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গভর্নর কুওম্বমা স্টাবর্ ব্রুক ইউবর্ভাবসনটি (STONY BROOK UNIVERSITY)-স্ে িোপক 
আকাম্বর এর্াবজন  বিষয়ক দক্ষো উন্নয়ম্বর্র জর্ে 79 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর স্ াষণা 

বদম্বয়ম্বের্  
  
স্টট ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উ ইয়কন  (State University of New York, SUNY)-এর বির্ এর্াবজন  
স্রাডমোপ (Clean Energy Roadmap)-এর উপর বভবি কম্বর বর্বমনে হম্বয়ম্বে এিং যা িাইম্বমট 
বলডারবেপ অোন্ড কবমউবর্টি স্প্রাম্বটকের্ অোম্বের লক্ষেম্বক সামম্বর্র বদম্বক এবগম্বয় বর্ম্বয় যাম্বি  

  
িেম্বর প্রায় 28,000 টর্ বির্হাউজ গোস বর্িঃসরণ কমাম্বর্ার এিং িাৎসবরক 6 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলার সঞ্চম্বয়র লম্বক্ষে বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অথবরটি (New York Power Authority, NYPA) ও 

SUNY একোিদ্ধ হম্বয়ম্বে  
  
গভর্নর কুওম্বমার অধীম্বর্ এর্াবজন -সঞ্চয় িেিস্থায় ইম্বোমম্বধে 50 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার সঞ্চম্বয়র 

মাধেম্বম স্টাবর্ ব্রুক এবগম্বয় আম্বে  
  

PSEG লং আইলোন্ড এর্াবজন  বিষয়ক দক্ষোয় 500,000 মাবকন র্ ডলাম্বররও স্িবে োড় প্রদার্ 
কম্বরম্বে  

  
স্টাবর্ ব্রুক ইউবর্ভাবসনটি হাসপাোম্বল সম্প্রবে অর্ুবিে হওয়া এর্াবজন  বিষয়ক দক্ষো 

প্রম্বজম্বের বভবডওটি স্দখুর্  
  
  
স্টেট ইউনিভানসিটি অব নিউ ইয়র্ি  নসস্টেস্টের ডক্টরাল নডনি প্রদাির্ারী স্টোনি ব্রুর্ 
ইউনিভানসিটিস্টে গভিির অযানু্ড্র কুওস্টো বযাপর্ আর্াস্টর এিানজি  নবষয়র্ দক্ষো উন্নয়স্টির জিয 79 
নেনলয়ি োনর্ি ি ডলার নবনিস্টয়াস্টগর স্ট াষণা নদস্টয়স্টেি। প্রর্ল্পটি সম্পন্ন হস্টল এিানজি -সঞ্চস্টয়র 
উন্নয়স্টির র্ারস্টণ বেস্টর 28,000 টি নিিহাউজ গযাস নিিঃসরণ র্নেস্টয় আিস্টব অনির্ন্তু এিানজি  
উৎপাদি ও রক্ষণাস্টবক্ষস্টণর জিয বেস্টর ইউনিভানসিটিটি 6 নেনলয়ি োনর্ি ি ডলার সঞ্চয় র্রস্টে 
পারস্টব। SUNY ও নিউ ইয়র্ি  পাওয়ার অথনরটির এিানজি -সঞ্চস্টয়র উন্নয়ি সম্প্রনে পনরচ্ছন্ন এিানজি  
নবষয়র্ স্টরাডেযাপ স্ট াষণা র্স্টরস্টেি এবং যা স্টদস্টের সবস্টেস্টয় গুরুের আবহাওয়া পনরবেি ি সংক্রান্ত 
আইি ক্লাইস্টেট নলডারনেপ অযান্ড র্নেউনিটি স্টপ্রাস্টটর্েি অযাস্টক্টর লক্ষযস্টর্ সােস্টির নদস্টর্ এনগস্টয় 
নিস্টয় যাস্টব।  
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"SUNY সু্কস্টল িািাভাস্টব এিানজি  নবষয়র্ দক্ষো উন্নয়স্টির ফস্টল নিউ ইয়র্ি  নিিহাউজ গযাস 
নিিঃসরণস্টর্ র্নেস্টয় আিার পাোপানে স্টেটজসু্টে পাবনলর্ ভবঙ্গসু্টলাস্টে খরে র্নেস্টয় আিস্টে", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টোনি ব্রুর্ ইউনিভানসিটির প্রস্টজক্টটি আবহাওয়া পনরবেি স্টির সাস্টথ লোই র্রার 
ও সর্ল নিউ ইয়র্ি বাসীস্টদর জিয এর্টি নিরাপদ, সবুজ ভনবষযৎ প্রদাস্টির লস্টক্ষয এর্টি বৃহৎ, 
জােীয় স্টিেৃত্ব প্রদাির্ারী প্রোরণার অনবস্টচ্ছদয অংে।"  
  
"স্টোনি ব্রুর্ ইউনিভানসিটি হস্টচ্ছ স্টদস্টের েীষিস্থািীয় এবং েীষি পযিাস্টয়র পাবনলর্ ইউনিভানসিটিগুনলর 
েস্টিয এর্টি এবং এটি গস্টবষণা ও িাজসু্টয়ট-পবূি নেক্ষার সেন্বস্টয়র স্টক্ষস্টে এর্টি েীষিস্থািীয় প্রনেষ্ঠাি 
নহস্টসস্টব স্বীরৃ্ে", স্লফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্হাচুল িম্বলর্। "ইউনিভানসিটিটিস্টে এিানজি  নবষয়র্ 
দক্ষো উন্নয়স্টির জিয প্রস্টদয় 79 নেনলয়ি োনর্ি ি ডলাস্টরর স্টবনে অথি র্যাম্পাসটিস্টর্ আিুনিনর্র্রণ 
র্রস্টব, বেস্টর 6 নেনলয়ি োনর্ি ি ডলার সঞ্চয় র্রস্টব এবং আোস্টদর পনরচ্ছন্ন এিানজি র লক্ষযস্টর্ 
ত্বরানন্বে র্রস্টব। র্াবিস্টির বযবহার র্োস্টিার স্টক্ষস্টে স্টোনি ব্রুর্ এর্টি বাস্তব উদাহরণ এবং যা 
স্টেটজসু্টে এিানজি  সঞ্চস্টয়র নবনিস্টয়াগ ও প্রস্টজস্টক্টর োিযস্টে আবহাওয়া পনরবেি স্টির সাস্টথ লোইস্টয় 
আোস্টদর প্রস্টেষ্টায় সহায়ো র্রস্টে।"  
  
SUNY এর সাস্টথ NYPA এর্োবদ্ধ হস্টয় বযাপর্ উন্নয়ি, অথিায়ি ও বাস্তবায়ি সম্পন্ন র্রস্টে যা 
নবনবি এিানজি  সঞ্চয় বযবস্থাস্টর্ এর্টি বলস্টয় আবদ্ধ র্স্টরস্টে স্টযেি- স্টোনি ব্রুর্ ইউনিভানসিটির 
আবানসর্ হল, নবজ্ঞাি ভবি ও ইউনিভানসিটির হাসপাোলগুস্টলার েস্টো গুরুত্বপূণি ভবিগুস্টলাস্টে 
আস্টলার বযবস্থা, বায়ু প্রবাস্টহর বযবস্থা এবং ভবি বযবস্থাপিা।  
  
এিানজি -সঞ্চস্টয়র প্রস্টজস্টক্টর োিযস্টে স্টোনি ব্রুস্টর্র র্যাম্পাস্টসর ভবিগুস্টলাস্টে এিানজি  নবষয়র্ দক্ষো 
বযবস্থাপিা েলোি রস্টয়স্টে। স্টোনি ব্রুর্ র্যাম্পাস্টস বেস্টর প্রায় নেনলয়ি নেনলয়ি োনর্ি ি ডলার 
সাশ্রয় র্স্টর বায়ুেণ্ডস্টল প্রায় 16,000 টি নিিহাউজ গযাস নিিঃগিেিস্টর্ র্নেস্টয় আিার লস্টক্ষয গভিির 
কুওস্টোর অিীস্টি NYPA ও SUNY এর্োবদ্ধ হস্টয় র্াজটি সম্পন্ন র্রার জিয এিানজি  উন্নয়ি 
বযবস্থায় 50 নেনলয়ি োনর্ি ি ডলাস্টররও অনির্ নবনিস্টয়াগ র্স্টরস্টে।  
  
সম্পন্নরৃ্ে প্রস্টজস্টক্টর েস্টিয রস্টয়স্টে আস্টলা ও বায় ুেলােস্টলর বযবস্থার উন্নয়ি এবং পাইলট প্রস্টজস্টক্টর 
োিযস্টে NYPA এর উদ্ভাবিী উস্টদযাগ নিউ ইয়র্ি  এিানজি  েযাস্টিজার, এর্টি ওস্টয়বনভনির্ এিানজি  
স্টডটা বযবস্থাপিা স্টযখাি স্টথস্টর্ িাহস্টর্রা স্টযস্টর্াস্টিা সেয় হালিাগাদরৃ্ে এিানজি -বযবহার র্োস্টিার 
দেৃযপট স্টদখস্টে পাস্টব।  
  
PSEG লং আইলযান্ড এখি পযিন্ত স্টোনি ব্রুর্ ইউনিভানসিটিস্টর্ 500,000 োনর্ি ি ডলাস্টরর অনির্ 
োে প্রদাি র্স্টরস্টে এবং অনির্ন্তু র্যাম্পাস্টসর অিযািয প্রস্টজস্টক্টর জিয 1.7 নেনলয়ি োনর্ি ি ডলার 
প্রদাি র্রার জিয প্রনেশ্রুনেবদ্ধ হস্টয়স্টে।  
  
NYPA এর স্প্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া বগল বস. কুইবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "নক্লি এিানজি  
স্টরাডেযাপ অিুযায়ী নিউ ইয়স্টর্ি র নবশ্বোস্টির SUNY সু্কস্টল এিানজি  নবষয়র্ দক্ষো উন্নয়স্টির োিযস্টে 
পাওয়ার অথনরটি গভিির কুওস্টোর সাহসী জলবায়ু নবষয়র্ লক্ষয অজি স্টির র্াস্টজ সহায়ো র্রস্টে 
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স্টপস্টর গনবিে। স্টোনি ব্রুস্টর্র র্াস্টজর োিযস্টে পাওয়ার অথনরটি ও SUNY এর দঢ়ৃ এর্োবদ্ধো 
স্টেস্টটর আবহাওয়া পনরবেি স্টির সাস্টথ লোই র্রার স্টক্ষস্টে নিিিানরে লস্টক্ষযর জিয স্টেটজসু্টে এর্টি 
বাস্তনবর্ উদাহরণ।"  
  
SUNY-এর চোম্বেলর বিবটর্া এম. জর্সর্ িম্বলর্, "SUNY স্টর্বলোে পনরচ্ছন্ন এিানজি  গস্টবষণা 
ও উদ্ভাবস্টির েস্টিযই সীোবদ্ধ স্টিই—আোস্টদর র্নেউনিটি ও নিউ ইয়র্ি  স্টেস্টটর সুনবিার জিয 
আরও এিানজি  নবষয়র্ দক্ষো ও স্টটর্সই র্াঠাস্টো প্রনেষ্ঠার নদস্টর্ও আেরা েস্টিানিস্টবে র্স্টরনে। 
গভিির কুওস্টোর স্টিেৃস্টত্ব আোস্টদর পনরস্টবে সংরক্ষস্টণ স্টেস্টটর নবনভন্ন এস্টজনি স্টযেি- NYPA, নিউ 
ইয়র্ি  স্টেট এিানজি  নরসােি  অযান্ড স্টডস্টভলপস্টেন্ট অথনরটি (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) ও PSEG-এর সাস্টথ এর্োবদ্ধ হস্টয় আোস্টদর সর্ল 
র্যাম্পাস্টস পনরচ্ছন্ন এিানজি  ও এিানজি  নবষয়র্ দক্ষোর জিয নবনিস্টয়াগ র্রস্টে। আজস্টর্র এই 
স্ট াষণায় আেরা আিনিে এবং SUNY-এর অিযািয র্যাম্পাসগুস্টলাস্টে এই সফলোর পুিরাবৃনি 
স্টদখার জিয আেরা অস্টপক্ষা র্রনে।"  
  
স্টাবর্ ব্রুক ইউবর্ভাবসনটির ইন্টাবরম স্প্রবসম্বডন্ট মাইম্বকল এ. িার্নম্বটইর্ িম্বলর্, "স্টোনি ব্রুর্ 
ইউনিভানসিটি পুস্টরাপুনরভাস্টব নরস্টসাস্টসির দায়দানয়ত্ব, অথি সঞ্চয় ও যেটা সম্ভব দক্ষ স্টযেি র্াবিস্টির 
বযবহার র্োস্টিার জিয েনি সঞ্চস্টয়র উস্টদযাগ বাস্তবায়স্টি নিযিু রস্টয়স্টে। গভিির কুওস্টোর নবল্ড 
স্মাটি  নিউ ইয়র্ি  (BuildSmart NY) র্েিসূনের স্টর্ৌেলী নদর্নিস্টদিেিার পাোপানে রস্টয়স্টে নিউ ইয়র্ি  
পাওয়ার অথনরটির সফল প্রস্টেষ্টা যা পনরোনলে হস্টয়স্টে আোস্টদর ফযানসনলটিজ অযান্ড সানভি স্টসস 
অনফস স্টথস্টর্, এটি সবার জিযই উপর্ারী এবং স্টযস্টহেু আজস্টর্ আেরা এই সনিনলে প্রস্টেষ্টাগুস্টলাস্টর্ 
সাি-ুসম্ভাষণ জািানচ্ছ োই স্টলফস্টটিযান্ট গভিির স্টহােুলস্টর্ অনভিিি জািাস্টে স্টপস্টর আেরা গনবিে।"  
  
স্সম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "ক্লাইস্টেট নলডারনেপ অযান্ড র্নেউনিটি স্টপ্রাস্টটর্েি অযাস্টক্টর র্াবিস্টির 
বযবহার র্োস্টিার দঢ়ৃ লক্ষযস্টর্ এনগস্টয় নিস্টয় যাওয়ার জিয সবার সহায়ো প্রস্টয়াজি। গভিির অযানু্ড্র 
এে. কুওস্টোর আজস্টর্র স্ট াষণা ইউনিভানসিটির অথি সঞ্চস্টয়র পাোপানে ভনবষযৎ প্রজস্টের জিয 
এর্টি সুির পনরস্টবে সংরক্ষস্টণর জিয স্টোনি ব্রুর্ ইউনিভানসিটির আস্টরর্টি উদাহরণ। সবুস্টজর 
বযবহারস্টর্ বনৃদ্ধ র্স্টর র্াবিস্টির বযবহারস্টর্ র্নেস্টয় পনরস্টবে রক্ষার এই র্াজটি সরর্ানরভাস্টবও র্রা 
স্টযস্টে পাস্টর - আজস্টর্ আেরা এই সেযস্টর্ বাস্তবানয়ে হস্টে স্টদখনে।"  
  
অোম্বসেবল স্মোর বটভ অোঙ্গলব্রাইট িম্বলর্, "দক্ষো উন্নয়স্টির োিযস্টে এিানজি  বজি য র্নেস্টয় আিা 
সবস্টেস্টয় গুরুত্বপূণি র্াজ যা নিিহাউজ গযাস নিিঃসরণস্টর্ র্োস্টিার জিয আেরা পদস্টক্ষপ নিস্টে পানর 
এবং যা ক্লাইস্টেট নলডারনেপ অযান্ড র্নেউনিটি স্টপ্রাস্টটর্েি অযাস্টক্টর লক্ষযস্টর্ সােস্টি এনগস্টয় নিস্টয় 
যাস্টব। SUNY নসস্টেস্টের ফ্ল্যাগনেপ ইউনিভানসিটি নহস্টসস্টব স্টোনি ব্রুর্ ইউনিভানসিটি এর্টি আদেি 
হওয়া উনেে এই নিনেস্টি যা আোস্টদর িস্টহর জীব ববনেস্টেযsর জিয হুেনর্স্বরূপ নিিহাউজ গযাস 
নিিঃসরণস্টর্ র্নেস্টয় আিস্টে িেুি এিানজি  িীনে প্রনেষ্ঠার জিয জরুনর নভনিস্টে প্রস্টয়াজি। স্টোনি 
ব্রুস্টর্র বযাপর্ আর্াস্টরর এিানজি  নবষয়র্ দক্ষো উন্নয়ি বযাখযা র্রস্টব স্টয এিানজি র খরে বাাঁোস্টিার 
পাোপানে র্ীভাস্টব অনির্ের দক্ষোর সাস্টথ এিানজি  বজি য অপসারস্টণর োিযস্টে এিানজি  বযয় ও এর 
নিিঃসরস্টণর র্ারস্টণ ববনশ্বর্ উষ্ণোস্টর্ র্োস্টিা যায়।"  



 

 

  
সাম্বফাক কাউবন্টর এবিবকউটিভ বটভ স্িম্বলার্ িম্বলর্, "লং আইলযাস্টন্ড এিানজি র বযবহার র্োস্টিার 
ফস্টল িাহর্স্টদর জিয অথি সঞ্চয় এবং র্ে র্াবিি নিিঃসরস্টণ গভিিস্টরর প্রস্টেষ্টাস্টর্ আনে স্বাগে 
জািাই। সবার জিযই উপর্ারী এই প্রর্ল্পটি প্রদেিি র্স্টর স্টয র্ীভাস্টব আেরা িেুি প্রযনুি 
বযবহাস্টরর োিযস্টে এর্টি পনরচ্ছি এিানজি  সম্পন্ন ভনবষযস্টের নদস্টর্ অিসর হস্টে পানর।"  
  
PSEG লং আইলোম্বন্ডর এর্াবজন  ইবফবসম্বয়বে অোন্ড বরবর্উম্বয়িলস এর বডম্বরের মাইম্বকল ভল্টজ 
িম্বলর্, "লং আইলযাস্টন্ডর সু্কল ও বযবসায় প্রনেষ্ঠািগুস্টলা োস্টদর এিানজি র বযবহার েূলযায়ি র্রস্টে 
এবং এিানজি  নবষয়র্ দক্ষো উন্নয়ি বযবহাস্টরর র্ারস্টণ োস্টদর নবস্টলর পনরোণও র্স্টে এস্টসস্টে। 
PSEG লং আইলযান্ড আোস্টদর র্োনেিয়াল ইনফনসস্টয়নি স্টপ্রািাে (Commercial Efficiency 
Program)-এর সুনবিাগুস্টলা িহস্টণর জিয স্টোনি ব্রুর্ ইউনিভানসিটিস্টর্ প্রেংনসে র্স্টরস্টে এবং 
এিানজি  সংক্রান্ত যন্ত্রপানে স্টযেি- LED লাইট, িেুি HVAC নসস্টেে ও নেলার যা বযবহাস্টর খরে 
র্োয় োর জিয আোস্টদর র্যাে বযাস্টর্র সুনবিা রস্টয়স্টে। প্রনেনদি এর্টু এর্টু র্স্টর এিানজি  সঞ্চয় 
লং আইলযান্ডস্টর্ ভনবষযস্টে এর্টি পনরচ্ছন্ন এিানজি র নদস্টর্ িানবে র্রস্টব।"  
  
নিউ ইয়স্টর্ি র স্টেস্টটর নিজস্ব ভবিগুস্টলার 40 েোংে SUNY সু্কস্টলর আওোয় পস্টে এবং এটি নিউ 
ইয়স্টর্ি র েনি বযবহারর্ারীস্টদর এর্টি েীষিস্থািীয় জায়গা। SUNY নক্লি এিানজি  স্টরাডেযাপ এই 
বেস্টরর শুরুস্টে স্ট াষণা নদস্টয়নেল যা েযাস্টিলর জিসস্টির SUNY নসস্টেস্টের লক্ষযস্টর্ উপস্থাপি 
র্স্টরনেল যা স্টদস্টের সবস্টেস্টয় নবসৃ্তে উচ্চ নেক্ষা বযবস্থা। প্রর্ল্পটি NYPA দ্বারা পনরোনলে এবং 
অিযািয নিউ ইয়স্টর্ি র েলূ সংস্থাগুস্টলা এর সাস্টথ সং বদ্ধ রস্টয়স্টে, এই প্রর্স্টল্পর লক্ষয হস্টচ্ছ পিুরায় 
বযবহারস্টযাগয এিানজি  উৎস্টসর বযবহার বাোস্টিা, এিানজি  নবষয়র্ দক্ষো বৃনদ্ধ এবং আবহাওয়া 
পনরবেি স্টির সাস্টথ লোইস্টয় সহায়ো।  
  
গভিির কুওস্টোর স্টিেৃস্টত্ব SUNY ও NYPA এর্োবদ্ধ হস্টয়স্টে 600 এর অনির্ SUNY ফযানসনলটিস্টজ 
এিানজি -সঞ্চস্টয়র প্রস্টজক্টটি সম্পন্ন র্রার জিয যা 6.2 স্টেগাওয়াট এর অনির্ এিানজি  বযয় র্নেস্টয় 
আিস্টব, পনরস্টবে স্টথস্টর্ 48,000 টস্টির অনির্ নিিহাউজ গযাস নিিঃসরণ র্োস্টব এবং বেস্টর 12.1 
নেনলয়ি োনর্ি ি ডলার সঞ্চয় র্রস্টব। SUNY ও NYPA এর্োবদ্ধ হস্টয় বেি োস্টি 30টিরও অনির্ 
SUNY ভবস্টি এিানজি  সঞ্চস্টয়র বযবস্থা বাস্তবায়ি র্রস্টে—এই প্রস্টজক্টগুস্টলা সম্পন্ন হস্টয় স্টগস্টল SUNY 
এিানজি  বযয় আরও 1.6 স্টেগাওয়াট র্স্টে আসস্টব।  
  
এিানজি  নবষয়র্ দক্ষো প্রস্টজক্টটি গভিির কুওস্টোর BuildSmart NY র্েিসূনের অিীস্টি নেল, যা 
সরর্ানর ভবিগুস্টলাস্টে এিানজি  নবষয়র্ দক্ষো বাোস্টিার স্টক্ষস্টে স্টেটজসু্টে এর্টি পদস্টক্ষপ নেল।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টম্বটর বির্ বর্উ বডল (Green New Deal)  
গভিির কুওস্টোর িীি নিউ নডল জানের জিয আবহাওয়া ও পনরচ্ছন্ন এিানজি র স্টক্ষস্টে সবস্টেস্টয় 
গুরুত্বপূণি পদস্টক্ষপ যা 2040 সাল িাগাদ অিযািয স্টযস্টর্াস্টিা স্টেস্টটর েুলিায় অথিনিনের্ সর্ল 
স্টক্ষস্টে র্াবিস্টির বযবহারস্টর্ র্নেস্টয় েিূয র্াবিি নিিঃসরণ নবদযুৎ স্টক্ষে প্রনেষ্ঠার লক্ষয নিিিারণ 
র্স্টরস্টে। এটি পনরচ্ছন্ন এিানজি  খাস্টে নিউ ইয়স্টর্ি র অভূেপূবি উন্নয়িসহ স্টেটজসু্টে 46টি বৃহৎ 
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পনরসস্টরর িবায়িস্টযাগয প্রর্স্টল্প 2.9 নবনলয়ি োনর্ি ি ডলাস্টরর নবনিস্টয়াগ, নিউ ইয়স্টর্ি র পনরচ্ছন্ন 
এিানজি ৎ খাস্টে সৃষ্ট 150,000 এর স্টবনে র্েিসংস্থাি, যা 2024 সাস্টলর েস্টিয অফস্টোর বায়ু স্টথস্টর্ 
প্রায় 1,700 স্টেগাওয়াট উৎপাদস্টি প্রনেশ্রুনেবদ্ধ এবং বণ্টিস্টযাগয স্টসৌর খাস্টে 2012 সাল স্টথস্টর্ 
েের্রা 1,700 প্রবৃনদ্ধর নভনির উপর প্রনেনষ্ঠে।  
  
সম্প্রনে পাে হওয়া ক্লাইস্টেট নলডারনেপ অযান্ড র্নেউনিটি স্টপ্রাস্টটর্েি অযাক্ট (Climate Leadership 
and Community Protection Act, CLCPA) নিি নিউ নডলস্টর্ আস্টদে র্স্টর জােীয় পনরচ্ছন্ন 
এিানজি  উৎপাদস্টির লক্ষয অজি স্টি: 2035 সাল িাগাদ অফস্টোর বায়ু স্টথস্টর্ িয় নগগাওয়াট, 2025 
সাল িাগাদ নবসৃ্তে স্টসালার স্টথস্টর্ েয় নগগাওয়াট এবং 2030 সাল িাগাদ এিানজি  সঞ্চয় স্টথস্টর্ নেি 
নগগাওয়াট, পনরচ্ছন্ন এিানজি র এই পনরবেি স্টির পাোপানে র্েিসংস্থািও সনৃষ্ট হস্টব যা অথিিীনেস্টর্ 
সেৃদ্ধ র্রস্টব। এোোও CLCPA নিউ ইয়র্ি  স্টেস্টটর এস্টজনি ও র্েৃি পক্ষস্টর্ নিিহাউস গযাস 
নিগিেিস্টর্ 1990 এর স্টলস্টভলসেূহ স্টথস্টর্ 2050 সাস্টলর েস্টিয 85 েোংে র্নেস্টয় আিস্টে এবং 
অবস্টহনলে র্নেউনিটিসেূস্টহর সুনবিাস্টথি 40 েোংে পনরচ্ছন্ন নবদযুৎ এবং নবদযুৎ সাশ্রয়ী নরস্টসাসিসেূহ 
নবনিস্টয়াস্টগর লস্টক্ষয র্াজ র্রার পনরর্ল্পিা প্রণয়স্টির লস্টক্ষয স্টের্স্টহাল্ডারস্টদর সাস্টথ স্টযৌথভাস্টব র্াজ 
র্রার নিস্টদিেিা স্টদয়।  
  
NYPA সম্পম্বকন   
NYPA হস্টচ্ছ স্টদস্টের সবস্টেস্টয় বৃহৎ স্টেট সরর্ানর নবদযুৎ সংস্থা যা 16টি উৎপাদর্ র্ারখািা এবং 
1,400 সানর্ি ট-োইস্টলরও স্টবনে ট্রািনেেি লাইি পনরোলিা র্স্টর। NYPA উৎপানদে নবদযুস্টের 70 
েোংস্টেরও স্টবনে হস্টচ্ছ পনরচ্ছন্ন িবায়িস্টযাগয হাইস্টরাপাওয়ার। NYPA স্টর্াস্টিা িরস্টির আয়র্র অথি 
বা স্টেট স্টক্রনডট বযবহার র্স্টর িা। োরা োস্টদর বন্ড নবক্রয় এবং নবদযুৎ নবনক্র র্স্টর অনজি ে অথি 
নদস্টয় োস্টদর অনির্াংে র্াযির্লাস্টপর অথিায়ি র্স্টর। আরও েস্টথযর জিয স্টদখুি  www.nypa.gov এবং 
আোস্টদর অিুসরণ র্রুি টুইটার @NYPAenergy, স্টফসবুর্, ইিটািাে, টাম্বলার এবং নলঙ্কডইি এ।  
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