
 

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

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়ম্বকন চার বগগাওয়াট বিতরণকৃত হ ৌর স্থাপর্ এিং ম্োর্ াটম্বর্ 

 ি নিৃ ৎ একক-ছাম্বের উপম্বরর হ ৌর অোম্বরর হ াষণা বেম্বলর্  

   

হেটিোপী বিতরণকৃত হ ৌর প্রকল্প 710,000-র হিবে িা ায় বিেযেৎ প্রোর্ করম্বি  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর জলিায়য  প্তাম্ব  ম্াবকনর্ জলিায়য হজাম্বটর  ে েরা িহু-হেম্বটর 

জলিায়য কম্ নকাণ্ড উেযাপর্ করম্বত জাবভট  হ ন্টাম্বর একত্রিত  য়  

   

বর্উ ইয়কন 2025  াম্বলর ম্ম্বযে ছয় বগগাওয়াট  ূম্বয নর লক্ষ্ে অবতক্ৰম্ করার পম্বি এিং 

2030  াম্বলর ম্ম্বযে 10 বগগাওয়াম্বটর বেম্বক অগ্রগবত ত্বরাবিত কম্বরম্বছ  

  

হ ৌর অোম্বরর ছবি উপলভে এখাম্বর্  

   

   

জলবায়ু সপ্তাহের (Climate Week) অংশ হেহসহব, গভর্ নর ক্যাহি হোক্ল আজহক্ হ াষণা 

ক্রহলর্ হে চার হগগাওয়াট হবতরণকৃ্ত হসৌর - সম্প্রদায়, আবাহসক্, কু্ষদ্র বাহণজ্জযক্ এবং হশল্প 

প্রক্ল্প - হেটবযাপী স্থাপর্ ক্রা েহয়হে, ো 710,000-র হবহশ বাসায় হবদুযৎ প্রদাহর্র জর্য েহিষ্ট, 

এটট হদহশর সবহিহক্ শজ্িশালী হসৌর বাজাহরর এক্টট গঠর্ ক্রার হক্ষহে হর্উ ইয়হক্নর 

হর্তৃত্বহক্ হজারদার ক্রহলা। NY-সার্ (NY-Sun) উহদযাহগর সূচর্া হিহক্ হর্উ ইয়হক্ন হসৌহরর 

খরচ 70 শতাংশ হ্রাস হপহয়হে হেহেতু হেটবযাপী হসৌর প্রহয়াগ প্রায় 2,900 শতাংশ বৃজ্ি হপহয়হে, 

এক্ইসাহি তা 6.4 হবহলয়র্ হবসরক্াহর হবহর্হয়াগ চালর্া ক্হরহে এবং পুহরা হেহট 12,000-র 

হবহশ ক্র্ নসংস্থাহর্র বযবস্থা ক্হরহে। এটটহক্ হর্র্ নাণাধীর্ এবং বাহণজ্জযক্ ক্াে নক্রহর্র হদহক্ োহে 

এর্র্ প্রক্ল্পসরূ্হের সাহি এক্জ্েত ক্রা েহল, আজহক্র র্াইলফলক্ অজনর্ হর্উ ইয়ক্নহক্ 2025 

সক্হলর র্হধয েয় হগগাওয়াট হবতরণকৃ্ত হসৌর স্থাপহর্র লক্ষযহক্ অহতক্রর্ ক্রার পহি হর্হয় 

োয় এবং 2030 সাহলর র্হধয 10 হগগাওয়াহটর হদহক্ অগ্রসর েয়। জাহভটস হসন্টাহরর োদ হিহক্ 

আজহক্র ঐহতোহসক্ হ াষণা ক্রহত গভর্ নর হোক্হলর সাহি র্াহক্নর্ জলবায়ু হজাহটর (U.S. 

Climate Alliance) হর্তৃবৃন্দ হোগ হদর্, হেখাহর্ তারা র্যার্োটহর্র সব নবৃেৎ এক্ক্-োহদর 

উপহরর হসৌর অযাহর স্থাপহর্র প্রশংসা ক্হরর্। স্থাপহর্র ওভারহভউ হর্হয় এক্টট হভহিও হদখা 

োহব এখাহর্। স্থাপহর্র এক্টট টাইর্-লযাপ্স হভহিও হদখা োহব এখাহর্।   

   

"আর্রা জলবায় ুপহরবতনহর্র হবরুহি লড়াইহয় হর্হবড়ভাহব র্হর্াহোগী, এবং র্বায়র্হোগয 

শজ্িহত আর্াহদর হদহশর শীষ নস্থার্ীয় অগ্রগহত হর্উ ইয়হক্নর অি নর্ীহতহক্ সুপারচাজন ক্রহে এবং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FJavits_Rooftop.pdf__%3B!!MQuuhw!28AB2uV0LKI0SmBnJX5RV9trAz6n3I3tzupxSr_-8bgJXcPxMXwLUzR0OD67n1nXBOj_FEmfpDVx2ozFx5Nc42rzi82XI-3QKro%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jXf%2FfdqZCiuifb7uU74tIVk%2BN%2FEHV%2FTXtDIdt8MjO7c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fyoutu.be%2Fo5jASX5kyio__%3B!!MQuuhw!yoi8NDF6EdeurIYBSkwDuDlWKF81K-MJPvT8HYX6SLVjw8lRtEpeOCkApYD09if0EXWnx_Tjiie2RWcmCzH4xw_JLxzpHN9Nxm0%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=867GrYsp%2BZFGYBxytEqPDyXJ26NTBhMrfGCDVa4LAUY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fyoutu.be%2FH7d_jf2USMk__%3B!!MQuuhw!yoi8NDF6EdeurIYBSkwDuDlWKF81K-MJPvT8HYX6SLVjw8lRtEpeOCkApYD09if0EXWnx_Tjiie2RWcmCzH4xw_JLxzpeGiTT1A%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KElL0iyz3EE43Ah8C47eloLEsrilXo6zW2aCwwGMQzo%3D&reserved=0


এক্ইসাহি সক্ল হর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য এক্টট সর্ ও স্বাস্থযক্র ভহবষযৎ ততহর ক্রহে," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "এই অজনর্টট হেহটর প্রহতটট হক্াণায় এই প্রক্ল্পগুহল গঠর্ ক্রার জর্য এবং 

আগার্ী অহর্ক্ বেহরর জর্য োহত পহরবার ও বযবসাসরূ্হে এর দ্বারা লাভবার্ েয় তা হর্জ্িত 

ক্রহত সম্প্রদায় ও হশহল্পর সাহি আর্াহদর এক্ইরক্র্ সফল অংশীদাহরহত্বর এক্টট প্রর্াণ। আহর্ 

জাহভটস হসন্টার (Javits Center) হিহক্ আজহক্র হ াষণাটট ক্রহত হপহর গহব নত, ো এখর্ 

র্যার্োটহর্র সব নবৃেৎ এক্ক্-োহদর উপহরর হসৌর অযাহরর বাহড় োর সাহি রহয়হে বযাটাহর 

হোহরজ হসহের্, এবং এটট অর্যার্য আব নার্ বাহণজ্জযক্ ভবহর্র জর্য এক্টট উদােরণ ততহর ক্হর 

হদহে হে ক্ীভাহব আর্াহদর পহরেন্ন শজ্ি ভহবষযহতর হক্ষহে সবহিহক্ আধুহর্ক্ িাক্া োয়।"   

   

হর্উ ইয়হক্নর হেটবযাপী হতর্ হিহক্ চার হগগাওয়াট হবতরণকৃ্ত হসৌর স্থাপহর্ হপৌৌঁোহর্া েহলা 

এখর্ পে নন্ত দ্রুততর্ হগগাওয়াট-হিহক্-হগগাওয়াট বৃজ্ি, ো এক্ বের হিহক্ হক্েু হবহশ সর্হয় 

অজনর্ ক্রা হগহে। এটটর হভহি হক্াহভি-19 র্োর্ারী হিহক্ হবর েহয় আসহত হেহটর 

উৎপাদর্শীলতা, 2022 সাহলর প্রির্ অহধ নহক্ 1,200 হর্গাওয়াহটর হবহশ সক্ষর্তা স্থাপর্ ক্রা 

েহয়হে, ো 217,000টট বাসায় হবদুযৎ প্রদাহর্র জর্য েহিষ্ট। র্তুর্ হবতরণকৃ্ত হসৌহরর অহধক্াংশ 

NY-সাহর্র 289 হর্হলয়র্ র্াহক্নর্ িলাহরর হবহশ প্রহণাদর্া, ো বযবোর ক্হর 1.5 হবহলয়র্ র্াহক্নর্ 

িলার হবসরক্াহর হবহর্হয়াগ আর্া েহয়হে, তার দ্বারা সর্হি নত েহয়হে।  

   

জাহভটস হসন্টাহরর সবুজ োহদর, ো এলাক্ার বর্যপ্রাণীহদর এক্টট আবাসস্থল হেহসহবও ক্াজ 

ক্হর, 1,400টট হসৌর পযাহর্হলর সমূ্পরক্ হেহসহব িাক্হব এক্টট 3.5 হর্গাওয়াট বযাটাহর হোহরজ 

হসহের্। প্রক্ল্পটট জাহভটস হসন্টার, হর্উ ইয়ক্ন হবদুযৎ ক্তৃনপক্ষ (New York Power Authority, 

NYPA), এবং হসহর্ন্স ইন্ডাহি ইর্ক্হপ নাহরশহর্র (Siemens Industry, Inc.) র্ধযক্ার এক্টট 

সরক্াহর-হবসরক্াহর অংশীদাহরহত্বর ফল। হসহের্টট সব নবৃেৎ এক্ক্ োহদর উপহরর হসৌর প্রক্ল্প 

এবং এহত িাক্হব র্যার্োটহর্র সবহিহক্ হবহশ ধারণক্ষর্তার বযাটাহর এর্াজ্জন হোহরজ 

হসহের্গুহলর এক্টট। হসৌর স্থাপহর্র েওয়ার ক্াজটট হশষ েহলা তখর্ েখর্ র্োর্ারীর চূড়ান্ত 

দশার পর জাহভটস হসন্টাহর ইহভন্ট ক্র্ নক্াণ্ড পুর্রায় শুরু েহয়হে, র্োর্ারীর সর্য় এটট এক্টট 

জরুহর হফল্ড োসপাতাল হেহসহব ক্াজ ক্হরহে এবং প্রায় 1,100 হর্উ ইয়ক্নবাসীর হচহক্ৎসা 

ক্হরহে, এবং এরপর র্াহক্নর্ েুিরাহের সব নবৃেৎ টটক্া সাইট হেহসহব ক্াজ ক্হরহে ো েয় র্াহসর 

ক্র্ সর্হয় হর্উ ইয়ক্নবাসীহক্ 646,000-র হবহশ টটক্াদার্ ক্হরহে।  

   

2021 সাহলর আগহে জাহভটস হসন্টাহরর 1.2 হর্হলয়র্ বগ নফুহটর সম্প্রসারহণর হর্র্ নাণ ক্াজ 

হশষ েওয়ার এবং পুর্রায় ইহভন্ট শুরু েওয়ার টঠক্ পরপর, জাহভটস র্ি ন (Javits North) র্ার্ 

পহরহচত সম্প্রসাহরত অংহশ 40টট ইহভন্ট আহয়াজ্জত েহয়হে। ক্র্ নক্াণ্ড হবহড় চহলহে এবং 2022 

সাহলর হসহেম্বর হিহক্ হিহসম্বহর র্যার্োটহর্র ওহয়ে সাইহির এই আইক্হর্ক্ হভরু্যহত 49টট 

ইহভন্ট বুক্ ক্রা আহে, ো 2021 সাহলর এক্ই সর্য়ক্াহলর তুলর্ায় 14 শতাংশ বৃজ্ি 

হপহয়হে। র্তুর্ ক্হপ নাহরট গালা এবং ফান্ডহরইজার হিহক্ শুরু ক্হর হেি হশা ও ক্র্হভর্শর্ 

পে নন্ত, ইহভন্ট ক্র্ নক্াহণ্ডর এই বৃজ্ির কৃ্হতত্ব হদওয়া হেহত পাহর পুহরা অঞ্চহল উহেখহোগয 

অবক্াঠাহর্া হবহর্হয়াহগর প্রহত, োর র্হধয রহয়হে জাহভটস হসন্টাহরর বড় সম্প্রসারণ, এবং হসই 

সাহি লাগুয়াহিনয়া হবর্ার্বন্দর (LaGuardia Airport) ও র্য়হর্োর্ হের্ েহলর (Moynihan Train 

Hall) সাম্প্রহতক্ রূপান্তরসরূ্ে। জাহভটস হসন্টাহর আহয়াজ্জত ইহভন্টগুহল প্রহত বের সারা 

হবহের 39,000টট পে নন্ত হক্াম্পাহর্হক্ আকৃ্ষ্ট ক্রহত পাহর, বাহষ নক্ 2 হবহলয়র্ র্াহক্নর্ িলার পে নন্ত 



অি ননর্হতক্ ক্র্ নক্াণ্ড সৃটষ্ট ক্রহত পাহর এবং হেটবযাপী প্রতযক্ষ ও পহরাক্ষভাহব 18,000টট পে নন্ত 

চাক্হরহক্ সর্ি নর্ ক্রহত পাহর।ইহলহভর্ি এবং টুহয়লভি অযাহভহর্উহয়র র্াঝখাহর্ িাটটন হফাি ন 

ওহয়ে হিহক্ হফাটটনি ওহয়ে হিট পে নন্ত সম্প্রসাহরত জাহভটস হসন্টাহর রহয়হে 200,000 

বগ নফুট র্তুর্ হর্টটং ও প্রাক্-ফাংশর্ হেস, োর র্হধয রহয়হে দয ওভারহভউ (The Overview), 

এক্টট 54,000 বগ নফুহটর হবহশষ ইহভন্ট হেস, এক্ইসাহি এক্টট ক্াাঁহচ হ রা োহদর উপহরর 

পযাহভহলয়র্ এবং হটরাস হেখার্ হিহক্ োিসর্ েহদ হদখা োয়। এোড়াও এক্টট এক্-এক্হরর 

োহদর উপহরর খার্ার এবং হগ্রর্োউজ হর্হর্ নত েহয়হে, ো ক্র্হভর্শর্ হসন্টাহরর অহতহিহদর 

জর্য এক্টট োদ হিহক্ হটহবল পে নন্ত অহভজ্ঞতা ততহর ক্হরহে। োহদর উপহরর ইহভন্ট 

হেসগুহলর হর্হচ রহয়হে এক্টট চার তলা োক্ র্াশ নাহলং ফযাহসহলটট হেখাহর্ হেহক্ার্ও সর্য় 

200টট পে নন্ত োক্টর হেইলার িাক্হত পাহর, ো এলাক্ার জযার্ ও দষূণ ক্র্ায় এবং এক্ইসাহি 

েযাহফক্ হর্রাপিা বৃজ্ি ক্হর। সক্ল হেহস রহয়হে সব নাধুহর্ক্ প্রেুজ্ির লাইটটং হফক্সচার, হেটটং 

এবং কু্হলং বযবস্থা এবং ওয়যারহলস সংহোগ। সম্প্রসারণটট র্াহক্নর্ সবুজ ভবর্ পহরষহদর (U.S. 

Green Building Council) দ্বারা LEED হগাল্ড (LEED Gold) প্রতযয়র্ হপহয়হে।  

   

বর্উ ইয়কন হেট এর্াত্রজন বর াচন ও হেম্বভলপম্বম্ন্ট কতৃনপম্বক্ষ্র (New York State Energy 

Research and Development Authority, NYSERDA) হপ্রব ম্বেন্ট এিং প্রযার্ বর্ভনয় 

কম্ নকতনা এিং জলিায়য পেম্বক্ষ্প পবরষম্বের (Climate Action Council)   প্রযার্ হোবরর্ 

এম্.  োবর  িম্বলর্, "হেহটর সফল NY-সার্ উহদযাগ ইহতর্হধয হর্উ ইয়ক্নহক্ হদহশর 

সম্প্রদাহয়র হসৌর বাজাহরর শীষ ন অবস্থাহর্ হর্হয় হগহে এবং এখর্ এটট আর্াহদর 2025 হসৌর 

লক্ষযহক্ হর্ধ নাহরত সর্হয়র পূহব ন অজনর্ ক্রার আর্াহদর অগ্রগহতহক্ বৃজ্ি ক্রহে, আর্াহদরহক্ 

2030 সাহলর র্হধয দশ হগগাওয়াট অজনহর্র হদহক্ হর্হয় োহে। NYSERDA এই র্াইলফলক্হক্ 

আহরা অগ্রসর ক্হর আর্াহদর সক্ল আক্াহরর হসৌর প্রক্ল্পহক্ অগ্রসর ক্রহত উনু্মখ ো 

হগ্রর্োউজ গযাস হর্িঃসরণ হ্রাস ক্রহত, বায়ুর র্ার্ উন্নত ক্রহত এবং সক্ল হর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য 

হবদুযহতর হবল ক্র্ ক্রহত সাোেয ক্রহব।"  

   

বর্উ ইয়কন বিেযেৎ কতৃনপম্বক্ষ্র অন্তি নতীকালীর্ হপ্রব ম্বেন্ট ও প্রযার্ বর্ি না ী কম্ নকতনা 

জাবের্ ই. ত্রিস্কল িম্বলর্, "পুহরা হর্উ ইয়হক্ন আহরা হসৌর অযাহর স্থাপর্ ক্রা হেহটর 

উচ্চাক্াঙ্ক্ষী র্বায়র্হোগয শজ্ি লক্ষয অজনহর্র জর্য অহত গুরুত্বপূণ ন। জাহভটস হসন্টাহরর 

সাহব নক্ োহদর উপহরর হসৌর বযবস্থাটট হর্িঃসরণরু্ি, র্বায়র্হোগয শজ্ি উৎহসর এক্টট হর্উ ইয়ক্ন 

হশাহপস েহব ো হবদুযৎ হবল ক্র্াহত সাোেয ক্রহব এবং এক্ইসাহি আর্াহদরহক্ জীবাশ্ম জ্বালাহর্ 

হিহক্ সহর োওয়ার বযাপাহর অগ্রসর ক্রহব। হর্উ ইয়ক্ন হসটটর সব নবৃেৎ বযাটাহর স্থাপর্াগুহলর 

এক্টট হর্হয়, প্রক্ল্পটট এোড়াও অহতহরি শজ্ি সঞ্চয় ক্হর হরহখ হবদুযহতর উচ্চ চাহেদার সর্য় তা 

বযবোর ক্রার র্াধযহর্ তবদুযহতক্ হগ্রহির দক্ষতা বৃজ্ি ক্রহব।"  

   

জাাবভট  হ ন্টাম্বরর প্রযার্ বর্ি না ী কম্ নকতনা অোলার্ বেল িম্বলর্, "জাহভটস হসন্টাহরর 

োহদর উপর এক্টট হসৌর অযাহর স্থাপর্ ক্রা আর্াহদর হটক্সই েওয়ার োোর আহরক্টট বড় 

ধাপ, এবং র্যার্োটহর্র ওহয়ে সাইহি এই দুদনান্ত, এবং র্বায়র্হোগয, শজ্ির উৎস ততহর ক্রহত 

গভর্ নর হোক্ল, NYPA এবং হসহর্হন্সর সাহি ক্াজ ক্রা এক্টট সম্মাহর্র বযাপার। এক্টট 

বর্যপ্রাণীর অভয়ারণয েওয়া হিহক্ শুরু ক্হর এক্টট এক্-এক্হরর খার্ার পহরচালর্া ক্রা পে নন্ত, 

আর্াহদর োহদর উপরটট সর্ক্ক্ষ হর্উ ইয়ক্ন হেহটর আর হর্ই, এবং আর্রা আশা ক্রহে হে 



আর্াহদর প্রহচষ্টা অর্যহদর হটক্সই ভবর্ হর্হয় হচন্তা ক্রহত অরু্প্রাহণত ক্রহব, েখর্ আর্রা 

হর্উ ইয়ক্ন হসটটর জলবায় ুসপ্তাে চলাক্াহল ইহভন্টসরূ্হের জর্য র্ারু্ষহক্ এক্জ্েত ক্রহে।"  

   

হেম্বটর পািবলক  াবভন  কবম্েম্বর্র (State Public Service Commission) প্রযার্ রবর 

এম্. ত্রক্ৰবেয়ার্ িম্বলর্, "হর্উ ইয়হক্নর অতযন্ত প্রশংহসত NY-সার্ উহদযাগটট আর্াহদরহক্ হর্উ 

ইয়হক্নর হসৌর শজ্ি হবক্াহশর আর্াহদর গুরুত্বপূণ ন লক্ষয অজনহর্ সাোেয ক্রহব। এই 

ক্র্ নসূহচগুহল, গভর্ নর হোক্ল হেগুহলর শিভাহব সর্ি নর্ ক্হরর্, হগ্রর্োউজ গযাস হর্িঃসরণ হ্রাস 

ক্রহব এবং শজ্ির অহস্থর রূ্লয হ্রাস ক্রহব। েখর্ আর্রা হসৌর শজ্ির প্রক্ল্পসরূ্েহক্ চালর্া 

ক্রহবা, হর্উ ইয়ক্ন র্তুর্ অি ননর্হতক্ সুহোগ সৃটষ্ট ক্রহব এবং হর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য ভাহলা 

হবতহর্র ক্র্ নসংস্থার্ সৃটষ্ট ক্রহব।"  

   

হর্উ ইয়হক্নর সফলতা অহর্ক্াংহশ চাহলত েহয়হে ক্হর্উহর্টট হসালাহরর র্াধযহর্, এটট এক্টট 

উদ্ভাবর্ী বযবসাহয়ক্ র্হিল ো হসৌহরর সুহবধা, হক্ার্ও আপফ্রন্ট বযয় বা অংশগ্রেহণর হফ োড়াই, 

এর্র্ হর্উ ইয়ক্ন হভািার ক্াহে হপৌৌঁহে হদয় োরা প্রায়শই হর্হজহদর সম্পহিহত হসৌর স্থাপর্ 

ক্রহত পাহর র্া। এর আহগ এই বেহরই গভর্ নর হোক্ল হ াষণা ক্হরহের্ হে হর্উ ইয়ক্ন র্াহক্নর্ 

েুিরাহের শীষ ন সম্প্রদাহয়র হসৌর বাজার েহয় উহঠহে, হেখাহর্ এক্ হগগাওয়াহটর হবহশ স্থাহপত 

েহয়হে, ো 200,000-র হবহশ বাসায় হবদুযৎ প্রদাহর্র জর্য েহিষ্ট, এবং ো আগার্ী অহর্ক্ বেহরর 

জর্য সক্ল হর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য পহরেন্ন, সাশ্রয়ী হসৌর পাওয়ার অবযােত সুহোগ হর্জ্িত 

ক্হরহে।  

   

হেহটর NY-সার্ উহদযাগ হর্উ ইয়হক্নর সক্ল ক্াউহন্ট হর্হলহয় 166,088টট হর্উ ইয়ক্ন বাসা বা 

বযবসাহত হসৌর স্থাপর্ সর্ি নর্ ক্রায় সাোেয ক্হরহে, োর র্হধয লং আইলযান্ড, র্ধয-োিসর্, এবং 

ক্যাহপটাল হরজ্জয়হর্ সবহিহক্ হবহশ হসৌর স্থাহপত েহয়হে। জলবায়ু আইহর্ সুহবধাবজ্ঞ্চত 

সম্প্রদায়সরূ্হের জর্য পহরেন্ন শজ্ি সুহবধার 35 শতাংশ আবহশযক্ ক্রা েহয়হে এবং 40 শতাংশ 

লক্ষয হস্থর ক্রা েহয়হে, তার সাহি সংগহত হরহখ NYSERDA এর হসৌর শজ্ি সর্তা হফ্রর্ওয়াহক্নর 

(Solar Energy Equity Framework) অংশ হেহসহব 1,600 হর্গাওয়াহটর হবহশ শজ্ি, ো 280,000 

বাসায় হবদুযৎ প্রদাহর্র জর্য েহিষ্ট, হর্ম্ন হিহক্ র্ধযর্ আহয়র (low- to moderate-income, LMI) 

গৃেস্থাহল, সাশ্রয়ী আবাসর্, এবং সুহবধাবজ্ঞ্চত ও পহরহবশ র্যায়হবচার সম্প্রদায়সরূ্হের জর্য 

হর্হবহদত ক্হর হরহখহে।  

   

হেটবযাপী চার হগগাওয়াট হবতরণকৃ্ত হসৌর স্থাপহর্র পাশাপাহশ,আহরা 3.2 হগগাওয়াট হসৌর, ো 

560,000 বাসায় হবদুযৎ প্রদাহর্র জর্য েহিষ্ট, এখর্ হেটজহুড় হর্র্ নাণাধীর্ রহয়হে, োর জর্য NY-

সার্ প্রহণাদর্া প্রদার্ ক্রা েহয়হে। এই প্রক্ল্পসরূ্ে আগার্ী দুই হিহক্ হতর্ বেহরর র্হধয 

অর্লাইর্ েহব বহল আশা ক্রা োহে হেগুহলর অধ নহর্হলয়র্ বা তার হবহশ বাসায় হবদুযৎ প্রদাহর্র 

সক্ষর্তা রহয়হে, ো হর্উ ইয়ক্ন হেটহক্ হেহটর েয় হগগাওয়াট শজ্ি লক্ষয অজনহর্ আহরা ক্াহে 

হর্হয় োহব। হেহটর েয় হগগাওয়াট হসৌর লক্ষয অজনর্ ক্রা েহল তা আরু্র্াহর্ক্ 5.4 হবহলয়র্ 

র্াহক্নর্ িলার হবসরক্াহর হবহর্হয়াগ সৃটষ্ট ক্রহব এবং হেটবযাপী প্রহত বের 500 হর্হলয়র্ র্াহক্নর্ 

িলার পে নন্ত শজ্ি সঞ্চয় ক্রহব বহল আশা ক্রা োহে।  

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.nyserda.ny.gov*2Fall-programs*2Fny-sun*2Fsolar-for-your-home*2Fcommunity-solar&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hq5%2FndH5HcBXKOMJrgtdmlxzVco03La0g9qjmxWS%2B1E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.nyserda.ny.gov*2FAbout*2FNewsroom*2F2022-Announcements*2F2022-03-22-Governor-Hochul-Announces-NY-as-Top-Community-Solar-Market-in-the-US&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xh%2FfED1lNaJDw7b%2Ftr%2Bq4%2FkUk7cPwQz41Au8FAOrXzQ%3D&reserved=0


হর্উ ইয়ক্নজহুড় হবতরণকৃ্ত হসৌহরর দ্রুত প্রহয়াগ হবস্তৃত ও সম্প্রসাহরত হফিাহরল হবহর্হয়াগ 

ক্র হক্রহিটহক্ (Investment Tax Credit) এবং 2022 সাহলর রু্দ্রাস্ফীহত হ্রাস অযাহক্ট (Inflation 

Reduction Act) অন্তভুনি অর্যার্য পহরেন্ন শজ্ি প্রেুজ্িহক্ আহরা ত্বরাহিত ক্রহব। এোড়া এই 

অগ্রগহত NYSERDA-র বৃেৎ-হেহলর র্বায়র্হোগয ক্র্ নসূহচর সমূ্পরক্, হেটটর হেটজহুড় 

হর্র্ নাণাধীর্ হর্াট প্রায় সাত অহতহরি হগগাওয়াট হসৌহরর 85টট ইউটটহলটট-হেল হসৌর প্রক্হল্পর 

সাহি সজ্ক্রয় চুজ্ি রহয়হে, হেগুহলর ক্াজ হশষ েহল তা প্রায় 1.2 হর্হলয়র্ বাসায় হবদুযৎ প্রদাহর্র 

জর্য েহিষ্ট শজ্ি েহব। এক্হে এই প্রক্ল্পসরূ্ে হর্উ ইয়হক্ন 7.5 হবহলয়র্ র্াহক্নর্ িলাহরর হবহশ 

হবহর্হয়াগ আর্হব এবং হবক্াশ, হর্র্ নাণ, পহরচালর্া ও রক্ষণাহবক্ষহণ 9,000-র হবহশ ক্র্ নসংস্থার্ 

সৃটষ্ট ক্রহব।  

 

হেম্বটর ব ম্বর্টর হকবভর্ এ . পাকনার িম্বলর্, "আর্াহদর হেটজহুড় 4 হগগাওয়াট হবতরণকৃ্ত 

হসৌর স্থাপহর্র র্াধযহর্ আর্রা প্রদশ নর্ ক্হরহে হে আর্রা সর্য়র্ত র্ারু্হষর জর্য পহরেন্ন শজ্ি 

স্থাপর্ ক্রহত পারহবা। োহদর উপহরর হবতরণকৃ্ত হসৌর সর্ভাহব জলবায়ু হর্তৃত্ব ও সম্প্রদায় 

সুরক্ষার আইহর্র (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) অজনহর্র 

পহি এক্টট রু্খয ভূহর্ক্া পালর্ ক্রহব হেহেতু এটট অবক্াঠাহর্াহত হবহর্হয়াগ এহড়হয় হগ্রহি 

ইহতবাচক্ হর্ট রূ্লয হোগ ক্হর এবং হস্থহতস্থাপক্তা উন্নত ক্হর। আহর্ হেহটর সরক্াহর হবদুযৎ 

ক্তৃনপক্ষ হেহসহব সবুজ প্রক্ল্পসরূ্েহক্, হের্র্ জাহভটস প্রক্ল্প, সম্ভব ক্রার জর্য NYPA-র 

হবহশষ অবস্থাহর্র প্রশংসা ক্রহে, ো এই হসৌর র্াইলফলহক্ অবদার্ রাহখ এবং আর্াহদরহক্ 

2025 সাহলর র্হধয 6 হগগাওয়াট হবতরণকৃ্ত হসৌর হপহত আর্াহদর CLCPA লক্ষযহক্ অহতক্রর্ 

ক্রার সটঠক্ পহি রাহখ।"  

   

অোম্ব েবল  ে ে ম্াইম্বকল কয ত্রজক িম্বলর্, "আজহক্ আহর্ হে হর্উ ইয়ক্ন হেহট 4,000 

হর্গাওয়াট স্থাহপত হবতরণকৃ্ত হসৌহরর এই গুরুত্বপূণ ন র্াইলফলহক্ হপৌৌঁোহর্া হদহখ গহব নত।এই 

অজনর্ হর্হয় আজহক্র হ াষণা আহরক্বার সার্হর্ আসহলা জাহভটস হসন্টাহর র্যার্োটহর্র 

সব নবৃেৎ োহদর উপর স্থাহপত হসৌর প্রক্হল্পর সফল স্থাপর্ দ্বারা।জলবায় ুসপ্তাে চলাক্াহল 

পহরেন্ন শজ্ির হক্ষহে এই গুরুত্বপূণ ন অগ্রগহতর জর্য আহর্ গভর্ নর হোক্ল, NYSERDA, NYPA 

এবং জাহভটস হসন্টাহরর প্রশংসা ক্রহে।"  

  

কোম্বেইর্  ফর েে হকায়াবলের্ ফর কবম্উবর্টট হ ালার অোম্বেম্ব র (Campaigns for 

the Coalition for Community Solar Access) ভাই  হপ্রব ম্বেন্ট ম্োি  াগ নাম্বটনর্ িম্বলর্, 

"েখর্ সম্প্রদাহয় হসৌর প্রহয়াহগর হক্ষহে হভশর্, হর্তৃত্ব, এবং পদহক্ষপহক্ এক্জ্েত ক্রা েয় 

তখর্ ো সম্ভব েয় হর্উ ইয়ক্ন তা। CCSA এম্পায়ার হেহট প্রদহশ নত হবর্যাস, গভর্ নর হোক্ল হিহক্ 

শুরু ক্হর NYSERDA পে নন্ত, এবং অহত গুরুত্বপূণ ন জলবায়ু র্াইলফলহক্ হপৌৌঁোহত হেই বহু 

র্ারু্হষর প্রহয়াজর্ েয় তাহদর সক্হলর প্রশংসা ক্রহে। উচ্চাক্াঙ্ক্ষী হবতরণকৃ্ত হসৌর লক্ষয 

স্থাপর্ এবং তা অহতক্রর্ ক্রা বাহক্ হদহশর জর্য এক্টট দারুণ উদােরণ।"  

  

বর্উ ইয়কন হ ৌর েত্রি বেল্প অোম্ব াব ম্বয়েম্বর্র (New York Solar Energy Industries 

Association) বর্ি না ী পবরচালক জোক েুম্বে ম্বর্ িম্বলর্, "হসৌর শজ্িহত হর্উ ইয়হক্নর 

সােসী হবহর্হয়াগ হে দ্রুত লভযাংশ প্রদার্ ক্রহে, আজহক্র খবর তার প্রর্াণ। হর্উ ইয়হক্নর 4 

হগগাওয়াট স্থাহপত হবতরণকৃ্ত হসৌর অজনর্ হদহশর শীষ নস্থার্ীয় NY-সার্ ক্র্ নসূহচর সাফলয এবং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.nyserda.ny.gov*2FAll-Programs*2FPrograms*2FClean-Energy-Standard*2FRenewable-Generators-and-Developers*2FRES-Tier-One-Eligibility*2FSolicitations-for-Long-term-Contracts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8woNzsB3GIk6AqSXs9amhxFJ4f2DjXE0CGqSjAswyT8%3D&reserved=0


বাজার হর্িয়তা আর্াহদর পহরেন্ন শজ্ি লক্ষয অজনহর্ ক্ী প্রভাব হফলহত পাহর তা প্রদশ নর্ 

ক্হর। NYSEIA এবং এর সদসয হক্াম্পাহর্গুহল আর্াহদর 10 হগগাওয়াট হসৌর প্রহয়াগ এবং 

CLCPA সর্তার লক্ষয অজনর্ ও অহতক্রর্ ক্রার প্রহচষ্টার প্রহত গভর্ নর হোক্ল, NYSERDA, 

পাবহলক্ সাহভনস ক্হর্শর্, এবং হেহটর আইর্সভার (State Legislature) অটুট সর্ি নহর্র জর্য 

কৃ্তজ্ঞ। সরাসহর সুহবধাবজ্ঞ্চত সম্প্রদায়সরূ্েহক্ হসবাদার্ ক্হর, ক্র্ নসংস্থার্ সৃটষ্ট ক্হর, এবং হগ্রি 

লাভ প্রদার্ ক্হর ও োন্সহর্শর্ বযয় এড়াহর্ার র্াধযহর্ হবতরণকৃ্ত হসৌর হশল্প হর্উ ইয়হক্নর 

পহরেন্ন শজ্িহত রূপান্তর ক্াে নক্রভাহব বাস্তবায়র্ ক্রার হক্ষহে এক্টট রু্খয ভূহর্ক্া পালর্ 

ক্রহব।"  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর পবরচ্ছন্ন েত্রি হজাম্বটর (Alliance for Clean Energy New York) বর্ি না ী 

পবরচালক অোর্ হরর্ল্ড  িম্বলর্, "হসৌহরর এই দারুণ র্াইলফলক্ প্রদশ নর্ ক্হর হে আর্রা 

আর্াহদর প্রহয়াজর্ীয় পহরেন্ন শজ্ির হর্র্ নাণক্াজ ত্বরাহিত ক্রহত পাহর। এই অগ্রগহত, ো সফল 

NY-সার্ ক্র্ নসূহচর র্াধযহর্ সম্ভব েহয়হে, আর্াহদরহক্ 10 হগগাওয়াট লক্ষয অজনহর্র সটঠক্ পহি 

স্থাপর্ ক্রহলা।এই অসাধারণ র্াইলফলক্ উদোপর্ ক্রহত পারা দারুণ এক্টট বযাপার, েখর্ 

আর্রা ক্র্ নসূহচর হবক্াশ ও উন্নয়র্ ক্হর োজ্ে, হের্র্ হর্ম্ন আহয়র হর্উ ইয়ক্নবাসীর প্রহত হসৌর 

প্রহয়াহগর জর্য র্ক্শাকৃ্ত সক্হলর জর্য সম্প্রসাহরত হসৌর ক্র্ নসূহচ।"  

  

হভাটম্ব ালাম্বর র্ি নইম্বের (VoteSolar Northeast) আঞ্চবলক পবরচালক এম্বলর্া 

ওম্বয়ই ম্োর্ িম্বলর্, "হর্উ ইয়ক্ন দী নহদর্ হিহক্ই এক্টট সরৃ্িশালী হসৌর হশহল্পর বাহড় এবং 

হসৌর পহলহসর চযাম্পম্পয়র্ েহয় আহে। আর্াহদর অংশীদার ও সদসযহদর সাহি, হভাট হসালার এই 

র্াইলফলক্ উদোপর্ ক্রহে হেহেতু আর্রা 10 হগগাওয়াহটর হদহক্ এবং সক্ল হর্উ ইয়ক্নবাসীর 

জর্য ক্াজ ক্হর এর্র্ এক্ই পহরেন্ন হগ্রহির হদহক্ অগ্রসর েহত আহরা শিভাহব ক্াজ ক্রহে। 

হেহেতু র্তুর্ হফিাহরল তেহবলসরূ্ে হসৌর সম্প্রসারহণর জর্য আহরা হবহশ সুহোগ উহন্মাচর্ 

ক্রহে, হর্উ ইয়ক্নহক্ অবশযই এক্টট গণতাহিক্ ও হস্থহতস্থাপক্ হগ্রি হর্জ্িত ক্রার হক্ষহে 

হর্তৃত্ব হদহত েহব। আর্াহদর জর্য লযান্ডর্াক্ন জলবায় ুহর্তৃত্ব ও সম্প্রদায় সুরক্ষার আইহর্র 

সর্তার আবহশযক্তা অজনর্ ক্রাহক্ অগ্রাহধক্ার প্রদার্ ক্রা এবং সুহবধাবজ্ঞ্চত সম্প্রদায়সরূ্হে 

শজ্ি ও অি ননর্হতক্ র্যায়হবচাহরর জর্য হসৌরহক্ এক্টট োহতয়ার হেহসহব বযবোর ক্রা, োর র্হধয 

এক্টট বহলষ্ঠ সম্প্রদায় হর্তৃত্বাধীর্ হসৌর ক্র্ নসূহচর প্রহয়াগ অন্তভুনি, তার ক্াজ অহত গুরুত্বপূণ ন।"  

 

বর্উ ইয়কন হেম্বটর হেম্বের হর্তৃত্বকারী জলিায়য পবরকল্পর্া  

হর্উ ইয়ক্ন হেহটর জাহতর হর্তৃত্বক্ারী জলবায়ুর ক্র্ নসূচী েল জাহতর সব হচহয় হবহশ 

আক্রর্ণাত্মক্ জলবায়ু ও পহরেন্ন শজ্ির উহদযাগ, ো সুশৃঙ্খল ও র্যােযভাহব পহরেন্ন শজ্িহত 

উিরহণর আহ্বার্ ক্হর ো চাক্হর ততহর ক্হর এবং হর্উ ইয়ক্ন হেট হক্াহভি-19 র্োর্ারী হিহক্ 

উিারলাহভর সাহি সাহি এক্টট সবুজ অি নর্ীহতহক্ প্রহতপালর্ ক্রা অবযােত রাহখ। জলবায়ু 

হর্তৃত্ব এবং জর্সর্াহজর সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর র্াধযহর্ আইহর্র অন্তভুনি ক্রার পহর, হর্উ ইয়ক্ন 2040 এর র্হধয শূর্য-হর্গ নর্র্ 

হবদুযৎশজ্ির হক্ষহে তার বাধযতারূ্লক্ লক্ষয অজনহর্র পহি এহগহয় চহলহে, োর র্হধয অন্তভুনি 

আহে 2030 এর র্হধয 70 শতাংশ পুর্র্ নবায়র্হোগয শজ্ি উৎপাদর্ এবং অি নর্ীহত বযাপী ক্াব নর্ 

হর্রহপক্ষতা অজনর্ ক্রা। এটট রাজয জহুড় 120টট বড় আক্াহরর পুর্র্ নবীক্রণহোগয এবং 

োন্সহর্শহর্র প্রক্ল্পগুহলহত 35 হবহলয়র্ িলাহরর হবহশ হবহর্হয়াহগর উপর হভহি ক্হর গহড় 



হতাহল, োর র্হধয আহে ভবর্গুহলর হর্গ নর্র্ ক্র্াহত 6.8 হবহলয়র্ িলার, হসৌরশজ্ি বাড়াহত 1.8 

হবহলয়র্ িলার, পহরেন্ন পহরবের্ উহদযাহগর জর্য 1 হবহলয়র্ িলাহরর হবহশ এবং NY গ্রীর্ 

বযাহের (NY Green Bank) প্রহতশ্রুহতহত 1.6 হবহলয়র্ িলাহররও হবহশ সে পহরেন্ন শজ্ি বাড়াহত 

হর্উ ইয়হক্নর অভূতপূব ন হবহর্হয়াগ। সজ্ম্মহলতভাহব, এই হবহর্হয়াগগুহল 2020 সাহল হর্উইয়হক্নর 

হর্র্ নল জ্বালাহর্ খাহত 158,000 এরও হবহশ চাক্হর, 2011 সাল হিহক্ হবতরণকৃ্ত হসৌর খাহত 

2,100 শতাংশ প্রবৃজ্ি এবং 2035 সাহলর র্হধয 9,000 হর্গাওয়াট অফহশার বায়ুশজ্ি গহড় 

হতালার প্রহতশ্রুহতহক্ সর্ি নর্ ক্হর৷ জলবায় ুআইহর্র অধীহর্, হর্উ ইয়ক্ন এই অগ্রগহতহক্ সার্হর্ 

এহগহয় হর্হয় োহব এবং 2050 সাহলর র্হধয হগ্রর্োউজ গযাস হর্গ নর্র্ 1990 সাহলর তুলর্ায় 85 

শতাংশ ক্হর্হয় আর্হব, হসই সাহি পহরেন্ন জ্বালাহর্ সংক্রান্ত হবহর্হয়াহগর 40 শতাংশ সুফল 

হপৌৌঁহে হদওয়ার লক্ষয হস্থর হরহখ অন্তত 35 শতাংশ হের্ সুহবধাবজ্ঞ্চত সম্প্রদায়গুহলার ক্াহে 

হপৌৌঁোয় তা হর্জ্িত ক্রহব, এবং অর্-সাইট জ্বালাহর্ বযবোর ক্র্াহর্ার জর্য হেহটর 2025 

সাহলর জ্বালাহর্ দক্ষতার লক্ষযর্াোর হদহক্ অগ্রসর েহব ো হশষ-বযবোরক্ারীর 185 টেহলয়র্ 

BTU জ্বালাহর্ সাশ্রয় ক্রহব৷   
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