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গভর্রন কোবি হাক

গভর্রন হাক বর্উ ইয়কনম্বক মাবকনর্ যুক্তরাম্বের হৌর বাজাম্বরর লী নকবমউবর্টি হ াণা
করম্বর্

এক বগগাওয়াম্বির হববল ইর্স্ট - যা হস্টিবোপী 200,000 এর হববল বাবশম্বে হবাদাম্বর্র
জর্ে পযাপ্ত
ন
কবমউবর্টি হাার গ্রাকম্বদর জর্ে ঞ্চম্বয়র বর্শ্চয়ো হদয় এবং র্বায়র্ম্বযাগে লক্তক্ত
বর্উ ইয়ম্বকনর দী ম্বময়াবদ
ন
লক্তক্তর বেয় বিবেলী কম্বর
2030 াম্বর মম্বযে হস্টম্বির ববদুেম্বের 70 লোংল র্বায়র্ম্বযাগে উৎ হিম্বক উৎপন্ন
করার হস্টম্বির জবায়ু হর্েৃ ত্ব ও কবমউবর্টি ুরক্ষা আইর্ ক্ষেম্বক, এবং 2030 াম্বর
মম্বযে হৌর দ্বারা 10 বগগাওয়াি অজনম্বর্র গভর্ম্বরর
ন
ক্ষেম্বক মির্ন কম্বর

গবনযন ক্যাথি হাক্র আজকক্ হঘালণা ক্যকরন হম, থনউ ইয়ক্ন এক্ থগগায়াকেয হফথ ইনস্টর
ক্যা  ক্রিয় ক্থভউথনটে হারায থনকয়, মা 209,000 এয হফথ ফাথকে হফাদাকনয জনয মাপ্ত,
ন
ুকযা হস্টহে ভাথক্নন মুক্তযাকে ক্থভউথনটে হারায ফাজাকযয ীকল নযকয়কে। এোা থনউ ইয়কক্ন
হদকয ফফৃন ৎ াইরাইন যকয়কে হমখাকন 401,000 ফাথকে হফাদাকনয জনয মকিষ্ট
ক্থভউথনটে হারায থনভাণাধীন
ন
যকয়কে, মা আগাভী ফহু ফেকযয জনয ক্র থনউ ইয়ক্নফাীয
থযচ্ছন্ন িয়ক্ষভ হারাকযয অফযাে উরবযো থনক্রিে ক্যকফ। আজকক্য হঘালণা 2030
াকরয ভকধয হস্টকেয থফদুযকেয 70 োাং নফায়নকমাগয উৎ হিকক্ উৎন্ন ক্যায জরফায়ু
হনেৃত্ব  ক্থভউথনটে ুযক্ষা আইন (Climate Leadership and Community Protection Act,
CLCPA) (জরফায়ু আইন, Climate Act) রক্ষয এফাং 2030 াকরয ভকধয হয দ্বাযা 10 থগগায়াে
অজনকনয গবনকযয
ন
রক্ষয অজনকনয অগ্রগথেকক্ ত্বযাথন্ে ক্কয।
"এক্ থগগায়াকেয হফথ ক্থভউথনটে হারায ইনস্টর ক্যায ভাধযকভ হদকয ীল এই
ন
ভাইরপরকক্ হৌঁোকনা থনউ ইয়কক্নয আগ্রাী থযচ্ছন্ন ক্রক্ত থফক্ল্প ায়ায হেষ্টায প্রভাণ মা
আভাকদয অিনীথেকক্
ন
ুাযোজন ক্যকফ এফাং আভাকদযকক্ এক্টে ক্াফনন থনযকক্ষ বথফলযকেয
আকযা এক্ ধা থনক্কে থনকয় মাহফ," গভর্রন হাক বম্বর্। "থনউ ইয়ক্ন আকযক্ফায থযচ্ছন্ন
ক্রক্ত ইথো তেথয ক্যকে, এফাং মখন অকনক্ থযফায ফথধেন ক্রক্ত ভূকরযয হফাঝায ম্মুখীন কচ্ছ
েখন আভায প্রান হয ক্রক্তয উরবযো ম্প্রাযণ ক্যায জনয প্রথেশ্রুথেফদ্ধ আকে, মা

ঞ্চয় থনকয় আকফ এফাং আভাকদয আগ্রাী জরফায়ু রক্ষয অজনকনয াকি াকি থফদুযৎ থফর
থিথেীর ক্যকফ।"
"আজকক্ এক্ থগগায়াকেয হফথ অগ্রগথে ক্যা কয়কে, মা থনউ ইয়ক্ন হস্টেজুক 200,000 এয
হফথ ফাথয জনয মাপ্ত
ন থফদুযৎ," হফম্বির্োন্ট গভর্রন হবঞ্জাবমর্ বম্বর্। "মখন আভযা
আভাকদয হস্টকেয বথফলযকেয ফযাাকয থেন্তা ক্যকফা, মখন আভাকদযকক্ আভাকদয রক্ষয
অিননথেক্
ন
ভৃক্রদ্ধয াকি আভাকদয ন্তানকদয ভঙ্গকরয ক্িা বাফকে কফ। এখন মখন থনউ
ইয়ক্নফাীয বথফলযৎ প্রজন্প আজকক্য থদকক্ োথক্কয় হদখকফ, োযা জানকফ হম োকদয ক্িা ভািায়
হযকখই অগ্রগথে থযক্ল্পনা ক্যা কচ্ছ। আথভ আজকক্ এটে হঘালণা ক্যহে হকয গথফেন হম থনউ
ইয়ক্ন হস্টে ভাথক্নন মুক্তযাকেয হয থফদুযকেয যাজধানী।"
হরপকেনযান্ট গবনযন ব্রায়ান হফঞ্জাথভন আজকক্ হেকনক্কেথি ক্াউথন্টকে এক্টে 7.5 হভগায়াে
ক্থভউথনটে হারায প্রক্কল্প এই হঘালণা হদন, মা প্রাক্তন রযান্ডথপকরয াইকে 10 হভগায়াে ঘণ্টায
ক্রক্ত জভা যাখায াকি াংমুক্ত। হেনথবর োউকন অফথিে এই প্রক্ল্পটেয থনভাণ
ন ক্কযকে DSD
থযথনউকয়ফর (DSD Renewables), মাযা এই প্রক্ল্পটেয ভাথরক্ এফাং থযোরক্। াইেটে এক্টে
াে প্রক্কল্পয, 25 হভগায়াে প্রক্কল্পয অাং মা ম্ভফ কচ্ছ হেকনক্কেথি ক্াউথন্ট হারায
এনাক্রজ ন ক্নহাটেন য়াকভয (Schenectady County Solar Energy Consortium) ভন্কয়, মাযা
হেকনক্কেথিয থভউথনথযাথরটে এফাং যভূকয জনয ফাথলক্
ন 400,000 ভাথক্নন িরায ক্রক্ত
ঞ্চয় প্রদান ক্কয এফাং প্রথেটে থভউথনথযাথরটেকক্ েবাগ নফায়নকমাগয ক্রক্ত দ্বাযা থফদুযোথয়ে
কে হদয়। 2019 াকর ক্াউথন্ট দ্বাযা গটিে ক্নকাটেন য়াভটেকে যকয়হে হেকনক্কেথি ক্াউথন্ট,
হেকনক্কেথি থটে, িুয়াকনফাগ োউন,
ন
হেনথবর োউন, থনোয়ুনা োউন, থপ্রন্ফোউন োউন,
যোযিাভ োউন, এফাং েটেয়া গ্রাভ।
ক্থভউথনটে হারায ফাথয ভাথরক্, বাাটেয়া, এফাং ফযফায ভাথরক্ মাকদয অনাইকে যাথয
হয যাকনর ইনস্টর ক্যায আদ অফিা
ন
হনই োকদয জনয হয উরবযোয ফযফিা ক্কয। এই
ফযফিায ভাধযকভ, থযচ্ছন্ন ক্রক্ত গ্রাকক্য থনয়থভে থফদুযৎ যফযাক্াযীয দ্বাযাই প্রদত্ত কচ্ছ, এফাং
হারায অযাকয দ্বাযা উৎন্ন থফদুযৎ যাথয থফদুযৎ থগ্রকি েকর মাকচ্ছ। মখন থফদুযৎ থগ্রকি থযচ্ছন্ন,
নফায়নকমাগয ক্রক্ত হৌঁকে, েখন াফস্ক্রাইফাযযা োকদয থফদুযৎ থফকর হয ফযফিায আউেুকে
োকদয অাংকয এক্টে হিথিে াকফ।
ক্থভউথনটে হারায 2021 াকর ুকযা হস্টকেয হভাে হারায ইনস্টকরয 70 োাং গিন ক্কয।
াাাথ, থনউ ইয়কক্নয থফেযণক্ৃে হারায াইরাইন এখন হভাে 2,300 হভগায়াকেয
708টেয হফথ এভন প্রক্ল্প থনকয় গটিে, মা ম্পূণ কয়
ন
হগকর ক্র থনউ ইয়ক্নফাীয জনয
থযচ্ছন্ন ক্রক্তয উরবযো ম্প্রাযণ ক্যকফ, মায ভকধয িাক্কফ থনম্ন হিকক্ ভধযভ আকয়য (lowto-moderate income, LMI) গৃিাথর এফাং ুথফধাফক্রঞ্চে ম্প্রদাকয়য (disadvantaged
communities, DACs) ফাথন্দাযা। াইরাইনটেয ম্পূযক্ করা ুকযা হস্টকেয 73টে থনউ ইয়ক্ন
হস্টে ভথিেন থনভাণাধীন
ন
ইউটেথরটে-হের হয প্রক্ল্প, প্রক্ল্পগুথরয ক্াজ হল কর এগুথর
এক্কে 2.2 থভথরয়ন ফাথয জনয মাপ্ত
ন থফদুযৎ যফযা ক্যকফ। ক্থভউথনটে হারায িাকন
হস্টকেয াপরয হারায এনাক্রজ ন ইন্ডাথি অযাকাথকয়ন (Solar Energy Industry Association,
SEIA) এফাং উি ভযাকক্ক্রঞ্জ হারায ভাকক্নে ইনাইে (Wood Mackenzie Solar Market Insight)

2021 ফাথলক্
ন মাকরােনা
ন
(Year in Review) প্রথেকফদকন থনক্রিে ক্যা কয়কে, হমখাকন থনউ
ইয়ক্নকক্ থদ্বেীয় িাকন িাক্া থভকনকাোকক্ হেকন হপকর হদকয ফক্াকরয
ন
জােীয় হনো
থককফ িান হদয়ায াাাথ এম্পায়ায হস্টেকক্ 2021 াকর ইনস্টকরকনয জনয প্রিভ
হঘালণা ক্যা কয়কে, মা থের থদ্বেীয় িাকন িাক্া ভযাােুকেকয থদ্বগুকণয হফথ।
বর্উ ইয়কন হস্টি এর্াক্তজন বরার্ন এবং হেম্বভপম্বমন্ট কেৃ প
ন ম্বক্ষর (New York State
Energy Research and Development Authority, NYSERDA) হপ্রবম্বেন্ট এবং প্রযার্
বর্বাী
ন কমকেন
ন
া হোবরর্ এম. োবর বম্বর্, "থনউ ইয়ক্ন আকযক্ফায ুকযা হদকয
হস্টেগুথরয জনয উদাযণ িান ক্যকে হম ক্ীবাকফ ক্থভউথনটে হারাকয থফথনকয়াগ ক্কয াজায
াজায থযফাকযয ঘকয থযচ্ছন্ন ক্রক্ত থনকয় আা মায় এফাং এক্ইাকি হস্টেকক্ আভাকদয
জরফায়ু রক্ষয অজনকনয আকযা ক্াকে থনকয় মায়া মায়। এখকনা এক্টে ফযাক্ াইরাইন গিন
ফাথক্ আকে, োই আভযা থনউ ইয়ক্নফাীয জনয োকদয থফদুযৎ খযে ক্ভ ক্যকে এফাং আভাকদয
জরফায়ু থযফেনন ভাধাকনয এক্টে অাং কে এভন নফায়নকমাগয প্রক্কল্প নাভ হরখাকনায ি
ক্কয থদক্রচ্ছ।"
DSD বরবর্উম্বয়বম্বর প্রযার্ বর্বাী
ন কমকেন
ন
া এবরক বলমোর্ বম্বর্, "আভযা থেযই
হেকনক্হেথি হপ্রাপাইরটে থনকয় এফাং এখাকন আভযা হমই উদ্ভাফন আনকে হকযথে ো থনকয়
গথফে,
ন এফাং এটে হম আভাকদয দয দপ্তকযয হেকনই অফথিে হটে এক্টে ফ ফযাায। েকফ,
এটে NYSERDA-য ভকো অাংীদায এফাং আভাকদয প্রথেকফী  আভাকদয ফফাকয ম্প্রদাকয়য
হস্টক্কাল্ডাযকদয াকি ুকযা থনউ ইয়ক্ন হস্টকে ক্াজ ক্যকে, মা DSD-হক্ হস্টকেয জরফায়ু আইন
উকদযাগকক্ ত্বযাথন্ে ক্যকে আভাকদয ক্াজটে ক্যায জনয অনুপ্রাথণে ক্কয মাকচ্ছ।"
এই ভাইরপরক্ অজননটে NYSERDA-য NY-Sun ক্ভূন থেয ূকফ ক্যা
ন
ক্াজ দ্বাযা ফযাক্ ভিনন
হকয়কে, ক্ভূন থেটে হারায হের-আ অগ্রয ক্যায াাাথ ভূরয ক্ভাকনা এফাং
হযক্রক্তকক্ ফাথ, ফযফা  ম্প্রদায়ভূকয জনয আকযা উরবয ক্যকে হস্টকেয থগকনোয
1.8 থফথরয়ন ভাথক্নন িরায ভূকরযয উকদযাগ। ফেনভাকন, ইনস্টর ক্যা থফেযণক্ৃে হয প্রক্ল্পভূ
থনভাণাধীন
ন
প্রক্ল্পভূকয াকি থভথরে কয় হস্টকেয 2025 াকরয ভকধয েয় থগগায়াে
থফেযণক্ৃে হারাকযয ফেনভান জরফায়ু আইন রকক্ষযয 95 োাং ূযণ ক্কযকে।
2011 ার হিকক্, NY-Sun মা মা ক্যকে াাময ক্কযকে:
 থনউ ইয়কক্নয প্রথেটে ক্াউথন্ট থভথরকয় 165,000 ফাথ ফা ফযফায োকদ হারায
ইনস্টর ক্যা ভিনন ক্কযকে;
 1.3 থফথরয়ন প্রকণাদনা প্রদান ক্কয 6.1 থফথরয়ন হফযক্াথয থফথনকয়াগ একনকে;
 হস্টকে 2,500 োাং হয থফক্া োরনা ক্কযকে;
 627,000-য হফথ থনউ ইয়ক্ন ফাথকে যফযাকয জনয মাপ্ত
ন থযচ্ছন্ন,
নফায়নকমাগয ক্রক্তয ফযফিা ক্কযকে;
 হয থকল্প 12,000 ক্ভাংিাকনয
ন
ফযফিা ক্কযকে;
 10 ফেকয হারাকযয ভূরয 70 োাং হ্রা ক্কযকে; এফাং
 থনক্রিে ক্কযকে হম 200 থভথরয়ন ভাথক্নন িরাকযয হফথ মাকে হারায এনাক্রজ ন
ইক্ুযইটে হেভয়াকক্নয (Solar Energy Equity Framework) অাং থককফ থনম্ন

হিকক্ ভধযভ আকয়য গৃিাথর, াশ্রয়ী আফান, এফাং ুথফধাফক্রঞ্চে এফাং
থযকফগেবাকফ নযাময ম্প্রদাকয় প্রদত্ত য়।
গে হভকন্ত, গবনযন হাক্র 2030 াকরয ভকধয থনউ ইয়কক্নয হারায রক্ষয দ থগগায়াকে ফৃক্রদ্ধ
ক্যায আহ্বান ক্কযকেন। এই রক্ষয অজনকনয জনয, NYSERDA এফাং াফথরক্ াথবন থিােন কভন্ট
(Department of Public Service) াফথরক্ াথবন ক্থভকনয (Public Service Commission)
াকি এক্টে হযািভযা দাকয়য ক্কযকে, হস্টকেয পর NY-Sun উকদযাগকক্ হদক এ ধযকনয
ফফৃন ৎ এফাং ফকিকক্ অন্তবুক্ত
ন হয ক্ভূন থেকে ম্প্রাযণ ক্যায জনয, মায ভকধয িাক্কফ
অথেথযক্ত 2,270 হভগায়াে ক্থভউথনটে হারায প্রক্কল্পয জনয প্রকণাদনা অফযাে যাখা, মা
অথেথযক্ত প্রায় 400,000 ফাথয জনয মাপ্ত
ন থফদুযৎ। এোা হযািভযাক িাউনকস্টে অঞ্চকর
অফথিে প্রক্ল্পভূকয জনয উচ্চাক্াঙ্ক্ষী রক্ষয এফাং ক্থভউথনটে হারায প্রক্ল্প হফা DAC 
LMI াফস্ক্রাইফাযকদয জনয থনকফথদে প্রকণাদনা অন্তবুক্ত
ন যকয়কে, মা জরফায়ু আইকনয এই
আহ্বাকনয াকি ঙ্গথেূণ হম
ন থযচ্ছন্ন ক্রক্ত থফথনকয়াকগয 40 োাং রক্ষয থনকয়, ক্ভ কক্ষ 35
োাং হমন ুথফধাফক্রঞ্চে ম্প্রদায়ভূকক্ রাবফান ক্কয। এোা হযািভযাটে NY-SUN
ক্ভূন থেয ভধযক্ায এক্ হভগায়াকেয হিকক্ হফথ হয প্রক্কল্পয জনয থফদযভান হফেকনয
আফথযক্োয প্রস্তাফনা হদয় মাকে উচ্চ ভাকনয হয োক্থযয থফক্াকয প্রোয ক্যা মায়।
প্রবেবর্বয প িম্বকা বম্বর্, "ক্থভউথনটে হারায আভাকদয ক্রক্ত রক্ষয অজনকন এক্টে
গুরুত্বূণ বূ
ন থভক্া ারন ক্যকফ। ফেনভাকন, হকয রূান্তয ক্যকে োয়া অকনক্ ফাথন্দাযা ো
ক্যকে াযকে না ক্াযণ োযা যাকনর োকদয িয়ক্ষভোয ফাইকয, োযা বাা হনয়া ফাথকে
িাকক্ ফা োকদয োকদ হারায ফাকনাই মাকফ না। ক্থভউথনটে হারায এইফ প্রথেফন্ধক্ো দূয
ক্যায জনয ফ আভূকর ফদকর হদয়, এটে থনউ ইয়ক্নফাীকক্ থযচ্ছন্ন ক্রক্ত রূান্তকযয এক্টে
অাং কয় উিকে হদয়। আথভ গথফেন থনিঃযণ হ্রা ক্যকফ এফাং গ্রাক্কদয জনয ক্রক্তয ভূরয
ক্ভাকফ এভন ভুখয থফথনকয়াগ আনকে ক্াংকগ্রক ক্াজ ক্যা অফযাে যাখকে হকয, এফাং আথভ
গবনযন হাক্র, হেকনক্কেথি ক্াউথন্ট হারায এনাক্রজ ন ক্নকাটেন য়াভ, NYSERDA, এফাং অনয
মাকদয প্রকেষ্টায় থনউ ইয়ক্ন এক্টে থযচ্ছন্ন ক্রক্ত বথফলযকেয থদকক্ তফথিক্ অগ্রগথেয ভয়
জােীয় হনো কয় উকিকে, োকদযকক্ ধনযফাদ জানাই।"
হস্টি বম্বর্ির হকবভর্ পাকনার বম্বর্, "এনাক্রজ ন এফাং হেথরক্থভউথনকক্ন ক্থভটেয প্রধান
থককফ, আথভ আভাকদয হস্টেকক্ এই ভাইরপরক্ অজনকন াাময ক্যায জনয NYSERDA এফাং
NY-SUN এয প্রাংা ক্যথে। আথভ জাথন এই াকয আভযা 2030 াকরয ভকধয দ থগগায়াে
অজনকনয গবনকযয
ন
রকক্ষয হৌঁোকে াযকফা।"
অোম্বেব দে মাইক বকউবক বম্বর্, "আজকক্ আভযা আভাকদয ক্রক্ত থগ্রি রূান্তকযয
হস্টেফযাী প্রকেষ্টায এক্টে উকেখকমাগয ভাইরপরক্ উদমান ক্যথে। এক্ থগগায়াে ইনস্টর
ক্যা ক্থভউথনটে হারায এক্টে দুদনান্ত অজনন এফাং আভাকদয নফায়নকমাগয ক্রক্ত রক্ষয অজনকনয
ূ টন ে আনন্দঘন, এটে এক্টে ূেনাভাে।
প্রথে আভাকদয প্রথেশ্রুথেয প্রভাণ। মথদ আজকক্য ভুে
আভাকদযকক্ দীঘ ি
ন
াথয থদকে কফ এফাং আভযা থনউ ইয়ক্ন হস্টকে বথফলযকেয ক্রক্ত থগ্রি
থনভাকণ
ন আভাকদয প্রথেশ্রুথে অগ্রয ক্যকে হেষ্টা অফযাথে যাখকফা।"

জােীয় বগ্রে বর্উ ইয়ম্বকনর (National Grid NY) হপ্রবম্বেন্ট রুেফ উইন্টার বম্বর্,
"আভযা আজকক্ হেনথবকর হরপকেনযান্ট গবনযন হফঞ্জাথভন  NYSERDA-য াকি হমাগ থদকে
হকয আনক্রন্দে। জােীয় থগ্রি ুকযা হস্টকে ক্থভউথনটে হারায ইনস্টর ক্যায হক্ষকে হনেৃত্ব
থদকে হকয আনক্রন্দে, এফাং আভযা ক্করয জনয হারায (Solar-For-All) ক্ভূন থে তেথযকে
NYSERDA-য াকি ক্াজ ক্কযথে মাকে থনম্ন  ভধযভ আকয়য জােীয় থগ্রি গ্রাক্কদয হয
আন্তিঃাংকমাকগয ুথফধা ায়া থনক্রিে ক্যা মায়। আভযা িভাগে হয াংকমাগ দ্রুেেয, আকযা
ুরব, এফাং আকযা গ্রাক্কক্ক্রিক্ ক্যায জনয নেু ন নেু ন ন্থা উদ্ভাফন ক্যথে। আথভ গবনয,
ন
NYSERDA এফাং আভাকদয অনযানয অাংীদাযকদয াকি ক্াজ ক্কয আভাকদয ম্প্রদায়ভূকক্
উন্নে ক্যকে এফাং আভাকদয থযচ্ছন্ন ক্রক্তয বথফলযেকক্ ফাস্তকফ থযণে ক্যকে উন্পুখ।"
হাার এর্াক্তজন ইন্ডাবিজ অোম্বাবম্বয়লম্বর্র হস্টি পবব ইম্বস্টর ববর্য়র পবরর্াক
হেবভে গা বম্বর্, "ক্থভউথনটে হারাকযয ীল হস্টে
ন
য়া এক্টে ফ অজনন মা থযচ্ছন্ন
ক্রক্তয প্রথে এফাং ক্র থনউ ইয়ক্নফাীয জনয ফযয়-াশ্রয়ী হয ুথফধা থনক্রিে ক্যকে হস্টকেয
হনোকদয প্রথেশ্রুথে প্রদনন ক্কয।এধযকনয হনেৃত্ব হস্টকে াজায াজায ক্ভাংিান
ন
 থফথরয়ন
থফথরয়ন িরায থফথনকয়াগ থনকয় আক, এফাং SEIA গবনযন হাক্র, থনউ ইয়ক্ন াফথরক্ াথবন
ক্থভন, এফাং NYSERDA-য াকি থনউ ইয়কক্ন আকযা নযাময থযচ্ছন্ন ক্রক্তয উরবযো
ম্প্রাযণ ক্যকে এয ক্াজ অফযাে যাখকে উন্পুখ।"
হকায়াবলর্ ফর কবমউবর্টি হাার অোম্বেম্বর (Coalition for Community Solar
Access) উত্তরপূব নপবরর্াক হকিবর্ হকব ও’র্ী বম্বর্, "ক্থভউথনটে হারাকযয প্রথে
থনউ ইয়কক্নয প্রথেশ্রুথে একক্ এক্টে জােীয় হনো ফাথনকয়কে, এফাং াজায াজায থনউ
ইয়ক্নফাীযা থযচ্ছন্ন ক্রক্তয রাব ায়ায ুকমাগ হকয়কে। ক্থভউথনটে হারাকযয ুথফধা
ম্প্রাযণ ক্যকে হাক্র প্রাকনয প্রথেশ্রুথে CLCPA-হে থনধাথযে
ন
জরফায়ু রক্ষয অজনকন
থেযক্াকযয অগ্রগথে ক্যকফ।"
বর্উ ইয়কন কর্জাম্বভনটিভ হভািার বম্বগর (New York League of Conservation Voters)
হপ্রবম্বেন্ট জুব টিম্ব বম্বর্, "থনউ ইয়ক্ন এফাং হয থল্পকক্ ক্থভউথনটে হারাকযয ীকল ন
িাক্ায জনয অথবনন্দন। ক্থভউথনটে হারায জরফায়ু থযফেনকনয াকি রাই ক্যকে এফাং
আভাকদয উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জরফায়ু রক্ষয ূযণ ক্যকে নফায়নকমাগয ক্রক্তয থফক্া ত্বযাথন্ে ক্যকে
াাময ক্যকে। মথদ থনউ ইয়ক্নকক্ এইফ থযচ্ছন্ন ক্রক্ত রক্ষয অজনন ক্যকে য়, োকর
আভাকদযকক্ হযকক্ অগ্রাথধক্ায থদকে কফ এফাং থযফাযগুথরকক্ ফুজ ক্রক্ত ফযফায ক্যায
এক্টে ুকমাগ প্রদান ক্যকে কফ এফাং ুথফধাফক্রঞ্চে ম্প্রদায়ভূক এইফ থফথনকয়াগকক্
অগ্রাথধক্ায থদকে কফ। হমকেু 2021 াকর থনউ ইয়ক্ন হভাে ক্থভউথনটে হারায ইনস্টর এফাং
াভথগ্রক্ ইনস্টকরয হক্ষকে হদকয ীকল নযকয়কে, োই আভযা আভাকদয থফদুযৎ যফযাকক্
ুাযোজন ক্যথে, মা আভাকদযকক্ নফায়নকমাগয হয ক্রক্তয হক্ষকে আকযা ফ য়ায টিক্
কি যকয়থে।"
বর্উ ইয়কন হাার এর্াক্তজন ইন্ডাবিজ অোম্বাবম্বয়লম্বর্র (New York Solar Energy
Industries, NYSEIA) বর্বাী
ন পবরর্াক জোক েুম্বেম্বর্ বম্বর্, "NYSEIA থনউ ইয়য্ ক্
হস্টেকক্ গে ফেকযয ক্থভউথনটে হারাকযয জােীয় হনো কয় উিায জনয অথবনন্দন জানাকচ্ছ,

এফাং হয থল্প এই অজননকক্ ভিনন ক্যকে হকয গথফে।
ন এটে দুদনান্ত হম থনউ ইয়কক্নয
ক্থভউথনটে হারায ফাজাকযয থফফেনন কচ্ছ, মা থনউ ইয়কক্নয হম গ্রাকক্যা থযচ্ছন্ন ক্রক্ত
রূান্তকয অাংগ্যণ ক্যকে োয় োকদয জনয এটে আকযা হফথ উরবয ক্যকে। NYSEIA এফাং
এয দয হক্াম্পাথনভূ হস্টকেয ক্ভক্েন
ন া, ইউটেথরটেভূ, এফাং অনযানয হস্টক্কাল্ডাযকদয
াকি ক্াজ ক্যকে উন্পুখ, মাকে ক্থভউথনটে হারায ফাজাকযয থফক্া থনক্রিে য়ায াাাথ
ক্থভউথনটে হারাকযয প্রথেশ্রুথে ূযণ য়, মায ভকধয যকয়কে থনম্ন আকয়য গ্রাক্ এফাং
ুথফধাফক্রঞ্চে ম্প্রদায়ভূকয জনয ফথধেন উরবযো। হমকেু ফযাক্ ফযাথপ্তয ক্থভউথনটে
হারায প্রক্কল্পয ক্াজ েরকে, োই থনউ ইয়কক্নয জনয এই ভুখয ফাজাকযয অাংকয োথদা থনকয়
ক্াজ ক্যা এখন অনয হমকক্াকনা ভকয়য হিকক্ হফথ গুরুত্বূণ।"
ন
হভাি হাাম্বরর (Vote Solar) ববর্য়র আঞ্চবক পবরর্াক বস্টম্বফর্ রাউন্ডটি বম্বর্,
"ক্থভউথনটে হারায থনউ ইয়কক্নয ফুজ অিনীথেয
ন
এক্টে ভুখয স্তম্ভ, এফাং এটে ক্র থনউ
ইয়ক্নফাী মাকে থযচ্ছন্ন ক্রক্ত রূান্তকয অাংগ্রণ ক্যকে াকয ো থনক্রিে ক্যায এক্টে অথে
গুরুত্বূণ াথেয়ায।
ন
আভযা গবনযন হাক্র, NY-SUN দর, এফাং আভাকদয থকল্পয অাংীদাযকদয
প্রাংা ক্যথে থনউ ইয়ক্ন হস্টেকক্ ক্থভউথনটে হারায থফক্াকয জােীয় হনো ফানাকনায জনয,
আভযা 2030 াকরয ভকধয আভাকদয 70 োাং নফায়নকমাগয ক্রক্ত অজনকনয কি যকয়থে। হবাে
হারায এক্টে দ থগগায়াে থফেযণক্ৃে হয রক্ষয অজনকন হস্টকেয প্রকেষ্টাকক্ ভিনন ক্যকে
হকয, এফাং হয অিনীথেকে
ন
ঐথোথক্বাকফ ফক্রঞ্চেকদয জনয ক্ভূন থেয ুথফধা ম্প্রাথযে
ক্যকে হকয আনক্রন্দে।"
বর্উ ইয়কন হস্টম্বির হদম্বলর হর্েৃ ত্বকারী জবায়ু পবরকল্পর্া
থনউ ইয়ক্ন হস্টকেয জাথেয হনেৃত্বক্াযী জরফায়ুয ক্ভূন েী র জাথেয ফ হেকয় হফথ
ৃ র  নযামযবাকফ থযচ্ছন্ন ক্রক্তকে
আিভণাত্মক্ জরফায়ু  থযচ্ছন্ন ক্রক্তয উকদযাগ, মা ুঙ্খ
উত্তযকণয আহ্বান ক্কয মা োক্থয তেথয ক্কয এফাং থনউ ইয়ক্ন হস্টে হক্াথবি-19 ভাভাযী হিকক্
উদ্ধাযরাকবয াকি াকি এক্টে ফুজ অিনীথেকক্
ন
প্রথোরন ক্যা অফযাে যাকখ। জরফায়ু
হনেৃত্ব এফাং জনভাকজয ুযক্ষা আইন (Climate Leadership and Community Protection
Act) এয ভাধযকভ আইকনয অন্তবুক্ত
ন ক্যায কয, থনউ ইয়ক্ন 2040 এয ভকধয ূনয-থনগভন
ন
থফদুযৎক্রক্তয হক্ষকে োয ফাধযোভূরক্ রক্ষয অজনকনয কি এথগকয় েকরকে, মায ভকধয অন্তবুক্ত
ন
আকে 2030 এয ভকধয 70 োাং ুননফায়নকমাগয
ন
ক্রক্ত উৎাদন এফাং অিনীথে
ন
ফযাী ক্াফনন
থনযকক্ষো অজনন ক্যা। হস্টে জুক 102টে থফার ভাোয নফায়নকমাগয  থফেযকণয প্রক্কল্প 33
থফথরয়ন িরাকযয হফথ, থফক্রল্ডাং হিকক্ থনগভন
ন হ্রা ক্যায জনয 6.8 থফথরয়ন িরায, হযক্রক্তয
ভাো ফৃক্রদ্ধ ক্যায জনয 1.8 থফথরয়ন িরায, থনভরন থযফন উকদযাকগয জনয 1 থফথরয়ন িরাকযয
হফথ, এফাং NY গ্রীন ফযাাংক্-এয প্রথেশ্রুথেকে 1.6 থফথরয়ন িরাকযয হফথ , এটে থনভরন
জ্বারাথনয ভাো ফৃক্রদ্ধ ক্যায জনয থনউ ইয়কক্নয অবূ েূফ থফথনকয়াকগয
ন
াকি মুক্ত কয়কে৷
ক্রম্মথরেবাকফ, এই থফথনকয়াগগুথর 2020 াকর থনউইয়কক্নয থনভরন জ্বারাথন খাকে 158,000 এয
হফথ োক্থয, 2011 ার হিকক্ থফেযণক্ৃে হয খাকে 2,100 োাং প্রফৃক্রদ্ধ এফাং 2035 াকরয
ভকধয 9,000 হভগায়াে অপকায ফায়ুক্রক্ত গক হোরায প্রথেশ্রুথেকক্ ভিনন ক্কয৷ জরফায়ু
আইকনয অধীকন, থনউ ইয়কক্ন এই অগ্রগথেয উয থবথত্ত ক্কয থনভাণ
ন ক্যকফ এফাং 2050 াকরয
ভকধয থগ্রনাউ গযা থনগভনকক্
ন
1990 এয স্তয হিকক্ 85 োাং ক্ভাকফ, এফাং থনক্রিে ক্যকফ
হম থযচ্ছন্ন ক্রক্তয থফথনকয়াকগয 40 োাং হফথনথপকেয অন্তে 35 োাং ুথফধাফক্রঞ্চে

ম্প্রদায়গুথরকক্ হদয়া কফ, এফাং েূ ান্ত ফযফাযক্াযীয ক্রক্তয খযে াশ্রয় ক্যায ভাধযকভ অনাইে ক্রক্ত খযে 185 টিথরয়ন BTU ক্ভাকনা, মাকে 2025 াকরয ক্রক্তয দক্ষোয রকক্ষয উকেকয
অগ্রয য়া মায়।
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