
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/24/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল একটি আঞ্চবলক পবরচ্ছন্ন েক্তি  াইম্বরাম্বের্ হকন্দ্র প্রস্তাি করম্বে মুখ্ে 

 াইম্বরাম্বের্ ইম্বকাবিম্বেম অংেীদারম্বদর িাম্বি একটি িহু হেম্বির চুক্তির স্বাক্ষর  ওয়া 

হ াষণা করম্বলর্  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর হর্েৃত্বাধীর্ িহু এম্বেক্তির কর্ম্বিাটিনয়ামটি হ াষণা কম্বর হে কাইম্বর্টিকাি, 

মোিাচুম্বিিি, এিং বর্উ োবি ন কম্বয়ক ডের্ কম্বপ নাম্বরের্ এিং ইউবর্ভাবি নটির িাম্বি 

হোগদার্ করম্বলা, ো দী নম্বময়াবদ িাফম্বলের একই আঞ্চবলক লক্ষে প্রদে নর্ কম্বর  

  

অংেীদারগণ হফডাম্বরল অিকাঠাম্বমা বিবর্ম্বয়াগ এিং কম নিংস্থার্ আইম্বর্র ে বিল এিং 

আঞ্চবলক পবরচ্ছন্ন  াইম্বরাম্বের্ হকন্দ্র ব ম্বিম্বি আখ্ো পাওয়ার ের্ে প্রস্তাির্া তেবর 

করম্বি  

  

পবরচ্ছন্ন  াইম্বরাম্বের্ গম্বিষণা ও বিকাম্বে বর্উ ইয়কন হেম্বির হর্েৃত্ব অগ্রির কম্বর  

  

2050 িাম্বলর মম্বধে বগ্রর্ াউি গোি বর্গ নমর্ 85 েোংে কমাম্বে েলিায় ুহর্েৃত্ব এিং 

িম্প্রদায় িুরক্ষা আইম্বর্র লক্ষেম্বক িমি নর্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন এক্টি বহু হেকির চুক্তিকে স্বাক্ষর 

ক্করকে, হেখাকর্ রকয়কে 40টি  াইকরাকজর্ ইকক্াথিকেম অংশীদাকরর এক্টি প্রািথমক্ হগাষ্ঠী, 

োকে থিপক্ষীয় অবক্াঠাকমা থবথর্কয়াগ এবং ক্ম নিংস্থার্ আইকর্ (Bipartisan Infrastructure 

Investment and Jobs Act) অন্তভুনি হেডাকরল আঞ্চথলক্ পথরচ্ছন্ন  াইকরাকজর্ হক্ন্দ্র 

(Regional Clean Hydrogen Hubs) ক্ম নিূথচর মাধ্যকম আখযাপ্রাপ্ত ক্মপকক্ষ চারটি আঞ্চথলক্ 

পথরচ্ছন্ন শক্তি  াইকরাকজর্ হক্ন্দ্র  কয় উঠার জর্য এক্টি প্রস্তাবর্া তেথর ক্রকে পাকর। থর্উ 

ইয়কক্নর হর্েৃত্বাধ্ীর্ ক্র্কিাটিনয়ামটিকে রকয়কে  াইকরাকজর্ ও জ্বালাথর্ হক্াষ উদ্ভাবকর্র 

দী নথদকর্র হর্েৃবৃন্দ এবং I-95 ক্থরকডাকর প্রধ্ার্ প্রথেকবশগণ ক্াইকর্টিক্াি, মযািাচুকিিি, এবং 

থর্উ জাথি ন, োরা আঞ্চথলক্ প্রকচষ্টাটিকে হোগদার্ক্ারী প্রিম হেি বথ ভূনে অংশীদার  কব এবং 

ভথবষযকে আকরা িংকোজকর্র পি খুকল থদকব। আজকক্র হ াষণাটি  াইকরাকজর্ অবক্াঠাকমা 

থর্কয়াগ এবং গকবষণা ও থবক্াকশ প্রকেযক্ হেকির হর্েৃত্বকক্ অগ্রির ক্কর, এবং 2050 িাকলর 

মকধ্য থগ্রর্ াউি গযাি থর্িঃিরণ 85 শোংশ ক্মাকে থর্উ ইয়ক্ন হেকির জলবায় ুহর্েৃত্ব এবং 

ক্থমউথর্টি িুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection Act) লক্ষযকক্ 

িমি নর্ ক্কর। আজকক্র হ াষণাটি গভর্ নর হ াক্কলর 2022 হেি অে দয হেকির (State of the 



State) ভাষকণ থর্উ ইয়ক্ন হেিকক্ এক্টি িবুজ  াইকরাকজর্ হক্ন্দ্র বার্াকর্ার োর থর্কদনশর্া 

বাস্তবায়কর্র জর্য অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন জলবায় ুপথরবেনকর্র অক্তস্তকত্বর হুমথক্র িাকি লড়াই ক্রার জর্য আগ্রািী 

অংশীদাথরত্ব গঠর্ ক্রার পকি হর্েৃত্ব থদকে হপকর গথব নে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

" াইকরাকজর্ বাজার িম্প্রিারণ ক্রা আমাকদর অি নর্ীথেকক্ িুপারচাজন ক্রকব এবং আমাকদর 

জলবায় ুলক্ষযকক্ অগ্রির ক্রকব এমর্ পথরচ্ছন্ন শক্তি থবক্কের জর্য থর্উ ইয়কক্নর আগ্রািী 

িন্ধাকর্র হক্ষকে অেযন্ত গুরুত্বপূণ ন। এটির মকো হক্ায়াথলশর্ িমন্বকয়র হক্ষকে হদকশ এক্টি 

আদশ ন থ কিকব ক্াজ ক্রকব ো এই মু কূেনর প্রকয়াজর্ এবং ো আমাকদর এক্টি ক্াব নর্ থর্রকপক্ষ 

ভথবষযকের ক্াোক্াথে থর্কয় োকব, এবং আথম গভর্ নর লযামন্ট, হবক্ার এবং মাথেনকক্ োকদর 

অংশীদাথরকত্বর জর্য ধ্র্যবাদ জার্াই।"  

  

"জলবায় ুিঙ্কি িমাধ্াকর্ এবং উদ্ভাবর্ী প্রেুক্তি থবক্াকশ ক্াইকর্টিক্াি দী নথদর্ ধ্করই শীকষ ন আকে, 

এবং এই আক্ষ নণীয় র্েুর্ অংশীদাথরত্ব উভয় মুখয হর্েৃত্ব হক্ষেকক্ এক্ক্তেে ক্কর," গভর্ নর 

হর্ড লোমন্ট িম্বলর্। "আমরা জলবায় ুহর্েৃত্ব, জ্বালাথর্ হক্াষ উদ্ভাবর্, এবং পথরচ্ছন্ন ক্ষথে 

ক্ম নিংস্থাকর্র হক্ষকে আমাকদর প্রথেকবশী হেিগুথলর প্রথেশ্রুথেকে হোগ থদকে হপকর গথব নে, এটি 

আমাকদর অঞ্চকল পথরচ্ছন্ন  াইকরাকজকর্র জর্য হেডাকরল থবথর্কয়াগ আর্কে আমাকদর এক্টি 

প্রথেকোথগোমূলক্ অবস্থাকর্ স্থাপর্ ক্রকব।"  

  

"জলবায় ুপথরবেনকর্র অথে জরুথর অবস্থা এবং 2050 িাকলর মকধ্য হর্ি-ক্তজকরা ক্রার আমাকদর 

হক্ৌশকলর জর্য এক্টি িাথব নক্ পন্থা আবশযক্, োর মকধ্য এমর্ গকবষণা, প্রেুক্তির প্রকয়াগ িাক্কব 

ো ভথবষযকে আকরা ক্ম খরকচ পথরচ্ছন্ন শক্তি হপকে থদকব," গভর্ নর চাবল ন হিকার 

িম্বলর্। "আজকক্র হ াষণা আমাকদর থবদযমার্ জলবায় ুহক্ৌশকল এই পথরচ্ছন্ন শক্তি িংস্থার্ 

অন্তভুনি ক্রার জর্য আঞ্চথলক্ ি কোথগোর জর্য এক্টি অথে গুরুত্বপূণ ন ধ্াপ, এবং 

মযািাচুকিিি এই উকদযাকগ আমাকদর হেি অংশীদারকদর িাকি ক্াজ ক্রকে উনু্মখ।"  

  

"পথরচ্ছন্ন  াইকরাকজকর্র থর্উ জাথি নর তবথচেযময় পথরচ্ছন্ন শক্তি হপািনকোথলওকক্ আকরা 

িম্প্রিারণ ক্রার প্রথেশ্রুথে আকে," গভর্ নর বফল মাবফন িম্বলর্। "পথরচ্ছন্ন  াইকরাকজর্ 

প্রেুক্তির হর্ি থগ্রর্ াউি গযাি থর্িঃিরণ এবং ক্ষথেক্র বায়ুর দশকক্র প্রভাব উন্নে ক্রার িম্ভাবর্া 

রকয়কে। আমাকদর আঞ্চথলক্ অংশীদারকদর িাকি এক্ক্তেে  ওয়ার েকল আমরা পথরচ্ছন্ন 

 াইকরাকজর্ প্রেুক্তি থবক্াকশ এবং থর্উ জাথরির জর্য অি ননর্থেক্ প্রবৃক্তি ও িুকোগ হবর ক্রার 

জর্য এক্টি শক্তিশালী হক্ায়াথলশর্ গঠর্ ক্রকে পারকবা।"  

  

ক্র্কিাটিনয়াকমর অংশীদারগণ থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্াক্তজন থরিাচন এবং হডকভলপকমন্ট ক্েৃনপক্ষ 

(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) থর্উ ইয়ক্ন 

থবদুযৎ ক্েৃনপক্ষ (New York Power Authority, NYPA), এবং এম্পায়ার হেি হডকভলপকমকন্টর 

(Empire State Development, ESD) িাকি  াইকরাকজর্ প্রক্েিমূ কক্ অগ্রির ক্রার জর্য 

প্রস্তাবর্া তেথরর প্রথেশ্রুথে থদকয়কে। অংশীদার হেিিমূ  এোড়াও োকদর থর্কজকদর হেি 

এর্টিটিিমূক র মকধ্য িমন্বয় ক্রকব োকে ক্র্কিাটিনয়াকমর প্রকচষ্টাকক্ প্রকেযক্ হেকির জলবায় ুও 

পথরচ্ছন্ন শক্তি লকক্ষযর িাকি মার্ার্িই ক্রা োয়। এর মকধ্য রকয়কে ক্াইকর্টিক্াকির 2050 িাকলর 



মকধ্য 80 শোংশ থগ্রর্ াউি গযাি থর্িঃিরণ হ্রাি ক্রার তবথিক্ উষ্ণো িমাধ্ার্ আইর্ 

(Connecticut's Global Warming Solutions Act) লক্ষয, মযািাচুকিিকির 2050 িাকলর মকধ্য 

ক্াব নর্ থর্রকপক্ষ  ওয়ার লক্ষয, এবং থর্উ জাথি নর 2050 িাকলর মকধ্য 80 শোংশ থগ্রর্ াউি গযাি 

থর্িঃিরণ হ্রাি ক্রার তবথিক্ উষ্ণো িাড়াদার্ আইর্ (Global Warming Response Act) লক্ষয।  

  

এোড়াও ক্র্কিাটিনয়াম মাথক্নর্ েুিরাকের এর্াক্তজন থডপািনকমকন্টর (United States Department 

of Energy, DOE) ে থবকলর িুকোগ হ াষণার (Funding Opportunity Announcement) 

িাড়াদাকর্ এক্টি প্রস্তাবর্া তেথর ক্রকব, হেটি 2022 িাকলর হম মাকি 8 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

ে থবল থর্কয় শুরু  কব বকল প্রেযাশা ক্রা োকচ্ছ।  

  

অংশীদাথরত্বটি গঠর্ ক্রার মাধ্যকম, থর্উ ইয়ক্ন  াইকরাকজর্ হক্কন্দ্রর জর্য এক্টি িমথন্বে, বহু-

হেি পন্থা উপস্থাপর্ ক্করকে ো  াইকরাকজর্ উৎপাদক্, বযব ারক্ারী, প্রেুক্তি ও িরঞ্জাম 

প্রস্তুেক্ারক্, এবং জােীয় লযাব ও ইউথর্ভাথি নটিি  গকবষণা ও থবক্াশ িম্প্রদাকয়র িমূ্পণ ন 

মূলযবার্ হচইর্কক্ িংেুি ক্রকব।  

  

ক্াইকর্টিক্াি, মযািাচুকিিি, এবং থর্উ জাথি নর িাকি অর্যার্য অংশীদারগণ  ল:  

  

• অযালাকয়ন্স এর্াক্তজন গ্রুপ, এলএলথি (Alliance Energy Group LLC)  

• অল্টারকর্টিভ এথভকয়শর্ থেউলি এলএলথি (Alternative Aviation Fuels LLC)  

• BAE থিকেমি (BAE Systems)  

• ব্লুম এর্াক্তজন ক্কপ নাকরশর্ (Bloom Energy Corporation)  

• ক্যালোিন (CALSTART)  

• ক্লাইকমি জবি থর্উ ইয়ক্ন (Climate Jobs NY)  

• ক্লথিয়া ইউথর্ভাথি নটি (Columbia University)  

• ক্র্কিাথলকডকিড এথডির্ হক্াম্পাথর্ অে থর্উ ইয়ক্ন, ইর্ক্কপ নাকরকিড 

(Consolidated Edison Company of New York, Inc.)  

• ক্কর্ নল ইউথর্ভাথি নটি (Cornell University)  

• ক্াথমংি, ইর্ক্কপ নাকরকিড (Cummins, Inc.)  

• ডাকরাগা পাওয়ার (Daroga Power)  

• ডুিার্ থেউল হিল আকমথরক্া, ইর্ক্কপ নাকরকিড (Doosan Fuel Cell America, 

Inc.)  

• ইকক্াকলকরা, ইর্ক্কপ নাকরকিড (Ecolectro, Inc.)  

• এম্পায়ার হেি হডকভলপকমন্ট  

• থেউলকিল এর্াক্তজন (FuelCell Energy)  

• ইর্কভর্াক্তজন  াইকরাকজর্ এলএলথি ( Invenergy Hydrogen LLC)  

• থলবাটিন ইউটিথলটিজ (কিইন্ট লকরন্স গযাি) ক্কপ নাকরশর্ (Liberty Utilities (St. 

Lawrence Gas) Corp.)  

• লং আইলযান্ড থবদুযৎ ক্েৃ নপক্ষ (Long Island Power Authority, LIPA)  

• জােীয় থগ্রড (National Grid)  



• জােীয় অেকশার বায়ু গকবষণা ও থবক্াশ ক্র্কিাটিনয়াম (National Offshore 

Wind Research and Development Consortium)  

• থর্উ ইয়ক্ন বযািাথর এবং এর্াক্তজন হোকরজ প্রেুক্তি (New York Battery and 

Energy Storage Technology, NY-BEST)  

• থর্উ ইয়ক্ন থবদুযৎ ক্েৃ নপক্ষ (New York Power Authority, NYPA)  

• থর্উ ইয়ক্ন ইউথর্ভাথি নটি (New York University)  

• হর্ক্সি  াইকরাকজর্ ক্কপ নাকরশর্ (Next Hydrogen Corporation)  

• থর্উক্র থেল অবার্ ন, ইর্ক্কপ নাকরকিড (Nucor Steel Auburn, Inc.)  

• অথময়াম ইন্টারর্যাশর্াল (Ohmium International)  

• অকরঞ্জ এবং রক্লযান্ড ইউটিথলটিজ, ইর্ক্কপ নাকরকিড (Orange and Rockland 

Utilities, Inc.)  

• পািনর্ারথশপ োন্ড ের থর্উ ইয়ক্ন থিটি (Partnership Fund for New York City)  

• প্লাগ পাওয়ার ইর্ক্কপ নাকরকিড (Plug Power Inc.)  

• রকচোর ইর্থেটিউি অে হিক্কর্ালক্তজ (Rochester Institute of Technology, 

RIT)  

• েযান্ডাডন  াইকরাকজর্ ক্কপ নাকরশর্ (Standard Hydrogen Corporation)  

• হোথর্ ব্রুক্ ইউথর্ভাথি নটি (Stony Brook University)/ অযাডভান্সড এর্াক্তজন 

হিন্টার (Advanced Energy Center, AERTC)  

• থর্উ ইয়ক্ন থিটি ক্কলজ (City College of New York, CUNY)  

• থর্উ ইয়ক্ন এবং থর্উ জাথি নর বন্দর ক্েৃনপক্ষ (Port Authority of New York and 

New Jersey)  

• ইউথর্ভাথি নটি অযাি বাকেকলা (University at Buffalo), থর্উ ইয়ক্ন হেি 

ইউথর্ভাথি নটি (State University of New York, SUNY)  

• ভারমন্ট গযাি থিকেম (Vermont Gas Systems, VGS)  

• WATT থেউল হিল ক্কপ নাকরশর্ (WATT Fuel Cell Corporation)  

  

চুক্তিগুথল ক্াে নক্র  কল, অংশীদারগণ এক্কে ো ো ক্রকব:  

  

• আঞ্চথলক্  াইকরাকজর্ হক্কন্দ্রর জর্য এক্ লক্ষয ও পথরক্ের্া িংজ্ঞাথয়ে ক্রা ো 

জলবায় ুপথরবেনর্ িমাধ্াকর্ থর্রাপদ িবুজ  াইকরাকজর্ শক্তি উদ্ভাবর্ অগ্রির 

ক্রকে পাকর, এবং এক্ই িাকি অঞ্চকলর বাথিন্দাকদর স্বাস্থয, থস্থথেস্থাপক্ো, এবং 

অি ননর্থেক্ থবক্াশ উন্নে ক্রকে পাকর।  

• এক্টি হক্কন্দ্রর প্রস্তাবর্া অগ্রির ক্রা ো জলবায় ুও পথরকবশ র্যায়থবচারকক্ এর 

হক্ৌশকলর হক্কন্দ্র রাকখ, ো অঞ্চলজকুড় িংস্থাকর্র এলাক্ািমূক  িুকোগ প্রদার্ 

ক্রকব এবং জীবর্োোর মার্ উন্নে ক্রকব।  

• হক্কন্দ্রর প্রস্তাবর্ার িমি নকর্ প্রকয়াজর্ীয় গকবষণা ও থবকেষণ ক্রকব এবং এই 

প্রেুক্তি থর্কয়াকগর েকল থগ্রর্ াউি গযাি থর্িঃিরণ হ্রাকির পথরমাণ থর্ধ্ নারণ ক্রার 

জর্য এক্টি মার্ার্িই পন্থা হবর ক্রকব।  



• উদ্ভাবর্, উৎপাদর্, অবক্াঠাকমা, এবং িম্পথক্নে ক্মীবাথ র্ীর থবক্াশ োকে 

িক্ল অংশীদার হেকির মকধ্য বথন্টে  য় ো থর্ক্তিে ক্রকে এক্টি হেমওয়াক্ন 

গঠর্ ক্রকব।  

•  াইকরাকজর্ থবক্াকশ অংশগ্র ণক্ারী হেিিমূক র পথলথি অর্ুোয়ী 

পথরকবশগেভাকব দাথয়ত্বশীল িুকোগ িমি নর্ ক্রকব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন এবং এর অংশীদার হেিিমূ  অঞ্চকল অথেথরি িরক্াথর ও হবিরক্াথর অংশীদার 

খুুঁজকে এবং আঞ্চথলক্ জ্বালাথর্ হক্াষ উদ্ভাবর্ী ইকক্াথিকেকম মকর্াকোগ থদকচ্ছ। হক্ায়াথলশর্টি 

অেকশার বায় ুএবং হিালার PV-হক্  াইকরাকজর্ উৎপাদকর্র অন্তভুনি ক্রকে হচষ্টা ক্রকব এবং 

মধ্যম ও ভারী োর্বা র্ি  পথরব র্ খাকে, ভারী থশে উৎপাদকর্, থবদুযৎ উৎপাদকর্ এবং 

উপকূ্লবেী বযব ার বা থডক্াকব নার্াইকজশর্ প্রকচষ্টার িাকি িংগথেপূণ ন অর্যার্য েিােি ক্াকজ 

 াইকরাকজকর্র বযব ার প্রকয়াগ ক্রকব।  

  

ক্র্কিাটিনয়াকমর ভথবষযৎ অংশীদারকদর মকধ্য ইউটিথলটি, ইকলকরালাইজার িরবরা ক্ারী, 

জ্বালাথর্ হক্াষ িমাধ্ার্ প্রদার্ক্ারী, পথরব র্, জ্বালাথর্ অবক্াঠাকমা এবং থশে অংশীদার, িরক্াথর 

একজক্তন্স, িম্প্রদাকয়র িংস্থা, উচ্চ থশক্ষা প্রথেষ্ঠার্, ক্থমউথর্টি ক্কলজ, হভাকক্শর্াল সু্কল এবং 

অলাভজর্ক্ িংস্থা িাক্কে পাকর।  

  

NYSERDA-র হপ্রবিম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা হডাবরর্ এম.  োবরি িম্বলর্, 

"আক্ষ নণীয় এই িমন্বয় এক্টি  াইকরাকজর্ হক্ন্দ্র স্থাপকর্র জর্য হেডাকরল  াইকরাকজর্ ে থবল 

বযব ার ক্রার প্রিম ধ্াপ। আমাকদর অংশীদারকদর িাকি থমকল, থর্উ ইয়ক্ন হেি অঞ্চলটিকক্ 

িবুজ  াইকরাকজর্ উৎপাদকর্র এক্টি হর্ো থ কিকব অবথস্থে ক্রকে, জােীয়  াইকরাকজর্ 

অবক্াঠাকমা হর্িওয়াকক্নর এক্টি উকেখকোগয অংশকক্ ক্ীভাকব প্রদার্ ক্রা োয় এবং এক্ইিাকি 

ক্ীভাকব স্থার্ীয় জীবাশ্ম জ্বালাথর্ উৎপাদর্কক্ পথরচ্ছন্ন শক্তির চাক্থরর িুকোগ িৃটষ্টর মাধ্যকম 

প্রথেস্থাপর্ ক্কর দুিঃস্থ ও িুথবধ্াবক্তঞ্চে িম্প্রদায়িমূ কক্ ক্ীভাকব িুথবধ্া দার্ ক্রা োয় হিই লক্ষয 

থর্কয়।"  

  

বর্উ ইয়কন বিদেুৎ কেৃনপম্বক্ষর অন্তি নেীকালীর্ হপ্রবিম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা 

োবের্ ই. ক্তরিকল িম্বলর্, "2040 িাকলর মকধ্য থর্িঃিরণমুি থবদুযৎ হক্ষে অজনকর্ থর্উ 

ইয়কক্নর উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লকক্ষযর জর্য এক্টি বহুমাক্তেক্ পন্থা, অেুলর্ীয় ি কোথগো, এবং এখকর্া 

থবক্থশে  য়থর্ এমর্ প্রেুক্তি ও িংস্থার্ প্রকয়াজর্। থর্উ ইয়ক্ন থবদুযৎ ক্েৃনপকক্ষ আমরা 

আমাকদরকক্ থডক্াকব নার্াইজড ভথবষযকের থদকক্ হঠকল হদওয়ার জর্য  াইকরাকজর্ ক্ী ভূথমক্া 

রাখকে পাকর ো হদখকে আগ্র ী এবং আমরা পুকরা হেকির এক্াথধ্ক্ অবস্থাকর্ ক্ম খরকচর 

জলথবদুযৎ প্রদাকর্র মাধ্যকম প্লাগ পাওয়াকরর মকো োম নগুথলকক্ িা ােয ক্রথে। আমরা, এই বহু 

হেকির  াইকরাকজর্ হক্ন্দ্র প্রকচষ্টায় আমাকদর হোগয ি ক্মীকদর িাকি হোগ থদকয়, এটি উপলথি 

ক্রথে হে এখর্ই জলবায়ু পথরবেনকর্র িমাধ্ার্ ক্রকব এমর্ িা িী পদকক্ষপ আবশযক্, এবং 

আমরা এক্টি পথরচ্ছন্ন শক্তির ভথবষযকের র্েুর্ পকি  া ুঁিার জর্য িা ােয ক্রকে প্রস্তুে আথে।"  

  

এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং হপ্রবিম্বডন্ট এিং প্রধার্ 

বর্ি না ী কম নকেনা পদপ্রাপ্ত হ াপ র্াইি িম্বলর্, "প্রথেকবশী হেিিমূ  এবং বহু খাকের 



অংশীদার থর্কয় গটঠে এই হক্ায়াথলশর্ থর্উ ইয়কক্নর জলবায় ুও পথরচ্ছন্ন শক্তি লক্ষযকক্ আকরা 

দৃঢ় ক্রকে, এবং এক্ই িাকি আমাকদর িক্লকক্ িবুজ অি নর্ীথে গঠকর্ আকরা প্রথেকোথগোমূলক্ 

ক্রকে। প্রস্তাথবে আঞ্চথলক্  াইকরাকজর্ হক্ন্দ্রটি প্রেুক্তি উদ্ভাবর্ এবং ক্মীবাথ র্ী থবক্াকশ 

হেকির চলমার্ প্রকচষ্টাকক্ও িমি নর্ ক্রকব এবং এক্ই িাকি আমাকদরকক্ এক্টি পথরচ্ছন্ন শক্তি 

ভথবষযকের থদকক্ থর্কয় োকব।"  

  

বিম্বর্ির চাল নি শুমার িম্বলর্, "রকচোর হিকক্ পক্তিম থর্উ ইয়ক্ন, ক্যাথপিাল থরক্তজওর্, লং 

আইলযান্ড পে নন্ত, থর্উ ইয়ক্ন  াইকরাকজর্ শক্তি উৎপাদকর্ হদশকক্ হর্েৃত্ব থদকচ্ছ, এবং আজকক্র 

থশকের মুখয হর্েৃবৃকন্দর িাকি বহু-হেি অংশীদাথরকত্বর হ াষণা এটিই প্রদশ নর্ ক্কর হে ক্ীভাকব 

এম্পায়ার হেকির ক্াকে হদকশর প্রিম আঞ্চথলক্ পথরচ্ছন্ন  াইকরাকজর্ হক্ন্দ্র  কয় উঠার িক্ল 

প্রকয়াজর্ীয় উপক্রণ রকয়কে। আথম হেডাকরল হলকভকল এর হর্েৃত্ব থদকে হপকর গথব নে োকে 

ক্কর থর্উ ইয়ক্ন আকমথরক্ার পথরচ্ছন্ন শক্তির ভথবষযকের জ্বালাথর্ প্রদার্ ক্রকে পাকর। েখর্ 

আথম  াইকরাকজর্ থশে িম্প্রিাথরে ক্রার জর্য র্ক্তজরথব ীর্ 9.5 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

হেডাকরল থবথর্কয়াগি  থিপক্ষীয় অবক্াঠাকমা থবথর্কয়াগ ও ক্ম নিংস্থার্ আইর্ পাশ ক্রার হর্েৃত্ব 

থদকয়থেলাম, আমার মািায় থর্উ ইয়কক্নর উদ্ভাবর্ী হক্াম্পাথর্গুথল এবং হেিক্ল িম্প্রদাকয়র 

িব নাথধ্ক্ চাথ দা রকয়কে হিখাকর্  াজার  াজার ভাকলা হবেকর্র পথরচ্ছন্ন শক্তির চাক্থর তেথরর 

িম্ভাবর্া থেকলা। আথম ইথেমকধ্য বযক্তিগেভাকব শক্তি িথচব গ্রযার্ক াকমর ক্াকে বকলথে হে 

পথরচ্ছন্ন DOE  াইকরাকজর্ হক্কন্দ্রর (Clean DOE Hydrogen Hub) হর্েৃত্ব হদওয়ার জর্য থর্উ 

ইয়ক্নই স্বাভাথবক্ পেন্দ  ওয়া উথচে, এবং হেকির জর্য এই ঐথে াথিক্ থবথর্কয়াগ থর্ক্তিে 

ক্রার আকগ পে নন্ত এই ক্াজ ক্রকে িাক্কবা। থর্উ ইয়কক্নর পাওয়ার াউজ ক্মীবাথ র্ী, শীষ ন 

পে নাকয়র গকবষণা প্রথেষ্ঠার্, এবং িবুজ  াইকরাকজর্ উৎপাদকর্ প্রকয়াজর্ীয় র্বায়র্কোগয শক্তির 

ি জ উপলভযো এটিকক্ জলবায়ু পথরবেনকর্র থবরুকি আমাকদর লড়াইকক্ চাথলে ক্রার জর্য 

পথরচ্ছন্ন  াইকরাকজর্ উৎপাদকর্ থবকির হর্ো থ কিকব হদকশর স্থার্ থর্ক্তিে ক্রার জর্য 

হেডাকরল িরক্াকরর প্রকচষ্টাকক্ িুপারচাজন ও হর্েৃত্ব হদওয়ার জর্য অর্র্যভাকব উপেুি।"  

  

বিম্বর্ির বকরম্বের্ ক্তেবলব্র্োন্ড িম্বলর্, "থর্উইয়ক্ন দী নথদর্ ধ্কর পথরচ্ছন্ন শক্তি উদ্ভাবকর্র 

এক্টি হর্ো। অংশীদাথরত্বটি হিই ঐথে যকক্ই ধ্কর রাখকলা, র্েুর্ প্রেুক্তি থবক্াকশ এবং 

অঞ্চলটিকে পথরচ্ছন্ন  াইকরাকজর্ শক্তি প্রদাকর্র িক্ষমো গঠকর্ স্থার্ীয় িরক্ার, গকবষণা 

প্রথেষ্ঠার্, এবং হবিরক্াথর খােিমূক র দক্ষোকক্ এক্ক্তেে ক্কর। আথম এই প্রকচষ্টার জর্য 

গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংিা ক্রথে এবং থর্উ ইয়কক্নর পথরচ্ছন্ন ও দক্ষ শক্তির উৎকি রূপান্তকরর 

বযবস্থা ক্রার জর্য হেডাকরল পে নাকয় ক্াজ ক্রকে িাক্কবা। অংশীদাথরত্বটি 2050 িাকলর মকধ্য 

85 শোংশ থর্িঃিরণ হ্রাকি থর্উ ইয়কক্নর লকক্ষয হপৌৌঁোকে এক্টি গুরুত্বপূণ ন ধ্াপ।"  

  

প্রবেবর্বধ হেরল্ড র্োডলার িম্বলর্, "আথম এই অংশীদাথরত্বকক্ িম্ভব ক্রা অবক্াঠাকমা 

থবথর্কয়াগ এবং ক্ম নিংস্থার্ আইর্ পাশ ক্রকে িা ােয ক্রকে হপকর গথব নে। আথম এই বহু-হেি 

অংশীদাথরত্ব আহ্বার্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংিা ক্রথে, এটি থর্উ ইয়ক্নকক্ িবুজ 

 াইকরাকজর্ গকবষণা ও থবক্াকশ পুকরা হদকশর মকধ্য শীকষ ন স্থাপর্ ক্রকব। আমাকদর অথে জরুথর 

থভথিকে র্েুর্ শক্তি িমাধ্ার্ প্রকয়াজর্ োকে আমরা জলবায় ুথবপে নয় এড়াকে পাথর, এবং এই 

ক্র্কিাটিনয়ামটি থর্উ ইয়ক্নকক্ র্েুর্ এইিব িমাধ্ার্ থবক্াকশ হর্েৃত্ব থদকে িা ােয ক্রকব।"  

  



প্রবেবর্বধ হগ্রগবর ডবিউ. বমকি িম্বলর্, "আথম জলবায় ুপথরবেনর্ প্রশমকর্র জর্য এক্টি বহু-

হেি প্রকচষ্টায় হর্েৃত্ব দাকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংিা ক্রথে। আমরা েখর্ হক্াথভড-19 

হিকক্ আমাকদর অি নর্ীথে পুর্গ নঠর্ ক্রকে ক্াজ ক্রথে, েখর্ থর্উ ইয়ক্ন এখকর্া জলবায়ু ও 

পথরচ্ছন্ন শক্তি উকদযাকগ হদশকক্ হর্েৃত্ব থদকয় োকচ্ছ। আথম এই রূপান্তরক্ারী িুকোগ বাস্তকব 

পথরণে ক্রার জর্য ক্ংকগ্রকি আমার ি ক্মীকদর িাকি থিপক্ষীয় অবক্াঠাকমা থবথর্কয়াগ এবং 

ক্ম নিংস্থার্ আইকর্র পকক্ষ ক্িা বলকে হপকর গথব নে এবং এর অগ্রগথে হদখকে উনু্মখ।"  

  

প্রবেবর্বধ ব্র্ায়ার্ ব বগি িম্বলর্, "আঞ্চথলক্  াইকরাকজর্ হক্ন্দ্র িৃটষ্টর জর্য অবক্াঠাকমা 

থবথর্কয়াগ এবং ক্ম নিংস্থার্ আইকর্ অন্তভুনি হেডাকরল ে থবল মাথক্নর্ েুিরাকে র্বায়র্কোগয 

শক্তি উৎকির মাধ্যকম ক্রয়ক্ষম  াইকরাকজর্ উৎপাদর্ প্রেুক্তি ত্বরাথন্বে ক্রকে চায়। গভর্ নর 

হ াক্কলর হর্েৃত্বাধ্ীকর্ গটঠে এই ি কোথগোমূলক্ পন্থা উকদযাগটিকক্ এই 8 থবথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার ক্ম নিূথচকে অন্তভুনি িংস্থাকর্র এক্জর্ হোগয প্রাপক্ থ কিকব পৃিক্ ক্কর। আথম অেযন্ত 

আত্মথবিািী হে থর্উ ইয়ক্ন এই হেডাকরল প্রকচষ্টাকক্ হর্েৃত্ব থদকে িা ােয ক্রকে পারকব ো 

থশেিংক্রান্ত ক্াব নর্ থর্িঃিরণ হ্রাি ক্রকব এবং মাথক্নর্ প্রথেকোথগো মকর্াভাবকক্ অগ্রির 

ক্রকব।"  

  

প্রবেবর্বধ ইম্বভি ক্লাকন িম্বলর্, "মুখয হেক্ক াল্ডারকদর িাকি এই অথে গুরুত্বপূণ ন 

অংশীদাথরত্বটি এক্টি িটঠক্ পদকক্ষপ ো আমাকদর পথরকবশ রক্ষায় থর্উ ইয়কক্নর হর্েৃত্বকক্ 

স্থাপর্ ক্কর, এবং এটি আমাকদর জলবায় ুপথরবেনর্ প্রকচষ্টায় এক্টি উকেখকোগয অগ্রগথে। 

পাশাপাথশ, এই বহু-হেি অংশীদাথরত্বটি 2021 িাকলর হশকষর থদকক্ ক্ংকগ্রকি পাশ  ওয়া 

অবক্াঠাকমা থবথর্কয়াগ এবং ক্ম নিংস্থার্ আইকর্ আথম হে ক্াকজর পকক্ষ গব ন ি ক্াকর ক্িা 

বকলথে োর এক্টি স্বাভাথবক্ িম্প্রিারণ, আইর্টি এক্টি জােীয় তবদুযথেক্ োর্বা র্ 

অবক্াঠাকমা (National Electric Vehicle Infrastructure, NEVI) েমু নলা ক্ম নিূথচ তেথর ক্করকে 

হেিগুথলকক্ থর্ধ্ নাথরে থবক্ে জ্বালাথর্ ক্থরকডারিমূ  (Alternative Fuel Corridors) জীবর্ 

অর্যার্য জর্িাধ্ারকণর জর্য উনু্মি অবস্থাকর্ তবদুযথেক্ োর্বা র্ চাক্তজনং হেশকর্র এক্টি 

হর্িওয়াক্ন গঠর্ ক্রকে প্রকয়াজর্ীয় ে থবল প্রদার্ ক্রার জর্য। থর্উ ইয়কক্নর পথরব র্ খাে 

হেিবযাপী শক্তি িম্পথক্নে হমাি ক্াব নর্ ডাই অক্সাইড থর্িঃিরকণর 47 শোংকশর জর্য দায়ী, োই 

প্রথেকবশী হেিগুথলর িাকি এই হক্ায়াথলশর্ জলবায় ুপথরবেনর্ িামাল থদকে আমাকদর পন্থাকক্ 

অি নপূণ নভাকব এবং র্যােযভাকব বদকল হদওয়ার ক্ষমো রাকখ। আমাকদরকক্ অবশযই এক্কে একি 

ক্াজ ক্রকে  কব োকে থগ্রর্ াউি গযাি থর্িঃিরণ হ্রাি ক্রা োয় এবং আমাকদর ক্াব নর্ পদথচহ্ন 

হ্রাি ক্রকে িা ােয ক্রার জর্য এই িবুজকক্ক্তন্দ্রক্ অংশীদাথরত্ব গঠকর্ গভর্ নর হ াক্কলর লক্ষয 

এবং প্রস্তাবর্া িটঠক্ িমকয় একিকে এবং এটি প্রশংিার হোগয।"  

  

প্রবেবর্বধ পল িম্বকা িম্বলর্, "পথরচ্ছন্ন  াইকরাকজর্ আমাকদর হেকির ও জােীয় জলবায়ু লক্ষয 

অজনকর্ এক্টি গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রকে পাকর। হিজর্য আথম গে বেকরর থিপক্ষীয় 

অবক্াঠাকমা আইকর্র অংশ থ কিকব আমাকদর অঞ্চকলর পথরচ্ছন্ন শক্তি রূপান্তরকক্ ত্বরাথন্বে 

ক্রকে িা ােয ক্রার জর্য হেডাকরল ে থবকলর িুকোগ থর্ক্তিে ক্রকে হজার লড়াই ক্করথে। 

এক্টি আঞ্চথলক্  াইকরাকজর্ িরবরা  হচইর্ থর্ম নাকণর জর্য ক্াে নক্র ি কোথগো থর্ক্তিে 

ক্রকে হেিিমূ , উচ্চথশক্ষার প্রথেষ্ঠার্, এবং হবিরক্াথর খাকের এক্টি থবি্েৃে হক্ায়াথলশকর্র 

বযবস্থা ক্রার পকি হর্েৃত্ব দাকর্র জর্য আথম গভর্ নর হ াক্ল এবং থর্উ ইয়ক্ন হেকির প্রশংিা 



ক্রথে। আথম আমাকদর হেি এবং হদকশ শক্তি উদ্ভাবর্, ক্ম নিংস্থার্ িৃটষ্ট, এবং দষূণ হ্রাকির এই 

িুকোকগর িিযব ার ক্রার জর্য এক্কে ক্াজ ক্রকে উনু্মখ।"  

  

প্রবেবর্বধ িম বরড িম্বলর্, "আমরা িবিময়  াইকরাকজর্ উৎপাদকর্র মকো পথরচ্ছন্ন শক্তি 

প্রেুক্তি উদ্ভাবর্ ও থবক্াকশর িমি নক্। এটি আমাকদর অবক্াঠাকমা থবথর্কয়াগ ও ক্ম নিংস্থার্ 

আইকর্র পকক্ষ হভাি ক্রার অকর্ক্ ক্ারকণর মকধ্য এক্টি। হ াথষে এই অংশীদাথরকত্বর মাধ্যকম 

এক্টি আঞ্চথলক্  াইকরাকজর্ হক্ন্দ্র তেথর ক্রা অবক্াঠাকমা থবথর্কয়াগ ও ক্ম নিংস্থার্ আইকর্র 

অধ্ীকর্ ক্রা থবথর্কয়াকগর জর্য এক্টি দারুণ িুকোগ  কব ো পথরচ্ছন্নের শক্তির পকি 

আমাকদরকক্ আকরা অগ্রির ক্রকব।"  

  

প্রবেবর্বধ কোিবলর্ রাইি িম্বলর্, "অবক্াঠাকমা থবথর্কয়াগ ও ক্ম নিংস্থার্ আইকর্র থবথর্কয়াগ 

হে এধ্রকর্র উদ্ভাবর্ ও িমন্বয়কক্ হদওয়া  কচ্ছ ো দারুণ। থগ্রর্ াউি গযাি থর্িঃিরণ হ্রাি  কলা 

জলবায় ুপথরবেনকর্র িাকি লড়াইকয় আমাকদর জর্য িব নাথধ্ক্ ক্াে নক্র উপায়, এবং আথম অেযন্ত 

আর্ক্তন্দে হে গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়কক্নর পথরচ্ছন্ন শক্তি িংস্থাকর্র থবক্াশকক্ অগ্রাথধ্ক্ার প্রদার্ 

ক্রকের্। এই আঞ্চথলক্ হক্ায়াথলশর্ ক্ী প্রস্তাবর্া ক্কর ো হদখকে উনু্মখ।"  

  

প্রবেবর্বধ হো হমাম্বরল িম্বলর্, "ক্ংকগ্রশর্াল  াইকরাকজর্ এবং থেউল হিল ক্ক্াকির 

(Congressional Hydrogen and Fuel Cell Caucus) এক্জর্ িদিয থ কিকব, আথম ভথবষযৎ 

প্রজকন্মর জর্য এক্টি স্বাস্থযক্র, পথরচ্ছন্ন, প্রাণবন্ত পৃথিবী হরকখ োওয়া থর্ক্তিে ক্রকে লড়াই 

ক্রথে। রকচোর ইথেমকধ্য হি পকি হর্েৃত্ব থদকচ্ছ, এবং আথম থর্উ ইয়ক্নকক্ পথরচ্ছন্ন 

 াইকরাকজর্ উদ্ভাবকর্র এক্টি তবথিক্ হর্ো থ কিকব স্থাপর্ ও ক্রকে গভর্ নর হ াক্কলর ক্াকজর 

জর্য কৃ্েজ্ঞ।"  

  

প্রবেবর্বধ বর্ম্বকাল মোবলওিাবকি িম্বলর্, "আমরা আমাকদর হেকি টঠক্ এখাকর্ই এবং পুকরা 

অঞ্চলজকুড় পথরচ্ছন্ন, র্বায়র্কোগয, এবং গোর্ুগথেক্ শক্তি উৎপাদর্ ক্রকে পাথর এবং 

আমাকদর ক্রা উথচে। অভযন্তরীণ শক্তি উৎপাদর্ বৃক্তি ক্রা এবং আমাকদর উৎিকক্ তবথচেযময় 

ক্রা শক্তিকে স্বথর্ভনর  ওয়ার জর্য, অি নর্ীথেকক্ চাঙ্গা ক্রার জর্য এবং আমাকদর জােীয় 

থর্রাপিাকক্ িুরক্ষা ক্রার জর্য আবশযক্। অংশীদাথরত্বটি পথরচ্ছন্ন  াইকরাকজর্ থবদুযৎ 

উৎপাদকর্র জর্য এক্টি আঞ্চথলক্ হক্ন্দ্র স্থাপর্ ক্রার জর্য হেিিমূ , শক্তি হক্াম্পাথর্িমূ , 

ইউথর্ভাথি নটিিমূ , এবং পথরব র্ ক্েৃনপক্ষকদরকক্ এক্ক্তেে ক্কর।"  

  

কর্ এবডিম্বর্র (Con Edison) গ্রা ক েক্তি িমাধাম্বর্র বিবর্য়র ভাইি হপ্রবিম্বডন্ট হলর্াডন 

বিং িম্বলর্, " াইকরাকজর্  াবিমূ  িক্ল থর্উ ইয়ক্নবািীর জর্য এক্টি পথরচ্ছন্ন শক্তির ভথবষযৎ 

প্রদাকর্ ক্র্ এথডিকর্র প্রথেশ্রুথের প্রথেেলর্। এটি স্থার্ীয় ক্াব নর্ থর্িঃিরণ হ্রাি ক্রকে এবং 

এক্ই িাকি হেকির পথরচ্ছন্ন শক্তি লকক্ষয হপৌৌঁোকে এক্টি উদ্ভাবর্ী িমন্বয়।  াইকরাকজর্ এক্টি 

থস্থথেস্থাপক্, হিক্িই পথরচ্ছন্ন শক্তি এবং এটিকক্ আমাকদর হজলার থেম থিকেকমর গ্রা ক্কদর 

জর্য ক্াব নর্ থর্িঃিরণ ক্ম ক্রার ক্াকজ বযব ার ক্রা হেকে পাকর।"  

  

বলিাটিন/বর্উ ইয়কন গোম্বির (Liberty/NY Gas) ভাইি হপ্রবিম্বডন্ট এিং হের্াম্বরল 

মোম্বর্োর মাকন িল্টিমোর্ িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল এবং NYSERDA-র হর্েৃকত্ব এই 



গুরুত্বপূণ ন প্রকচষ্টার অংশ  কে পাকর থলবাটিন অেযন্ত আর্ক্তন্দে, ো থর্উ ইয়কক্নর পথরবার ও 

বযবিািমূক র জর্য ভথবষযকের জ্বালাথর্ থর্কয় আিকব। র্ি ন ক্াথি ক্ীভাকব  াইকরাকজর্ 

ইকক্াথিকেকম এক্টি হক্ন্দ্রীয় ভূথমক্া পালর্ ক্রকে পাকর ো প্রদশ নর্ ক্রার িুকোগ হপকয় থলবাটিন 

ধ্র্য। থর্উ ইয়কক্নর উচ্চাক্াঙ্ক্ষী থডক্াকব নার্াইকজশর্ লক্ষয অজনকর্ িবুজ  াইকরাকজর্ 

অেযাবশযক্ীয়, এবং হেকির িক্ল অঞ্চকলর অংশীদারকদর থর্কয় এই প্রস্তাবর্াটি স্থার্ীয়ভাকব 

উৎপন্ন শক্তি বযব ার ক্কর ো িারা আমাকদর থশেিমূ কক্ চাথলে ক্রার, আমাকদর োর্বা কর্র 

জ্বালাথর্ থ কিকব বযব ার ক্রার, এবং আমাকদর বাথড়কক্ থর্রাপকদ, থর্ভনরকোগয উপাকয়, 

ক্রয়ক্ষমোর মকধ্য এবং হিক্িই উপাকয় গরম ক্রার এক্টি িুকোগ প্রদার্ ক্কর।"  

  

োেীয় অফম্বোর িায় ুগম্বিষণা ও বিকাে কর্ম্বিাটিনয়াম্বমর (National Offshore Wind 

R&D Consortium) বর্ি না ী পবরচালক কোবর কাম্বলর্ ব ি িম্বলর্, "NYSERDA গটঠে এই 

অংশীদাথরত্ব অেকশার বায়ুি  মুখয আঞ্চথলক্ হেক্ক াল্ডারকদর মকধ্য এক্টি িেল িমন্বয় 

গঠকর্র মঞ্চ তেথর ক্কর। পথরক্থেে থবক্াশি , অেকশার বযাউ অংশীদাথরকত্বর এবং চূড়ান্তভাকব 

 াইকরাকজর্ উৎপাদর্ ও িংরক্ষকণর মুখয অবদার্ক্ারী  কে পাকর।"  

  

হোবর্ ব্রুম্বকর অোডভািড এর্াক্তেন হিন্টার উপম্বদষ্টা হিাম্বডনর প্রধার্ রিািন কোম্বিল 

িম্বলর্, "হোথর্ ব্রুক্ ইউথর্ভাথি নটি এবং এর অযাডভান্সড এর্াক্তজন থরিাচন হিক্কর্ালক্তজ হিন্টার 

এধ্রকর্র শক্তির ক্াথরগথর িমিযা িমাধ্াকর্ থর্উ ইয়কক্নর হেিবযাপী  াইকরাকজর্ শক্তি প্রকচষ্টায় 

িমি নর্ ক্রার জর্য উনু্মখ, োকে এক্টি দী নকময়াথদ, হিক্িই  াইকরাকজর্ চাথলে শক্তি িরবরা  

বযবস্থা তেথর ক্রা োয়।  াইকরাকজকর্র দারুণ িম্ভাবর্া রকয়কে এবং এটি হদকশর পথরচ্ছন্ন শক্তি 

লক্ষয অজনকর্ এক্টি পথরচ্ছন্ন শক্তির উৎি প্রদার্ ক্রকে পাকর, এবং থর্উ ইয়ক্ন থবকশষ ক্কর এই 

অেযাবশযক্ীয় র্েুর্ প্রেুক্তিিমূ  থবক্াশ ক্রকে প্রকয়াজর্ীয় গকবষণায় হর্েৃত্ব হদওয়ার জর্য 

এক্টি ভাকলা অবস্থাকর্ রকয়কে।"  

  

ক্লাইম্বমি েিি বর্উ ইয়ম্বকনর বর্ি না ী পবরচালক হেফ হভাকরি িম্বলর্, " াইকরাকজর্ থর্উ 

ইয়কক্নর পথরচ্ছন্ন শক্তি ভথবষযকে এক্টি গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রকব, এবং উিরপূব ন 

অঞ্চলটির এক্টি িেল  াইকরাকজর্ হক্ন্দ্র  কয় উঠার িক্ল িটঠক্ উপক্রণ রকয়কে। আমরা 

এই থশেকক্ থর্িঃিরণ হ্রাি ক্রার লকক্ষয অবদার্ রাকখ এবং থর্উ ইয়ক্নবািী ও োকদর 

িম্প্রদায়িমূক র জর্য ভাকলা, পথরবাকরর জর্য হিক্িই ইউথর্য়র্ চাক্থর তেথর ক্রকব এমর্ 

উপাকয় অগ্রির ক্রকে িা ােয ক্রার জর্য উনু্মখ।"  

  

ডাম্বরাগা পাওয়াম্বরর হকাফাউন্ডার হডবভড মোি িম্বলর্, "এক্জর্ থর্উ ইয়ক্ন-থভথিক্ 

হডকভলপার থ কিকব, আমরা হেকির  াইকরাকজর্ লক্ষয িম্ভব ক্রকে NYSERDA-র িাকি 

অংশীদাথরত্ব ক্রকে হপকর গথব নে। আমাকদর থর্উ ইয়ক্ন প্রক্ে হপািনকোথলও পথরচ্ছন্ন 

 াইকরাকজকর্র ক্রমবধ্ নমার্ চাথ দাকক্ িমি নর্ ক্রকব এবং হেকির থডক্াকব নার্াইকজশর্ লক্ষয 

অজনকর্ িা ােয ক্রকব।"  

  

প্লাগ পাওয়াম্বরর প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা অোক্তন্ড মাে ন িম্বলর্, "প্লাগ পাওয়ার NYSERDA-র 

িাকি অংশীদাথরকত্ব হোগ থদকে হপকর আর্ক্তন্দে। িার্ নথক্ িবুজ  াইকরাকজর্ িমাধ্াকর্র এক্টি 

থর্উ ইয়ক্ন থভথিক্ তবথিক্ হর্ো থ কিকব, আমরা উিরপূব নকক্ এক্টি িবুজ  াইকরাকজকর্র হক্ন্দ্র 



বার্াকে োকদর হর্েৃত্ব, লক্ষয, এবং প্রথেশ্রুথের জর্য গভর্ নর হ াক্ল, মাথক্নর্ থিকর্কির 

িংখযাগথরষ্ঠ হর্ো শুমার, থিকর্ির ক্তজথলব্র্যান্ড, ক্ংকগ্রিমযার্ িকঙ্কা, এবং ক্ংকগ্রিমযার্ হমাকরকলর 

প্রশংিা ক্রথে। আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেি এবং উিরপূকব নর অংশীদারকদর িাকি এক্কে ক্াজ ক্কর 

পথরচ্ছন্ন শক্তি এবং জলবায় ুলক্ষয অজনর্ ক্রার জর্য উনু্মখ।"  

  

বর্উ ইয়কন োেীয় বগ্রম্বডর হপ্রবিম্বডন্ট রুডলফ উইন্টার িম্বলর্, "জােীয় থগ্রড উিরপূকব ন 

এক্টি  াইকরাকজর্ হক্ন্দ্র গকড় েুলকে NYSERDA-র িাকি এবং অর্যার্য হক্ায়াথলশর্ 

অংশীদারকদর িাকি অংশীদাথরকত্ব ক্াজ ক্রকে হপকর আর্ক্তন্দে। িবুজ  াইকরাকজকর্র অগ্রগথে 

আমাকদর শক্তি হর্িওয়াক্নকক্ থডক্াকব নার্াইকজশর্ ক্রার আমাকদর িাথব নক্ প্রকচষ্টার িাকি 

মার্ার্িই, এটি অঞ্চকলর পথরচ্ছন্ন শক্তি লক্ষযকক্ িমি নর্ ক্কর এবং পথরচ্ছন্ন শক্তি অি নর্ীথেকক্ 

ত্বরাথন্বে ক্রকে িা ােয ক্কর। আমরা ইথেমকধ্য হেি থ টিংকয়  াইকরাকজর্ আর্ার প্রািথমক্ 

পদকক্ষপ গ্র ণ ক্করথে, িম্প্রথে আমাকদর  াইথগ্রড (HyGrid) প্রক্ে হ াষণা ক্করথে োকে িবুজ 

 াইকরাকজর্কক্ বাথড় গরম ক্রার জর্য আমাকদর থবদযমার্ থবেরণ হর্িওয়াকক্ন থমথশকয় হেলা 

োয়, এবং আমরা এই দারুণ অংশীদাথরকত্বর মাধ্যকম আকরা অকর্ক্ থক্েু ক্রকে চাই।"  

  

LIPA-র প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা িমাি ফোলকর্ িলম্বর্, "আমাকদর অংশীদারকদর িাকি 

এক্টি  াইকরাকজর্ হক্ন্দ্র গঠর্ ক্রা আমাকদর অঞ্চকলর ভথবষযৎ শক্তি চাথ দা হমিাকে এক্টি 

গুরুত্বপূণ ন ধ্াপ  কব। পথরব র্, থশে, এবং তবদুযথেক্ থগ্রকড প্রকয়াগ ক্রার িম্ভাবর্া থর্কয় পথরচ্ছন্ন 

 াইকরাকজর্ আমাকদর অি নর্ীথেকক্ থডক্াকব নার্াইজ ক্রার এক্টি অেযাবশযক্ীয় প্রেুক্তি। 

অেকশার বায় ুশক্তির অবাথরে উপলভযো িবুজ  াইকরাকজর্কক্ লং আইলযাকন্ডর পথরচ্ছন্ন শক্তি 

ভথবষযকের এক্টি থবকশষভাকব গুরুত্বপূণ ন অংশ ক্কর েুলকে পাকর।"  

  

2021 িাকলর থডকিির মাকি প্রক্াশ  ওয়া থর্উ ইয়ক্ন ক্লাইকমি অযাক্শর্ ক্াউক্তন্সল রােি 

হস্কাথপং প্লযার্ (New York Climate Action Council Draft Scoping Plan),  াইকরাকজকর্র মকো 

ক্ম ক্াব নকর্র জ্বালাথর্কক্ তবদুযথেক্ ক্রা ক্ষ্ট এমর্ িব খাে, হেমর্ পথরব র্ ও ভারী থশকে 

জলবায় ুআইকর্র লক্ষয অজনকর্র হক্ৌশকলর এক্টি গুরুত্বপূণ ন উপাদার্ থ কিকব ির্াি ক্কর।  

  

পাশাপাথশ, থর্উ ইয়ক্ন হেকির িাথব নক্ থডক্াকব নার্াইকজশর্ হক্ৌশকল  াইকরাকজকর্র গুরুত্ব 

উপলথি ক্কর গভর্ নর হ াক্ল োর 2022 হেি অে দয হেি ভাষকণ হ াষণা ক্করর্ হে, হেি 

িবুজ  াইকরাকজকর্র উৎপাদর্ িমি নর্ ক্রকে এবং িম্প্রদায়িমূক  থবথর্কয়াগ ক্রকে হবশ থক্েু 

িরািথর পদকক্ষপ গ্র ণ ক্রকব, হেমর্:  

  

• পাবথলক্ িাথভনি থডপািনকমন্ট  (Department of Public Service), থর্উ ইয়ক্ন হেি 

এর্ভায়রর্কমন্টাল ক্র্জাকভনশর্ থডপািনকমন্ট  (New York State Department of 

Environmental Conservation), এবং NYSERDA থর্িঃিরণ হ্রাি ও স্বাস্থয িুথবধ্া 

পথরমাপ ক্রার জর্য এক্টি িবুজ  াইকরাকজর্ থর্য়ন্ত্রক্ হেমওয়াক্ন গঠর্ ক্রকব 

এবং িবুজ  াইকরাকজকর্র থর্রাপদ ক্ম নক্াণ্ড থর্ক্তিে ক্রার জর্য থবথধ্ ও মার্দণ্ড 

মূলযায়র্ ও তেথর ক্রকব।  



• NYSERDA স্থার্ীয় মাথলক্ার্াধ্ীর্ িবুজ  াইকরাকজর্ চাথলে মাইকক্রাথগ্রড িমাধ্ার্ 

িমি নর্ ক্রার জর্য এক্টি ক্ম নিূথচ তেথর ক্রকব, ো িুথবধ্াবক্তঞ্চে িম্প্রদায়িমূ কক্ 

দষূণক্ারী বযাক্আপ হজর্াকরির প্রথেস্থাপর্ ক্রকে থদকব।  

• NYSERDA পণয উৎপাদর্, পাইলি, এবং প্রথেকোথগোমূলক্ আকবদকর্র মাধ্যকম 

প্রদশ নর্ী িমি নকর্ NYSERDA  াইকরাকজর্ উদ্ভাবর্ী  (Hydrogen Innovation) 

ে থবল থ কিকব 27 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রকব।  

• NYSERDA এক্টি িবুজ  াইকরাকজর্ প্রদশ নর্ী  (গকবষণা এবং/অিবা প্রকক্ৌশল 

োচাইক্রণ) প্রস্তাবর্া ক্রকব হজলার থ টিং এবং কু্থলংকয়র জর্য।  

• NYSERDA থবদযমার্ থবথর্কয়াগকক্ িম্প্রিারণ ক্রকব এবং মুখয হেক্ক াল্ডার এবং 

বেনমার্  াইকরাকজর্ বযব ারক্ারীকদর এক্ক্তেে ক্রকব, োর মকধ্য আকে থচপ 

েযাথব্র্কক্শর্, থমিার্ল উৎপাদর্, এবং গুদাকমর উপাদার্ বযবস্থাপর্া।  

• NYSERDA এক্টি িবুজ  াইকরাকজর্ পুরস্কার ক্ম নিূথচ  (Green Hydrogen Prize 

Program) শুরু ক্রকব থর্উ ইয়ক্ন হেকি িম্প্রিারণ ক্রকে ইচু্ছক্ িবুজ 

 াইকরাকজর্ োম নিমূ কক্ িমি নর্ ক্রার জর্য।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকি  াইকরাকজর্ ক্ম নক্াণ্ড থর্কয় আকরা েকিযর জর্য, অর্ুগ্র  ক্কর NYSERDA-র 

ওকয়বিাইি থভক্তজি ক্রুর্।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির োবের হর্েৃত্বকারী েলিায় ুপবরকল্পর্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেকির জাথের হর্েৃত্বক্ারী জলবায়ুর ক্ম নিূচী  ল জাথের িব হচকয় হবথশ 

আক্রমণাত্মক্ জলবায় ুও পথরচ্ছন্ন শক্তির উকদযাগ, ো িুশৃঙ্খল ও র্যােযভাকব পথরচ্ছন্ন শক্তিকে 

উিরকণর আহ্বার্ ক্কর ো চাক্থর তেথর ক্কর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি হক্াথভড-19 ম ামারী হিকক্ 

উিারলাকভর িাকি িাকি এক্টি িবুজ অি নর্ীথেকক্ প্রথেপালর্ ক্রা অবযা ে রাকখ। জলবায়ু 

হর্েৃত্ব এবং জর্িমাকজর িুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর মাধ্যকম আইকর্র অন্তভুনি ক্রার পকর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর মকধ্য শূর্য-থর্গ নমর্ 

থবদুযৎশক্তির হক্ষকে োর বাধ্যোমূলক্ লক্ষয অজনকর্র পকি এথগকয় চকলকে, োর মকধ্য অন্তভুনি 

আকে 2030 এর মকধ্য 70 শোংশ পুর্র্ নবায়র্কোগয শক্তি উৎপাদর্ এবং অি নর্ীথে বযাপী ক্াব নর্ 

থর্রকপক্ষো অজনর্ ক্রা। হেি জকুড় 102টি থবশাল মাোর র্বায়র্কোগয ও থবেরকণর প্রক্কে 33 

থবথলয়র্ ডলাকরর হবথশ, থবক্তল্ডং হিকক্ থর্গ নমর্ হ্রাি ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ ডলার, হিৌরশক্তির 

মাো বৃক্তি ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্ ডলার, থর্ম নল পথরব র্ উকদযাকগর জর্য 1 থবথলয়র্ ডলাকরর 

হবথশ, এবং NY গ্রীর্ বযাংক্-এর প্রথেশ্রুথেকে 1.6 থবথলয়র্ ডলাকরর হবথশ ি , এটি থর্ম নল 

জ্বালাথর্র মাো বৃক্তি ক্রার জর্য থর্উ ইয়কক্নর অভূেপূব ন থবথর্কয়াকগর িাকি েুি  কয়কে৷ 

িক্তিথলেভাকব, এই থবথর্কয়াগগুথল 2020 িাকল থর্উইয়কক্নর থর্ম নল জ্বালাথর্ খাকে 158,000 এরও 

হবথশ চাক্থর, 2011 িাল হিকক্ থবেরণকৃ্ে হিৌর খাকে 2,100 শোংশ প্রবৃক্তি এবং 2035 িাকলর 

মকধ্য 9,000 হমগাওয়াি অেকশার বায়ুশক্তি গকড় হোলার প্রথেশ্রুথেকক্ িমি নর্ ক্কর৷ জলবায়ু 

আইকর্র অধ্ীকর্, থর্উ ইয়কক্ন এই অগ্রগথের উপর থভথি ক্কর থর্ম নাণ ক্রকব এবং 2050 িাকলর 

মকধ্য থগ্রর্ াউি গযাি থর্গ নমর্কক্ 1990 এর স্তর হিকক্ 85 শোংশ ক্মাকব, এবং থর্ক্তিে ক্রকব 

হে পথরচ্ছন্ন শক্তির থবথর্কয়াকগর 40 শোংশ হবথর্থেকির অন্তে 35 শোংশ িুথবধ্াবক্তঞ্চে 

িম্প্রদায়গুথলকক্ হদওয়া  কব, এবং চূড়ান্ত বযব ারক্ারীর শক্তির খরচ িাশ্রয় ক্রার মাধ্যকম অর্-

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FResearchers-and-Policymakers%2FHydrogen&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca195348b653e4ee6bb2d08da0db1944e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837353606162685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zh6PrYX4Ti4Cd8NUrEQlIXK3Kjzxm0jxAZbN7IiGS3U%3D&reserved=0


িাইি শক্তি খরচ 185 টিথলয়র্ BTU ক্মাকর্া, োকে 2025 িাকলর শক্তির দক্ষোর লকক্ষর উকেকশয 

অগ্রির  ওয়া োয়।  

  

###  
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