
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/21/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

2,000 হেগাওয়াট িা তারম্বিবে র্তুর্ িৃ ৎ পবরসম্বরর র্িায়র্ম্ব াগে বিদ্যেৎ প্রকম্বের জর্ে 

র্তুর্ প্রবতম্ব াবগতােূলক সবলবসম্বটের্ আ িার্ সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

সম্পন্ন  ম্বয়  াওয়ার পম্বর, অর্যদ্ার্প্রাপ্ত প্রকেগুম্বলা বর্উ ইয়ম্বকনর কেপম্বে 600,000 

িাবিম্বত বিদ্যেৎ হপ ৌঁম্বে বদ্ম্বত সেে  ম্বি  

  

িতনোম্বর্ বর্উ ইয়ম্বকন সি নম্বোট 5.5 বেবলয়র্ িাবিম্বত বিদ্যেৎ হপ ৌঁম্বে হদ্ওয়ার জর্ে 

র্িায়র্ম্ব াগে বিদ্যেৎ প্রকেসেূম্ব র কাজ চলোর্ রম্বয়ম্বে  

  

এই উন্নয়র্ কাজ বর্ে নল জ্বালাবর্ খাম্বত আর্যোবর্ক 3 বিবলয়র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ 

ত্বরাবিত করম্বি এিং সিযজ অি নর্ীবতম্বত 2,000 এরও হিবে পবরিার চালাম্বর্ার উপম্ব াগী 

কে নসংস্থার্ ততবর করম্বি িম্বল প্রতোো করা  ম্বে  

  

একটট েূর্ে-বর্গ নের্ সম্পন্ন বিড অজনম্বর্র পম্বি এবগম্বয় হ ম্বত 2030 সাম্বলর েম্বযে 

হেটজযম্বি 70 েতাংে বিদ্যেৎ র্িায়র্ম্ব াগে উৎস হিম্বক উৎপাদ্ম্বর্র জর্ে বর্উ ইয়ম্বকনর 

লেে অজনম্বর্র অিগবত ত্বরাবিত করম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2,000 হেগাওয়াট বা তারচেচয় হবথি র্তুর্ বৃ ৎ-পথরসচরর 

র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ প্রক্ল্পগুচলার জর্য থর্উ ইয়চক্নর ষষ্ঠ প্রথতচ াথগতােূলক্ সথলথসচটির্ 

প্রক্াচির হ াষণা থদ্চয়চের্। এসব প্রক্ল্প থর্উ ইয়চক্নর ক্েপচে 600,000 বাথিচত থবদ্যযৎ হপ ৌঁচে 

থদ্চত সেে  চব এবং হবসরক্াথর র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ উৎপাদ্র্ক্ারীচদ্র জর্য হেচটর ক্ন্ট্রাক্ট 

প্রদ্াচর্র সযচ াগসেূচ র অর্যথেত গথতিীলতা ধচর রাখচব। থর্ব নাথেত  ওয়ার পচর, এসব প্রক্চল্পর 

উন্নয়র্ থর্ে নল জ্বালাথর্ খাচত আর্যোথর্ক্ 3 থবথলয়র্ ডলাচরর থবথর্চয়াগ বৃদ্ধি ক্রচব এবং সবযজ 

অি নর্ীথতচত 2,000 এরও হবথি পথরবার োলাচর্ার উপচ াগী ক্ে নসংস্থার্ ততথর ক্রচব বচল প্রতযািা 

ক্রা  চে। থিচডর েচধয আচরা হবথি থর্ে নল জ্বালাথর্ থর্চয় আসা 2030 সাচলর েচধয হেটজযচি 

থবদ্যযৎ সরবরাচ র 70 িতাংি র্বায়র্চ াগয উৎস হিচক্ সংি  ক্রার জর্য থর্উ ইয়চক্নর লেয 

অজনর্ ক্রার পচি এথগচয়  াওয়ার অিগথত ত্বরাথিত ক্রচব।  

  

"র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ আোচদ্র তবদ্যযথতক্ থিডচক্ থর্ে নল ক্চর হতালার জর্য থর্উ ইয়চক্নর 

সযদ্রূপ্রসারী পদ্চেচপর হেরুদ্চের ভূথেক্া পালর্ ক্রচে এবং সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর উপক্ারাচি ন 

আোচদ্র থর্ে নল জ্বালাথর্র থদ্চক্ উত্তরচণ হ াগ হদ্ওয়ার জর্য এই থিল্পচক্ এক্টট থর্ভনরচ াগয পি 



প্রদ্ার্ ক্রচে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল "এসব প্রক্ল্প থর্ে নাচণর জর্য গঠর্ ক্রা িদ্ধিিালী 

সরক্াথর-হবসরক্াথর অংিীদ্াথরত্ব শুধয হ  জলবায়য পথরবতনচর্র থবরুচি আোচদ্র লিাইচয় 

থর্গ নেচর্র পথরোণ বযাপক্ভাচব ক্থেচয় আর্ার সযচ াগ ক্চর হদ্চব তাই র্য়, বরং  াজার  াজার 

সবযজ ক্ে নসংস্থার্ ততথর ক্রচব, ক্চয়ক্ থবথলয়র্ ডলাচরর অি ননর্থতক্ প্রবৃদ্ধি থর্চয় আসচব, এবং 

স্থার্ীয় ক্থেউথর্টটগুচলাচত হবসরক্াথর থবথর্চয়াগ বৃদ্ধি ক্রচব।"  

  

আজচক্র এই পদ্চেচপর েধয থদ্চয়, থর্উ ইয়ক্ন  যিরাচের সবচেচয় উচ্চাক্াঙ্ক্ষী হেচটর 

হর্তৃচত্ব পথরোথলত থর্ে নল জ্বালাথর্ এচজন্ডা বাস্তবায়র্চক্ ত্বরাথিত ক্রচে, হ খাচর্ 120টটরও 

হবথি র্তুর্ বৃ ৎ-পথরসচরর ভূথে-থভথত্তক্ র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ উৎপাদ্র্ হক্ন্দ্র হ ের্ হসালার 

ফাে ন, অর্চিার উইন্ড ফাে ন, এবং জলথবদ্যযৎ হক্ন্দ্র ইতযাথদ্র সচে ক্ন্ট্রাক্ট সম্পন্ন ক্রচে,  াচদ্র 

েচধয ক্চয়ক্টটচত জ্বালাথর্ সংরেণও অন্তভুনি রচয়চে। এই সথলথসচটিচর্র োধযচে থর্ব নাথেত 

প্রক্ল্পগুচলা প্রথত বের আর্যোথর্ক্ 4.5 থেথলয়র্ হেগাওয়াট  ণ্টা র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ উৎপাদ্র্ 

ক্রচব,  া ক্াব নর্ থর্গ নেচর্র পথরোণ 2 থেথলয়র্ হেটিক্ টর্ ক্থেচয় আর্ার েচতা প নাপ্ত 

র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ -  া প্রথত বের সিক্ হিচক্ অধ ন-থেথলয়র্ গাথি সথরচয় হর্ওয়ার সেতুলয।  

  

NYSERDA অর্যদ্ার্প্রাপ্ত হডচভলপারচদ্রচক্ 2023 সাচলর বসন্তক্াচল অবথ ত ক্রচত পারচব 

বচল প্রতযািা ক্রচে। এসব অর্যদ্াচর্র আওতাধীর্ অি ন প্রদ্ার্ প্রক্ল্পগুচলা সব আবিযক্ অর্যেথত 

ও অর্যচোদ্র্ পাওয়া এবং থর্উ ইয়ক্নচক্ থবদ্যযৎ সরবরা  ক্রার েচতা ক্া নপথরোলর্ার হ াগয  চয় 

উঠার আগ প নন্ত শুরু  চব র্া।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর েক্তি গম্বিষণা ও উন্নয়র্ কতৃনপম্বের (New York State Energy 

Research and Development Authority, NYSERDA) হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO হডাবরর্ এে. 

 োবরস িম্বলর্, "হেচটর র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ উৎপাদ্চর্র লেয অজনর্ এবং অথতক্রে ক্রার 

জর্য আোচদ্র এথগচয়  াওয়ার পচি হেটজযচি আচরা হবথি বৃ ৎ-পথরসচরর র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ 

প্রক্ল্প গচি হতালার জর্য আোচদ্র প্রচেষ্টা োথলচয়  াওয়ার এই সেচয়, থর্উ ইয়ক্ন এই বেচরর 

শুরুচত এক্গুে ঐথত াথসক্ অর্যদ্ার্ প্রদ্ার্ হিচক্ শুরু ক্চর পূণ ন উদ্যচে সােচর্ এথগচয় 

 াচে। স্থার্ীয় ক্থেউথর্টটগুচলা  াচত এসব প্রক্ল্প উন্নয়চর্র বযাপাচর থর্চজচদ্র েতােত 

জার্াচত পাচর হস থবষয়টট থর্দ্ধিত ক্রচত গভর্ নর হ াক্ল দৃ্ঢ় প্রথতজ্ঞ রচয়চের্, এবং এসব প্রক্ল্প 

 াচত দ্াথয়ত্বপূণ ন বযবস্থাপর্ার েধয থদ্চয় সােচর্ এথগচয়  ায় এবং উচেখচ াগয ক্থেউথর্টট ও 

অি ননর্থতক্ সযফল বচয় আচর্ হস থবষয়টট থর্দ্ধিত ক্রচত NYSERDA থর্ব নাথেত হডচভলপারচদ্র 

সাচি ক্াজ ক্রা এবং থেউথর্থসপযাথলটটগুচলাচক্ স ায়তা ক্রার প্রতযািা রাচখ।"  

  

এই সথলথসচটিচর্র উচেখচ াগয প্রথবধার্গুচলার েচধয রচয়চে:  

  

• ঐথত াথসক্ ক্াল হিচক্ সযথবধাবদ্ধিত এসব ক্থেউথর্টটচত দৃ্িযোর্ সযফল বচয় আর্চত 

পারচব এের্ প্রক্ল্পগুচলাচক্ ইথতবােক্ভাচব েূলযায়র্ ক্রার োধযচে সযথবধাবদ্ধিত 

ক্থেউথর্টটচত ক্ে নসংস্থার্ ততথর ক্রা এবং সযফল হপ ৌঁচে হদ্ওয়া, এবং ক্েীচদ্র উন্নয়চর্র 

অেীক্ারাবিতা এবং শ্রথেক্ ও বাথণজয সংস্থাগুচলার সচে অংিীদ্াথরত্বচক্ 

হজারাচলাভাচব উৎসাথ ত ক্রা।  



• থর্উ ইয়ক্ন বাই আচেথরক্ার্ অযাক্ট (New York Buy American Act)-এর উচেচিযর সচে 

সেথত রো ক্রচত হস র ও বায়যিদ্ধি উৎপাদ্র্ হক্ন্দ্রগুচলা থর্ে নাচণর হেচে হদ্িীয় 

ইস্পাত বযব ার ক্রচত উৎসাথ ত ক্রার জর্য  যিরাচে হলা া ও ইস্পাত ক্রচয়র এক্টট 

র্ূযর্তে আবথিযক্তা থর্ধ নারণ ক্রা এবং হডচভলপারচদ্র জর্য  যিরাষ্ট-থভথত্তক্ ইস্পাত 

সরবরা ক্ারীচদ্রচক্ র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ থিচল্প অংিি ণ ক্রার সযচ াগ প্রদ্ার্ আবিযক্ 

ক্রা।  

• থর্ে নাণক্াচজর গুণোর্ বজায় রাখা থর্দ্ধিত ক্রচত এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীচদ্র জর্য পথরবার 

োলাচর্ার উপচ াগী ক্ে নসংস্থার্ থর্দ্ধিত ক্রচত হ চক্াচর্া অর্যদ্ার্প্রাপ্ত ফযাথসথলটটর 

থর্ে নাণক্াচজর সাচি সংথিষ্ট শ্রথেক্চদ্রচক্ প্রচ াজয উন্নত েজযথর প্রদ্ার্ আবিযক্ ক্রা।  

• থর্উ ইয়ক্ন হেচটর সংখযাল য ও েথ লাচদ্র-োথলক্ার্াধীর্ বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুচলা (MWBE) 

এবং দ্াথয়ত্ব পালর্ ক্রচত থগচয় অেেতার থিক্ার  ওয়া হভচটরার্চদ্র োথলক্ার্াধীর্ 

বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুচলাচক্ (SDVOB) ক্াচজ লাগাচর্ার জর্য অেীক্ারাবি হডচভলপারচদ্র 

উৎসাথ ত ক্রা এবং পেন্দর্ীয় থ চসচব েূলযায়র্ ক্রা।  

• সচব নাচ্চ োচর্র কৃ্থষ জথেচত প্রক্ল্প উন্নয়র্ পথর ার ক্রচত, এবং েলোর্ কৃ্থষ ক্া নক্রচে 

স ায়তা ক্রচত স -অবস্থাচর্ ক্াচজ লাগাচর্ার পদ্চেপ ি ণ ক্রচত অেীক্ারাবি 

 ওয়ার জর্য প্রস্তাব জোদ্ার্ক্ারীচদ্রচক্ প্রচণাদ্র্া প্রদ্ার্ ক্রার পািাপাথি আিথলক্ 

কৃ্থষ ক্া নক্রচে স ায়তা ক্রার জর্য ত থবল প্রদ্ার্ ক্রা।  

• সফলভাচব অর্যদ্ার্প্রাপ্ত প্রক্ল্পগুচলা হ সব ক্থেউথর্টটচত বাস্তবায়র্ ক্রা  চব হসসব 

ক্থেউথর্টট  াচত উন্নয়র্ প্রদ্ধক্রয়ার সচে পযচরাপযথরভাচব সমৃ্পি িাচক্, এবং প্রস্তাব 

প্রদ্ার্ক্ারীরা  াচত প্রথতথর্য়ত ও সদ্ধক্রয় ক্থেউথর্টটর সমৃ্পিতার বযাপাচর 

অেীক্ারাবিতা প্রদ্ি নর্ ক্চর হস থবষয়টট থর্দ্ধিত ক্রা।  

• বযয়-সাশ্রয়ী উপাচয় র্বায়র্চ াগয িদ্ধির সচে জ্বালাথর্ সংরেণ প্র যদ্ধিসেূচ র সদ্ধিলর্ 

 টায় এের্ প্রস্তাবগুচলাচক্ উৎসাথ ত ক্রা অবযা ত রাখা,  ার েচধয সযথবধাবদ্ধিত 

ক্থেউথর্টটগুচলার তবষেযেূলক্ভাচব ব র্ ক্চর আসা দ্ষূচণর তীব্র প্রভাচবর থবরুচি 

লিাই ক্রার জর্য হেচটর হ সব অিচল প্রধার্ত জীবাশ্ম জ্বালাথর্ বযবহৃত  য় হসসব 

অিচল জ্বালাথর্ সংরেণ হক্ন্দ্র থর্ে নাচণর ক্িা উচেখ ক্রা প্রস্তাবগুচলাচক্ পেন্দর্ীয় 

থ চসচব েূলযায়র্ ক্রা অন্তভুনি রচয়চে।  

  

উপ যি প্রক্ল্পগুচলার েচধয হ চক্াচর্া বৃ ৎ-পথরসচরর র্বায়র্চ াগয প্রক্ল্প অন্তভুনি িাক্চব 

হ টট টটয়ার 1 র্বায়র্চ াগয প্র যদ্ধি থ চসচব সর্দ্ হপচত পাচর এবং 1 জার্যয়াথর, 2015 তাথরচখর 

পচর ক্া নক্রে শুরু ক্চরচে। এখচর্া ক্া নক্রে শুরু  য়থর্ এের্ অংিি ণক্ারী প্রক্ল্পগুচলাচক্ 

অবিযই প্রোণ হদ্খাচত  চব হ  তারা 2025 সাচলর হে োচসর েচধয বাথণদ্ধজযক্ ক্া নক্রে শুরু 

ক্রচত সেে,  া 2028 সাচলর হে োস প নন্ত বথধ নত ক্রার সযচ াগ রচয়চে।  

  

আি ী প্রস্তাব জোদ্ার্ক্ারীরা NYSERDA-এর টটয়ার 1 সথলথসচটিচর্র ওচয়বচপইচজ আচবদ্র্ 

ক্রচত পারচব। প্রিে ধাচপ উপ যিতার জর্য আচবদ্র্ জো হদ্ওয়ার হিষ সেয় 16 র্চভম্বর, 

2022 তাথরখ থবক্াল 3:00টা ET। এই সথলথসচটির্ সম্পচক্ন আচরা তিয প্রদ্ার্ ক্রচত 6 অচক্টাবর, 

2022 তাথরখ দ্যপযর 1:00টা ET-হত এক্টট ওচয়থবর্ার আচয়াজর্ ক্রা  চব। ওচয়থবর্াচর অংিি ণ 

ক্রচত আি ী বযদ্ধিরা ওচয়থবর্াচরর হরদ্ধজচেির্ হপইচজ সাইর্ আপ ক্রচত পারচবর্ এবং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FRES-Tier-One-Eligibility%2FEligibility&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IeRN%2FmGgSpbFAmnM0kzPhxJb%2BYMGl98AUiRkltLiCVA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FRES-Tier-One-Eligibility%2FSolicitations-for-Long-term-Contracts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xBPU3d2rWLad0N42lfc3JXFZgxAan2KtHS8xHFCaKZw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FRES-Tier-One-Eligibility%2FSolicitations-for-Long-term-Contracts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xBPU3d2rWLad0N42lfc3JXFZgxAan2KtHS8xHFCaKZw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyserdany.webex.com%2Fnyserdany%2Fonstage%2Fg.php%3FMTID%3De39689876dd8c01b37412e6a993535b91&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SQGAlFDM3YSV2Hg3lExnFaDwcc4MuIS61MYtxS47cxQ%3D&reserved=0


হরদ্ধজচেির্ ক্রচত ও RES@nyserda.ny.gov টঠক্ার্ায় আচগ হিচক্ প্রশ্ন জো থদ্চয় রাখচত 

উৎসাথ ত ক্রা  চে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর শ্রে বিভাম্বগর (Department of Labor) কবেের্ার রিাটনা বরয়ারডর্ 

িম্বলর্, "র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ থিল্প এক্টট হটক্সই ও ভাচলা হবতচর্র ক্েীদ্ল ততথরর ভথবষযত। 

হবসরক্াথর থবথর্চয়াগ স্থার্ীয় ক্থেউথর্টটগুচলাচক্ পযর্রুজ্জীথবত ক্রচব এবং থর্উ ইয়ক্ন হেচটর 

অি নর্ীথতচক্ প্রাণবন্ত ক্চর তুলচব। এসব র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ প্রক্ল্প থর্উ ইয়ক্নবাসীচদ্র জর্য 

এক্টট বি জয়।"  

  

2030 সাচলর র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ উৎপাদ্চর্র লেোো অজনর্ এবং হসটটচক্ োথিচয়  াওয়ার 

পচি এথগচয়  াওয়ার হেচে হেচটর অিগথতর এই সেচয়, এটট প্রক্ল্পগুচলা হ খাচর্ উন্নয়র্ ক্রা 

 চে হসই সব ক্থেউথর্টটচত সমৃ্পিতা হজারদ্ার ও বৃদ্ধি ক্রা অবযা ত রাখচব। NYSERDA 

স্থার্ীয় সরক্ারগুচলাচক্ থক্ভাচব থর্চজচদ্র ক্থেউথর্টটগুচলাচত দ্াথয়ত্বপূণ নভাচব থর্ে নল জ্বালাথর্ 

উন্নয়র্ বযবস্থাপর্া ক্রচত  চব তা অর্যধাবর্ ক্রচত সা া য ক্রার জর্য সংস্থার্সে ূ এবং 

থবর্ােূচলয প্র যদ্ধিগত স ায়তা প্রদ্ার্ ক্চর,  ার েচধয অর্যেথত প্রাথপ্তর প্রদ্ধক্রয়া, সম্পথত্ত ক্র 

প্রদ্ার্, সাইটটং, হজাথর্ং, এবং আচরা অর্যার্য থবষয় স  থর্ে নল জ্বালাথর্ বাস্তবায়চর্র থর্চদ্নির্া 

প্রদ্ার্ ক্রচত ধাপ থভথত্তক্ থর্চদ্নির্া ও টুলস সরবরা  ক্রা অন্তভুনি রচয়চে।  

  

অোম্বসেবল সদ্সে োইম্বকল কয বসক িম্বলর্, "থর্উ ইয়চক্নর আিাসী থর্ে নল জ্বালাথর্ লেযসেূ  

অজনচর্র পচি এথগচয়  াওয়া অবযা ত রাখার এই সেচয়, হেচটর থবদ্যযৎ সরবরা   াচত 

ক্রেবধ নোর্  াচর হস র ও বায়যিদ্ধির সংস্থার্সেূ  হিচক্ আচস হস থবষয়টট থর্দ্ধিত ক্রচব এের্ 

ইউটটথলটট-হেচলর র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ প্রক্ল্পগুচলার জর্য আচরক্টট সরক্াথর সযচ াগ োলয ক্রার 

জর্য আথে গভর্ নর হ াক্লচক্ সাধযবাদ্ জার্াই। আজচক্র হ াষণা এই অিগথতচক্ আচরা এথগচয় 

থর্চয়  াচব এবং এক্ই সাচি হেটজযচি ক্থেউথর্টটগুচলাচত হবসরক্াথর থবথর্চয়াগ এবং র্তুর্ 

সবযজ ক্ে নসংস্থার্ বৃদ্ধি ক্রচব।"  

  

বর্উ ইয়কন বলগ অি কর্জাম্বভনের্ হভাটাস ন (New York League of Conservation 

Voters)-এর হপ্রবসম্বডন্ট জযবল বতম্ব  িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন থলগ অব ক্র্জাচভনির্ হভাটাস ন 

বিোোর ও র্বায়র্চ াগয আচরা থবদ্যযৎ প্রক্চল্পর জর্য NYSERDA-এর 6ষ্ঠ প্রথতচ াথগতােূলক্ 

সথলথসচটির্চক্ সাধযবাদ্ জার্ায়। এসব প্রক্চল্পর ফলস্বরূপ ততথর  চব বচল প্রতযাথিত 2,000 

পথরবার োলাচর্ার উপচ াগী ক্ে নসংস্থার্ থর্উ ইয়চক্নর েধযথবত্ত হশ্রথণর ক্াচজ লাগচব এের্ 

এক্টট সবযজ জ্বালাথর্ অি নর্ীথত গচি হতালার জর্য গভর্ নর হ াক্চলর গভীর অেীক্ারাবিতা 

প্রদ্ি নর্ ক্চর, এবং বািথত 2,000 হেগাওয়াচটরও হবথি থর্ে নল থবদ্যযৎ পাওয়ার অি ন  চে থর্উ 

ইয়ক্ন িূর্য থর্গ নের্ সম্পন্ন তবদ্যযথতক্ থিড অজনচর্র পচি এথগচয়  াওয়া অবযা ত রাখচব।"  

  

বর্উ ইয়কন হসালার এর্াক্তজন ইন্ডাবিজ অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York Solar Energy 

Industries Association) বডম্বরক্টর জোক ডুম্বেসম্বর্ িম্বলর্, "এক্টট অথধক্তর থর্ে নল এবং 

আচরা হবথি হটক্সই তবদ্যযথতক্ থিড থর্ে নাচণর জর্য হবসরক্াথর র্বায়র্চ াগয িদ্ধি উন্নয়র্ প্রক্ল্প 

ক্াচজ লাগাচর্ার বযাপাচর থর্উ ইয়ক্ন হেট থর্চজর প্রথতশ্রুথত রো ক্রা অবযা ত হরচখচে হদ্চখ 

NYSEIA হরাোদ্ধিত। NYSERDA-এর অর্যোর্চ াগয সথলথসচটির্ প্রদ্ধক্রয়ার োধযচে অর্যদ্ার্প্রাপ্ত 

mailto:RES@nyserda.ny.gov


থর্ে নল জ্বালাথর্ প্রক্ল্পগুচলা আোচদ্র হেচটর থবদ্যোর্ 12,000 এরও হবথি হস র িদ্ধির 

ক্ে নসংস্থাচর্র সচে হ াগ  চব, স্থার্ীয় ক্থেউথর্টটগুচলাচত থবথর্চয়াগ ও সযচ াগ-সযথবধা বৃদ্ধি 

ক্রচব, এবং হেচটর উচ্চাক্াঙ্ক্ষী CLCPA লেযসেূ  অজনচর্র পচি আোচদ্র অিগথত ত্বরাথিত 

ক্রচব। পরবতী প্রজচের জর্য এক্টট অথধক্তর থর্ে নল ভথবষযত গচি হতালার জর্য ক্াজ ক্রার 

হেচে গভর্ নর হ াক্চলর হর্তৃত্ব এবং থর্উ ইয়চক্নর থর্ব না ী সংস্থাগুচলার অথবেল প্রচেষ্টার জর্য 

আেরা কৃ্তজ্ঞ।"  

  

অোলাম্বয়ন্স ফর বির্ এর্াক্তজন বর্উ ইয়কন (Alliance for Clean Energy New York)-এর 

এক্তিবকউটটভ বডম্বরক্টর অোর্ হরম্বর্াল্ডস িম্বলর্, "জলবায়য সপ্তা  NYC (Climate Week 

NYC) েলাক্ালীর্ সেচয় থর্উ ইয়চক্নর বায়যিদ্ধি ও হস র িদ্ধির জর্য এই পরবতী সথলথসচটির্ 

প্রক্াি ক্রাটা পযচরাপযথর হ  দ্ধিক্ এক্টট থবষয়, ক্ারণ র্তুর্ র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ প্রক্ল্প থর্ে নাণ 

জলবায়য পথরবতনর্ হোক্াচবলার জর্য থর্উ ইয়চক্নর পথরক্ল্পর্ার েূল থভথত্ত। থর্ে নল জ্বালাথর্ 

উন্নয়র্ক্ারীরা এখর্ থর্উ ইয়চক্নর সচে এক্টট দ্ী নচেয়াদ্ী ক্ন্ট্রাক্ট পাওয়ার জর্য প্রথতচ াথগতায় 

অংিি ণ ক্রচব। এভাচব, হসরা র্ক্িা এবং হসরা দ্াচের প্রক্ল্পগুচলা জয়ী  চব এবং থর্থে নত 

 চব,  া থর্উ ইয়ক্নবাসীচদ্র জর্য থর্ে নাণক্াজ ও থর্ে নল জ্বালাথর্ সংথিষ্ট ক্ে নসংস্থার্ ততথর ক্রচব।"  

  

থর্ব নাথেত  ওয়ার পচর, এসব প্রক্ল্প থর্উ ইয়চক্নর বৃ ৎ-পথরসচরর র্বায়র্চ াগয থবদ্যযৎ প্রক্চল্পর 

িদ্ধিিালী পাইপলাইচর্ হ াগ  চব,  া সম্পন্ন  ওয়ার পচর তবদ্যযথতক্ থিচড 14,200 হেগাওয়াট 

থর্ে নল থবদ্যযৎ হ াগ ক্রচব বচল প্রতযািা ক্রা  চে -  া থর্উ ইয়চক্নর প্রায় সাচি পাাঁে থেথলয়র্ 

বাথিচত থবদ্যযৎ হপ ৌঁোচর্ার জর্য  চিষ্ট  চব। হেটজযচি ইচতােচধয েলোর্ 250 োইল দ্ী ন র্তুর্ 

বৃ ৎ আপচিড, এবং এথপ্রল োচস অর্যচোথদ্ত  ওয়া থির্ পাি থর্উ ইয়ক্ন (Clean Path New 

York) এবং েযােচেইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সচপ্রস (Champlain Hudson Power Express) থবতরণ 

লাইর্ স , র্তুর্ সবযজ থবদ্যযৎ থবতরণ বযবস্থা গচি হতালার জর্য হেচটর অেীক্ারাবিতা 

র্বায়র্চ াগয থবদ্যযচতর বতনোর্ পাইপলাইর্চক্ ক্া নক্রে শুরুর পচর থর্উ ইয়চক্নর থবদ্যযৎ োথ দ্ার 

66 িতাংচিরও হবথি র্বায়র্চ াগয উৎস হিচক্ সরবরা  ক্রার সযচ াগ ক্চর হদ্চব।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর হদ্ম্বের হর্তৃত্বকারী জলিায়য পবরকের্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেচটর জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলবায়যর ক্ে নসূেী  ল জাথতর সব হেচয় হবথি 

আক্রেণাত্মক্ জলবায়য ও পথরেন্ন িদ্ধির উচদ্যাগ,  া সযিৃঙ্খল ও র্যা যভাচব পথরেন্ন িদ্ধিচত 

উত্তরচণর আহ্বার্ ক্চর  া োক্থর ততথর ক্চর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট হক্াথভড-19 ে াোরী হিচক্ 

উিারলাচভর সাচি সাচি এক্টট সবযজ অি নর্ীথতচক্ প্রথতপালর্ ক্রা অবযা ত রাচখ। জলবায়য 

হর্তৃত্ব এবং জর্সোচজর সযরো আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর োধযচে আইচর্র অন্তভুনি ক্রার পচর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর েচধয িূর্য-থর্গ নের্ 

থবদ্যযৎিদ্ধির হেচে তার বাধযতােূলক্ লেয অজনচর্র পচি এথগচয় েচলচে,  ার েচধয অন্তভুনি 

আচে 2030 এর েচধয 70 িতাংি পযর্র্ নবায়র্চ াগয িদ্ধি উৎপাদ্র্ এবং অি নর্ীথত বযাপী ক্াব নর্ 

থর্রচপেতা অজনর্ ক্রা। এটট রাজয জযচি 120টট বি আক্াচরর পযর্র্ নবীক্রণচ াগয এবং 

িান্সথেিচর্র প্রক্ল্পগুথলচত 35 থবথলয়র্ ডলাচরর হবথি থবথর্চয়াচগর উপর থভথত্ত ক্চর গচি 

হতাচল,  ার েচধয আচে ভবর্গুথলর থর্গ নের্ ক্োচত 6.8 থবথলয়র্ ডলার, হস রিদ্ধি বািাচত 1.8 

থবথলয়র্ ডলার, পথরেন্ন পথরব র্ উচদ্যাচগর জর্য 1 থবথলয়র্ ডলাচরর হবথি এবং NY িীর্ 

বযাচের (NY Green Bank) প্রথতশ্রুথতচত 1.6 থবথলয়র্ ডলাচররও হবথি স  পথরেন্ন িদ্ধি বািাচত 
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থর্উ ইয়চক্নর অভূতপূব ন থবথর্চয়াগ। সদ্ধিথলতভাচব, এই থবথর্চয়াগগুথল 2020 সাচল থর্উইয়চক্নর 

থর্ে নল জ্বালাথর্ খাচত 158,000 এরও হবথি োক্থর, 2011 সাল হিচক্ থবতরণকৃ্ত হস র খাচত 2,100 

িতাংি প্রবৃদ্ধি এবং 2035 সাচলর েচধয 9,000 হেগাওয়াট অফচিার বায়যিদ্ধি গচি হতালার 

প্রথতশ্রুথতচক্ সেি নর্ ক্চর৷ জলবায়য আইচর্র অধীচর্, থর্উ ইয়চক্ন এই অিগথতর উপর থভথত্ত 

ক্চর থর্ে নাণ ক্রচব এবং 2050 সাচলর েচধয থির্ াউস গযাস থর্গ নের্চক্ 1990 এর স্তর হিচক্ 85 

িতাংি ক্োচব, এবং থর্দ্ধিত ক্রচব হ  পথরেন্ন িদ্ধির থবথর্চয়াচগর 40 িতাংি হবথর্থফচটর 

অন্তত 35 িতাংি সযথবধাবদ্ধিত সম্প্রদ্ায়গুথলচক্ হদ্ওয়া  চব, এবং েূিান্ত বযব ারক্ারীর িদ্ধির 

খরে সাশ্রয় ক্রার োধযচে অর্-সাইট িদ্ধি খরে 185 টিথলয়র্ BTU ক্োচর্া,  াচত 2025 সাচলর 

িদ্ধির দ্েতার লচের উচেচিয অিসর  ওয়া  ায়।  
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