনরবারও রময়মে। নর্উ ইয়র্ন স্টেট নেপাটনমমন্ট
অ্ফ্ পাবনলর্ সানভন মসর র্ামে জমা স্টেওয়া এই র্াঠামমা বানষনর্ভামব ইর্সুমলশর্, এয়ার নসনলং,
তবেুযনতর্ স্টলাে হ্রাস, HVAC উন্নয়মর্র মত েক্ষ জ্বালার্ী স্টসবা লাভর্ারী নর্ম্ন স্টথমর্ মাঝানর
আময়র পনরবার এবং বহুপনরবার ভবমর্র সংখ্যা নিগুমণরও স্টবনশ র্রমব, এবং েক্ষ জ্বালার্ী উন্নয়মর্
প্রর্ার, নশক্ষা এবং র্নমউনর্টি নভনির্ প্রর্ল্পগুনলমর্ সিায়তা র্রমব।
"যখ্র্ আমরা জলবায়ু পনরবতন মর্র নবরুমে আমামের ল়োই র্ানলময় যানচ্ছ, আমামের নর্নিত র্রমত
িমব স্টয সর্ল নর্উ ইয়র্ন বাসীর পনরচ্ছন্ন শনি আমে এবং তারা সবুজ অ্থনর্ীনতমত রূপান্তমরর স্টক্ষমে

নপনেময় স্টর্ই, নবমশষ র্মর আমামের সবমর্ময় অ্সুরনক্ষত সম্প্রোময়র সেসযরা যারা সরাসনর জলবায়ু
পনরবতন র্ এবং পনরমবশগত অ্বক্ষময়র ক্ষনতর্র প্রভাব অ্র্ুভব র্মর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"এই যুগান্তর্ারী সরর্ানর-স্টবসরর্ানর অ্ংশীোনরত্ব এর্টি স্মাটন এবং উদ্ভাবর্ী পেনত যা সাশ্রয়ী,
পনরচ্ছন্ন জ্বালার্ী সমাধার্ সরাসনর তামের বান়েমত নর্ময় আসমব যামের এই স্টসবা সবমর্ময় স্টবনশ
প্রময়াজর্, এবং সর্ল নর্উ ইয়র্ন বাসীমের জীবর্মর্ নর্রাপে এবং স্বাস্থযর্র র্মর তু লমব।"
এই সাম্প্রনতর্ স্ট াষণাটি নর্উ ইয়মর্ন র স্টেমশর স্টর্তৃ স্থার্ীয় ক্লাইমমট নলোরনশপ অ্যান্ড র্নমউনর্টি
স্টপ্রামটর্শর্ অ্যাক্ট (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) স্টর্
সমথনর্ র্মর এবং নর্নিত র্মর স্টয পনরষ্কার জ্বালার্ী সমাধামর্ প্রাপযতা প্রোর্ এবং LMI পনরবার
এবং সম্প্রোময়র জর্য জ্বালার্ী সামথনয উন্নয়মর্র CLCPA এর লক্ষয এর্টি র্যায়সঙ্গত এবং র্যাযয
উপাময় অ্গ্রসর িয়।
LMI পনরবার জ্বালার্ী খ্রর্ িারা অ্র্ার্ুপানতর্ভামব প্রভানবত িয়, অ্মর্মর্র বানষনর্ জ্বালার্ী
স্টবাঝা তামের পানরবানরর্ আময়র 20 শতাংশ অ্নতক্রম র্মর। আজমর্র স্ট াষণার অ্র্ুরূপ নর্মবনেত
সম্পে এবং নবনর্ময়াগ, পাবনলর্ সানভন স র্নমশমর্র 250 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলার বানষনর্ সরাসনর
অ্থন প্রোর্ সিায়তা র্মনসর্
ূ ীর সামথ, অ্সিায় নর্উ ইয়র্ন বাসীমের তামের জ্বালার্ী খ্রর্ নর্য়ন্ত্রণ এবং
পনরষ্কার জ্বালার্ী সমাধামর্র সুনবধা লাভ র্রমত সািাযয র্রার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন।
আজ োনখ্ল র্রা র্াঠামমার মমধয রময়মে নর্ম্ন স্টথমর্ মাঝানর আময়র শনি েক্ষতার জর্য তিনবল
বৃনে, এবং স্টসন্ট্রাল িােসর্, র্র্ এনেসর্, জাতীয় জ্বালার্ী গযাস, জাতীয় নগ্রে, র্যাশর্াল নগ্রে,
NYSEG/RG&E, অ্মরঞ্জ অ্যান্ড রর্লযান্ড সি নর্উইয়মর্ন র নবনর্ময়াগর্ারী মানলর্ার্াধীর্ ইউটিনলটি
স্টর্াম্পানর্গুনল এবং NYSERDA এর মমধয এর্টি বযাপর্ স্টর্ৌশল বণনর্া র্রা িময়মে যামত 2020
সামল বনধনত তিনবল এবং 2021 সামল র্তু র্ এবং পনরবনতন ত প্রর্মল্পর শুরু িওয়ার র্থা রময়মে।
এই স্টেটবযাপী র্াঠামমা LMI মামর্ন ট স্টসগমমমন্ট শনি েক্ষতা অ্গ্রসর র্রমত 2025 সামলর মমধয
প্রায় 1 নবনলয়র্ মানর্ন র্ েলার নবনর্ময়াগ র্রমব, যার মমধয রময়মে:
•
•
•
•

LMI-এর বান়ের মানলর্ এবং ভা়োমটমের জর্য জ্বালার্ী েক্ষতা বৃনের মাধযমম
জ্বালার্ী স্টবাঝা র্মামত 300 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলামররও স্টবনশ;
সাশ্রয়ী মূমলযর বহুপনরবার ভবমর্ জ্বালার্ী েক্ষতা উন্নয়মর্ 500 নমনলয়র্ মানর্ন র্
েলামররও স্টবনশ;
র্নমউনর্টি নভনির্ সংস্থার সামথ র্নমউনর্টি পযনাময়র সম্পৃিতা এবং ক্ষমতা
উন্নয়মর্র জর্য 45 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলার; এবং
প্রানতষ্ঠানর্র্ প্রনতবন্ধর্তা গমবষণা এবং নবমেষমণর মাধযমম LMI বান়ে এবং ভবমর্র
জর্য নক্লর্ নিটিং এবং কুনলং সমাধার্ উন্নয়মর্র জর্য 30 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলার।
এই নবনর্ময়াগ সম্প্রনত অ্র্ুমমানেত নর্উ ইয়র্ন স্টেট নক্লর্ নিট ইমনিমমমন্টশর্
পনরর্ল্পর্ার সামথ নর্উ ইয়মর্ন র জানতর স্টর্তৃ স্থার্ীয় নবেুযতায়মর্র উপর স্টজা়ে োমর্র

উপর গম়ে উমঠমে যা নবেুযতায়র্ সমাধামর্ প্রায় 700 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলার
নবনর্ময়াগ র্রমব, যার মমধয রময়মে নবনভন্ন তাপ পাম্প প্রযুনি।
এই র্তু র্ উমেযাগ বাজামরর র্ানিো বৃনে র্রমব এবং এই নবশাল নবনর্ময়ামগর মাধযমম পনরচ্ছন্ন
জ্বালার্ী শ্রনমর্মের জর্য র্তু র্ সুমযাগ সৃনি র্রমব। নক্লর্ এর্ানজন ফ্ামন্ডর মাধযমম, NYSERDA
নবনভন্ন র্মী উন্নয়র্ এবং প্রনশক্ষমণর সুমযাগ প্রোর্ র্রমে এবং শনি েক্ষতা এবং আবিাওয়া
সিায়তা স্টপ্রাগ্রামমর ঠির্াোরমের স্টর্টওয়ামর্ন র সামথ র্াজ র্ানলময় যামব। র্মী উন্নয়র্ এবং প্রনশক্ষণ
অ্গ্রানধর্ারপ্রাপ্ত জর্সংখ্যা এবং র্নমউনর্টি পযনাময় র্মী ক্ষমতা উন্নয়মর্র উপর মমর্ামযাগ প্রোর্
র্রমব। এর মমধয রময়মে অ্র্-েয-জব স্টেনর্ং ইর্মসর্টিভ, ক্লাসরুম স্টর্াসন, ইন্টার্ননশপ, স্টেে এবং
ইউনর্য়মর্র সামথ অ্ংশীোনরত্ব, এবং LMI পনরষ্কার শনি র্নমউনর্টি প্রর্ারানভযার্মর্ সমথনর্ র্রার
জর্য স্থার্ীয় র্মীমের প্রনশক্ষণ।
সনিনলতভামব, আজ স্ট ানষত নবনর্ময়ামগর ফ্লাফ্ল িমব:
•
•
•
•

LMI বানসন্দামের জর্য উন্নত শনি েক্ষতা এবং সাশ্রয়ী মূমলযর বহুপনরবার ভবমর্র
জর্য বানষনর্ স্টমাট 400 GWh এবং 6,000 MMBTU;
স্টপ্রাগ্রাম অ্ংশগ্রিণর্ারীমের জর্য জ্বালার্ী নবল হ্রাস, যার স্টমাট পনরমাণ বানষনর্ 40
নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলার;
নভতমরর বাতামসর উন্নত মামর্র ফ্লাফ্লস্বরূপ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের জর্য উন্নত স্বাস্থয
ফ্লাফ্ল; এবং
নবেুযৎ েক্ষতা স্টসবা পাওয়া পনরবামরর সংখ্যা বেমর প্রায় 30,000 স্টথমর্ বৃনে স্টপময়
70,000 এর স্টবনশ িওয়া।

নর্উ ইয়মর্ন , 3.2 নমনলয়র্ পনরবার বা 40 শতাংশ বানসন্দা নর্ম্ন স্টথমর্ মধযম আয় নিসামব
স্টযাগযতা অ্জনর্ র্মর, যারা তামের এলার্ার মধযর্ আময়র 80 শতাংশ বা তার র্ম আয় র্মর
থামর্। নর্উ ইয়র্ন স্টেমটর জ্বালার্ী েির্ এবং তবেুযনতর্ উৎপাের্ স্টথমর্ নগ্রর্িাউস গযাস নর্গনমমর্র
45 শতাংশ ভবর্ স্টথমর্ উৎপন্ন িয় এবং আজমর্র প্রনতশ্রুনত LMI-এর বানসন্দা এবং নবনডং
মানলর্মের জ্বালার্ী খ্রর্ র্মামত সািাযয র্রমব যা CLCPA লক্ষযমাোমর্ সমথনর্ র্মর যার লক্ষয
পনরচ্ছন্ন শনি নবনর্ময়ামগর সুনবধার 35-40 শতাংশ সুনবধা বনিত নর্ম্ন-মাঝানর আময়র
র্নমউনর্টিমর্ প্রোর্ র্রা।
NYSERDA নর্উ ইয়মর্ন র ঋণ ক্ষনত নরজাভন স্টপ্রাগ্রাম স্টর্ সমথনর্ র্মর র্নমউনর্টিমত সবুজ
র্মনসংস্থার্ এবং র্বায়র্মযাগয শনির জর্য ঋণ প্রোর্মর্ অ্গ্রানধর্ার নেময় নগ্রর্ নর্উ ইয়র্ন -নগ্রর্
জবমসর মাধযমম 10 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলার তিনবল প্রোর্ র্রমব। এই পাইলট স্টপ্রাগ্রাম র্নমউনর্টি
নভনির্ আনথনর্ প্রনতষ্ঠামর্র জর্য ঝুুঁ নর্ হ্রাস র্মর অ্র্গ্রসর ঋণগ্রিীতামের জর্য সরাসনর সুনবধা স্টেমব
যারা আবানসর্ এবং বহু-পানরবানরর্ ভবর্ স্টসই সামথ স্টোট বযবসা এবং অ্লাভজর্র্ ভবর্ িারা
বযবহৃত ভবমর্ ইর্েল র্রা জ্বালার্ী েক্ষতা উন্নয়র্ এবং র্বায়র্মযাগয শনি বযবস্থার জর্য অ্থন
ঋণ স্টেয়। এই স্টপ্রাগ্রাম পনরচ্ছন্ন জ্বালার্ী অ্থনায়মর্র অ্র্ু টর্ িমব এবং এর সম্প্রসারণ র্রমব এবং

উপলভযতা প্রসানরত র্রমব, এবং স্টয স্টর্ার্ আবানসর্ ঋণ স্টপাটনমফ্ানলওর র্ূযর্তম 35 শতাংশ নর্ম্ন
ঋণ স্টকার বা নর্ম্ন গৃিস্থালী আময়র স্টভািামের জর্য উপলভয র্রার বাধযবাধর্তা প্রময়ামগর মাধযমম
পমণযর জর্য ঋমণর শতন াবলী উন্নত র্রমব।
উপরন্তু, নিউ ইয়র্ক নিি ব্যাংর্ (NY Green Bank) র্নমউনর্টি স্টেমভলপমমন্ট ফ্াইর্যানিয়াল
ইিটিটিউশর্স, িাউনজং এমজনি, সাশ্রয়ী িাউনজং স্টেমভলপার এবং অ্পামরটর এবং অ্র্যার্য গ্রুমপর
সামথ স্টযৌথভামব র্াজ র্রমে, এবং এই শরমত এর্টি র্তু র্ উমেযাগ র্ালু র্রমব যার লক্ষয পনরচ্ছন্ন
জ্বালার্ী এবং জ্বালার্ী েক্ষতা সমাধার্ উন্নয়মর্র জর্য অ্ন্তত 150 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলার
নবনর্ময়াগ যা নর্উ ইয়মর্ন র সাশ্রয়ী বহু-পনরবার আবাসর্ মামর্ন টমর্ সিায়তা র্রমব। বৃিির শনি
র্মনক্ষমতা উৎসানিত র্রমত স্টেমটর বহুপনরবার সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ মামর্ন মটর র্তু র্ নর্মনাণ
এবং সংরক্ষমণর নেমর্ অ্থনায়র্ র্রা িমব। এটা র্রমত, NY নগ্রর্ বযাংর্ গতার্ুগনতর্ ঋণোতা এবং
আনথনর্ প্রনতষ্ঠার্গুনলমর্ স্টেখ্ামত সক্ষম িমব স্টয সবুজ সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ প্রর্ল্প সফ্লভামব
অ্থনায়র্ র্রা স্টযমত পামর এবং বাজার িারা গৃিীত িমত পামর।
এই উমেযাগগুমলা নর্উ ইয়র্ন স্টেট স্টিামস এবং র্নমউনর্টি নরনর্উয়ামলর সরাসনর সমথনর্ এবং নর্ম্ন
স্টথমর্ মাঝানর আময়র সম্প্রোময়র জর্য তিনবমলর র্ামজর পনরপূরর্। উোিরণস্বরূপ, 2019 সামল
HCR স্টফ্োমরল বা স্টেমটর ভা়ো সিায়তা পাওয়া বহুপনরবার ভবমর্র জর্য জ্বালার্ী খ্রর্ র্মামত
ওময়োরাইমজশর্ নপ্রজারমভশর্ িাস স্টপ্রাগ্রাম র্ালু র্মর। 2011 সাল স্টথমর্, ওময়োরাইমজশর্ স্টপ্রাগ্রাম
তিনবল নর্নিত র্মরমে স্টয নর্উ ইয়র্ন স্টেমটর প্রায় 78,400 িাউনজং ইউনর্ট 506 নমনলয়র্
মানর্ন র্ েলার নবনর্ময়ামগর র্ারমণ আমরা শনি েক্ষ র্রা িময়মে। HCR আবাসর্ উন্নয়মর্ এই
অ্নভযামর্র স্টর্তৃ ত্ব নেময়মে যা আন্তজনানতর্ভামব নগ্রর্ বমন্ড 100 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলামরর
সাটিননফ্মর্ট পাওয়া যুিরামের প্রথম স্টেট িওয়ার মাধযমম পনরমবশ এবং জলবায়ুর উপর ইনতবার্র্
প্রভাব স্টফ্মলমে। HCR-এর িাউনজং ফ্াইর্যাি এমজনি নবশ্ববযাপী জলবায়ু বমন্ডর বৃিিম ইসুযর্ারী
এবং তামের স্টবিমানর্ন ং স্টপ্রাগ্রামমর মাধযমম সংগৃিীত তথযমর্ র্ামজ লানগময় বহুপনরবার নবনডং
মানলর্মের জার্ায় নর্ভামব তামের ভবর্মর্ আরও স্টটর্সই র্রা যায়।
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত থপ্রবসম্বেন্ট এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা থোবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্,
"আজমর্র স্ট াষণাটি এর্টি ধারাবানির্ অ্গ্রগনত নর্নিত র্মরমে যা স্টেট নর্মচ্ছ এটা নর্নিত
র্রার জর্য স্টযর্ আয় নর্নবনমশমষ স্টর্ার্ নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ জ্বালার্ী েক্ষতা স্টসবা প্রাপযতা স্টথমর্
বনিত র্রা র্া িয় যা আমরা আরামোয়র্, পনরচ্ছন্ন এবং স্বাস্থযর্র জীবর্যাোর পনরমবশ প্রোর্
র্মর। গভর্নর কুওমমার স্টর্তৃ মত্ব র্াবনর্-নর্রমপক্ষ অ্থনর্ীনতমত নর্উ ইয়মর্ন র র্যাযয এবং নর্রমপক্ষ
রূপান্তমরর স্টক্ষমে আমামের নবনর্ময়াগ আমামের েৃঢ় মমর্ামযাগমর্ তু মল ধমরমে।"
বর্উ ই়েকন থেট থহামস এিং কবমউবর্টি বরবর্উ়োল কবমের্ার রুেঅোর্ বভসর্াউসকাস
িম্বলম্বের্, "HCR, NYSERDA এবং নবনর্ময়াগর্ারীমের মানলর্ার্াধীর্ ইউটিনলটিমজ আমামের
সির্মীমের সমথনর্ র্রমত স্টপমর গনবনত স্টযমিতু আমরা নর্গনমর্ র্মামত গভর্নর কুওমমার
েূরেৃনিসম্পন্ন এমজন্ডা বাস্তবায়র্ র্ানলময় যানচ্ছ, যার মমধয রময়মে সাশ্রয়ী মূমলযর বহুপনরবার

িাউনজং-এ বসবাসর্ারী নর্উ ইয়র্ন বাসীমের জ্বালার্ী েক্ষতা উন্নয়মর্ সািাযয র্রা। জ্বালার্ী খ্রর্
নর্য়ন্ত্রণ র্রা স্টেট জুম়ে আবাসর্মর্ আমরা সাশ্রয়ী র্রার আমরর্টি উপায়।"
বির্ এর্াবজন থেবেট ইউবর়্ের্ থেক থজাম্বের থস্বচ্ছাম্বসিক থিাম্বেনর সভাপবত িম্বলম্বের্, "এর্টি
যুিরােীয় র্াটনােন স্টক্রনেট ইউনর্য়র্ নিমসমব যা এর্মর্টিয়াভামব পনরচ্ছন্ন শনি, জ্বালার্ী েক্ষতা এবং
সবুজ বান়ের উন্নয়র্ ঋমণর উপর মমর্ামযাগ প্রোর্ র্মর, নক্লর্ এর্ানজন স্টক্রনেট ইউনর্য়র্
NYSERDA এর ঋণ ক্ষনত নরজাভন স্টপ্রাগ্রামম অ্ংশগ্রিণর্ারী ঋণোতা িওয়ার সুমযাগ স্টপময় উমিনলত।
আমরা NYSERDA এর প্রশংসা র্রনে এমর্ এর্টি শনিশালী স্টপ্রাগ্রাম নেজাইর্ র্রার জর্য, নবমশষ
র্মর যা নর্ম্ন স্টথমর্ মাঝানর আময়র পনরবার এবং অ্র্গ্রসর ঋণগ্রিীতামের উপর মমর্ামযাগ প্রোর্
র্মর। এই স্টপ্রাগ্রাম আমামের স্টপ্রাগ্রামমর অ্ংশগ্রিণর্ারীমের জর্য সুমের িার র্মামত সািাযয র্রমব,
এবং এর ফ্মল এটি তামের জ্বালার্ী বযবিার এবং ইউটিনলটি নবল র্মামত সািাযয র্রমব।"
ইর্িু বসভ প্রসবপটি কোবপটাম্বলর প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা থকবর ই ও'বর্ল িম্বলর্, "আমরা স্থার্ীয়
ঋণোতামের সবুজ ঋণ প্রোমর্র জর্য অ্র্ু টর্ নিসামব ঋণ ক্ষনত নরজামভন র ক্ষমতা স্টেমখ্নে, নবমশষ
র্মর অ্র্গ্রসর সম্প্রোময়র মমধয। এই সবুজ আপমগ্রে সিয় প্রোর্ র্মর, স্টভািামের উপর শনির
স্টবাঝা র্নমময় স্টেয়, এবং সাশ্রয়ী মূমলযর অ্থনায়মর্র নবর্ল্প স্থার্ীয় ঠির্াোরমের তামের েক্ষতা এবং
র্বায়র্মযাগয বযবসা সম্প্রসারমণ সািাযয র্মর।"
ইর্িু বসভ থপ্রবসম্বেন্ট এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা কোবে মাহর্ িম্বলর্,, "আমরা স্টক্রনেট ইউনর্য়র্
এবং অ্র্যার্য র্নমউনর্টি উন্নয়র্ আনথনর্ প্রনতষ্ঠামর্ পনরচ্ছন্ন শনি ঋণ প্রোমর্র জর্য NYSERDA
এর সৃজর্শীল েৃনিভনঙ্গর প্রশংসা র্রনে। এখ্র্ই সময় জলবায়ু র্মনর্ামের সামথ আমামের আনথনর্
অ্ন্তভুন নির র্াজমর্ এর্নেত র্রা এবং উদ্ভাবর্ী অ্ংশীোরমের সামথ র্াজ র্রা এবং র্তু র্ ঋণ
র্াযনক্রমমর্ সমথনর্ র্রা সাফ্মলযর জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন।"
আজমর্র স্ট াষণাটি অ্থনর্ীনতবযাপী র্াবনর্ নর্রমপক্ষতায় র্যায়সঙ্গতভামব রূপান্তনরত র্রার জর্য
স্টেমটর স্টর্ওয়া সাম্প্রনতর্ ধারাবানির্ র্মনর্ামের মমধয এর্টি। পাবনলর্ সানভন স র্নমশর্ 2025
সামলর মমধয স্টেমটর নবনর্ময়াগর্ারীমের মানলর্ার্াধীর্ ইউটিনলটি িারা 701 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলার
বযয় র্রার আমেশ জানর র্মরমে, যার মমধয 206 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলার বযয় িমব নর্ম্নসামানজর্-অ্থননর্নতর্ এবং অ্র্ুগ্রসর সম্প্রোময়র মমধয র্যায়সঙ্গত প্রাপযতা এবং সুনবধা প্রোমর্র জর্য
যা এই বেমরর স্টশষ র্াগাে 850,000 টি ইমলর্েনর্র্ যার্বাির্ রাস্তায় র্ামামর্ার লক্ষয পুরমর্
যমথি র্ানজনং স্টেশর্ এবং স্থাপর্া ততনরমত বযবহৃত িমব। এই স্ট াষণার অ্ংশ নিমসমব, NYSERDA
উচ্চ র্ত্ব এবং জর্বহুল স়ের্ এবং পাবনলর্ িাইওময়র র্াোর্ানে র্নমউনর্টিমত সরাসনর নর্গনমর্,
ইকুইটি এবং নবেুযতায়মর্র জর্য নেজাইর্ র্রা স্টমাট 85 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলামরর প্রনতমযানগতার
প্রস্তাব র্রমব। এবং গত মামস, নর্উ ইয়মর্ন র সামানজর্ শনি ইকুইটি স্টেমওয়ার্ন বাস্তবায়মর্র প্রথম
পেমক্ষমপর প্রনতনর্নধত্ব র্মর নর্উ ইয়র্ন বাসীমের পনরচ্ছন্ন, সাশ্রয়ী এবং নর্ভন রমযাগয স্টসৌর নবেুযৎ
বযবিার র্রমত সািাযয র্রার জর্য NYSERDA 10.6 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলামররও স্টবনশ উপলভয
র্মরমে। উপরন্তু, নর্উ ইয়র্ন স্টেট নেপাটনমমন্ট অ্ফ্ এর্ভায়রর্মমন্টাল র্র্জারমভশর্ CLCPA

বাস্তবায়মর্র জর্য জলবায়ু র্যায়নবর্ার ওয়ানর্ন ং গ্রুমপর র্য়জর্ সেমসযর নর্ময়ামগর র্থা স্ট াষণা
র্মরমে।
র্নমশমর্র ওময়ব সাইমটর www.dps.ny.gov র্নমশর্ েকুমমন্টস স্টসর্শমর্ নগময় আজমর্র র্াঠামমা
সম্পমর্ন আরও তথয পাওয়া যামব। স্টর্স র্াম্বার 18-M-0084 এখ্ামর্ স্টেখ্ুর্।
বর্উ ই়েকন থেম্বটর জাবতর-থর্তৃ স্থ্ার্ী়ে জলিা়েু পবরকল্পর্া
গভর্নর কুওমমার জানতর-স্টর্তৃ স্থার্ীয় জলবায়ু পনরর্ল্পর্াটি জানতর সবমর্ময় আগ্রাসী জলবায়ু এবং
পনরচ্ছন্ন শনির উমেযাগ, যা সুনবর্যস্ত এবং সঠির্ভামব পনরচ্ছন্ন শনিমত পনরবতন মর্র আহ্বার্ জার্ায়
যা র্মনসংস্থার্ সৃনি র্মর এবং এর্টি সবুজ অ্থনর্ীনতর লালর্-পালর্ অ্বযািত রাখ্মব, COVID
মিামারী স্টথমর্ আমরাগয লাভ র্রার সামথ নর্উ ইয়র্ন স্টেমটর আরও ভাল পুর্গনঠর্ র্রার
পাশাপানশ। জলবায়ু স্টর্তৃ ত্ব এবং সম্প্রোময়র সুরক্ষা আইমর্র মাধযমম আইমর্ সংরনক্ষত, নর্উ ইয়র্ন
ইনতমমধয অ্থনর্ীনত জুম়ে র্াবনর্ নর্রমপক্ষতার লমক্ষয স্টপৌুঁোমত এবং 2040 সামলর মমধয এর্টি শূর্যর্াবনর্ নর্গনমর্ তবেুযনতর্ খ্াত অ্জনর্ র্রার পমথ, যা অ্র্য স্টয স্টর্ার্ রামজযর স্টর্ময় দ্রুতগামী। এটি
পনরচ্ছন্ন এর্ানজন খ্ামত নর্উ ইয়মর্ন র অ্ভূ তপূবন উন্নয়র্সি রাজয জুম়ে 67টি বৃিৎ পনরসমরর
র্বায়র্মযাগয প্রর্মল্প 3.9 নবনলয়র্ মানর্ন র্ েলামরর নবনর্ময়ামগর উপর গম়ে তু লমে, নর্উ ইয়মর্ন র
পনরচ্ছন্ন এর্ানজনৎ খ্ামত সৃি 150,000 এর স্টবনশ র্মনসংস্থার্, যা 2024 সামলর মমধয অ্ফ্মশার
বায়ু স্টথমর্ প্রায় 1,800 স্টমগাওয়াট উৎপােমর্র প্রনতশ্রুনত এবং বণ্টর্মযাগয স্টসৌর খ্ামত 2011 সাল
স্টথমর্ শতর্রা 1,800 শতাংশ প্রবৃনের নভনির উপর প্রনতনষ্ঠত। নর্উ ইয়মর্ন র জলবায়ু অ্যার্শর্
র্াউনিল (Climate Action Council) এই অ্গ্রগনতর বৃনে র্রমত এবং 2050 সামলর মমধয 1990
সামলর তু লর্ায় নগ্রর্িাউস গযামসর নর্গনমর্ 85 শতাংশ র্মামর্ার জর্য এর্টি পনরসর সংক্রান্ত
পনরর্ল্পর্া ততনর র্রমে, এটি নর্নিত র্মর যামত র্মপমক্ষ পনরচ্ছন্ন শনি নবনর্ময়ামগর 40 শতাংশ
সুনবধাবলী ক্ষনতগ্রস্ত সম্প্রোয়গুনলমর্ সুনবধা প্রোর্ র্মর এবং 2025 সামলর মমধয শনি খ্রর্
185 TBtus র্মামর্ার লক্ষযমাোর নেমর্ এনগময় যামব।
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