
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 13/07/21  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্ নর কুওম্বমা বর্উইয়ম্বকন স ৌরেক্তির দ্বারা চাবলত বতর্ বগগাওয়াট স্থাপম্বর্র কথা 

স াষণা কম্বরম্বের্ সেটট েম্বথষ্ট পবরমাম্বণ দষূণহীর্ বিদেুৎেক্তি উৎপাদর্ করম্বত পারম্বি ো 

অম্বধ নক বমবলয়ম্বর্র সিবে িাবিম্বত বিদৎু স াগাম্বত  ক্ষম হম্বি 

 

NY- ার্ উম্বদোগ শুু হওয়ার পর সথম্বক সেম্বটর স ৌরেক্তির দ্বারা বিদেুৎেক্তির িৃক্তির 

পবরমাণ 2,100 েতাাংম্বের সিবে এিাং এর খরচ 69% কম্বমম্বে 

 

সেট  ুম্বি স ৌরেক্তির দ্বারা বিদেুৎেক্তি প্রকল্পগুবল পুরষৃ্কত হম্বয়ম্বে এিাং কা  চলম্বে 

সেখাম্বর্ 2025  াম্বলর মম্বধে েয় বগগাওয়াট স্থাপর্ কম্বর গভর্ নর কুওম্বমার লক্ষেম্বক 95% 

রূপ সদম্বি 

 

ফম্বটা রম্বয়ম্বে এখাম্বর্ 

 

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম.কুওমমা স্টেট জমুে স্ট ৌরশক্তির দ্বারা চালিত লতর্ লগগাওয়াট স্থাপমর্র কথা 

আজ স্ট াষণা কমরমের্, যা অ্মধ নক লমলিয়মর্র স্টেলশ োলেমত লেদুৎ স্টজাগামত  ক্ষম হমে, 

এরফমি লর্উইয়কন হময় উঠমে স্টদমশর স্ট ৌরশক্তি দ্বারা উৎপন্ন লেদুযৎশক্তির োজামর  েমথমক 

শক্তিশািী পথপ্রদশ নক। 2011  ামি NY- ার্ উমদযাগ শুু হওয়ার পর স্টথমক, স্টেমটর 

স্ট ৌরশক্তির দ্বারা লেদুযৎশক্তির েৃক্তির পলরমাণ 2,100 শতাাংমশর স্টেলশ এোং এর খরচ 69% কলমময় 

পাশাপালশ স্টেট জমুে অ্ন্ততপমক্ষ 12,000 কম ন াংস্থার্ কমরমে। ক্লাইমমট লিডারলশপ অ্যান্ড্ 

কলমউলর্টট প্রমটকশর্ অ্যাক্ট অ্র্ুযায়ী, স্টয  ে প্রকল্পগুলির কাজ এখমর্া চিমে স্ট গুলিমক এক 

করা হমি, 2025  ামির মমধয েয় লগগাওয়াট স্থাপর্ কমর গভর্ নর কুওমমার িক্ষযমক 95% রূপ 

লদময় আজমকর এই মাইিমোর্ অ্জনর্ করা হমে। 
 

“স্ট ৌরশক্তির দ্বারা লেদুযৎশক্তিই হি একমাত্র উপায় যা লর্উইয়কনমক দষূণহীর্ লেদুযশক্তির 

অ্থ নর্ীলত লদমত পারমে যামত আমরা ক্ষলতকারক লর্গ নমর্ কলমময় জিোয় ুপলরেতনর্ এোং এই 

মহামারীর পর দৃঢ়ভামে পুর্গ নঠমর্র দুটট চযামিঞ্জমক এক ামথ স্টমাকালেিা করমত পালর।” গভর্ নর 

কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “NY- ামর্র  ফিতার েণ নর্ার্ুযায়ী লেদুযৎশক্তির িমক্ষয স্টদমশর এলগময় 

যাওয়ার েযাপামর আমরা একদম  টঠক রাস্তায় আলে যার মাধযমম এই মহামালরর পর লর্উইয়কন 

র্তুর্ভামে গমে তুিমত স্টেট জমুে কলমউলর্টটর কম ন াংস্থার্ এোং স্টভমে যাওয়া অ্থ নর্ীলতমক 

চাো কমর স্টতািা আমামদর প্রাথলমক িক্ষয।”  
 
 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719546924442#_blank


“আলম লর্মজ স্ট ই একজর্ স্টয স্টিক এলরর কামে েে হময়লে এোং স্টদমখ এম লে স্টয আমামদর 

স্থার্ীয় লেি প্লান্ট স্টথমক লর্গ নমমর্র ক্ষলতকারক ফিাফি কী হমত পামর, তাই ভলেষযত প্রজমের 

জর্য পলরচ্ছন্ন,  েজু পৃলথেী স্টদওয়া আমার কামে  ে ময় েযাক্তিগতভামে একটট িোই েিমত 

পামরর্।” সলফম্বটর্োন্ট গভর্ নর কোবথ সহাচুল িম্বলম্বের্ “লর্উইয়মকন স্ট ৌরশক্তির দ্বারা চালিত 

লতর্ লগগাওয়াট স্থাপমর্র ঐলতহাল ক মাইিমোমর্ স্টপৌৌঁমে, এখর্ আমরা অ্মধ নক লমলিয়মর্র স্টেলশ 

োলেমত দষূণহীর্ লেদুযৎশক্তি স্টজাগামত পারমো, পাশাপালশ স্টযাগয মামর্র কম ন াংস্থার্ এোং 

পরেতীমত স্টেমটর গ্রীর্ এর্াক্তজন ইমকার্লমমত িগ্নীও আর্মত পারমো।”  
 

আজ NYSERDA এর  ভাপলত এোং ল ইও স্টডালরর্ এম হযালর  এোং স্টপলগ ফ্ল্যার্ালর,স্টজর্ামরট 

কযালপটামির অ্ধযমক্ষর  ামথ স্টিফমটর্যান্ট গভর্ নর হচুি একটট স্ট াষণা কমরর্ লমড হাড র্ 

অ্ঞ্চমি েৃহত্তম কলমউলর্টট স্ট ৌর প্রকমল্প লফমত কাটার অ্র্ুষ্ঠামর্। প্রকল্পটট  াধারণত "17B" র্ামম 

পলরলচত, স্টযটট মূি 1969 উডেক লমউক্তজক স্টফলেভযাি  াইমটর লদমক রাস্তায় স্টযমত স্টেমথি 

শহমর অ্েলস্থত,যা স্টযৌথভামে পলরচাির্া কমর স্টডিাওয়যার লরভার স্ট ািার এোং স্টজর্ামরট 

কযালপটাি যারা এখর্ এটার মালিক। এটটমত 6.1 স্টমগাওয়ামটর স্ট ৌর অ্যামর রময়মে যা ততলর কমর 

োলষ নক 7.8 লমলিয়র্ লকমিাওয়াট স্ট ৌর শক্তি প্রলত  ন্টায় এোং এটটমক 129 আো র্, স্টোট েযে া 

এোং লকেু অ্িাভজর্ক  াংস্থাগুলি  মূ্পণ ন  ােস্ক্রাইে কমরমে। এই প্রকল্পটট NY- ার্ 

ইলর্লশময়টটমভর মাধযমম NYSERDA স্টথমক $1 লমলিয়মর্র স্টেলশ অ্থ নার্ুকূমিয স্টপময়মে।  
 

এই প্রকল্পটট যামদর  রা লর স্ট ৌর পযামর্মি অ্র্ াইমট ইর্েি করার শতন র্া থাকমত পামর 

স্টযমর্ োলের মালিক এোং ভাোমটমদর স্টক্ষমত্র এটট স্ট ৌর একম   োলেময় স্টদমে এোং স্থার্ীয় 

কলমউলর্টট স্ট ৌর প্রকমল্প গ্রাহকমদর  ােস্ক্রাইে করমত  ক্ষম করমে। কলমউলর্টট স্ট ৌর 

েযেস্থাপর্ার মাধযমম গ্রাহকমদর লর্য়লমত লেদুযৎ  রেরাহ করা হয় তেদুযলতক  রেরাহকারীর 

মাধযমম এোং স্টয লেদুযৎ কলমউলর্টট স্ট ৌর অ্যামর স্টথমক উৎপন্ন হয় তা  রা লর তেদুযলতক লগ্রমড 

 রেরাহ করা হয়। স্টযমহতু তেদুযলতক লগ্রডটট পলরেন্ন এোং লরলর্উময়েি শক্তি প্রদার্ কমর তাই 

গ্রাহকরা কলমউলর্টট স্ট ৌর পিলতমত তামদর অ্াংমশর লেদুযৎ লেমির ওপর স্টেলডট পার্। 
 

2020  ামি কলমউলর্টট স্ট ৌর ইর্েমিশমর্র জর্য লর্উ ইয়কন স্টদমশর মমধয প্রথম এোং স্টমাট 

ইর্েমিশমর্র জর্য লদ্বতীয় স্থার্ অ্জনর্ কমরমে। গত েেরও স্টেমটর জর্য খুে উৎপাদর্শীি 

েের লেি কারণ স্ট ই  ময় 549 স্টমগাওয়াট ক্ষমতা স্থাপর্ করা হময়লেি,যার মমধয 

স্টেলশরভাগটাই NY- ামর্র  াহামযযর  মথ নমর্ হময়লেি। লর্উইয়মকনর পলিল  এই েযাপামর লর্ক্তিত 

কমরমে স্টয স্টেমটর প্রলতটট কাউলন্টমত িাং আইিযান্ড্, হাড র্-মধযেতী এোং রাজধার্ী  হ 

অ্ঞ্চমি স্থালপত স্ট ৌর পযামর্মির মাধযমম লেদুযৎশক্তি  রেরাহ করা হমে।  
 

2011  াি স্টথমক, গভর্ নর কুওমমার NY- ার্ ইলর্লশময়টটভ লর্ম্নলিলখত লেষয়গুলি অ্জনর্ কমরমে: 

• লর্উইয়কন জমুে প্রলতটট কাউলন্টর প্রায় 145,000 োলের োমদ স্ট ৌরশক্তি চালিত পযামর্ি 

ে ামর্া হময়মে: 

• এমক্ষমত্র $1 লেলিয়মর্রও স্টেলশ ইর্ম লন্টভ প্রদার্ করা হমে, প্রাইমভট ইর্মভেমমন্ট 

স্টথমক $5.3 লেলিয়র্ স্টর্ওয়া হমে;  



• স্টেমট স্ট ৌরশক্তি দ্বারা চালিত অ্াংমশর েৃক্তি 2,100 শতাাংমশরও স্টেলশ; 

• 522,000 এরও স্টেলশ লর্উয়মকনর োলেগুলিমত লেদুযমতর জর্য যমথষ্ট পলরমামর্ পলরষ্কার, 

দষূণহীর্ লেদুযৎশক্তি  রেরাহ করা হময়মে; 

• স্ট ৌরশক্তির লশল্প 12,000 চাকলরর  ুমযাগ কমর লদময়মে; 

• 10 েেমর স্ট ৌরশক্তির খরচ 69 শতাাংশ পয নন্ত কমামত  াহাযয কমরমে;এোং  

• পলরমেমশর উন্নলতর প্রকল্প এোং লপলেময় পরা কলমউলর্টটর উন্নলতর জর্য 30 লমলিয়র্ 

ডিার খরমচর প্রলতশরুলত স্টদওয়া হময়মে।  
 

NYSERDA এর সপ্রব ম্বেন্ট এিাং ব ইও সোবরর্ এম. হোবর  িম্বলম্বের্, "NY- ার্ 

ইলর্লশময়টটভ লর্উইয়মকনর স্ট ৌরশক্তির োজারমক র্ার্া ধরমণর মামকনট ল গর্াি এোং  মথ নমর্র 

মাধযমম স্টদমশর মমধয অ্র্যতম কমর তুমিমে যামত লর্উইয়কনো ীরা দষূণহীর্,  াশ্রয়ী লেদুযৎশক্তি 

েযেহার করমত পামর।” আমামদর কামজর স্টক্ষমত্র পােলিক- প্রাইমভট পাটনর্ারশীপ একটট 

গুুত্বপূণ ন লেষয় এোং স্টেকমহাল্ডার, স্টডমভিপার এোং জলমর মালিকমদর  ামথ হাত লমলিময় 

কাজ কমর আমরা ভীষণভামে গলে নত এোং এটটর মাধযমম আমরা লতর্ লগগাওয়ামটর মাইিমোর্ 

অ্জনর্ করমতও  ফি হময়লে স্টযটট স্টেমটর দষূণহীর্ লেদুযৎশক্তি উৎপাদমর্র স্টক্ষমত্র 

আগামীলদর্গুলিমত  েুজায়মর্ গুুত্বপূণ ন ভূলমকা পাির্ করমে।"  
 

"দুষর্হীর্ লেদুযৎশক্তি উৎপাদমর্র স্টক্ষমত্র কলমউলর্টটর স্ট ৌরশক্তি অ্তযন্ত একটট গুুত্ত্বপূণ ন লেষয় 

এোং 3GW মাইিমোর্ অ্জনর্ করমত স্টপমর আমরা লর্উইয়কন স্টেটমক অ্লভোদর্ 

জার্াক্তচ্ছ," িম্বলম্বের্ সপবগ ফ্ল্োর্াবর, স র্াম্বরট কোবপটাম্বলর এক র্ বপ্রক্তিপাল, যার আজ 

লর্উ ইয়কন স্টেমট 200 এরও স্টেলশ কলমউলর্টট স্ট ািার স্টপ্রামজক্ট লর্ম নার্ অ্েস্থায় 

মালিকার্াধীর্। "স্টজর্ামরট কযালপটামি আমামদর িক্ষয হমিা এই লেশ্বমক দষূণহীর্ এোং লস্থলতশীি 

পলরকাঠামমা লদময় র্তুর্ভামে গঠর্ করা এোং স্টেট জমুে দষূণহীর্ লেদুযৎশক্তি, কম ন াংস্থামর্র 

পাশাপালশ কলমউলর্টট, স্থার্ীয় োল ন্দা, স্টোট েযে ায়ীমদর স্টকন্দ্র কমর গমে ওঠা কলমউলর্টট 

স্ট ৌরশক্তির প্রকল্পগুলি অ্থ ননর্লতক র্ার্া  ুলেধা- ুলেধা প্রদার্ কমরমে, স্ট মক্ষমত্র আমরা স্টডিাওয়ার 

লরভার স্ট ািামরর মতর্ উন্নত মামর্র  াংস্থার  ামথ কাজ করমত স্টপমর অ্তযন্ত গলে নত।"  
 

সেট পবলব র,পূি ন,স ালার এর্াক্ত ন ইন্ড্াবি  অোম্ব াব ম্বয়েম্বর্র ব বর্য়র বেম্বরক্টর 

সেবভে  াল  াবর্ম্বয়ম্বের্, , এই লতর্-লগগাওয়ামটর মাইিমোর্টট  লতযই একটা লচত্তাকষ নক 

কাজ এোং লর্উইয়কনো ীমদর স্ট ৌরশক্তি েযেহামরর উপর তামদর প্রলতশরুলতমকও স্টজারামিা 

কমর। স্টযমহতু আমরা জিোয়ু এোং কলমউলর্টট  রুক্ষার আইমর্ স্টোট এোং দী ন স্টময়ালদ িমক্ষয 

স্টপৌৌঁেমর্ার কাজ করলে এই স্ট ৌর লশল্প 10,000 এরও স্টেলশ চাকলরর  ুলেধা এমর্ স্টদমে এোং NY-

Sun এর মমতা লকেু কম ন ূলচ আমরা লেলর্ময়াগ ও কামজর  ুমযাগ এমর্ লদমত  হায়তা করমে। 
NYSERDA এোং স্টেট স্টর্তামদর  ামথ স্ট ৌর লেদুযমতর কাজ চালিময় স্টযমত SEIA আশাোদী যা 

লর্উইয়মকনর অ্থ নর্ীলত এোং পলরমেমশর জর্য প্রময়াজর্ীয়।"  
 

েোম সমহতা, বর্উ ইয়কন স ালার ইন্ড্াবি  অোম্ব াব ম্বয়েম্বর্র এগক্ত বকউটটভ 

বেম্বরক্টর িম্বলর্, "লেগত দশমক  াফমিযর জর্য লর্উ ইয়মকনর লেতরণ করা স্ট ািার ইন্ড্ালির 

স্ট ট আমপ গভর্ নর কুওমমা এোং তার প্রশা র্, রাজয আইর্ ভা, NYSERDA, জর্পলরমষো 



লেভাগ, জর্পলরমষো কলমশমর্র কটঠর্ পলরশ্রমমর জর্য NYSEIA এোং এটটর  দ য 

স্টকাম্পালর্গুলিমক ধর্যোদ জার্াই। কলমউলর্টট স্ট ৌর কম ন ূলচর লেকামশর মাধযমমর প্রক্তেয়ার 

মমধয লর্উ ইয়কন একটট জাতীয় পলরেন্ন শক্তির এোং পলরমেশগত  ুলেচামরর পথপ্রদশ নক হময় 

উমঠমে। আমরা স্টেট অ্থলরটটর  ামথ কাজ করার েযাপামরযামত স্ট ৌরশক্তি লশমল্পর উন্নলত  াধর্ 

করা যায় এোং স্ট ই  ামথ  ামমর্র লদর্গুলিমত আমামদর অ্থ নর্ীলতমক চাো করা যায় স্ট  েযাপামর 

লর্ক্তিত করা।” ভলেষযমতর লদমক স্টচময় রময়লে"  

 

স্টকাওয়ালিশর্ ফর কলমউলর্টট স্ট ািার অ্যামেম র উত্তরপূমে নর লরক্তজওর্াি লডমরক্টর স্টকইটলির্ 

স্টকলি ও’লর্ি েমিমের্,"েকৃ্তিএোং লর্উইয়মকন স্ট ৌরশক্তি লশমল্পর েন্টর্ কলমউলর্টটর োজামর 

স্টযভামে স্টেমেমে তা  লতযই অ্ াধারণ। এমক্ষমত্র অ্েশযই NYSERDA দরূদৃটষ্ট এোং তামদর পথ 

স্টদখামর্ামক ধর্যোদ জার্ামর্া উলচত, স্টেট জমুে যামত আরও গ্রাহমকরা এই  াশ্রয়ী, দষূণহীর্ 

লেদুযৎশক্তির  ুমযাগ- ুলেধা েযেহার করমত পামর তার জর্য আমরা হাত োলেময় লদময়লে এোং 

আমরা একটার পর একটা কমর ইকুইমটলেি ইমিকটিক লগ্রড োলর্ময় যাক্তচ্ছ এোং যা 

লর্উইয়কনো ীমদর কামজ িাগমত পামর। 
 

স ম্বর্টর সকবভর্ পাকনার, সচয়ারমোর্, স ম্বর্ট এর্াক্ত ন কবমটট িম্বলম্বের্,"অ্ধ ন লমলিয়মর্রও 

স্টেলশ  মর স্ট ৌর লেদুযৎ স্টপৌৌঁমে স্টদওয়ার জর্য আলম গভর্ নর কুওমমা এোং NYSERDA স্টক তামদর 

এই  ে নমশষ উমদযামগর জর্য  াধুোদ জার্াই। ক্লাইমমট লিডারলশপ অ্যান্ড্ কলমউলর্টট প্রমটকশর্ 

অ্যাক্ট ( ক্লাইমমট অ্যাক্ট) অ্র্ুযায়ী আমরা যলদ স্টমমর্ চলি আলম এটুকু েিমত পালর তমে আমামদর 

স্টেট শুধুমাত্র আরও স্ট ৌরশক্তির পযামর্িই স্থাপর্ করমে র্া লর্উইয়কনো ীমদর জর্য আরও 

কম ন াংস্থার্ও করমে, স্টযটা এই মহামারীর পর অ্তযন্ত গুুত্বপূণ ন একটা লেষয়।” 
  

অোম্ব েবল এর্াক্ত ন কবমটটর সচয়ার অোম্ব েবলর  দ ে মাইম্বকল কাব ক 

িম্বলম্বের্, "স্টেটজমুে স্টয গ্রীর্ শক্তির লগ্রড এোং জিোয় ুপলরেতনমর্র লেুমি আমামদর 

িোইময়র আজ একটট প্রলতশরুলতমূিক মাইিমোর্ লহম মে লচলিত হময়মে। আমরা এখমর্া 

পয নন্ত স্টেটজমুে স্ট ৌর শক্তির িমক্ষযর অ্মধ নক পথ এম লে এোং স্টয প্রকল্পগুলি এখর্ চিমে তার 

মাধযমম আমরা 2025  ামির এর মমধয েয় লগগাওয়াট স্ট ৌর লেদুযমতর ততলরর িমক্ষযর লদমক এলগময় 

চমিলে। আলম আর্ক্তন্দত স্টেমটর একটট েৃহত্তর কলমউলর্টট স্ট ৌরশক্তির প্রমজক্ট  াইট স্টথমক 

আজমকর স্ট াষণাটট করা হময়মে। আিোলর্মত আমার  হকমীমদর  হায়তায় এর্াক্তজন কলমটটমত 

আলম একটট লেি (A3805) পা  করমত  ক্ষম হময়লেিাম এই েেমর যার মাধযমম লর্উইয়মকনর 

স্টেটজমুে কলমউলর্টট স্ট ৌর প্রকমল্পর একম   মার্ুমষর জর্য েযাপকভামে োলেময় স্টদমে। “ 
এম্ব েবল  দ ে আইবলর্ গুন্থার িম্বলর্ “আবম এটা সদম্বখ খুি খুবে সে বমে-হাে র্ 

অঞ্চম্বলর িৃহত্তম কবমউবর্টট স ৌর প্রকল্প সিম্বথম্বল এম্ব  সেষ হম্বয়ম্বে। স্টেমথি শহরটট 

স্টটক ই এোং লগ্রর্ শক্তির স্টক্ষমত্র  ে ময় আমগ এলগময় এম মে এোং এই প্রকল্পটটর মাধযমম 

লর্উইয়মকনর লগ্রর্ শক্তির ততলরর িক্ষটট আমরা এলগময় যাওয়ার  হায়তা পামে। আমরা জালর্ স্টয 

এখর্ জিোয়ুর অ্র্ুকূি লেদুযৎ শক্তির উৎম র অ্তযন্ত প্রময়াজর্। আমরা প্রলতলদর্  ারা স্টদশ 

জমুে জিোয়ুর পলরেতনমর্র ধ্বাং াত্মক প্রভাে স্টদখমত পাক্তচ্ছ। আলম  ুলিভযার্ কাউলন্ট যামত 



আমরা এরম পলরেন্ন এোং উজ্বিময় ভলেষযমতর কথা স্টভমে এরম আমরা প্রকল্প কমর এোং 

স্ট খামর্ কাজ করার অ্মপক্ষায় রইিাম।" 
 

সিম্বথল েহম্বরর  ুপারভাই র েোবর্ম্বয়ল োম ন  াবর্ম্বয়ম্বের্, "স্টেমথি স্ট ৌর লেদুযশক্তিমত 

পথপ্রদশ নক লহম মে NYS এর  ম্পাদর্ায় এই স্ট াষণামক অ্তযন্ত গমে নর  ামথ পাির্ করমত চায়। 
এই কলমউলর্টট স্ট ৌরশক্তি দ্বারা  ুলের্যস্ত—এটট হাড র্-মধযেতী অ্ঞ্চমির  েমথমক েে—

আমামদর শহমরর লর্জস্ব স্টর্তৃমত্ত্ব এর লেকাশ।  ম্পলত্তর অ্লধকার রক্ষা এোং আমামদর অ্ঞ্চমির 

স্ট ৌন্দময নর কথা মাথায় স্টরমখ 2017  ামি, স্টেমথি শহমরর স্টোডন প্রলতটট োমদ এোং জলমমত 

স্ট ৌরশক্তির পযামর্ি স্থাপর্ করার উমদযাগমক অ্তযন্ত প্র াংশার  ামথ উৎ াহ প্রদার্ কমরলেি। 
আমামদর লর্মজমদর স্টেমটর দী নমময়াদী িমক্ষয স্টপৌৌঁোমত স্টোট ও েে স্টপ্রামজক্টগুলির েযাপামর 

NYSERDA-এর  ামথ দয টাউর্ অ্ে স্টেমথি, লর্ধ নালরত লক্লর্ এর্াক্তজন কলমউলর্টট এোং একটট 

স্টরাঞ্জ- াটটনফাময়ড ক্লাইমমট স্মাটন কলমউলর্টট কাজ কমর চমিমে।" 
 

লতর্ লগগাওয়াট স্ট ৌর যা স্টেটজমুে ইর্েি করা হময়মে, তাোোও আমরা 2.7 স্ট ৌর আমে যা 

NY-Sun এর  হায়তা এোং উৎ ামহ লেকাশ করা হমচ্ছ স্টেটজমুে। এটট আশা করা হমচ্ছ স্টয 

আগামী দুই েেমরর মমধয এই প্রকল্পটট অ্র্িাইমর্ উপিব্ধ হমে এোং আমরা 477,000 োলেমত 

লেদুযৎ স্টপৌৌঁমে লদমত  ক্ষম হমে যা জিোয় ুআইমর্ েয় লগগাওয়ামটর োধযতামূিক িক্ষয অ্জনমর্ 

লর্উইয়মকন আমরা  হায়তা করমে। েতনমামর্, লর্উইয়কন স্টেট জমুে কলমউলর্টট স্ট ৌরশক্তির 

পাইপিাইর্ ো 800 টট প্রকমল্পর কাজ প্রায় 90 শতাাংশ ততলর হময় লগময়মে, স্টযই মুহুমতন স্ট গুলির 

কাজ পুমরাপুলরভামে স্টশষ হমে তখর্ লর্ম্ন স্টথমক মাঝালর আয় করা লর্উইয়কনো ীরা স্ট টা েযেহার 

করমত পারমে। 
 

লেতরণ করা স্ট ািার স্টপ্রামজমক্টর মজেুত এই পাইপিাইর্ োস্তোয়র্ করা হময়মে NYSERDA 

লেশাি লরলর্উময়েি স্টপ্রাগ্রামমর মাধযমম, যামত রময়মে লর্ম নাণ অ্েস্থায় থাকা স্ট ািার কামজর প্রায় 

অ্লতলরি পাাঁচ লগগাওয়াট স্টমাট স্ট ািার স্টপ্রামজমক্টর 75 এরও স্টেলশ ইউটটলিটট-স্টেি, তামত আমে 

একালধক  ক্তেয়ভামে লর্ম নাণ অ্েস্থায় রময়মে রাজযজমুে - যা  মূ্পণ ন হময় স্টগমি 1.2 লমলিয়মর্রও 

স্টেলশ োলের লেদুযমতর চালহদা পূরণ করমে। এক ামথ, এই প্রকল্পগুলির মাধযমম ফি রূপ 

লর্উইয়মকন $5.5 লেলিয়মর্রও স্টেলশ িগ্নী করা হমে এোং লেকাশ, লর্ম নাণ, পলরচাির্া এোং 

রক্ষর্ামেক্ষণ কাময ন প্রায় 9,000 স্টেলশ কম ন াংস্থার্ হমে।  
 

বর্উ ইয়কন সেম্বটর রাম্বের সর্তৃত্বকারী  লিায় ুপবরকল্পর্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan) 

গভর্ নর কুওমমার রামের স্টর্তৃত্বকারী জিোয়ুর আমিাচয ূলচ হি রামের মমধয  েমচময় স্টেলশ 

আেমণাত্মক জিোয় ুও স্বচ্ছ শক্তি উমদযাগ, যা  শৃুঙ্খি ও র্যাযযভামে স্বচ্ছ শক্তিমত উত্তরমণর 

আহ্বার্ করমে যা চাকলর ততলর কমর এোং লর্উ ইয়কন স্টেট স্টকালভড-19 (COVID-19) অ্লতমারী 

স্টথমক উিারিামভর  ামথ  ামথ একটট  েুজ অ্থ নর্ীলতমক প্রলতপাির্ করা অ্েযাহত রামখ। জিোয় ু

স্টর্তৃত্ব এোং জর্ মামজর  ুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection Act) 

এর মাধযমম আইমর্র অ্ন্তভুনি করার পমর, লর্উ ইয়কন 2040 এর মমধয শূর্য-লর্গ নমর্ লেদুযৎশক্তির 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Standard/Renewable-Generators-and-Developers/RES-Tier-One-Eligibility/Solicitations-for-Long-term-Contracts#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/earth-day-2021-governor-cuomo-announces-more-20-large-scale-renewable-energy-infrastructure#_blank


স্টক্ষমত্র তার োধযতামূিক িক্ষয অ্জনমর্র পমথ এলগময় চমিমে, যার মমধয অ্ন্তভুনি আমে 2030 এর 

মমধয 70 শতাাংশ পুর্র্ নোয়র্মযাগয শক্তি উৎপাদর্ এোং অ্থ নর্ীলত েযাপী কাে নর্ লর্রমপক্ষতা অ্জনর্ 

করা। স্টেট জমুে 91 টট লেশাি মাত্রার পুর্র্ নোয়র্মযাগয স্টপ্রামজমক্ট $21 লেলিয়র্ ডিামরর স্টেলশ, 

লেক্তল্ডাং স্টথমক লর্গ নমর্ হ্রা  করার জর্য $6.8 লেলিয়র্ ডিার, স্ট ৌরশক্তি উৎপাদমর্র মাত্রা োোমর্ার 

জর্য $1.8 লেলিয়র্ ডিার, স্বচ্ছ পলরেহমর্র উমদযাগগুলির জর্য $1 লেলিয়র্ ডিামরর স্টেলশ এোং 

NY গ্রীর্ েযাাংমকর প্রলত অ্েীকামর $1.2 লেলিয়র্ ডিামরর স্টেলশ  হ, স্বচ্ছ শক্তির উৎপাদমর্র মাত্রা 

োোমর্ার জর্য লর্উ ইয়মকনর অ্ভূতপূে ন লেলর্ময়ামগর ওপমর লভলত্ত কমর এটট আরও প্র ালরত কমর। 
 েলমলিময়, এই িগ্নীর মাধযমম 2019  ামি লর্উইয়মকনর দষূণহীর্ লেদুযৎশক্তির শাখামত প্রায় 

150,000 কম ন াংস্থার্মক  মথ নর্ করমে, 2011  াি স্টথমক এই স্ট ৌরশক্তির শাখামত 2,100 শতাাংশ 

েৃক্তি স্টদখা লগময়মে এোং 2035  ামির মমধয  াগরমুখী োয়ুপ্রোমহর দ্বারা 9,000 স্টমগাওয়াট 

উৎপাদর্ করমত প্রলতশরুলতেি। গভর্ নর কুওমমার স্টর্তৃমত্ব লর্উ ইয়কন এই অ্গ্রগলতমক লভলত্ত কমর 

আরও উন্নলত করমে এোং 2050 এর মমধয 1990 এর স্তর স্টথমক গ্রীর্হাই  গযা  লর্গ নমর্মক 85 

শতাাংশ হ্রা  করমে, একই  ামথ  ুলর্ক্তিত কমর স্টয স্বচ্ছ শক্তির উপকালরতার 40 শতাাংশ িমক্ষযর 

 ামথ অ্ন্ততঃ 35 শতাাংশমক অ্র্ুন্নত জর্ মাজগুলির লদমক চালিত করা হয়, এোং অ্র্- াইট শক্তি 

খরচমক প্রালন্তক েযেহামরর শক্তি  াশ্রময় 185 টিলিয়র্ BTU হ্রা  করার 2025  ামির শক্তি  াশ্রময়র 

িক্ষযমাত্রার লদমক প্রগলতমক এলগময় লর্ময় যায়। 
 

NYSERDA  ম্পম্বকন  

NYSERDA, হি জর্গমর্র  ুলেধামথ ন একটট কমপ নামরশর্, যা িক্ষয  ম্পলকনত তথয এোং তার 

লেমেষণ, আধুলর্কতাকরণ স্টপ্রাগ্রাম, কালরগরী দক্ষতা এোং লর্উইয়কনো ীমদর লেদুযৎশক্তির 

কায নকালরতা, অ্থ ন অ্পচয় কম করমত, লরলর্উএেি লেদুযৎশক্তিমক েযেহার করমত এোং জীোশ্ম 

জ্বািালর্র েযেহার কমামর্ার জর্য তহলেমির মাধযমম  াহাযয কমর। NYSERDA স্টপশাদাররা 

পলরমেশ রক্ষায় এোং লক্লর্-এর্াক্তজন কম ন াংস্থার্ ততলরমত কাজ কমর। 1975  াি স্টথমক লর্উ ইয়কন 

স্টেমট NYSERDA উন্নত আধুলর্ক মামর্র লেদুযশক্তির  মাধামর্র উমেমশয পাটনর্ারশীমপর 

লেকাশ  াধর্ কমর চমিমে। NYSERDA স্টপ্রাগ্রাম এোং ফাক্তন্ড্াংময়র  ুমযাগ  ম্পমকন আমরা 

জার্মত nyserda.ny.gov স্টদখুর্ অ্থো আমামদর ফমিা কুর্ Twitter-এ, Facebook-এ, 

YouTube, অ্থো Instagram। 
 

### 
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