
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/12/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন  বিদ্েুবিক গাবি দ্রুি চাব ন্ িং স্টেের্গুবল সম্প্রসারম্বের ্র্ে 
ভক্সওয়াম্বগর্ স্টসম্বেলম্বমন্ট িহবিম্বল 11 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার স্ট াষো কম্বরর্  

  
র্িুর্ স্টপ্রাগ্রাম বিদ্েুবিক যার্িাহর্ গ্রহম্বের সুবিধাম্বথন এিিং অর্গ্রসর সম্প্রদ্াম্বয়র অোম্বক্সস উন্নি 

করম্বি আপম্বেে ইর্েম্বলের্ িৃবি করম্বি  
  

পবরচ্ছন্ন পবরিহম্বর্র িবধনি িেিহার গভর্নর কুওম্বমার ্াবির স্টর্িৃস্থার্ীয় ্লিায়ু স্টর্িৃত্ব এিিং 
কবমউবর্টি সুরক্ষা আইর্ম্বক সমথনর্ কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বৈদ্যুতিক যার্ৈাহর্ গ্রহমের সমর্নমর্ দ্রুি চাতজন িং স্টেশমর্র 
স্টর্টওয়াকন  তর্মনামের জর্য 11 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার প্রাপ্যিার কর্া স্ট াষো কমরমের্। ডাইমরক্ট 
কামরন্ট ফাে চাজন ার স্টপ্রাগ্রাম (Direct Current Fast Charger program) তর্উ ইয়কন  স্টেট এর্াতজন  
তরসাচন  অ্যান্ড স্টডমভিপ্মমন্ট অ্র্তরটি (New York State Energy Research and Development 
Authority, NYSERDA) দ্বারা প্তরচাতিি হমৈ স্টযখামর্ দ্রুি চাতজন িং স্টেশমর্ অ্যামেস সীতমি এৈিং 
অ্র্গ্রসর সম্প্রদ্াময়র মমযয চাতজন িং অ্ৈকাঠামমা উন্নি করামক অ্গ্রাতযকার স্টদ্মৈ। প্তরচ্ছন্ন প্তরৈহমর্র 
ৈতযনি ৈযৈহার জাতির স্টর্িৃস্থার্ীয় জিৈায়ু স্টর্িৃত্ব ও কতমউতর্টি সুরক্ষা আইমর্র অ্যীমর্ 2050 
সামির মমযয গ্রীর্হাউস গযাস তর্গনমর্ 85 শিািংশ হ্রামসর িমক্ষয গভর্নর কুওমমার িক্ষযমক সমর্নর্ 
কমরর্।  
  
"তর্উ ইয়কন  গ্রীর্হাউস তর্গনমর্ কমামর্ার জর্য অ্তৈরি একটি জািীয় মমডি তহমসমৈ কাজ কমর 
যামচ্ছ। আমামদ্র প্রমচষ্টার অ্িংশ তহমসমৈ, আমামদ্র অ্ৈশযই তর্তিি করমি হমৈ স্টয সকি তর্উ 
ইয়কন ৈাসী, িারা স্টযখামর্ই র্াকুক র্া স্টকর্ ৈা িামদ্র অ্র্ননর্তিক অ্ৈস্থা যাই স্টহাক র্া স্টকর্, 
বৈদ্যুতিক যার্ৈাহর্ ৈযৈহামরর জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্ৈকাঠামমামি অ্যামেস আমে," গভর্নর অোনু্ড্র এম. 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই তৈতর্ময়াগ আমরা স্টভাক্তামদ্র প্তরচ্ছন্ন, বৈদ্যুতিক প্তরৈহর্ তৈকল্প স্টৈমে স্টর্ওয়ার 
জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্ৈকাঠামমা তর্মনাে করমৈ, অ্র্যতদ্মক বৈদ্যুতিক যার্ৈাহর্মক সকি তর্উ 
ইয়কন ৈাসীমদ্র জর্য একটি অ্যামেসমযাগয তৈকল্প তহমসমৈ গমে িুিমৈ।"  
  
"আমরা প্তরষ্কার, প্ুর্র্নৈীকরেমযাগয শতক্ত দ্বারা চাতিি তর্উ ইয়মকন র ভতৈষযৎ প্ুর্রায় কল্পর্া করা 
চাতিময় যাতচ্ছ," স্টলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। "ভেওয়ামগমর্র সামর্ এই সমম ািা 
আমামদ্র স্টেট জমুে বৈদ্যুতিক গাতে দ্রুি চাতজন িং স্টেশর্গুতিমক আমরা সম্প্রসারমের সুমযাগ কমর 
স্টদ্মৈ। এটি কাৈনর্ তর্গনমর্ কমামি এৈিং জ্বািাতর্ ৈযয়গুতিমি উমেখমযাগয সঞ্চয়সাযয অ্জন র্ করমি 



 

 

আমামদ্র প্রতিশ্রুতিৈদ্ধিামক এতগময় তর্মি সহায়িা কমর। আমরা তর্উ ইয়কন ৈাসীমদ্র বৈদ্যুতিক 
যার্ৈাহর্ তকর্মি উৎসাতহি কতর স্টযমহিু আমরা স্টেট জমুে আমরা চাতজন িং স্টেশর্ স্থাপ্র্ কতর। 
আমরা এটি তর্তিি করমি প্রতিশ্রুতিৈদ্ধ স্টয তর্উ ইয়কন  স্টেট স্টযর্ এখর্ এৈিং ভতৈষযমি আমরা 
ভামিা, প্তরষ্কার এৈিং সৈজু প্ুর্তর্নমনামে স্টর্িৃত্ব অ্ৈযাহি স্টরমখমে।"  
  
স্টফডামরি ভেওয়ামগর্ স্টসমটিমমন্ট িহতৈমির 127.7 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার ৈরামের অ্িংশ তহমসমৈ, 
এই উমদ্যাগ জিুাই মামস গভর্নর কুওমমার ঐতিহাতসক "স্টমক স্টরতড (Make Ready)" স্ট াষোর 
উপ্র গমে উমঠমে, যার মমযয তর্উ ইয়মকন র প্তরচ্ছন্ন গতিশীিিা ত্বরাতিি করার জর্য প্রযার্ 
প্তরচ্ছন্ন প্তরৈহর্ উমদ্যামগর একটি সুযট অ্ন্তভুন ক্ত তেি। এটি স্টেমটর ৈযাপ্ক প্তরচ্ছন্ন প্তরৈহর্ 
স্টকৌশমির অ্িংশ তহমসমৈ আপ্মেট আঞ্চতিক অ্র্ননর্তিক উন্নয়র্ কাউতিিসহ (Regional Economic 
Development Councils, REDC) এ স্টভাক্তামদ্র জর্য সহমজ অ্যামেসমযাগয এৈিং দ্শৃযমার্ চাতজন িং 
স্টেশমর্র একটি শতক্তশািী স্টর্টওয়াকন  গমে স্টিািার প্রময়াজর্ীয়িাও সমাযার্ করমৈ।  
  
ডাইমরক্ট কামরন্ট ফাে চাজন ার স্টপ্রাগ্রাম বৈদ্যুতিক যার্ৈাহমর্র জর্য সৈনজর্ীর্ভামৈ উপ্িভয চাতজন িং 
স্টেশর্ তর্মনামের জর্য খরমচর 80 শিািংশ প্যনন্ত প্রদ্ার্ করমৈ। দ্টুি প্রার্তমক রাউমন্ডর মাযযমম 
তর্তদ্নষ্ট REDC অ্ঞ্চমি িহতৈি উপ্িভয করা হমৈ, যার মাযযমম চাতজন িং স্টেশর্ স্টডমভিপ্ারমদ্র প্রতি 
সাইমট অ্ন্তি চারটি DCFC স্টেশর্ ইর্েি করার জর্য তর্ৈনাচর্ করা হমৈ, চার ৈা িমিাতযক 
সাইট অ্ৈস্থামর্। প্রতিটি রাউমন্ডর অ্যীমর্ প্রতিটি স্টযাগয REDC অ্ঞ্চমির জর্য প্রতি স্টডমভিপ্ামরর 
জর্য একটি কমর প্রস্তাৈ প্রদ্ার্ করা হমৈ এৈিং যতদ্ এই দ্ইু রাউন্ড সম্পন্ন হওয়ার প্র িহতৈি 
অ্ৈতশষ্ট র্ামক, িাহমি স্টপ্রাগ্রামটি িৃিীয় রাউমন্ড অ্ৈযাহি র্াকমৈ।  
  
এই কমনসূতচমি কমপ্মক্ষ 25 শিািংশ স্টেশর্মক জিৈায়ু স্টর্িৃত্ব এৈিং কতমউতর্টি স্টপ্রামটকশর্ অ্যাক্ট 
(Community Protection Act ) এর সমর্নমর্ একটি অ্র্গ্রসর সম্প্রদ্াময়র আযা মাইমির মমযয 
অ্ৈতস্থি হমি হমৈ, যার িক্ষয হমচ্ছ প্তরচ্ছন্ন জ্বািার্ী এৈিং স্টটকসই অ্ৈকাঠামমামি অ্যামেস ৈাোমর্া। 
এোোও, গ্রামীে অ্ঞ্চমি চাতজন িং স্টেশর্ ইর্েি করা স্টডমভিপ্াররা এই স্টপ্রাগ্রামমর আওিায় দ্টুি 
প্ৃর্ক সাইট অ্ন্তভুন ক্ত প্রস্তাৈ জমা স্টদ্ওয়ার জর্য উপ্যুক্ত হমি প্ামর, যা প্রতিটি সাইমট দ্টুি 
যার্ৈাহমর্র জর্য এক সামর্ চাতজন িং সমর্নর্ করমৈ।  
  
আমৈদ্র্কারীমদ্র 2 EV ইতভ চাতজন িং স্টেশর্ এৈিং DCFC চাজন ামরর সামর্ শতক্ত সঞ্চয় এৈিং স্টসৌর 
তৈদ্যুৎ সিংস্থার্ তৈিরে করমি উৎসাতহি করা হয়। যতদ্ও প্রময়াজর্ স্টর্ই, এই উপ্াদ্ার্গুতির সামর্ 
প্রস্তাৈর্াগুতি প্যনামিাচর্া কতমটির অ্তিতরক্ত প্ময়ন্ট সিংগ্রহ করমৈ। স্টিমভি 2 চাতজন িং স্টেশমর্র জর্য 
িহতৈি চাজন  NY (Charge NY) স্টপ্রাগ্রামমর মাযযমম প্াওয়া যায় যখর্ NYSERDA-এর এর্াতজন  
সঞ্চয় এৈিং স্টসৌর কমনসূতচর মাযযমম তৈিরেকৃি জ্বািাতর্ সম্পমদ্র জর্য িহতৈি প্াওয়া যায়।  
  
প্রর্ম দ্ফার জর্য আমৈদ্র্ 18 স্টফব্রুয়াতর 2021 এর মমযয গ্রহে করা হমচ্ছ। প্রর্ম দ্ফায় তর্ম্নতিতখি 
আঞ্চতিক অ্র্ননর্তিক উন্নয়র্ কাউতিি অ্ঞ্চমির উপ্র মমর্ামযাগ প্রদ্ার্ করা হময়মে: স্টসন্ট্রাি তর্উ 
ইয়কন , র্র্ন কাতন্ট্র, তফঙ্গার স্টিক এৈিং ওময়োর্ন তর্উ ইয়কন । তদ্বিীয় দ্ফার িহতৈি 2021 সামির 
জিুাই মামস শুরু হমৈ এৈিং এর মমযয স্টযাগয রাউন্ড 1 REDC এৈিং স্টমাহক ভযাতি এৈিং সাউদ্ার্ন 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=13746e0e-4cef576c-1376973b-000babd9069e-264418d1891a53fa&q=1&e=ff40da43-5115-4124-b749-f788b7a53cf7&u=https://artsnys.org/new-york-state-regional-economic-development-initiative/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=13746e0e-4cef576c-1376973b-000babd9069e-264418d1891a53fa&q=1&e=ff40da43-5115-4124-b749-f788b7a53cf7&u=https://artsnys.org/new-york-state-regional-economic-development-initiative/
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/ChargeNY/Charge-Electric/Charging-Station-Programs/Charge-Ready-NY
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt00000138SPV


 

 

টায়ার অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। যতদ্ প্রময়াজর্ হয়, িৃিীয় রাউন্ডটি প্রর্ম দ্ইু রাউমন্ড অ্ন্তভুন ক্ত সকি 
অ্ঞ্চিমক ত মর রাখমৈ ৈমি আশা করা হমচ্ছ।  
  
প্তরৈহর্ খাি ৈিন মামর্ তর্উ ইয়মকন  গ্রীর্হাউস গযাস তর্গনমমর্র সৈমচময় ৈৃহত্তম উৎস, যা স্টেমটর 
স্টমাট তর্গনমমর্র আর্ুমাতর্ক 36 শিািংশ প্রতিতর্তযত্ব কমর। আজমকর স্ট াষো তর্উ ইয়কন  স্টেমটর 1 
তৈতিয়র্ মাতকন র্ ডিার তৈতর্ময়ামগর উপ্র গমে উমঠমে যা তর্উ ইয়মকন র প্তরৈহর্ খামি তৈদ্যুিাতয়ি 
করার জর্য, যা গভর্নর কুওমমার জিৈায়ু এৈিং প্তরচ্ছন্ন জ্বািাতর্ প্তরকল্পর্ার জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপ্ূেন। 
বৈদ্যুতিক যার্ৈাহর্গুতিমি অ্যামেস ও প্রাপ্যিা ৈতৃদ্ধ এৈিং প্রময়াজর্ীয় অ্ৈকাঠামমা স্টেতিিং প্তরচ্ছন্ন 
ৈায় ুও স্বাস্থযকর সম্প্রদ্ায়গুতি বিতর করমি কাৈনর্ তর্িঃসরে হ্রাস কমর স্বল্প-আময়র ৈা সতুৈযাৈতঞ্চি 
অ্ঞ্চমির স্টিাকমদ্রসহ সকি তর্উ ইয়কন ৈাসীমদ্র উপ্কার কমর। ইতভ স্টমক স্টরতড (EV Make 
Ready), ইভিভ NY (EVolve NY) এৈিং চাজন  NY সহ তৈতভন্ন উমদ্যামগর অ্যীমর্, স্টেট দ্রুি 
2021 সামির স্টশষর্াগাদ্ তর্উ ইয়কন  জমুে অ্ন্তি 10,000 চাতজন িং স্টপ্ামটন র সিংখযা ৈৃতদ্ধ করমে। 
29,000 এর ও স্টৈতশ ড্রাইভ তির্ তরমৈট স্টেমটর ৈাতসন্দামদ্র বৈদ্যুতিক গাতে তকর্মি সাহাযয 
কমরমে যা 2010 সাি স্টর্মক স্টেটৈযাপ্ী 65,000 এর ও স্টৈতশ তৈতি হময়মে।  
  
ভেওয়ামগমর্র সামর্ স্টফডামরি ৈমন্দাৈমস্তর মাযযমম সুরতক্ষি িহতৈিগুতি তির্ ট্রািমপ্ামটন শর্ NY 
(Clean Transportation NY) প্তরকল্পর্ার আওিায় স্টকৌশিগিভামৈ তর্উ ইয়কন  স্টেমট তৈতর্ময়াগ 
করা হয়। স্টেট সিংস্থার সহমযাতগিায় প্তরচাতিি এই প্তরকল্পর্া ভেওয়ামগর্ ৈসতি সম্পদ্মক তর্মদ্নশ 
স্টদ্য় যা প্তরচ্ছন্ন এর্াতজন  এৈিং জিৈায়ু প্তরৈিন মর্র উপ্র তর্উ ইয়মকন র জািীয় স্টর্িৃমত্বর উপ্র গমে 
ওমঠ। স্টেমটর স্টকৌশিগি স্টিভামরজকৃি স্টসমটিমমন্ট তৈতর্ময়াগ ফান্ড তর্উ ইয়মকন র সেকপ্মর্ অ্ন্তি 
300 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিামরর প্তরচ্ছন্ন যার্ৈাহর্ ও অ্ৈকাঠামমা স্থাপ্র্ করমৈ ৈমি প্রিযাশা করা 
হয়।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের পবরম্বিে সিংরক্ষে বিভাম্বগর কবমের্ার স্টিবসল স্টসম্বগাস িম্বলর্, "EV 
অ্ৈকাঠামমা সম্প্রসারমে তর্উ ইয়মকন র ভেওয়ামগর্ স্টসমটিমমন্ট িহতৈমির ৈযৈহার প্তরৈহর্ খাি 
স্টর্মক জিৈায়ুর প্রভাৈ কমামি গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীকারমক এতগময় তর্ময় যামচ্ছ। আজমকর এই 
স্ট াষোটি প্তরমৈশ দ্ষূে দ্বারা অ্তিমাত্রায় চাপ্যুক্ত সম্প্রদ্াময়র EV অ্ৈকাঠামমামি অ্যামেসও উন্নি 
করমৈ।"  
  
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত স্টপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া স্টডাবরর্ এম.হোবরস 
িম্বলর্ "আমামদ্র কাৈনর্ ফুটতপ্রন্ট হ্রাস করা অ্ৈশযই আমামদ্র অ্র্নর্ীতির সমস্ত স্টক্ষত্র জমুে একটি 
স্টেটৈযাপ্ী প্রমচষ্টা হওয়া উতচি এৈিং প্তরষ্কার প্তরৈহমের অ্যামেসমক অ্গ্রাতযকার স্টদ্ওয়া গভর্নর 
কুওমমার জিৈায়ু স্টর্িৃমত্বর মূি স্টফাকাস। অ্র্গ্রসর সম্প্রদ্ায়সহ এই সৈ এিাকায় চাতজন িং স্টেশমর্র 
সিংখযা ৈাোমর্ার মাযযমম, এই স্টপ্রাগ্রামগুমিা আমামদ্র কাৈনর্ হ্রামসর িক্ষযমাত্রা অ্জন মর্ সাহাযয করমৈ 
এৈিং EV চািকমদ্র চাতজন িং সাতভন মস তর্ভন রমযাগয অ্যামেস রময়মে তকর্া িা তর্তিি কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  বিদ্েুৎ কিৃন পম্বক্ষর স্টপ্রবসম্বডন্ট এিিং বর্িনাহী প্রধার্ কমনকিন া বগল বস. কুইবর্ওর্স 
িম্বলম্বের্, "এই র্িুর্ িহতৈমির সুমযামগর মাযযমম, স্টেমটর অ্র্গ্রসর এিাকায় আমরা প্াৈতিক 



 

 

ডাইমরক্ট কামরন্ট ফাে চাজন ার তর্মনাে করা স্টযমি প্ামর স্টযখামর্ আজমকর তদ্র্ সীতমি ৈা EV ফাে 
চাজন ামর অ্যামেস স্টর্ই। NYPA-এর ইভিভ NY চাতজন িং অ্ৈকাঠামমা কমনসচূী এৈিং অ্র্যার্য 
সহমযাতগিামিূক স্টেট, সরকাতর এৈিং ৈযতক্তগি প্রমচষ্টার সামর্ এই উমদ্যাগ, স্টযমর্- স্টসৌর এৈিং 
সঞ্চময়র মমিা তৈদ্যুৎ সম্পদ্ তৈিরে, তর্উ ইয়কন মক EV প্তরৈহর্ তৈপ্লমৈর স্টর্িৃত্ব তদ্মি সক্ষম 
করমৈ। এোোও এই EV চাতজন িং অ্ৈকাঠামমা প্রমচষ্টা গভর্নর কুওমমার উচ্চাতভিাষী জিৈায়ু স্টর্িৃমত্বর 
িক্ষযমক এতগময় তর্ময় স্টযমি সাহাযয করমৈ এৈিং তর্উ ইয়কন মক ই-স্টমাতৈতিটির একটি প্রৈেিা তহমসমৈ 
আমরা এতগময় তর্ময় স্টযমি সাহাযয করমৈ।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের স্টদ্ম্বের-স্টর্িৃস্থার্ীয় ্লিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার জািীয়-স্টর্িৃস্থার্ীয় জিৈায়ু প্তরকল্পর্াটি জাতির সৈমচময় আগ্রাসী জিৈায়ু এৈিং 
প্তরচ্ছন্ন শতক্তর উমদ্যাগ, যা COVID-19 মহামাতর স্টর্মক আমরাগয িাভ করার প্াশাপ্াতশ সুতৈর্যস্ত 
এৈিং সঠিকভামৈ প্তরচ্ছন্ন শতক্তমি প্তরৈিন মর্র আহ্বার্ জার্ায় যা কমনসিংস্থার্ সৃতষ্ট কমর এৈিং একটি 
সৈুজ অ্র্নর্ীতি প্তরচাির্া অ্ৈযাহি রাখমৈ। জিৈায়ু স্টর্িৃত্ব ও সম্প্রদ্ায় সুরক্ষা আইমর্র মাযযমম 
আইমর্ অ্ন্তভুন ক্ত, তর্উ ইয়কন  2040 সামির মমযয শরূ্য-তর্গনমর্ তৈদ্যুৎ খামি িার ৈাযযিামূিক িক্ষয 
অ্জন মর্র প্মর্, 2030 সামির মমযয 70 শিািংশ প্ুর্র্নৈীকরেমযাগয শতক্ত উৎপ্াদ্র্সহ এৈিং 
অ্র্নর্ীতিমি তৈসৃ্তি কাৈনর্ তর্রমপ্ক্ষিা অ্জন মর্র প্মর্। এটি প্তরচ্ছন্ন শতক্ত খামি তর্উ ইয়মকন র 
অ্ভূিপ্ূৈন উন্নয়র্সহ স্টেট জমুে 67টি ৈৃহৎ প্তরসমরর র্ৈায়র্মযাগয প্রকমল্প 3.9 তৈতিয়র্ মাতকন র্ 
ডিামরর তৈতর্ময়ামগর উপ্র গমে িুিমে, তর্উ ইয়মকন র প্তরচ্ছন্ন শতক্ত খামি সৃষ্ট 150,000 এর স্টৈতশ 
কমনসিংস্থার্, যা 2035 সামির মমযয অ্ফমশার ৈায়ু স্টর্মক প্রায় 9,000 স্টমগাওয়াট উৎপ্াদ্মর্র 
প্রতিশ্রুতি এৈিং ৈণ্টর্মযাগয স্টসৌর খামি 2011 সাি স্টর্মক শিকরা 1,800 শিািংশ প্রৈৃতদ্ধর তভতত্তর 
উপ্র প্রতিতিি। গভর্নর কুওমমার স্টর্িৃমত্ব, তর্উ ইয়কন  এই অ্গ্রগতি গমে িুিমৈ এৈিং 2050 সামির 
মমযয 1990 সামির িুির্ায় গ্রীর্হাউস গযামসর তর্গনমর্ 85 শিািংশ হ্রাস করমৈ এৈিং তর্তিি করমৈ 
স্টয প্তরচ্ছন্ন শতক্ত তৈতর্ময়ামগর 40 শিািংমশর িক্ষয তর্ময় সুতৈযাৈতঞ্চি কতমউতর্টিমক সুতৈযা প্রদ্ার্ 
করমৈ এৈিং 2025 সামির মমযয এর্াতজন  খরচ 185 TBtus কমামর্ার িক্ষযমাত্রার তদ্মক এতগময় যামৈ।  
  
NYSERDA সম্পম্বকন   
তর্উ ইয়কন ৈাসীমদ্র শতক্তর দ্ক্ষিা ৈৃতদ্ধ করমি, অ্র্ন সাশ্রয় করমি, র্ৈায়র্মযাগয জ্বািার্ী ৈযৈহার 
করমি এৈিং জীৈাশ্ম জ্বািাতর্র উপ্র তর্ভন রিা হ্রাস করমি সহায়িার উমেমশয NYSERDA, একটি 
জর্স্বার্নমিূক সিংস্থা, যা ির্য এৈিং তৈমেষে, উদ্ভাৈর্ী স্টপ্রাগ্রাম, প্রযতুক্তগি দ্ক্ষিা এৈিং িহতৈি 
সরৈরাহ কমর। NYSERDA স্টপ্শাদ্াররা প্তরমৈশ রক্ষায় এৈিং প্তরচ্ছন্ন-শতক্ত কাজ বিতরমি কাজ 
কমর। NYSERDA উদ্ভাৈর্ী শতক্ত সমাযার্মক এতগময় তর্মি অ্িংশীদ্াতরত্ব বিতর করমে 1975 সাি 
স্টর্মক। NYSERDA-এর স্টপ্রাগ্রাম এৈিং িহতৈমির সুমযাগসমূহ সম্পমকন  আমরা জার্ার 
জর্য, nyserda.ny.gov স্টদ্খুর্ এৈিং আমামদ্র অ্র্ুসরে করুর্ টুইটার (Twitter), স্টফসৈুক 
(Facebook), ইউটিউৈ (YouTube) ও ইর্োগ্রামম (Instagram)-এ।  
  

###  
  

 

https://www.nyserda.ny.gov/
https://twitter.com/nyserda
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=213ba114-7ea09876-21395821-000babd9069e-36eac1c02f716830&q=1&e=ff40da43-5115-4124-b749-f788b7a53cf7&u=https://www.facebook.com/pages/NYSERDA/425677887526239
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=213ba114-7ea09876-21395821-000babd9069e-36eac1c02f716830&q=1&e=ff40da43-5115-4124-b749-f788b7a53cf7&u=https://www.facebook.com/pages/NYSERDA/425677887526239
http://www.youtube.com/user/NYSERDAofficial
http://instagram.com/nyserda
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