
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা জলিাযু পবরির্ন র্ মমাকাম্বিলায সিুজ ভির্ প্রযুবি স্থাপম্বর্ 1,000 কমীম্বক 
প্রবেক্ষণ মেওযার ম াষণা বেম্বযম্বের্  

  
"কমী উন্নযর্ সম্বের্র্র্া সপ্তাহ" ম াষণায র্রু্র্ NYSERDA এিং বর্উ ইযকন  কমী উন্নযর্ 

উম্বেোগ পার্ন র্ারবেপ অন্তভুন ি  
  

েবি েক্ষর্া প্রবেক্ষণ মপ্রাগ্রাম বর্উ ইযকন  বসটিম্বর্ িহুপবরিার আিাবসক ভির্গুবলম্বক কািনর্মুি 
করম্বর্ সাহাযে করার জর্ে একটি কমীেল তর্বর করম্বি  

  
প্রম্বেষ্টাটি রাম্বের জাবর্-মর্রৃ্স্থার্ীয পবরচ্ছন্ন েবি এিং োকবরর এম্বজন্ডা এিং কািনর্-বর্রম্বপক্ষ 

অর্নর্ীবর্র পম্বর্র সমর্নম্বর্ বর্ম্ন আম্বযর বর্উ ইযকন িাসী এিং এর্ভাযরর্ম্বমন্টাল জাবিস 
কবমউবর্টিম্বক অগ্রাবিকার মেম্বি  

 
পরিষ্কাি জ্বালানী রিল্পে ক্রমবর্ধমান কাল্পেি সুল্প াল্পেি েনয রনউ ইয়কধ বাসীল্পেি প্রস্তুত কিাি েনয 
েভনধি অ্যানু্ড্র এম. কুওল্পমা আে উচ্চ েক্ষতাি রিটিং, ভভরিল্পলিন এবিং িীতাতপ রনয়ন্ত্রণ, এবিং 
ববেযুরতক তাপ পাম্প প্র ুরি সম্পল্পকধ  কযারিয়াি পাথওল্পয় প্ররিক্ষণ অ্িংিীোরিত্ব কমধসূচীি ভ াষণা 
কল্পিল্পেন। এই অ্িংিীোরিত্ব 1,000 এি ভবিী শ্ররমকল্পক প্ররিক্ষল্পণি লক্ষযমাত্রা কিল্পব এবিং িাল্পেি 
সবল্পচল্পয় অ্নগ্রসি েনল্পোষ্ঠীল্পক অ্গ্রারর্কাি ভেল্পব,  াি মল্পর্য িল্পয়ল্পে রনম্ন আল্পয়ি রনউ ইয়কধ বাসী 
এবিং  ািা নভায়িনল্পমিাল োরিস করমউরনটল্পত বাস কিল্পে,  া িাল্পেি অ্থধননরতক পুনরুদ্ধািল্পক 
সমথধন কিল্পব। আেল্পকি ভ াষণা "কমী উন্নয়ন সল্পচতনতা সপ্তাি" এি অ্িংি রিল্পসল্পব েভনধি 
কুওল্পমাি োরতল্পক সমথধন কল্পি এবিং ক্লাইল্পমট রলডািরিপ অ্যান্ড করমউরনট ভপ্রাল্পটকিন অ্যাক্ট 
(Climate Leadership and Community Protection Act) এ বরণধত কাবধন-রনিল্পপক্ষ অ্থধনীরতি 
েনয রনউ ইয়ল্পকধ ি অ্গ্রেরতল্পক সমথধন কল্পি।  
  
"পরিচ্ছন্ন জ্বালানী অ্থধনীরতি বৃরদ্ধ আিও উন্নত কল্পি েল্পে ভতালাি এবিং েলবায়ু পরিবতধ ন 
ভমাকাল্পবলায় রনউ ইয়ল্পকধ ি প্রল্পচষ্টাি একট গুরুত্বপূণধ উপাোন িল্পব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
রবরনল্পয়াে এবিং অ্িংিীোরিত্ব আমাল্পেি এই খাল্পতি ক্রমবর্ধমান চারিো পূিল্পণ েক্ষ শ্ররমল্পকি সিংখযা 
বাোল্পত সািা য কিল্পব, অ্নযরেল্পক উদ্ভাবনী পরিচ্ছন্ন জ্বালানী সমার্াল্পনি মার্যল্পম ভবনগুল্পলাল্পক আিও 
স্বাস্থ্যকি ও কা ধকি কিাি প্রল্পচষ্টায় অ্িংিগ্রিণ কল্পি অ্নগ্রসি সম্প্রোয়গুল্পলা সিাসরি উপকৃত িল্পব।"  
  



 

 

"আমাল্পেি িাল্পেযি ঐরতিারসক কমী উন্নয়ন উল্পেযাে িল্পচ্ছ সকল রনউ ইয়কধ বাসীল্পেি েনয 
কযারিয়াল্পিি সাফলয রনরিত কিা," মলফম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবর্ মহােুল িম্বলর্। "ভ ল্পিতু আমিা 
আল্পিা ভাল্পলাভাল্পব েল্পে তুলরে, চাকরি প্ররিক্ষণ এবিং কযারিয়াি ভেসল্পমল্পি এই রবরনল্পয়াে িাোি 
িাোি রনউ ইয়কধ বাসীল্পক পরিচ্ছন্ন িরি ভক্ষল্পত্র চাকরি কিল্পত সািা য কিল্পব  া রনউ ইয়ল্পকধ ি েনয 
একট পরিষ্কাি এবিং সবুে মিামািী-পিবতী ভরবষযৎ বতরি কিল্পব।"  
  
প্রাক-COVID োতীয় কমী প্রবৃরদ্ধ িাি প্রায় রিগুণ িাল্পি অ্রতক্রম কল্পি পরিচ্ছন্ন িরি রিে একট 
িরিিালী অ্থধননরতক চালক রিল্পসল্পব প্রমারণত িল্পয়ল্পে, এবিং স্থ্ানীয় অ্থধনীরতল্পক মিামািীি প্রভাব 
ভথল্পক রফল্পি আসল্পত সািা য কিাি েনয সিংরক্ষপ্ত এবিং েী ধল্পময়ােী অ্থধননরতক কমধকাণ্ড বতরিল্পত 
একট গুরুত্বপূণধ ভূরমকা পালন কিল্পব। রনউ ইয়কধ  অ্ঙ্গিাল্পেযি ভমাট জ্বালানী বযবিাল্পিি 37 িতািংি 
এবিং েীবাশ্ম জ্বালানী-রভরিক গ্রীনিাউস েযাস রনেধমল্পনি 32 িতািংি ভবল্পনি িীতাতপ রনয়ন্ত্রল্পণি 
েনয বযবহৃত িয়, তাই পরিেন্ন রিটিং এবিং কুরলিং প্র ুরিি বযাপক আকাল্পি বযবিাি ভিল্পটি 
েলবায়ু আইন এবিং 2050 সাল্পলি মল্পর্য েলবায়-ুরনিল্পপক্ষ অ্থধনীরতল্পত পরিণত িওয়াি লক্ষয পিূল্পণ 
অ্তযন্ত গুরুত্বপূণধ। িােয েলু্পে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী ভসবাি ক্রমবর্ধমান চারিো সল্পেও, অ্ল্পনক HVAC 
ইনিলাি, বয়লাি অ্পাল্পিটি এবিং অ্নযানয েক্ষ পরিচ্ছন্ন জ্বালানী বযবসায়ী কমীল্পেি আোমী েি 
বেল্পিি মল্পর্য অ্বসি রনল্পত িল্পব। এই সঙু্করচত িওয়া রবরডিং ভেড ওয়াকধ ল্পফাসধ, অ্ল্পনক HVAC 
ভকাম্পারন বতধ মান খারল ভপািগুরলল্পত কমী রনল্পয়াল্পেি ভক্ষল্পত্র ভ  সমসযাি মুল্পখামুরখ িল্পচ্ছ তাি সাল্পথ 
রমরলল্পয় HVAC এি কমীেল্পলি একট িূনযতাি সরৃষ্ট কল্পিল্পে  াি ফল্পল এই িনূয পেগুরল পিূল্পণ েক্ষ 
এবিং ভমর্াবী ঠিকাোিল্পেি পিবতী প্রেল্পেি প্ররিক্ষল্পণি প্রল্পয়ােন ভবল্পে চল্পলল্পে।  
  
 কমী প্ররিক্ষল্পণি েনয আেল্পকি 8.5 রমরলয়ন মারকধ ন ডলাি রবরনল্পয়াল্পেি ভ াষণা িাইল্পরাল্পলািকাবধন 
কমাল্পত েভনধি কুওল্পমাি েলবায়ু সপ্তাল্পিি কমধকাণ্ডল্পক সমথধন কল্পি,  া ভিরিোল্পি বযবহৃত একট 
িরিিালী রগ্রনিাউস েযাস, নতুন রনয়ল্পমি অ্িংি রিল্পসল্পব, 3 রমরলয়ন মারকধ ন ডলাল্পিি পিবতী 
প্রেল্পেি HAVC ইল্পনাল্পভিন চযাল্পলল্পেি সাল্পথ  া পরিল্পবি ন্ধব এবিং এইচএফরস মুি ভিরিোল্পিন্ত 
বতরি কিল্পব।  
  
বর্উ ইযকন  মির্ গম্বিষণা ও উন্নযর্ করৃ্ন পক্ষ (New York State Research and Development 
Authority, NYSERDA) এর ভারপ্রাপ্ত মপ্রবসম্বেন্ট এিং প্রিার্ বর্িনাহী কমনকর্ন া মোম্বরর্ এম. 
হোবরস িম্বলর্, "ভরবষযল্পতি কমী বতরিল্পি এই রবরনল্পয়াে প্ররিক্ষণ সিবিািকািীল্পেি িরি েক্ষতা 
ভক্ষল্পত্র কমীল্পেি আকষধণ এবিং প্ররিরক্ষত কিল্পত সিায়তা কিল্পব এবিং তাল্পেি ভপিা এবিং বাস্তব 
কাল্পেি অ্রভজ্ঞতাি সাল্পথ সিং ুি কিল্পব  াি ফল্পল িরি েক্ষতা ভপিায় ভাল ভবতল্পনি চাকরি লাভ 
সম্ভব িল্পব। ভ ল্পিতু NYSERDA েভনধি কুওল্পমাি ভেল্পিি ভনতৃস্থ্ানীয় েলবায়ু এবিং জ্বালানী 
লক্ষযমাত্রাি েনয কাে কল্পি  াল্পচ্ছ, আমিা CUNY-এি সাল্পথ এই র্িল্পনি অ্িংিীোরিল্পত্বি গুরুত্ব 
উপলরি কিরে,  া একরবিংি িতাব্দীি কমীল্পেি সবেু অ্থধনীরতল্পত ক্রমবর্ধমান কমধেীবল্পনি েনয 
েক্ষতা বাোল্পত সািা য কিল্পব।"  
  
েভনধি কুওল্পমাি ঐরতিারসক কমী উন্নয়ন উল্পেযাল্পেি অ্িংি রিল্পসল্পব NYSERDA িািা পরিচারলত, 
কযারিয়াি ভেরনিং পাটধ নািরিপ ভপ্রাগ্রাম প্ররিক্ষণ প্রোনকািী খুুঁেল্পে  ািা িাল্পত-কলল্পম, এরি-স্তল্পিি 



 

 

প্র ুরিেত প্ররিক্ষণ ভপ্রাগ্রাম সিবিাি কিল্পত চায়  া উচ্চ রবেযালল্পয়ি রিক্ষাথী, সু্কল তযাে কিা 
েবুক এবিং ভবকাি বা স্বে কল্পমধি পণূধ বয়স্কল্পেি মল্পর্য HVAC টযাল্পলি পুল আকষধণ এবিং উন্নয়ন 
কিল্পব  াল্পত HVAC বযবসাি কমী প্রল্পয়ােনীয়তা পিূল্পণ সািা য িয়। এই সুল্প ােট এমন প্ররতষ্ঠাল্পনি 
উল্পেল্পিয কিা িয়  ািা িয় উচ্চ েক্ষতাি HVAC প্ররিক্ষণ ভকাসধওয়াকধ  প্রোন কল্পি  া সিাসরি 
চাকুিী রনল্পয়াল্পে রূপান্তরিত িয় অ্থবা আল্পিা উন্নত প্র ুরিেত প্ররিক্ষণ, সাটধ রফল্পকট বা রডগ্রী প্রোন 
কল্পি; রবেযমান প্ররিক্ষণ কমধসূচী প্রোন কল্পি এবিং  ািা তাপ পাম্প প্র ুরিল্পত সম্প্রসারিত কল্পি এবিং 
অ্গ্রারর্কািপ্রাপ্ত েনসিংখযাি উপি মল্পনাল্প াে প্রোন কল্পি; এবিং ভ  বযবসা সমিূ চাকরি ভক্ষল্পত্র 
ভেরনিং, ইিানধরিপ এবিং রিক্ষানরবি পে প্রোন কিল্পব তাল্পেি সাল্পথ অ্িংিীোরিত্ব প্ররতষ্ঠা কিল্পত 
প্ররতশ্রুরতবদ্ধ।  
  
এই প্ররতল্প ারেতামূলক আল্পবেল্পনি অ্র্ীল্পন, NYSERDA রনবধারচত প্ররিক্ষণ প্রোনকািীল্পেি 550,000 
মারকধ ন ডলাি প ধন্ত পিুস্কাি প্রোন কিল্পব। সল্পবধাচ্চ তিরবল্পলি পরিমাণ চাওয়া সিবিািকািীল্পেি 
কমপল্পক্ষ 50-60 েন রিক্ষাথীল্পক প্ররিক্ষণ রেল্পত িল্পব  াল্পেি কমপল্পক্ষ 80 িতািংিল্পক 
চাকরি,ইিানধরিপ বা রিক্ষানরবি পে রেল্পত িল্পব। উপিন্তু, প্রস্তাবকািীল্পেি তাল্পেি ভপ্রাগ্রাল্পম 
প্ররিক্ষণাথীল্পেি অ্ন্তত 50 িতািংি একট অ্গ্রারর্কাি েনসিংখযা ভথল্পক থাকল্পত িল্পব: ভভল্পটিান, 
ভনটভ আল্পমরিকান, প্ররতবন্ধী বযরি, রনম্ন আল্পয়ি বযরি, বাস্তুচুযত রবেযুৎ ভকল্পেি কমী, পূল্পবধ 
কািাবন্দী, এবিং এনভায়িনল্পমিাল োরিস এবিং অ্নগ্রসি সম্প্রোল্পয় বসবাসিত রনউ ইয়কধ বাসীিা 
এি মল্পর্য অ্ন্তভুধ ি। েভনধল্পিি অ্রফস অ্ফ ওয়াকধ ল্পফাসধ ভডল্পভলপল্পমি এবিং কমী উন্নয়ন উল্পেযাল্পেি 
পাটধ নাি এল্পেরি, SUNY, CUNY, NYS DOL, এবিং ESD এি সমন্বল্পয় পুিস্কাি প্রোন কিা িল্পব।  
  
এোোও আে ভ াষণা কিা িল্পয়ল্পে ভ  NYSERDA রসট কল্পলে অ্ফ রনউ ইয়কধ  (City College 
of New York, CCNY) ওল্পয়ি িািল্পলম গ্রুপ অ্যারসিযাি, ইনকল্পপধাল্পিল্পটল্পডি (West Harlem 
Group Assistance, Inc, WHGA) েনয একট স্থ্ায়ী িরি েক্ষতা কমী উন্নয়ন প্ররিক্ষণ কমধসূচী 
বাস্তবায়ল্পনি েনয একট চুরি কল্পিল্পে। এই ভপ্রাগ্রাল্পমি অ্র্ীল্পন, CCNY িরি েক্ষতা প্র ুরি, রিল্পয়ল 
টাইম ডায়ােনরিক এবিং বযবিাি রবল্পেষণ, এবিং রনউ ইয়কধ  রসট েলু্পে WHGA এি ভবল্পন 
বযবহৃত সকল  ারন্ত্রক ও প্রল্পকৌিল বযবস্থ্াি েনয 10 েন েী ধল্পময়ােী প্ররিক্ষণ রবল্পিষল্পজ্ঞি প্ররিক্ষল্পণ 
সািা য কিল্পব। একবাি পলু্পিাপুরি চালু িল্পল, CCNY-এি নতুন ভপ্রাগ্রাম 250 েন WHGA কমী, 
অ্িংিীোি এবিং ভাোল্পটল্পেি েনয িরি েক্ষতা প্ররিক্ষণ প্রোন কিল্পব বল্পল আিা কিা িল্পচ্ছ। এই 
প্ররিক্ষল্পণি ফল্পল WHGA এি ভপাটধ ল্পফারলওল্পত 70টিও ভবরি বহুপরিবাি ভবন বারষধক জ্বালানী 
খিল্পচি 15 িতািংি প ধন্ত সঞ্চয় কল্পি উপকৃত িল্পব বল্পল আিা কিা িল্পচ্ছ।  
  
বসটি কম্বলজ অফ বর্উ ইযম্বকন র মপ্রবসম্বেন্ট েঃ বভর্ম্বসন্ট িুম্বরৌ িম্বলর্, "রসট কল্পলে অ্ফ রনউ 
ইয়কধ  NYSERDA-এি সাল্পথ কাে কিল্পত ভপল্পি উল্পিরেত। আমিা NYSERDA এি সাল্পথ পািাপারি 
কাে কিাি সুল্প াে ভপল্পয় ভিামারঞ্চত িল্পয়রে এমন এক কমী েল্পে তুলল্পত  া েভনধি কুওল্পমাি 
েলবায়ু এবিং পরিচ্ছন্ন জ্বালানী এল্পেন্ডাল্পক সমথধন কিল্পত পাল্পি। এট একট মিান েযাটফমধ  া 
ভথল্পক অ্িংিীোরিল্পত্বি একট নতুন  েু শুরু কিা  ায়।"  
  



 

 

NYSERDA তাি রবরডিং অ্পাল্পিিন এবিং ভমইনল্পটল্পনি ওয়াকধ ল্পফাসধ ভডল্পভলপল্পমি ভেরনিং ভপ্রাগ্রাল্পমি 
মার্যল্পম এই CUNY প্রল্পচষ্টাি েনয 230,000 মারকধ ন ডলাি প্রোন কিল্পে,  া েভনধল্পিি রমরলয়ন 
ওয়াকধ ল্পফাসধ ভডল্পভলপল্পমি ইরনরিল্পয়টল্পভি মার্যল্পম অ্থধায়ন কিা িয় এবিং রনউ ইয়কধ  িােয আঞ্চরলক 
অ্থধননরতক উন্নয়ন কাউরিল্পলি সাল্পথ সমন্বয় সার্ন কিা িয়। এই ভপ্রাগ্রাম রনল্পয়ােকতধ া এবিং রবরডিং 
মারলকল্পেি প্ররিক্ষণ প্রকে েল্পে তুলল্পত সািা য কল্পি  া রিক্ষামূলক ভকৌিল, অ্ন-সাইট প্ররিক্ষণ 
কাঠাল্পমা বতরি কল্পি, এবিং রবরডিং অ্পাল্পিিন এবিং িক্ষণাল্পবক্ষণ কমীল্পেি েক্ষতা অ্গ্রসি কিল্পত এবিং 
প্রচরলত ভশ্রণীকক্ষ প্ররিক্ষল্পণি বাইল্পি নতুন কমীল্পেি প্রস্তুত কিল্পত প্রল্পয়ােনীয় সিোম বতরি কিল্পত 
সািা য কল্পি। CUNY ভপ্রাগ্রাল্পমি মার্যল্পম প্ররিরক্ষত কমীিা স্থ্ায়ী িরি রবল্পিষজ্ঞ চাকুিীল্পত চল্পল 
 াল্পবন অ্থবা স্থ্াপতয ও প্রল্পকৌিল ফামধ, বুটক এনারেধ  সারভধ ল্পসস কনসালল্পটরি ফামধ, অ্থবা রনউ 
ইয়কধ  রসট রডপাটধ ল্পমি অ্ফ রসটওয়াইড অ্যাডরমরনল্পেটভ সারভধ ল্পসস / রডরভিন অ্ফ এনারেধ  
মযাল্পনেল্পমি-এি সাল্পথ কাে কিল্পত পািল্পবন বল্পল আিা কিা িল্পচ্ছ।  
  
উপিন্তু, NYSERDA এবিং 32 রবল্পে ভেরনিং ফান্ড ভবি রকেু চলমান উল্পেযাে রনল্পয় কাে কিল্পে  া 
তাল্পেি িত িত সেসযল্পক রবরডিং এবিং অ্পাল্পিিন সম্পল্পকধ  সল্পবধািম অ্নুিীলন প্ররিক্ষণ রেল্পয়ল্পে এবিং 
রসট কল্পলল্পেি মত, 32 রবল্পে এি প্ররিক্ষণ বহুপরিবাি ভবন, িরি েক্ষতা বৃরদ্ধ, এবিং এই 
গুরুত্বপূণধ িাউরেিং িল্পকি স্বাচ্ছন্দয উন্নত কিাি উপি মল্পনাল্প াে প্রোন কল্পিল্পে। আে প ধন্ত, 
NYSERDA এি কমী উন্নয়ন কমধসচূী নতুন প্ররিক্ষণ ক্ষমতা রনমধাল্পণি েনয রডোইন কিা 24ট 
প্রকেল্পক সমথধন কল্পিল্পে, এবিং এি মার্যল্পম 7,000 এি ও ভবরি নতুন এবিং রবেযমান কমীল্পক 
প্ররিক্ষণ ভেয়া িল্পব,  া ববেযুরতকিণ এবিং জ্বালানী েক্ষতাল্পক অ্গ্রারর্কাি ভেল্পব।  
  
বর্উ ইযকন  রাম্বজের মেম্বের-মর্রৃ্ত্বস্থার্ীয জলিাযু পবরকল্পর্া  
েভনধি কুওল্পমাি োরতি-ভনতৃস্থ্ানীয় েলবায়ু এল্পেন্ডাট োরতি সব ভচল্পয় আক্রমণাত্মক েলবায় ু
এবিং পরিচ্ছন্ন িরিি উল্পেযাে,  া সরুবনযস্ত এবিং সঠিকভাল্পব পরিচ্ছন্ন িরিল্পত পরিবতধ ল্পনি আহ্বান 
োনায়  া কমধসিংস্থ্ান সৃরষ্ট কল্পি এবিং একট সবুে অ্থধনীরতি লালন-পালন অ্বযািত িাল্পখ, 
COVID-19 মিামািী ভথল্পক রনউ ইয়কধ  ভিল্পটি আল্পিােয লাভ কিাি পািাপারি। েলবায়ু ভনতৃত্ব ও 
সম্প্রোয় সুিক্ষা আইল্পনি মার্যল্পম আইল্পন অ্ন্তভুধ ি, রনউ ইয়কধ  2040 সাল্পলি মল্পর্য িূনয-রনেধমন 
রবেযুৎ খাল্পত তাি বার্যতামূলক লক্ষয অ্েধ ল্পনি পল্পথ, 2030 সাল্পলি মল্পর্য 70 িতািংি 
পুননধবীকিণল্প ােয িরি উৎপােনসি এবিং অ্থধনীরতল্পত রবসৃ্তত কাবধন রনিল্পপক্ষতা অ্েধ ল্পনি পল্পথ। এট 
পরিচ্ছন্ন িরি খাল্পত রনউ ইয়ল্পকধ ি অ্ভূতপূবধ উন্নয়নসি ভিট েলু্পে 67 ট বৃিৎ পরিসল্পিি 
নবায়নল্প ােয প্রকল্পে 3.9 রবরলয়ন মারকধ ন ডলাল্পিি রবরনল্পয়াল্পেি উপি েল্পে তুলল্পে, রনউ ইয়ল্পকধ ি 
পরিচ্ছন্ন িরি খাল্পত সষৃ্ট 150,000 এি ভবরি কমধসিংস্থ্ান,  া 2035 সাল্পলি মল্পর্য অ্ফল্পিাি বায়ু 
ভথল্পক প্রায় 9,000 ভমোওয়াট উৎপােল্পনি প্ররতশ্রুরত এবিং বণ্টনল্প ােয ভসৌি খাল্পত 2011 সাল ভথল্পক 
িতকিা 1,800 িতািংি প্রবৃরদ্ধি রভরিি উপি প্ররতরষ্ঠত।  
  
েভনধি কুওল্পমাি ভনতৃল্পত্ব, রনউ ইয়কধ  এই অ্গ্রেরত েল্পে তুলল্পব এবিং 2050 সাল্পলি মল্পর্য 1990 
সাল্পলি তুলনায় গ্রীনিাউস েযাল্পসি রনেধমন 85 িতািংি হ্রাস কিল্পব এবিং রনরিত কিল্পব ভ  পরিচ্ছন্ন 
িরি রবরনল্পয়াল্পেি 40 িতািংল্পিি লক্ষয রনল্পয় কমপল্পক্ষ 35 িতািংি সরুবর্াবরঞ্চত করমউরনটল্পক সরুবর্া 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Workforce-Development/Building-Operations-and-Maintenance-Program#:~:text=NYSERDA's%20Building%20Operations%20and%20Maintenance,and%20maintenance%20workers%20and%20prepare


 

 

প্রোন কিল্পব এবিং 2025 সাল্পলি মল্পর্য িরি খিচ 185 TBtus কমাল্পনাি লক্ষযমাত্রাি রেল্পক এরেল্পয় 
 াল্পব।  
  
NYSERDA সম্পম্বকন  
রনউ ইয়কধ ািল্পেি িরিি েক্ষতা বৃরদ্ধ কিল্পত, অ্থধ সাশ্রয় কিল্পত, পুননধবীকিণল্প ােয িরি বযবিাি 
কিল্পত এবিং েীবাশ্ম জ্বালারনি উপি রনভধ িতা হ্রাস কিল্পত সিায়তাি উল্পেল্পিয NYSERDA, একট 
েনস্বাথধ রনেম, তথয এবিং রবল্পেষণ, উদ্ভাবনী ভপ্রাগ্রাম, প্র ুরিেত েক্ষতা এবিং তিরবল সিবিাি 
কল্পি। NYSERDA ভপিাোিিা পরিল্পবি িক্ষায় এবিং পরিষ্কাি-িরি কাে বতরিল্পত কাে কল্পি। 
NYSERDA উদ্ভাবনী িরি সমার্ানল্পক এরেল্পয় রনল্পত অ্িংিীোরিত্ব বতরি কিল্পে 1975 সাল ভথল্পক। 
NYSERDA-এি ভপ্রাগ্রাম এবিং তিরবল্পলি সুল্প ােসমূি সম্পল্পকধ  আিও োনাি েনয, nyserda.ny.gov  
রভরেট করুন এবিং আমাল্পেি টুইটাি, এ অ্নুসিণ করুন।  
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আনসাবস্ক্রাইব করুন 
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