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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা অতু লর্ীয় বিদ্ুেৎ সাশ্রয় অর্নর্ ও র্লিায়ু পবরিতনর্ প্রবতম্বরাম্বে সহায়তা করার
র্র্ে চারটি কম্বলর্ ও বিশ্ববিদ্োলয়ম্বক 5 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বররও বিবে িরাে বদ্ওয়ার
ব াষণা কম্বরর্

বর্তৃ ম্বের প্রবতম্ব াবগতায় বিদ্ুেৎ বিস্তৃ ত, িেয়-সাশ্রয়ী কোম্পাস প্রকল্পগুবলম্বক কািন র্ হ্রাস কম্বর
বর্মন াণম্বক এবগম্বয় বর্ম্বয় ায়
বসটি কম্বলর্ অি বর্উ ইয়কন বিবডিং পারফরম্বমন্স লোি, বর্উ ইয়কন বমবডম্বকল কম্বলর্, বসরাবকউর্
বিশ্ববিদ্োলয় ও ভাসার কম্বলর্ প্রকল্পগুবল র্লিায়ু বর্তৃ ে দ্ার্কারী পরিতী প্রর্ন্মম্বক অর্ুপ্রাবণত
কম্বর
2050 সাম্বলর মম্বেে বির্হাউস গোস বর্গন মর্ 85 েতািংে হ্রাস সহ গভর্ন র কুওম্বমার বদ্ম্বেরবর্তৃ স্থার্ীয় র্লিায়ু এম্বর্ন্ডাম্বক সমর্ন র্ কম্বর
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ এর্ার্জন টু র্িড প্রর্িম ার্গিা (Energy to Lead Competition)
এর অ্ধীমর্ অ্িু ির্ীয় র্িদ্ুযৎ সাশ্রয় অ্জন মর্র জর্য এিং জিিায়ু পর্রিিন র্ প্রর্িমরামধ িড়াই করমি
চারটি কমিজ ও র্িশ্বর্িদ্যািয়মক 5 র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিামররও বির্ি িরাদ্দ প্রদ্ামর্র ব াষণা
র্দ্ময়মের্ র্সটি কমিজ অ্ি র্র্উ ইয়কন র্ির্ডং পারফরমমন্স িযাি (The City College of New
York Building Performance Lab), র্র্উ ইয়কন বমর্ডমকি কমিজ (New York Medical
College), র্সরার্কউজ র্িশ্বর্িদ্যািয় (Syracuse University) ও ভাসার কমিজ (Vassar
College) প্রর্িটি িযাপক ও িযয়-সাশ্রয়ী প্রকল্প র্িকামির জর্য 1 র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিামররও বির্ি
পামি া র্িক্ষার্থীমদ্র ইর্পুট ও কর্মউর্র্টি এর্মগজমমন্ট অ্ন্তভুন ক্ত করার সময় কািনর্ হ্রাস র্র্মনাণমক
এর্গময় র্র্ময় ায়, ার মমধয দ্ুটি প্রকল্প রময়মে া বরমরার্ফট ও র্িু র্ র্র্মনাণ অ্যার্িমকির্গুর্িমি
র্র্ট র্জমরা র্িদ্ুযৎ কমনক্ষমিা িাস্তিায়র্ করমি। এই ব াষণাটি গভর্নর কুওমমার বদ্মির-বর্িৃ স্থার্ীয়
জিিায়ু ও পর্রচ্ছন্ন র্িদ্ুযৎ এমজন্ডামক সহায়িা কমর ার মমধয 2050 সামির মমধয র্ির্হাউস গযাস
র্র্গনমর্ 85 িিাংি হ্রাস অ্ন্তভুন ক্ত।
"কমিজ ও র্িশ্বর্িদ্যািয়গুর্ি জিিায়ু পর্রিিন মর্র র্িরুমে িড়াই কমর বটকসই পর্রচ্ছন্ন র্িদ্ুযৎ এর
সমাধার্ তির্র এিং িাস্তিায়মর্ পরিিী প্রজমের জিিায়ু বর্িামদ্র অ্র্ুপ্রার্ণি করার মূমি
রময়মে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এর্ার্জন টু র্িড প্রর্িম ার্গিা র্িক্ষার্থী, অ্ধযাপক ও বর্িৃ ত্বমক
ক্ষমিায়মর্র সুম াগ তির্র কমরমে ামি র্র্উ ইয়কন কািনর্মুক্ত করমি আমামদ্র অ্র্যিম ির্ক্তিািী

এিাকার জর্য কম কািনর্ সমাধার্ সরিরাহ করমি পামর ামি —ভির্গুর্ি— খর্ কযাম্পাস ও
আমিপামির সম্প্রদ্ায়গুর্িমি একটি সিুজ ও পর্রচ্ছন্ন ভর্িষযি তির্র করার ক্ষমিা বক র্ মর
কযাম্পাস গমিনর একটি দ্ুদ্নান্ত অ্র্ুভূর্ি গমড় বিামি।"
এর্ার্জন টু র্িড প্রর্িম ার্গিার অ্ংি র্হমসমি, এই কযাম্পাসগুর্ি পর্রচ্ছন্ন জ্বািার্র্ পর্রকল্পর্ামক এর্গময়
র্র্ময় ামি া কািনর্ র্র্রমপক্ষ র্ির্ডং স্টক উপির্ি করমি, জিিায়ু বর্িামদ্র পরিিী প্রজেমক
অ্র্ুপ্রার্ণি করমি এিং র্িক্ষার্থীমদ্র প্রর্িম ার্গিার জর্য ির্ক্তিািী সুম াগ সরিরাহ করমি র্র্উ ইয়কন
বস্টমটর িক্ষয অ্জনমর্ সহায়ক হমি। একমে, প্রকল্পগুর্ি িার্ষনক 4,604 বমর্রক টর্ কািনর্ সাশ্রয়
করমি িমি আিা করা হমচ্ছ, া প্রর্ি িের রাস্তা বর্থমক প্রায় 4,000 গার্ড় সরামর্ার সমিু িয।
প্রকল্পগুর্ি র্িক্ষার্থী ও স্থার্ীয় সম্প্রদ্ায়গুর্িমক র্িক্ষাগি ও বপিাদ্ারী সুম াগ সরিরাহ কমর। উপরন্তু,
প্রকল্পগুর্ি এিাকায় র্র্গনমর্ হ্রাস করমি সহায়িা কমর স্থার্ীয় সম্প্রদ্াময়র সুর্িধা প্রদ্ার্ করমি।
প্রমিযক পুরষ্কার প্রাপ্ত িযর্ক্ত কযাম্পামস ও উচ্চর্িক্ষার অ্র্ুষ্ঠামর্ প্রর্ির্ির্প পর্রকল্পর্া, িহর্িি ও
িাস্তিায়মর্র জর্য র্িিরমণর জর্য র্র্মদ্ন ির্া র্র্র্থ সরিরাহ কমর সমিনাত্তম অ্র্ুিীির্গুর্ি বিয়ার কমর
র্র্মির্। এটি িামদ্র র্র্জস্ব কযাম্পাস ও বস্টমটর আমিপামির অ্র্যার্য কযাম্পামস পর্রমাণমমিা র্িদ্ুযৎ
ও র্ির্হাউস গযাস হ্রাস সিনার্ধক করমি সহায়িা করমি।
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত বপ্রবসম্বডন্ট ও প্রোর্ বর্িন াহী কমন কতনা বডাবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্,
"এর্ার্জন টু র্িড প্রর্িম ার্গিা (Energy to Lead Competition) এর মাধযমম স্বীকৃ ি কমিজ ও
র্িশ্বর্িদ্যািয়গুর্ি উদ্াহরণস্বরূপ বর্িৃ ত্ব র্দ্মচ্ছ এিং আমামদ্র সমময়র অ্র্যিম গুরুত্বপূণন চযামিমে
কযাম্পাস সম্প্রদ্ায়মক জর্ড়ি কমর জিিায়ু পর্রিিন মর্র র্িরুমে আমামদ্র িড়াইমক এর্গময় র্র্ময়
ামচ্ছ। িামদ্র আকষনণীয় প্রকল্পগুর্ি গুরুত্বপূণন কািনর্ হ্রামসর ফিাফি সরিরাহ করমি, ভর্িষযমির
জিিায়ু বর্িামদ্র র্িকামি সহায়িা করমি এিং পুর্রায় প্রর্ির্ির্প তির্র করা ব মি পামর এমর্
সমাধার্গুর্ির সামর্থ পর্রচ্ছন্ন র্িদ্ুযৎ এ অ্যামেস উন্নি করমি সহায়িা করমি।"
বির্য়ীম্বদ্র বর্তৃ ে বদ্ওয়ার েবি
বসটি কম্বলর্ অি বর্উ ইয়কন - বিবডিং পারফরম্বমন্স লোি (The City College of New York Building Performance Lab) এর র্র্ে -1.4 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার: কযাম্পামস প্রধার্ র্িদ্ুযৎ
িযিহারকারী র্সমস্টমগুর্ি কা নকরভামি পর্রচাির্া ও সঠিকভামি কর্মির্ করার ক্ষমিা িাড়ামর্ার
জর্য সুর্িধা কমী ও র্ির্ডং অ্পামরটরমদ্র জর্য একটি র্র্য়ন্ত্রণ র্ভর্ত্তক, পের্িগি প্রর্িয়া উন্নয়র্
করমি। প্রকল্পটি র্িদ্ুযৎ িযিহার র্র্য়ন্ত্রমণর অ্ফার বদ্য় এমর্ র্ির্ডং অ্মটামমির্ র্সমস্টম-র্ভর্ত্তক
পের্ি িাস্তিায়মর্ র্িক্ষার্থী ও সুর্িধা কমীমদ্র র্র্ ক্ত
ু করার জর্য একটি পের্িগি প্রর্িয়া
বমািাময়র্, পরীক্ষা ও র্র্র্থভু ক্ত করমি।
বসটি কম্বলর্ অি বর্উ ইয়কন (The City College of New York) এর বপ্রবসম্বডন্ট বভর্ম্বসন্ট িুম্বরৌ
িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি র্িদ্ুযৎ িযিহারকারীমদ্র বডটা-র্ভর্ত্তক সাশ্রয়ীগুর্ি সম্পমকন র্ির্ক্ষি করার জর্য
পর্রকল্পর্া করা হময়মে। একটি বটকসই ভর্িষযৎ র্িকামির জর্য আমামদ্র সমিনাচ্চ অ্িার্ধকারগুর্ির
মমধয র্িদ্ুযৎ সাশ্রয়ী অ্র্যিম এিং র্সটি কমিজ এই বক্ষমে িার দ্ক্ষিা বিয়ার কমর র্র্মি আিহী।"

বর্উ ইয়কন বমবডম্বকল কম্বলর্ - 1.3 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার: একটি কযাম্পাস-র্িস্তৃ ি, সরাসর্র
র্ডর্জটাি র্র্য়ন্ত্রণ র্ির্ডং মযামর্জমমন্ট র্সমস্টম পর্রকল্পর্া এিং িাস্তিায়র্ করমি া র্িদ্যমার্
র্সমস্টমগুর্িমক র্িু র্, উন্নি র্র্য়ন্ত্রমণর সামর্থ একর্েি কমর কযাম্পাস HVAC, র্চিার ও িয়িার
পাম্প এিং িাইটিং র্র্য়ন্ত্রমণর জর্য একটি একক র্সমস্টম তির্র করমি। সুর্িধা কমীমদ্র র্সমস্টমমর
কমনক্ষমিা অ্র্ুকূি করমি সহায়িা করার জর্য প্রর্িক্ষণ বসির্ অ্র্ুর্ষ্ঠি হমি এিং কযাম্পাস
র্ির্হাউস গযাস র্র্গনমর্ ও র্িদ্ুযৎ িযিহামরর জর্য একটি কযাম্পাস জিিায়ু কমন পর্রকল্পর্া
িাস্তিায়র্ করা হমি। কযাম্পাসটি র্িক্ষার্থী ও সম্প্রদ্ায়মক প্রকমল্পর অ্িগর্ি সম্পমকন অ্ির্হি করার
জর্য প্রচার ও র্িক্ষামূিক কা নিম পর্রচাির্া করমি।
বর্উ ইয়কন বমবডম্বকল কম্বলম্বর্র চোম্বন্সলর ও প্রোর্ বর্িন াহী কমন কতনা ডঃ এডওয়াডন বস.
হালম্বপবরর্, এম.বড, এম.এ িম্বলর্, "র্র্উ ইয়কন বমর্ডমকি কমিজ (New York Medical College,
NYMC) আমামদ্র ভািহাল্লা কযাম্পাস (Valhalla campus) এ র্ু ক্তসঙ্গি, র্র্ভন রম াগয র্িদ্ুযৎ
সাশ্রয়ী ও সংরক্ষণ সমাধার্ এর্গময় র্র্ময় ব মি প্রর্িশ্রুর্িিে। এর্ার্জন টু র্িড িরাদ্দটি (Energy to
Lead award)-টি অ্িযাধুর্র্ক র্ির্ডং র্র্য়ন্ত্রণ প্র র্ু ক্ত স্থাপমর্ অ্িদ্ার্ রাখমি া র্ির্হাউস গযাস
উৎপাদ্মর্ কযাম্পাস-িযাপী মর্থষ্ট হ্রামসর আন্ডারমিমমন্ট হমি। আমরা এই প্রকমল্পর অ্মপক্ষায় রময়র্ে
া আমামদ্র োে সংস্থার জর্য একটি গুরুত্বপূণন র্িক্ষার সুম াগ র্হমসমি কাজ কমর কীভামি
প্রর্িষ্ঠার্গুর্ি দ্ার্য়ত্বিীি অ্পামরিমর্র মাধযমম জিিায়ু পদ্মক্ষমপর উপর পর্রমাপম াগয প্রভাি বফিমি
পামর িা র্িখমি পামর। এই প্রকল্পটি NYMC এর আকার্িি পর্রমিিগি স্টু য়াডনর্িমপর জর্য উচ্চ
মামর্র একটি মূিন উদ্াহরণ র্হমসমি কাজ করমি।"
বসরাবকউর্ বিশ্ববিদ্োলয় - 1.3 বমবলয়র্: একটি র্িদ্যমার্ 8 ইউর্র্ট কযাম্পাস ডরর্মটর্র র্ির্ডং,
একটি বরমরার্ফট প্রকল্প পর্রচাির্া করমি, র্র্ট র্জমরা এর্ার্জন কমনক্ষমিা র্িকাি, র্িমেষণ ও
িাস্তিায়মর্র জর্য সৃজর্িীি, িযয়-সাশ্রয়ী সমাধার্গুর্ি িযিহার করমি। প্রকল্পটি র্িায়র্ম াগয র্িদ্ুযৎ
উৎস, উচ্চ সাশ্রয়ী িযিস্থা ও দ্খিদ্ার-বকর্িক স্মাটন র্ির্ডং র্র্য়ন্ত্রমণর প্রভাি মূিযায়র্ করমি ামি
র্িদ্ুযৎ সঞ্চয় িৃর্ে পায়। র্িক্ষার্থীরা র্িদ্ুযৎ মমডর্িং, সদ্ৃিিা ও র্ির্ডং কমনক্ষমিা মূিযায়মর্ অ্ংি
বর্মি। র্িশ্বর্িদ্যািময়র র্িজ্ঞার্ ও প্র ুর্ক্ত জাদ্ু মর একটি প্রদ্িনর্ীর মাধযমম প্রকল্পটি স্থার্ীয় সম্প্রদ্াময়র
সামর্থ প্রচার ও বিয়ার করা হমি।
বসরাবকউর্ বিশ্ববিদ্োলম্বয়র অন্তিন তীকালীর্ ভাইস চোম্বন্সলর ও প্রম্বভাস্ট র্র্ বলউ
িম্বলর্, "র্সরার্কউজ র্িশ্বর্িদ্যািয় আর্কন মটকচার, আইস্কু ি (iSchool) ও ইর্ের্র্য়ার্রং বর্থমক বটকসই
র্িদ্ুযৎ এ িাস্তি র্িমশ্বর সমসযার জর্য দ্ক্ষিা প্রময়াগ কারী র্িস্তৃ ি িস-র্ডর্সর্ির্ার্র দ্মির জর্য
গর্িনি। প্রকল্পটি বকিি একটি র্িদ্যমার্ ভিমর্র বর্ট র্জমরা বরমরার্ফমটর জর্য ধারণার প্রমাণ
সরিরাহ করমি র্া িমি র্র্র্মনি পর্রমিমি মার্ুমষর কারণগুর্িও র্িমিচর্া করমি। সিমচময় গুরুত্বপূণন,
এটি আমামদ্র র্িক্ষার্থীমদ্র জর্য বরমরার্ফমটর সময় এিং পমর একটি সমৃে গমিষণার পর্রমিি
সরিরাহ করমি, কারণ িারা প্রকমল্পর কমনক্ষমিা বমর্রে ও গুণগি প্রর্ির্িয়া রযাক কমর।"

ভাসার কম্বলর্ (Vassar College) এর র্র্ে - 1.1 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার: কমিমজর ইর্র্স্টটিউট
ফর দ্য র্িিামরি আটনমসর জর্য একটি র্িু র্, র্র্ট র্জমরা র্র্গনমর্ ভির্ র্র্মনাণ করমি এিং একটি
ডযািমিাডন র্র্মনাণ ও প্রর্িষ্ঠার অ্িগর্ি র্রমপাটন করমি। এটি প্রকমল্পর প্রভাি ও ফিাফি প্রদ্িনমর্র
জর্য র্রময়ি-টাইম বডটা মর্র্টর্রং তির্িষ্টয ুক্ত করমি। ভাসার র্িক্ষার্থীরা গমিষণার মাধযমম এিং
বর্ট-র্জমরা র্র্মনামণর মাধযমম অ্র্জনি সঞ্চয় াচাই করার জর্য র্ির্ডং পারফরমযান্স বমর্রে র্িমেষণ
কমর এই প্রকমল্প অ্িদ্ার্ রাখমি।
ভাসার কম্বলম্বর্র সভাপবত এবলর্াম্বির্ এইচ. ব্র্োডবল িম্বলর্, "প্রকমল্পর শুরু বর্থমকই ইর্র্স্টটিউট
ফর দ্য র্িিামরি আটনমসর জর্য আমামদ্র িক্ষয র্েি এমর্ একটি জায়গা তির্র করা া ভাসার,
আমামদ্র অ্ঞ্চি ও র্িমশ্বর মমধয অ্ভূ িপূিন সহম ার্গিামক উৎসার্হি কমর। এর্ার্জন টু র্িড
কর্ম্পটিিমর্র র্িজয়ী র্র্িনার্চি হময় আমরা সম্মার্র্ি এিং এই প্রকল্পটি বক িাস্তিার্য়ি করার
অ্মপক্ষায় রময়র্ে।"
এর্ার্জন টু র্িড কর্ম্পটিির্ র্র্উ ইয়কন বস্টট এর্ার্জন র্রসাচন অ্যান্ড বডমভিপমমন্ট অ্র্থর্রটি (New
York State Energy Research and Development Authority) কিৃন ক পর্রচার্িি হয় এিং কমিজ
ও র্িশ্বর্িদ্যািয়গুর্িমক সহায়িা কমর ারা পর্রচ্ছন্ন র্িদ্ুযৎ সমাধামর্র মাধযমম িামদ্র আর্র্থনক,
পর্রমিিগি, একামডর্মক ও সম্প্রদ্াময়র িক্ষযপূরমণর বচষ্টা কমর। র্ির্ রাউমন্ডরও বির্ি সময় ধমর,
এর্ার্জন টু র্িড প্রর্িম ার্গিা 56টি বিসরকার্র ও সরকার্র কমিজ বর্থমক 82টি জমা বপময়মে এিং
2016 সাি বর্থমক দ্িটি কমিজ এিং র্িশ্বর্িদ্যািয়মক 11 র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিামররও বির্ি পুরস্কৃ ি
কমরমে। অ্িীমির র্িজয়ীমদ্র মমধয রময়মে:
•
•
•

•
•
•

িাডন কম্বলর্ মযামিা ইমপযামের জর্য মাইমিা হাইমরা
ব্রুম কবমউবর্টি কম্বলর্ র্জওর্থামনাি িার্র্নং িযািমরটর্র
রম্বচস্টার ইর্বস্টটিউট অি বটকম্বর্ালবর্ (Rochester Institute of
Technology) ডায়র্ার্মক এয়ারমলা ও র্পক-র্ডমান্ড অ্যার্ার্িটিে-এর মাধযমম র্িদ্ুযৎ
সংরক্ষণ
সাম্বফাক কাউবন্ট কবমউবর্টি কম্বলর্ (Suffolk County Community College)
র্িায়র্ম াগয র্িদ্ুযৎ ও STEM বসন্টার
িাম্বফম্বলা বিশ্ববিদ্োলয় (The University at Buffalo) িামফমিার র্িায়র্ম াগয
র্িদ্ুযমির ভর্িষযৎ স্থার্ীয়করণ
রম্বচস্টার বিশ্ববিদ্োলম্বয়র (University of Rochester) টু ওয়াডন বর্ট র্জমরা: একটি
বস্কমিিি বসৌর উৎপাদ্র্ ও র্িদ্ুযৎ সঞ্চয় সমাধার্

বসম্বর্টর বকবভর্ পাকনার িম্বলর্, "এর্ার্জন টু র্িড কর্ম্পটিির্ একটি কা নকর উমদ্যাগ া আমামদ্র
উৎসাহ প্রদ্ার্ করমি এিং আমামদ্র পর্রচ্ছন্ন র্িদ্ুযমির িমক্ষয বপৌৌঁোমর্ার প্রমচষ্টায় স্থার্ীয়
র্িশ্বর্িদ্যািয়গুর্িমক অ্ন্তভুন ক্ত করার অ্র্ুমর্ি বদ্য়। পর্রমিমির উন্নর্ির জর্য কর্মউর্র্টি অ্ংিীদ্ারমদ্র
একর্েি করমি এমর্ উমদ্যাগ িাস্তিায়র্ অ্িযাহি রাখার জর্য আর্ম NYSERDA ও গভর্নর কুওমমার
প্রিংসা কর্র।"

বসম্বর্টর টবি অোর্ স্টোবভবি িম্বলর্, "NYSERDA এর এর্ার্জন টু র্িড কর্ম্পটিির্ (Energy to
Lead Competition) উচ্চর্িক্ষা প্রর্িষ্ঠার্গুর্িমক পর্রচ্ছন্ন র্িদ্ুযিমক এর্গময় র্র্ময় াওয়ার এিং
র্ির্হাউস র্র্গনমর্ হ্রাস করার উপায়সমূহ র্িকাি করমি সক্ষম কমর। র্িজী প্রকল্পগুর্ি অ্িিিী
র্চন্তাভাির্া এিং সৃজর্িীিিার জর্য এয়র্গময় রময়মে এিং িামদ্র কযাম্পাস ও আমিপামির
সম্প্রদ্ায়গুর্িমক উমল্লখম াগয সুর্িধা প্রদ্ার্ করমি। 2019 সামির িরৎকামি আর্ম ব শুর্ার্র্ কমরর্ে,
িার সম র্িমিষজ্ঞরা সাক্ষয র্দ্ময়র্েমির্ ব কমিজগুর্ির র্র্গনমর্ র্ির্হাউস গযাস র্র্গনমমর্র একটি
বর্িৃ স্থার্ীয় উৎস।য় এইিরাদ্দগুর্ি বসই দ্ূষকগুর্ি হ্রাস করমি সহায়িা করমি। এই িের 5 র্মর্িয়র্
মার্কন র্ ডিামররও বির্ি িরাদ্দ প্রদ্ার্ করা হমচ্ছ া আজমকর র্িক্ষার্থীমদ্র আগামীকামির জিিায়ু
বর্িৃ ত্বদ্ার্কারী হমি সাহা য করমি।"
অোম্বসেবল সদ্সে মাইম্বকল বকউবসক িম্বলর্, "আমামদ্র ভির্গুর্িমি র্িদ্ুযৎসাশ্রয়ী উন্নি করা
আমামদ্র বস্টমটর বজাড়ামিা র্িদ্ুযৎ ও জিিায়ু িক্ষয অ্জন মর্র একটি গুরুত্বপূণন উপাদ্ার্। আমামদ্র
বস্টমটর উচ্চর্িক্ষার কময়কটি বসরা প্রর্িষ্ঠামর্র ভাি কাজ িামদ্র কযাম্পাসগুর্িমি র্র্গনমর্ হ্রাস করমি
অ্মর্ক দ্ূর এর্গময় ামি এিং আমামদ্র বস্টমটর িার্ক অ্ংমির জর্য উদ্াহরণ র্হমসমি কাজ করমি।"
অোম্বসেবল সদ্সে বডম্বিারাহ বর্. বিক িম্বলর্, "র্র্উ ইয়মকন র প্রধার্ কমিজ ও র্িশ্বর্িদ্যািয়গুর্ি
বস্টটিযাপী কািনর্ র্র্রমপক্ষিার র্দ্মক আমামদ্র অ্িগর্িমক এর্গময় র্র্ময় াওয়ার জর্য অ্র্র্যভামি
অ্ির্স্থি। জিিায়ু পর্রিিন র্ বমাকার্িিায় এর্ার্জন টু র্িড পুরস্কার প্রাপকমদ্র উদ্ভাির্ এিং ভর্িষযমি
আমামদ্র উচ্চর্িক্ষা প্রর্িষ্ঠার্গুর্িমি িীর্ এর্ার্জন বর্িৃ ত্বমক এর্গময় র্র্ময় াওয়ার জর্য বস্টট িহর্িমির
জর্য আর্ম অ্মপক্ষা করর্ে।"
এর্ার্জন টু র্িড কর্ম্পটিির্ (Energy to Lead Competition) ও িরাদ্দকৃ ি প্রকল্পগুর্ি সম্পমকন
অ্র্িাইমর্ আমরা জার্ুর্।
এর্ার্জন টু র্িড কর্ম্পটিির্ আর আমিদ্র্ িহণ করমে র্া, র্কন্তু র্র্উ ইয়কন বস্টট উচ্চর্িক্ষা
প্রর্িষ্ঠার্গুর্ি REV কযাম্পাস চযামিমে ব াগ র্দ্মি এিং অ্র্থননর্র্িক উন্নয়মর্র জর্য িার্ণর্জযক ও র্িল্প
কািনর্ চযামিে এিং কািনর্ র্র্উরাি-এ আমিদ্র্ করার ব াগয। REV কযাম্পাস চযামিমে সদ্সযরা
িামদ্র কযাম্পামস পর্রচ্ছন্ন র্িদ্ুযৎ প্রমচষ্টা শুরু করমি NYSERDA বলেমটক কমনসূর্চ (FlexTech
Program) এর একমচটিয়া অ্ফার ও সহায়িা বপমি পামর।
ভির্গুর্ি র্র্উ ইয়কন বস্টমট র্ির্হাউস গযাস র্র্গনমমর্র অ্র্যিম িৃহত্তম উৎস এিং র্িদ্যমার্
ভির্গুর্িমি র্িদ্ুযৎ সাশ্রয়ী ও তিদ্ুযর্িকরণ িযিস্থা একীভূ ি করা কািনর্ দ্ূষণ হ্রাস করমি এিং
আরও বটকসই, স্বাস্থযকর ও আরামদ্ায়ক ভির্ বপমি সহায়িা করমি। NYSERDA ও ইউটির্িটি
বপ্রািামমর মাধযমম, ভির্গুর্িমি কািনর্ হ্রাস করার জর্য 6.8 র্ির্িয়র্ মার্কন র্ ডিামররও বির্ি
র্ির্র্ময়াগ করা হমচ্ছ। র্ির্ডং ও অ্র্সাইট বস্টামরজ, র্িায়র্ম াগয, ইমিকর্রক ার্িাহর্ চার্জন ং
সরোমসহ র্িদ্ুযৎ র্িষয়ক দ্ক্ষিা উন্নি করার মাধযমম বস্টট িার কািনর্ দ্ূষণ হ্রাস করমি এিং এ
বস্টমটর উচ্চার্ভিাষী িক্ষয অ্জনর্ কমর অ্র্-সাইট এর্ার্জন 185 র্রর্িয়র্ BTUs এর মাধযমম 2025
সামির মমধয খরচ হ্রাস করমি, া 1.8 র্মর্িয়র্ িার্ড়মি র্িদ্ুযৎ সরিরামহর সমিু িয। র্িদ্ুযৎ সাশ্রয়

বস্টট জুমড় পর্রচ্ছন্ন র্িদ্ুযৎ কমনসংস্থামর্র 75 িিাংমির বজাগার্ বদ্য় এিং কািনর্ দ্ূষণ কমামি
বস্টমটর উচ্চার্ভিাষী পর্রকল্পর্ার ফমি সামার্জক ও পর্রমিিগি সুর্িধার জর্য অ্র্ির্রক্ত 1.8
র্ির্িয়র্ মার্কন র্ ডিার সুর্িধা আর্মি।
বর্উ ইয়কন বস্টম্বটর বদ্ম্বের-বর্তৃ স্থার্ীয় র্লিায়ু পবরকল্পর্া
গভর্নর কুওমমার বদ্মির-বর্িৃ স্থার্ীয় জিিায়ু এমজন্ডা বদ্মির সিমচময় বজারামিা জিিায়ু ও পর্রচ্ছন্ন
র্িদ্ুযমির উমদ্যাগ, া র্র্উ ইয়কন বস্টটমক COVID-19 মহামার্র বর্থমক মুর্ক্ত িাভ করার পািাপার্ি
কমনসংস্থার্ সৃর্ষ্ট কমর এিং সিুজ অ্র্থনর্ীর্ির উন্নর্ি অ্িযাহি রামখ এমর্ পর্রচ্ছন্ন র্িদ্ুযমির সুিৃঙ্খি
ও র্যা য পর্রিিন মর্র আহ্বার্ জার্ায়। জিিায়ু বর্িৃ ত্ব ও কর্মউর্র্টি সুরক্ষা আইর্ (Climate
Leadership and Community Protection Act) এর মাধযমম আইমর্ অ্ন্তভুন ক্ত, র্র্উ ইয়কন 2040
সামির মমধয িূর্য-র্র্গনমর্ র্িদ্ুযৎ খামি িার িাধযিামূিক িক্ষয অ্জন মর্র পমর্থ, 2030 সামির মমধয
70 িিাংি র্িায়র্ম াগয র্িদ্ুযৎ উৎপাদ্র্সহ ও অ্র্থনর্ীর্িমি র্িস্তৃ ি কািনর্ র্র্রমপক্ষিা অ্জন মর্র পমর্থ
রময়মে। এটি র্র্উ ইয়মকন র অ্ভূ িপূিন র্ির্র্ময়ামগর উপর গমড়উমে ার মমধয রময়মে বস্টট জুমড় 91টি
িড় আকামরর র্িায়র্ম াগয প্রকমল্প 21 র্ির্িয়র্ মার্কন র্ ডিামররও বির্ি, ভির্ র্র্গনমর্ হ্রাস করমি
6.8 র্ির্িয়র্ মার্কন র্ ডিার, বসৌর ির্ক্ত িাড়ামর্ার জর্য 1.8 র্ির্িয়র্ মার্কন র্ ডিার, পর্রচ্ছন্ন
পর্রিহর্ উমদ্যামগর জর্য 1 র্ির্িয়র্ মার্কন র্ ডিামররও বির্ি এিং NY র্ির্ িযাংক (NY Green
Bank) এর প্রর্িশ্রুর্িমি 1.2 র্ির্িয়র্ মার্কন র্ ডিামররও বির্ি। একমে, এই র্ির্র্ময়াগগুর্ি 2019
সামি র্র্উ ইয়মকন র পর্রচ্ছন্ন র্িদ্ুযৎ খামি 150,000টিরও বির্ি কমনসংস্থার্, 2011 সাি বর্থমক
র্িিরণকৃ ি বসৌর খামি 2,100 িিাংি প্রিৃর্ে এিং 2035 সামির মমধয 9,000 বমগাওয়াট
অ্ফমিার িায়ু র্িকামির প্রর্িশ্রুর্িমি সহায়িা করমে। গভর্নর কুওমমার বর্িৃ মত্ব, র্র্উ ইয়কন এই
অ্িগর্ি গমড় িু িমি এিং 2050 সামির মমধয 1990 সামির িু ির্ায় র্ির্হাউস গযামসর র্র্গনমর্ 85
িিাংি হ্রাস করমি এিং সুর্িধাির্ঞ্চি কর্মউর্র্টির জর্য র্ির্ এর্ার্জন র্ির্র্ময়ামগর 40 িিাংি
িক্ষযমাো অ্জনমর্র এিং অ্ন্তর্র্নর্হি র্িদ্ুযৎ সাশ্রময়র 185 র্রর্িয়র্ BTUs দ্বারা অ্র্-সাইমট র্থাকা
র্িদ্ুযৎ িযিহার হ্রামস বস্টমটর 2025 সামির র্িদ্ুযৎ দ্ক্ষিার অ্িগর্ি অ্জন মর্র িমক্ষয কমপমক্ষ 35
িিাংি র্র্র্িি করমি।
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