
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

জলিায়ু সপ্তাহ চলাকালীর্ সমম্বয়, গভর্নর কুওম্বমা হাইম্বরাম্বলাম্বরাকািনর্ কমাম্বে র্েুর্ মার্দণ্ড 
চূড়ান্ত করার ঘ াষণা বদম্বয়ম্বের্ যা ঘরবিজাম্বরম্বেসমূম্বহ িেিহৃে একটি েবিোলী গ্রীর্হাউস গোস  

  
এোড়াও গভর্নর হাইম্বরাম্বলাম্বরাকািনর্ বিহীর্ পবরম্বিে িান্ধি ঘরবিজাম্বরেগুবল উন্নয়র্ করম্বে 
এিং ঘেল করম্বে 3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর পরিেী প্রজম্বের HVAC উদ্ভাির্ চোম্বলঞ্জ চালু 

কম্বরর্  
  

HFCs এর জর্ে র্েুর্ বর্য়মগুবল ঘেডারাল বর্বিয়োর সমম্বয় ঘেম্বের ঘেকসই ঘর্েৃত্ব প্রদেনর্ কম্বর 
এিং অর্োর্ে ঘেেগুবলর অর্ুসরম্বণর জর্ে মম্বডল তেবর কম্বর  

  
জলিায়ু পবরিেন ম্বর্ দষূণ কমাম্বর্ার প্রধার্ পদম্বেপ একই সাম্বে সাশ্রয়ী এর্াবজন  দে োপ ও েীেল 

বিকল্প উন্নয়র্ করার সময়  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র হাইমরামলামরাকার্নমর্র র্যর্হার 
উমেখমোগযভামর্ হ্রাস করমে এর্ং এই জলর্ায়ু পনরর্েন র্কারী গযাসগুনল ঘেমের পনরমর্শ ও 
জর্স্বামযযর উপর প্রভার্ ঘরামে সহায়ো করার জর্য র্েুর্ নর্নেমালা চূড়ান্ত করা হময়মে। HFC 
হমলা শনিশালী গ্রীর্হাউজ গযামসর একটি গ্রুপ ো ঘরনিজামরের, এয়ার কনিশর্ার ও ঘভািা 
অ্যামরামসাল পণযগুনলর মমো পনরর্ানরক ও র্ানণনজযক ঘরনিজামরন্ট পণযগুনলর একটি অ্যামরমে পাওয়া 
োয়। পনরমর্শ সংরক্ষণ অ্নেদফের (Department of Environmental Conservation) এর 
নর্নেনর্োর্গুনল আজ চূড়ান্ত করা হময়মে, উমেখমোগয র্েুর্ নর্কল্প র্ীনেমে পনরর্েন র্গুনল গ্রহণ করা 
হমর্ ো ট্রাম্প প্রশাসমর্র মানকন র্ পনরমর্শ সুরক্ষা সংযা (U.S. Environmental Protection 
Agency) র্াস্তর্ায়মর্ র্যর্ন হময়মে।  
  
"ঘেমহেু নর্উ ইয়কন  জলর্ায়ু পনরর্েন মর্র নর্রুমে লড়াই করমে অ্নর্রে সাহসী পদমক্ষপ নর্মে, 
আমামদর ঘফডামরল সরকামরর নকেু ঘর্ো আমের্ োরা প্রমানণে নর্জ্ঞার্মক উমপক্ষা কমরর্, অ্স্বীকার 
কমরর্ ঘে জলর্ায় ুপনরর্েন র্ এমর্নক নর্দযমার্ এর্ং প্রনেটি সুমোমগ ক্ষনেকর রাসায়নর্ক পদার্ন ঘর্মক 
আমামদর গ্রহমক রক্ষা করার প্রমচষ্টা আর্মের সামর্ নপনেময় োমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
জােীয় ঘর্েৃযার্ীয় পদমক্ষমপর মােযমম, নর্উ ইয়কন  নর্মনাোমদর উন্নে, পনরষ্কার পণয ও অ্গ্রগামী 
পনরেন্ন শনি সমাোর্ গ্রহণ করমে সাহােয করমর্ ো শুেুমাত্র আমামদর স্বাযয এর্ং আমামদর 
মূলযর্ার্ প্রাকৃনেক সম্পদ রক্ষা কমর র্া, র্রং আমামদর অ্র্নর্ীনের উন্নয়মর্ সহায়ো করমর্।"  
  



 

 

"নর্উ ইয়কন  গ্রীর্হাউস গযাস হ্রাস করমে এর্ং স্বাযয ও নর্রাপত্তা নর্নিে করমে আমামদর প্রমচষ্টায় 
ঘদশমক ঘর্েৃত্ব নদমে," ঘলেম্বের্োে গভর্নর কোবে ঘহাচুল িম্বলর্। "জলর্ায়ু সপ্তামহ আমরা জলর্ায়ু 
পনরর্েন র্ ঘমাকামর্লা এর্ং আমামদর পনরমর্শ রক্ষায় গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ গ্রহণ অ্র্যাহে ঘরমখনে। একই 
সমময়, আমামদর পনরেন্ন শনি উমদযাগগুনল র্যর্সায়-প্রনেষ্ঠার্ ও র্ানসোমদর জর্য আরও ঘর্নশ 
সাশ্রয়ী ও দক্ষ নর্কল্প নর্কল্প এর্ানজন  সরর্রাহ করমে। েখর্ আমরা মহামানর ঘর্মক আমরা 
ভামলাভামর্ গমড় েুলমে পানর, ভনর্ষযৎ প্রজন্ম এর্ং আমামদর গ্রমহর ভনর্ষযমের জর্য োমে আরও 
পনরষ্কার ও সর্ুজ গমড় ঘোলা োয় ঘসজর্য আমরা আমামদর উচ্চানভলাষী এর্ানজন  লক্ষযমক এনগময় 
নর্ময় ঘেমে প্রনেশ্রুনের্ে।"  
  
ঘেমের র্েুর্ গৃহীে নর্নেমালা একটি র্েুর্ 3 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার উমদযামগর পনরপূরক - নর্উ 
ইয়কন  ঘেে এর্ানজন  নরসাচন  অ্যাি ঘডমভলপমমন্ট অ্র্নরটি (New York State Energy Research 
and Development Authority) এর পরর্েী প্রজমন্মর HVAC ইমর্ামভশর্ চযামলঞ্জ ভর্র্গুনলর জর্য 
র্েুর্ োপ, ঘভনন্টমলশর্ এর্ং শীোেপ নর্য়ন্ত্রণ র্যর্যা আর্ার চযামলঞ্জ। ওমডই (oday) এর 
কমনকাণ্ড ঘেমের উচ্চানভলাষী জলর্ায়ু ঘর্েৃত্ব ও কনমউনর্টি সুরক্ষা আইর্ র্াস্তর্ায়র্মক সমর্নর্ কমর 
এর্ং 2030 সামলর মমেয নর্উ ইয়কন মক অ্র্নর্ীনের্যাপী কার্নর্ নর্রমপক্ষোর পমর্ 40 শোংশ 
কমামর্ার নদমক নর্ময় োয়। ঘেমের জলর্ায়ু সপ্তাহ 2020 স্বীকৃনে ঘদওয়ার সময় এই ঘ াষণা করা 
হময়নেল  
  
র্েুর্ বিবধমালা  
  
এই নর্নেগুনল র্েুর্ র্া পরু্ঃপ্রনেনষ্ঠে খাদয ঘরনিজামরশর্ সরঞ্জাম, র্ৃহৎ শীোেপনর্য়ন্ত্রণ সরঞ্জাম 
(র্া নচলারগুনল) এর্ং ঘভনিং ঘমনশর্গুনলমে নর্নদনষ্ট HFC ঘরনিজামরমন্টর নর্ক্রয়, ইর্েমলশর্ ও 
র্ানণনজযক র্যর্হার নর্নষে কমর, পাশাপানশ র্েুর্ ঘভািা পণযগুনলমে অ্যামরামসাল ঘপ্রামপমলন্টস ও 
ঘফাম-ঘলানয়ং এমজন্ট নহমসমর্ র্যর্হৃে পদামর্নর উপর নর্মষোজ্ঞাগুনল। নর্মষোজ্ঞাগুনল আগামী চার 
র্েমর কােনকর হমর্ এর্ং 2030 সামলর মমেয HFC নর্গনমর্টি অ্র্ুমানর্ে স্তমরর 20 শোংমশরও 
ঘর্নশ র্া ঘমাে 17 নমনলয়র্ ঘমনট্রক-ের্ কার্নর্ ডাই অ্ক্সাইড সমেুলয নর্গনমর্মক হ্রাস করমর্ র্মল 
আশা করা হমে।  
  
নর্উ ইয়মকন র HFC মার্গুনল পযানরস জলর্ায়ু চুনির লক্ষয অ্জন মর্ সহায়ো করমর্, পাশাপানশ মনিল 
ঘপ্রামোকল (Montreal Protocol) এর নকগানল সংমশাের্ (Kigali Amendment)-ঘক ওমজার্-
হ্রাসকারী পদামর্নর নর্কল্প নহমসমর্ HFC গুনলর র্যর্হার হ্রাস করমে সহায়ো করমর্। ঘেে 
নডপােন মমন্ট অ্র্ এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশর্ (The State Department of Environmental 
Conservation, DEC) েিুরামের জলর্ায়ু ঘজামের সহমোগী ঘেেগুমলার সহমোনগোয় এই নর্নেমালা 
প্রণয়র্ কমরমে, োমে এই পদমক্ষমপর সম্ভার্য র্যাপক প্রভার্ পাওয়া োয়। ঘফডামরল সরকার জলর্ায়ু 
পনরর্েন মর্র নর্ষময় পযানরস চুনি ঘর্মক সমর আসার ইো প্রকাশ করার পর, নর্উ ইয়কন  
কযানলমফানর্নয়া ও ওয়ানশংের্ ঘেমের সামর্ মানকন র্ েিুরামের জলর্ায়ু ঘজাে গঠমর্র জর্য চুনির 
লক্ষযগুনল র্হাল রামখ। মানকন র্ জলর্ায় ুঘজাে 25 জর্ গভর্নর অ্ন্তভুন ি কমর সমৃে হময়মে ো মানকন র্ 
েুিরামের ঘমাে ঘদশজ উৎপাদমর্র নসংহভাগ প্রনেনর্নেত্ব করমে।  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__protect2.fireeye.com_v1_url-3Fk-3Dabf8406c-2Df7de77cf-2Dabfab959-2D000babda0106-2Df997df0a526fdf80-26q-3D1-26e-3D40af5a82-2D157e-2D4fc0-2D808d-2Da2e1fa37483c-26u-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.usclimatealliance.org-252F&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=B_FgTfcsZLdNm1IF_vXuHVr59pB7FxbxJGW4fcpgfGE&s=sPXGCR-Vfux5UXeoj-_RPuhtGz6qvKb1Ral9s9JpIK0&e=#_blank


 

 

  
নর্উ ইয়কন  কযানলমফানর্নয়া ও কমলারামডামে প্রনর্োর্ চূড়ান্ত করমে এর্ং প্রায় এক ডজর্ অ্র্যার্য 
ঘেে ঘোগ নদময়মে ো আইর্ গ্রহণ কমরমে র্া EPA ঘপ্রাগ্রামটি র্যাকেপ করার জর্য োমদর 
অ্নভপ্রায় ঘ াষণা কমরমে এর্ং এই নর্পজ্জর্ক দষূণগুনল হ্রাস করার প্রময়াজর্ রময়মে। এই উমেখমোগয 
র্াজারগুনলমে HFC গুনলমক সমবাের্ করা HFCs ঘর্মক জােীয় ও নর্শ্বর্যাপী দমূর রূপান্তর করমে 
রাইভ নশল্পমক সহায়ো করমর্। এোড়াও, আমমনরকার্ নভনত্তক র্যর্সা প্রনেষ্ঠার্গুনল োরা HFC 
গুনলর নর্কল্প উৎপাদর্ কমর োরা এই পদমক্ষপ নর্মে নর্উ ইয়মকন র ঘর্েৃত্ব ঘর্মক উপকৃে হমর্।  
  
গ্রহমণর আর্ুষ্ঠানর্ক নর্জ্ঞনপ্তটি ঘেে নডপােন মমমন্ট দাময়র করা হমে এর্ং 2020 সামলর 14 অ্মটার্র 
ঘেে ঘরনজোমর উপনযে হওয়ার প্রেযাশা রময়মে। দানখল করার 30 নদর্ পর এই নর্য়ম কােনকর 
হমর্।  
  
DEC কবমের্ার ও জলিায়ু অোকের্ কাউবিল (Climate Action Council) এর সহ-সভাপবে 
ঘিবসল ঘসগম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা DEC-ঘক হাইমরামলামরাকার্নর্গুনলমে 2018 সামল কাজ 
করার নর্মদনশর্া নদময়মের্ কারণ নেনর্ র্ুঝমে ঘপমরমের্ ঘে উচ্চ-েীব্রোেিু এই দষূণকারীরা 
গ্রীর্হাউস গযাস নর্গনমর্ ও জলর্ায়ু পনরর্েন মর্র কারণগুনল হ্রাস করার জর্য নর্উ ইয়মকন র 
অ্গ্রগনেমক েমর রাখমে দী নমময়াদী প্রভার্গুনল হ্রাস করমে র্যর্ন। এই মার্গুনল গ্রহণ একটি পনরষ্কার, 
আমরা ঘেকসই ভনর্ষযৎ তেনরমে নর্উ ইয়মকন র চলমার্ ঘর্েৃত্ব প্রদশনর্ কমর।"  
  
পরিেী প্রজম্বের HVAC ইম্বর্াম্বভের্ চোম্বলঞ্জ  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেে শনি গমর্ষণা ও উন্নয়র্ কেৃন পক্ষ (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) এর র্হু-রাউি ঘর্ক্সে ঘজর্ামরশর্ ইমর্ামভশর্ চযামলঞ্জ 
(Next Generation Innovation Challenge) এর অ্ংশ নহমসমর্, 3 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার উপলভয 
েহনর্ল র্েুর্ ঘরনিজামরন্ট উন্নয়র্ করমে এর্ং গ্রহণ করমে র্যর্হার করা হমর্ ো োমদর র্েন মার্ 
সহমোগীমদর েুলর্ায় পনরমর্মশর উপর কম ক্ষনেকর প্রভার্ ঘফলমর্। চযামলঞ্জটি এমর্ পনরেন্ন এর্ানজন  
ঘকাম্পানর্গুনলমক সমর্নর্ কমর ো উন্নে HVAC নসমেমগুনলর কােনকানরো উন্নে করমে এর্ং 
ভর্র্গুনলমে এর্ানজন  দক্ষোর জর্য র্েুর্ অ্র্ননর্নেকভামর্ কােনকর সুমোগ তেনর করমে পামর এমর্ 
র্েুর্ প্রেনুি নর্কাশ, র্ানণনজযকীকরণ ও প্রদশনর্ করমে চায়। এই েহনর্ল উন্নে ঘরনিজামরন্ট 
মনর্েনরং ও নলক শর্ািকরণ সমাোর্, র্েুর্ কমেসার প্রেনুি, ইর্-নফল্ড নলক ঘমরামে সমাোর্, 
উদীয়মার্ প্রেুনিগুনলর প্রদশনর্ ও মূলযায়র্, ঘরনিজামরন্ট কযাপচার ও পুর্র্নযর্হার, প্রনশক্ষমণর উপর 
নশল্প সহমোনগো, র্াজার সমচের্ো ও পমণয প্রময়াজর্ীয়ো এর্ং নর্ম্ন জলর্ায় ুপনরর্েন র্ ঘরনিজামরন্ট 
সামনগ্রক উন্নয়মর্র জর্য একটি প্রনেমোনগোমলূক আমর্দর্ প্রনক্রয়ার মােযমম প্রস্তানর্ে হমর্।  
 
নর্উ ইয়কন  ঘেমে জ্বালার্ী দহর্ ও তর্দযুনেক উৎপাদর্ ঘর্মক গ্রীর্হাউস গযাস নর্গনমর্গুনলর 45 
শোংশ ভর্র্গুনলর হময় র্ামক। আজমকর এয়ার কনিশর্ার, নহে পাম্প এর্ং ঘরনিজামরশর্ নসমেমম 
র্যর্হৃে ঘরনিজামরমন্ট ঘে অ্প্রনেমরােয নলক করা হময়মে ো জলর্ায়ু পনরর্েন র্মক আমরা ত্বরানিে 
করার উচ্চ সম্ভার্র্া আমে, নকেু নকেু ঘক্ষমত্র কার্নর্-ডাই-অ্ক্সাইমডর ঘচময় 1,000 ঘর্মক 2,000 



 

 

গুণ ঘর্নশ। ঘেমহেু োপ পাম্প ও ঘরনিজামরশমর্র র্যর্হার ঘেমর্ র্াড়মে, ঘেমনর্ আমরা 
পনরমর্শর্ান্ধর্ ঘরনিজামরমন্টর প্রময়াজর্ও র্াড়মর্। েনদও কম জলর্ায় ুপনরর্েন র্ ঘরনিজামরন্ট নর্কল্প 
নর্দযমার্, োমদর দাহযো, নর্ষািো র্া কমনক্ষমো োমদর র্যাপকভামর্ গ্রহণ করা ঘর্মক নর্রে 
ঘরমখমে, এই নর্কল্পগুনলমক মাপকাঠিমে আর্মে ঘসর্া এর্ং প্রেুনিমে একটি ফাাঁক ঘরমখ ঘগমে।  
  
পরর্েী প্রজমন্মর HVAC ইমর্ামভশর্ চযামলঞ্জ একটি কার্নর্-নর্রমপক্ষ নর্নল্ডং েক ও এর্ানজন  দক্ষো 
কােনক্রম অ্র্নর্ীনের্যাপী একটি শনিশালী নভনত্ত গমড় েুলমে নর্উ ইয়মকন র দনৃষ্টভনির অ্ংশ। এই 
উমদযাগ োপ পামম্পর মমো নর্দযুোয়র্ সমাোর্মক আমরা পনরমর্শ র্ান্ধর্ এর্ং খরচ কােনকর করমে 
সাহােয করমর্, ো নর্উ ইয়কন  ঘেে জমুড় সেদাময়র জর্য এই জীর্াশ্ম র্য় এমর্ জ্বালানর্ গরম ও 
শীেল সমাোর্ গ্রহণ ত্বরানিে করমর্। উন্নে এর্ানজন  দক্ষো সমাোর্ সরর্রাহ করমে উদ্ভার্র্মক 
উৎসানহে করার মােযমম, নর্উ ইয়কন  র্যয়র্হুলভামর্ ঘেে জমুড় ভর্র্গুনলমে নর্দযুৎ ও জ্বালানর্র 
চানহদা হ্রাস কমর নর্গনমর্মক হ্রাস করমর্। ঘর্সরকানর নর্নর্ময়াগমক উৎসানহে করা এর্ং ভর্মর্র 
জর্য HVAC নসমেমমর পরর্েী প্রজন্মমক এনগময় নর্ময় োওয়ার চযামলমঞ্জর চার রাউমির মােযমম 
ঘমাে 15 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার উপলভয করা হময়মে। NYSERDA ও ইউটিনলটি ঘপ্রাগ্রামমর 
মােযমম, নর্উ ইয়কন  ঘেে সারা ঘেে জমুড় ভর্র্গুনলমে কার্নর্ হ্রাস করার জর্য 6.8 নর্নলয়র্ 
মানকন র্ ডলামররও ঘর্নশ নর্নর্ময়াগ করমে।  
  
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বডে এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া ঘডাবরর্ এম হোবরস িম্বলর্, 
"পনরমর্শ র্ান্ধর্ ঘরনিজামরন্টমদর জর্য র্যাপক প্রাপযোর অ্ভার্ র্াজামর একটি উমেখমোগয এর্ং 
প্রভার্শালী শরূ্যো উপযাপর্ কমর ো জলর্ায় ুপনরর্েন মর্র নর্রুমে লড়াইময় নজেমে হমল অ্র্শযই 
ঘমাকামর্লা করমে হমর্। পরর্েী প্রজমন্মর HVAC চযামলঞ্জটি আমামদর পনরমর্মশ HFC গুনলমক 
সীমার্ে করার ঘচষ্টা করার সামর্ সামর্ র্াজার পনরর্েন র্ করার নর্ষময় এর্ং আমামদর ভর্র্গুনল 
শীেলকরণ ও গরম করার নর্ষময় আমরা ঘেভামর্ নচন্তাভার্র্া কনর ো আমামদরমক গভর্নর কুওমমার 
উচ্চানভলাষী জলর্ায় ুলক্ষযগুনলমে উমেখমোগয অ্গ্রগনে করমে সাহােয করমর্।"  
  
2021 সামলর প্রর্ম তত্রমানসমক প্রেযানশে পুরস্কারসহ 2020 সামলর 17 র্মভবর োনরমখ এই 
চযামলমঞ্জর জর্য আমর্দর্পত্র জমা ঘদওয়া হমর্। এই েহনর্ল সম্পমকন  আমরা েমর্যর জর্য অ্র্র্া ঘকার্ 
ঘকাম্পানর্ ঘোগযো অ্জন র্ কমর ো ঘদখার জর্য, অ্র্ুগ্রহ 
কমর https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt00000
06nDncAAE ঘদখুর্।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের জাবের-ঘর্েৃস্থার্ীয় জলিায়ু পবরকল্পর্া  
  
HFC গুনলর র্যর্হার যনগে করমে গভর্নর কুওমমার জােীয়-ঘর্েৃযার্ীয় জলর্ায়ু পনরকল্পর্াটি 
জানের সর্মচময় আগ্রাসী জলর্ায়ু এর্ং পনরেন্ন শনির উমদযাগ, ো COVID-19 মহামানর ঘর্মক 
আমরাগয লাভ করার পাশাপানশ সনুর্র্যস্ত এর্ং সঠিকভামর্ পনরেন্ন শনিমে পনরর্েন মর্র আহ্বার্ 
জার্ায় ো কমনসংযার্ সৃনষ্ট কমর এর্ং একটি সর্ুজ অ্র্নর্ীনে পনরচালর্া অ্র্যাহে রাখমর্। ক্লাইমমে 
নলডারনশপ অ্যাি কনমউনর্টি ঘপ্রামেকশর্ অ্যাট (Climate Leadership and Community 

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt0000006nDncAAE#_blank
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt0000006nDncAAE#_blank


 

 

Protection Act, CLCPA)-এর মােযমম আইমর্ আর্ে, নর্উ ইয়কন  2040 সামলর মমেয শূর্য 
নর্গনমর্ নর্দযুৎ খামের লমক্ষয ঘপ াঁোমর্ার পমর্ োমে, োর মমেয রময়মে 2030 সামলর মমেয 70 
শোংশ পরু্র্নর্ীকরণমোগয এর্ানজন র উৎপাদর্ এর্ং অ্র্নর্ীনের্যাপী কার্নর্ নর্রমপক্ষোয় ঘপ াঁোমর্া। এটি 
পনরেন্ন এর্ানজন  খামে নর্উ ইয়মকন র অ্ভূেপূর্ন উন্নয়র্সহ ঘেে জমুড় 67টি র্ৃহৎ পনরসমরর 
র্র্ায়র্মোগয প্রকমল্প 3.9 নর্নলয়র্ মানকন র্ ডলামরর নর্নর্ময়ামগর উপর গমড় েুলমে, নর্উ ইয়মকন র 
পনরেন্ন শনি খামে সষৃ্ট 150,000 এর ঘর্নশ কমনসংযার্, ো 2035 সামলর মমেয অ্ফমশার র্ায়ু 
ঘর্মক প্রায় 9,000 ঘমগাওয়াে উৎপাদমর্র প্রনেশ্রুনে এর্ং র্ণ্টর্মোগয ঘস র খামে 2011 সাল ঘর্মক 
শেকরা 1,800 শোংশ প্রর্ৃনের নভনত্তর উপর প্রনেনষ্ঠে। গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃমত্ব, নর্উ ইয়কন  এই 
অ্গ্রগনে গমড় েুলমর্ এর্ং 2050 সামলর মমেয 1990 সামলর েুলর্ায় গ্রীর্হাউস গযামসর নর্গনমর্ 85 
শোংশ হ্রাস করমর্ এর্ং নর্নিে করমর্ ঘে পনরেন্ন এর্ানজন  নর্নর্ময়ামগর 40 শোংমশর লক্ষয নর্ময় 
কমপমক্ষ 35 শোংশ সুনর্োর্নিে কনমউনর্টিমক সুনর্ো প্রদার্ করমর্ এর্ং 2025 সামলর মমেয 
এর্ানজন র খরচ 185 নট্রনলয়র্ নব্রটিশ োপ ইউনর্ে (TBtus) কমামর্ার লক্ষযমাত্রার নদমক এনগময় 
োমর্।  
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