
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্থার্ীয় সরকাম্বরর জর্ে কবমউবর্টি সসালার অোন্ড সটাম্বরজ সপ্রাগ্রাম স াষণা 
কম্বরম্বের্ যা 1,250টি বির্ এর্াবজন  কমনসংস্থার্ সৃবি করম্বি  

  
15 সমগাওয়াট িোটাবর সটাম্বরজসহ 75 সমগাওয়াট র্িায়র্ম্বযাগে কোপাবসটি তৈবরর লম্বযে 2025 

সাম্বলর মম্বযে 40টি প্রকল্প সম্পন্ন করার লযেমাত্রা রম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়ম্বকন  সিনাবযক সম্পন্ন করা প্রকল্প সহ জাবৈর সিম্বেম্বয় েবিোলী কবমউবর্টি সসৌর িাজার 
রম্বয়ম্বে  

  
NYC-এর একক িৃহত্তম কবমউবর্টি সসৌর প্রকল্প JFK বিমার্িন্দর সহ NYPA কবমউবর্টি  সসালার 

ইর্টম্বলের্ ইম্বৈামম্বযে উন্নয়র্ শুরু কম্বরম্বে  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্থার্ীয় সরকার এবং স্টেট সংস্থাগুলিমক অ্ন্তত 40টি লবতরণম াগয 
স্টসৌরলবদ্যুৎ লর্মনামণ সহায়তা করার পলরকল্পর্া স্ট াষণা কমরমের্  া র্বায়র্ম াগয শলি উৎপাদ্র্ 
করমব এবং পার্শ্নবতী কলমউলর্টির জর্য লর্ভন রম াগয, সাশ্রয়ী ও স্টটকসই শলি আর্মব। 40টি প্রকল্প 
লর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থলরটি 2025 কলমউলর্টি স্টসৌর িক্ষ্যমাত্রা পূরমণ সহায়তা করমব  া 75 
স্টমগাওয়াট র্বায়র্ম াগয ক্ষ্মতার িক্ষ্যমাত্রা লর্র্নারণ করমব,  ার মমর্য রময়মে 15 স্টমগাওয়াট স্টজাড়া 
বযাটালর স্টোমরজ,  া 2,572টি গালড়র লর্গনমর্ অ্ফমসট করার জর্য  মথষ্ট শলি। এই প্রকল্পগুলি 
তামদ্র উন্নয়র্, লর্মনাণ এবং পলরচাির্ার জর্য সরাসলর 135 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামররও স্টবলশ 
লবলর্ময়াগ করমব এবং 1,250টিরও স্টবলশ স্বল্পমময়াদ্ী এবং দ্ী নমময়াদ্ী কমনসংস্থার্ সৃলষ্ট করমব বমি 
আশা করা হমে।  
 
গভর্নর কুওমমার 13 জার্য়ুালর, 2021 সামির স্টেট অ্ব দ্য স্টেট ভাষমণ লির্ এর্ালজন  এমজন্ডামক 
অ্ন্তভুন ি কমর লর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থলরটি (New York Power Authority, NYPA)-এর র্তুর্ 
কলমউলর্টি স্টসািার অ্যান্ড স্টোমরজ স্টপ্রাগ্রাম লবদ্যুৎ গ্রাহকমদ্র তামদ্র এিাকায় একটি র্বায়র্ম াগয 
প্রকমল্প লকর্মত, তামদ্র মালসক ইউটিলিটি লবমির উপর ঋণ স্টপমত এবং স্টেটমক ববদ্যুলতক লগ্রমড 
পলরষ্কার, র্বায়র্ম াগয শলির সরবরাহ বৃলি করমত তামদ্র ভূলমকা সহায়তা করমব।  
  
"লর্উ ইয়মকন  জালতর সবমচময় শলিশািী কলমউলর্টি স্টসৌর বাজার রময়মে, এবং আমরা র্বায়র্ম াগয 
উৎমসর উন্নয়র্মক অ্গ্রালর্কার লদ্ময়  ালে  া জ্বািালর্ লশল্পমক রূপান্তলরত করমব, পলরমবশ রক্ষ্া 
করমব এবং লর্উ ইয়মকন র পলরবার এবং বযবসা প্রলতষ্ঠামর্র জ্বািালর্ খরচ কমামব," গভর্নর কুওম্বমা 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8e9cc73a-d107fe00-8e9e3e0f-ac1f6b44fec6-f37e542f41b980b0&q=1&e=c1fd7d7c-a2cc-446b-b18a-6eebeae643b6&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2F2019%2F20191119-jfk
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Doutlines-2D2021-2Dagenda-2Dreimagine-2Drebuild-2Drenew-2D1&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=re8TgqpJ8GYK6rtfsiTo6SnG-fyGEzDBxrnq9cY69mo&s=N8DEFg3DmvyZeMm_3OzXLZkn5DPnC3xefHPge2tkMgk&e=


 

 

িম্বলর্। "কলমউলর্টি প্রকমল্পর জর্য স্থার্ীয় সরকার এবং স্টেট সংস্থার সামথ অ্ংশীদ্ালরমের ফমি 
আরও স্টসৌর এবং সঞ্চয় কামজ িাগামর্া হমব,  া স্টেট জমুড় র্তুর্ কমনসংস্থার্ সৃলষ্ট করমব। একসামথ 
কাজ কমর আমরা জিবায় ুপলরবতন মর্র লবরুমি িড়াইময় লর্উ ইয়মকন র জালতর স্টর্তৃস্থার্ীয় 
অ্ঙ্গীকারমক এলগময় লর্ময়  াব এবং আমামদ্র ববদ্যুলতক লগ্রমড আমরা পলরষ্কার, সাশ্রয়ী শলি উৎপাদ্র্ 
করব।"  
  
এই উমদ্যাগ কাউলি, শহর, লসটি এবং গ্রামসহ স্টপৌর কলমউলর্টির জর্য উন্মুি, পাশাপালশ স্টেট 
সংস্থাগুলি কলমউলর্টি স্টসৌর প্রকমল্পর জর্য প্রকল্প উপস্থাপক লহমসমব কাজ করার জর্য উন্মুি। আগ্রহী 
অ্ংশগ্রহণকারীমদ্র solar@nypa.gov এ ইমমি কমর NYPA কলমউলর্টি স্টসািার অ্যান্ড স্টোমরজ 
স্টপ্রাগ্রামম স্ট াগাম াগ করা উলচত। NYPA,  া একটি জ্বািালর্ উপমদ্ষ্টা লহমসমব কাজ কমর এবং 
ইমতামমর্য পাইপিাইমর্ এর স্টবশ কময়কটি কলমউলর্টি স্টসৌর প্রকল্প রময়মে, স্টেট সংস্থা এবং স্থার্ীয় 
সরকামরর জর্য এই স্টেটবযাপী কলমউলর্টি স্টসৌর এবং সঞ্চয় কমনসূলচ বতলর কমর তার প্রলতশ্রুলত 
রচর্া করমে  া স্টেমটর জিবায়ু স্টর্তৃে এবং কলমউলর্টি স্টপ্রামটকশর্ অ্যামের এমজন্ডার সামথ 
সামঞ্জসযপূণন। এই আইমর্ 2025 সামির মমর্য 6,000 স্টমগাওয়াট স্টসৌর এবং 2030 সামির মমর্য 
3,000 স্টমগাওয়াট লবদ্যুৎ সঞ্চয় করার আহ্বার্ জার্ামর্া হময়মে।  
  
কলমউলর্টি স্টসািার পলরবার, সু্কি এবং বযবসা প্রলতষ্ঠার্গুলিমক তামদ্র এিাকায় একটি স্টসৌর প্রকল্প 
স্টথমক উপকৃত হওয়ার সুম াগ স্টদ্য় স্ট খামর্ প্রায়ই স্টকামর্া র্রমর্র অ্লগ্রম খরচ বা অ্ংশগ্রহণ লফ 
র্রা হয় র্া। এই প্রকল্পগুলি ভাড়ামট, বালড়র মালিক, স্বল্প আময়র বালসন্দা, সু্কি এবং বযবসাময়র 
জর্য স্টসৌর অ্যামেস বৃলি কমর  ামদ্র ভবর্গুলিমত স্টসৌর পযামর্ি ইর্েি করার ক্ষ্মতা বা আদ্শন 
শতন  র্াও থাকমত পামর। স্টসৌর শলি ববদ্যুলতক লগ্রমড প্রলতপালিত হয় এবং স্থার্ীয় গ্রাহকগণ তামদ্র 
ববদ্যুলতক লবমির উপর স্টেলডট পার্।  
  
বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর সপ্রবসম্বেন্ট ও প্রযার্ বিিনাবহ কমনকৈন া িম্বলর্, "লর্উ ইকন  স্টেট 
ইমতামমর্য উন্নয়র্শীি কলমউলর্টি স্টসৌর লবতরণ প্রজমন্মর জর্য স্টদ্মশর অ্র্যতম প্রর্ার্ বাজার।য় 
লবদ্যুৎ কতৃন পমক্ষ্র দ্ক্ষ্তা আমামদ্র স্টেট জমু  স্থার্ীয় এবং স্টেট সরকামরর সামথ কাজ করার 
দ্ক্ষ্তা বৃলি কমর আমামদ্র স্টসৌর এবং সঞ্চয় প্রলতশ্রুলতমক আরও এক র্াপ এলগময় লর্ময় 
 ামব।ড় আমরা স্টসৌর এবং সঞ্চময়র চালহদ্া পূরমণর িক্ষ্যমাত্রা লর্র্নারণ কমর NYPA সরকারমক 
অ্র্মবালডন ং স্টসৌর প্রকমল্প সম্ভাবয বার্া অ্লতেম করমত সহায়তা করমব এবং আমরা কা নকরভামব 
'অ্যাঙ্কর সাবস্ক্রাইবার' লহমসমব কাজ করমব  া আমশপামশর কলমউলর্টিমক সমৃ্পি করমত সহায়তা 
করমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  সটট এর্াবজন  বরসােন  অোন্ড সেম্বভলপম্বমন্ট অথবরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA)-এর ভারপ্রাপ্ত সপ্রবসম্বেন্ট ও প্রযার্ বর্িনাহী 
কমনকৈন া সোবরর্ এম. হাবরস িম্বলর্, "আজমকর স্ট াষণাটি স্টেমটর বযাপক প্রমচষ্টার আমরকটি র্াপ 
স্ট খামর্ স্টসৌর শলি বৃলি এবং কলমউলর্টি স্টসৌর সহ সকি লর্উ ইয়কন বাসীমদ্র জর্য উপিভয প্রলতটি 
সরঞ্জাম বযবহামর অ্যামেস বৃলি কমর,  ামত সবাই তামদ্র জ্বািালর্ লবি কমামত পামর এবং স্টেমটর 
রূপান্তমরর অ্ংশ লহমসমব তামদ্র কাবনর্ পদ্লচহ্ন কমামত পামর। গভর্নর কুওমমার NY-সার্ স্টপ্রাগ্রাম 
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এবং NYSERDA-এর বৃহত্তর স্টস্কি র্বায়র্ম াগয স্টপ্রাগ্রামমর মমতা এই জাতীয় উমদ্যাগ এবং সম্পলকন ত 
প্রমচষ্টাগুলির মার্যমম, আমামদ্র দ্রুত স্টসৌর লবদ্যুৎলবদ্যুমতর উৎপাদ্র্ স্টদ্মশর দ্রুততম েমবর্নমার্ এবং 
শলিশািী স্টসৌর বাজার লহমসমব লর্উ ইয়কন মক স্থার্ লদ্ময়মে।"  
  
অোঙ্কর সািস্ক্রাইিারগণ সিার জর্ে বিদ্েুৈম্বক আরও সাশ্রয়ী করম্বৈ সহায়ৈা কম্বর  
  
লবতরণকৃত স্টসৌর প্রকমল্প অ্ংশগ্রহণ স্থার্ীয় সরকামরর জর্য একটি চযামিঞ্জ হমত পামর কারণ দ্ী ন 
উন্নয়মর্র সময়মরখা এবং অ্লর্লিত ভলবষযৎ রাজস্ব এিাকার বামজট এবং অ্র্ুমমাদ্র্ প্রলেয়ার সামথ 
খারাপভামব লমমশ স্ট মত পামর।  াইমহাক, লর্উ ইয়কন  স্টেমটর পাবলিক সালভন স কলমশমর্র সাম্প্রলতক 
লর্য়মমর কারমণ, অ্মর্ক গ্রাহক এখর্ আরও কা নকরভামব স্টসৌর প্রকমল্পর জর্য "অ্যাঙ্কর সাবস্ক্রাইবার" 
লহমসমব কাজ করমত পারমবর্। এটি প্রকল্পগুলিমক স্টস্কি অ্থনর্ীলতমত স্টপৌৌঁোমর্ার অ্র্ুমলত লদ্ময় খরচ 
কমামত সহায়তা কমর, স্টডমভিপার এবং আলথনক লবলর্ময়াগকারীমদ্র আর্শ্াস প্রদ্ার্ কমর, এবং স্টসৌর 
স্টেলডট সহমজ অ্যামেস করার মার্যমম বালসন্দা এবং কু্ষ্দ্র বযবসায়ীমদ্র উপকার করমত সহায়তা 
কমর।  
  
এই র্তুর্ কমনসূলচর আওতায়, NYPA স্টপৌর ও স্টেট সরকামরর সংস্থার সামথ কাজ করমব তামদ্র 
ভবর্ এবং জলমর জর্য কলমউলর্টি স্টসৌর প্রকল্প উন্নয়মর্ সহায়তা করার জর্য  া সরকালর 
সংস্থাগুমিা লবতরণকৃত র্বায়র্ম াগয শলি গ্রহমণ স্ট সব চযামিমঞ্জর সম্মুখীর্ হময়মে তা কলমময় আর্মব 
এবং একই সামথ লর্ম্ন আময়র কলমউলর্টিমত পলরেন্ন জ্বািালর্ উৎপাদ্র্মক সমথনর্ করার ক্ষ্মতা 
প্রদ্ার্ করমব। NYPA কলমউলর্টি স্টসািার অ্যান্ড স্টোমরজ স্টপ্রাগ্রামমর কমীগণ পুমরা প্রকল্প উন্নয়র্ 
প্রলেয়া জমুড় সহায়তা কমর — স্টস্কালপং, লডজাইর্, েয় স্টথমক শুরু কমর এলেলকউশর্, প্রমজে 
মযামর্জমমি এবং স্টিাজ-আউট- কলমউলর্টি লডলিলবউমটড স্টজর্ামরশর্ (CDG) প্রকল্প।  
প্রকল্প স্টআাজক লহমসমব, স্থার্ীয় সরকার তামদ্র সম্পলত্তমত একটি লবতরণকৃত স্টসৌর লসমেম লর্মনাণ 
করমত পামর স্ট খামর্ স্টকামর্া মূির্র্ খরচ স্টর্ই এবং একই সামথ একটি দ্ী নমময়াদ্ী রাজস্ব প্রবাহ 
উপাজন র্ এবং দ্ী নমময়াদ্ী ইউটিলিটি লবি সঞ্চময়র লর্িয়তা প্রদ্ার্ করমত পামর।য় 2025 সামির 
মমর্য NYPA প্রকল্পগুলি কমপমক্ষ্ 40টি কলমউলর্টি স্টসৌর প্রকল্পমক সমথনর্ করমব,  ার মমর্য রময়মে 
15 স্টমগাওয়াট সং ুি স্টোমরজ সহ স্টমাট 75 স্টমগাওয়াট র্বায়র্ম াগয ক্ষ্মতা। এই প্রকল্পগুলি তামদ্র 
উন্নর্, লর্মনাণ এবং পলরচাির্ার জর্য 135 লমলিয়র্ মালকন র্ ডিামররও স্টবলশ প্রতযক্ষ্, স্টবসরকালর 
লবলর্ময়াগ উৎসালহত করমব এবং 1,250টিরও স্টবলশ স্বল্পমময়াদ্ী এবং দ্ী নমময়াদ্ী কমনসংস্থার্ সৃলষ্ট 
করমব।য় কলমউলর্টি স্টসািার, লমউলর্লসপযাি এবং স্টেমটর সরকালর সংস্থার মার্যমম কলমউলর্টি স্টসৌর 
প্রকমল্পর স্টহালেং এবং গ্রাহক হওয়ার মার্যমম উভয় স্টপমমি স্টপমত পামরর্।  
  
কবমউবর্টি সসালার কমনসূবে প্রদ্েনর্ প্রকম্বল্প NYPA এর অবভজ্ঞৈা সক কাম্বজ লাগাম্বর্া হম্বয়ম্বে  
  
স্টবশ লকেু প্রকল্প চিমে তা শুর্ু সম্ভাবযতা র্য়, বৃহৎ গ্রাহক স্টর্াঙ্গরমদ্র চারপামশ লর্লমনত কলমউলর্টি 
স্টসৌর প্রকমল্পর প্রময়াজর্ীয়তা প্রদ্শনর্ কমর। NYPA বতন মামর্ উল্স্টার কাউবন্টর 
সকায়াবরবভল ও জর্ এফ. সকম্বর্বে আন্তজন াবৈক বিমার্িন্দম্বর দ্টুি গুরুেপণূন প্রকমল্পর অ্গ্রগলতমত 
কাজ করমে  ামত আমশপামশর জর্মগাষ্ঠীমক স্টমাট 11 স্টমগাওয়াট লর্ভন রম াগয, সাশ্রয়ী ও স্টটকসই 
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এর্ালজন  সরবরাহ করা  ায়। এোড়াও মর্য হাডসর্ অ্ঞ্চমির বসটি অি সহায়াইট সেইন্স লবলভন্ন স্থামর্ 
কলমউলর্টি স্টসৌর উৎপাদ্মর্র জর্য একটি কমনসূলচ বতলর করমে। NYPA ওম্বয়টম্বেটার কাউবন্টর 
সপৌরসভাগুম্বলাম্বক একটি সলম্মলিত শলি স্টপাটন মফালিওমত অ্ংশগ্রহমণর অ্র্ুমলত প্রদ্ামর্র জর্য একটি 
আমবদ্র্ সমন্বয় করমে  া উন্নয়র্, েয় ও বাস্তবায়র্ প্রলেয়ামক আর্ুলর্ক করমব এবং সুলবর্াসমূহ 
একলত্রত করমব।  
  
কবমউবর্টি সসালাম্বর বর্উ ইয়ম্বকন র জাৈীয় সর্ৈৃত্ব  
  
লর্উ ইয়মকন র কলমউলর্টি স্টসৌর বাজার এখর্ স্টদ্মশর সবমচময় শলিশািী কলমউলর্টি স্টসৌর বাজার 
লহমসমব অ্বস্থার্ করমে। NY সার্ (NY Sun) এর অ্র্ীমর্ 1,050 টিরও স্টবলশ কলমউলর্টি স্টসৌর 
প্রকল্প লর্লমনত হময়মে অ্থবা বতন মামর্ উন্নয়মর্র অ্র্ীমর্ রময়মে এবং 267,000 লর্উ ইয়কন বাসীর 
জর্য ববদ্যুলতক লবি সঞ্চয় প্রদ্ার্ করমব। লর্উ ইয়মকন র কলমউলর্টি স্টসািার উমদ্যাহ (New York's 
Community Solar initiative) 533 স্টমগাওয়ামটর স্টবলশ ইর্েি কমরমে এবং পাইপিাইমর্ 2,100 
স্টমগাওয়াট রময়মে। 2020 সামির প্রথম লতর্ বত্রমালসমক সম্পন্ন কলমউলর্টি স্টসৌর প্রকমল্পর জর্য উড 
মযামকলঞ্জ স্টদ্মশর মমর্য প্রথম স্থার্ অ্লর্কার কমরমে এবং 2011 সাি স্টথমক লর্উ ইয়কন  স্টেমটর স্টসৌর 
লবদ্যুৎ উৎপাদ্র্ প্রায় 1,800 শতাংশ বৃলি স্টপময়মে, বযলিগত লবলর্ময়ামগ 5 লবলিয়র্ মালকন র্ ডিার 
বযবহার কমরমে এবং স্টসৌর লবদ্যুমতর খরচ 68 শতাংশ কলমময় লদ্ময়মে। লর্উ ইয়কন  জমুড় 12,000 
এরও স্টবলশ স্টিাক স্টসৌর চাকলরমত লর্ময়ালজত।  
  
বর্উ ইয়কন  এিং বর্উ জাবসন িন্দর কৈৃন পম্বযর (Port Authority) এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর, বরক কটর্ 
িম্বলর্, "JFK লবমার্বন্দর লর্উ ইয়কন  স্টেমটর বৃহত্তম স্টসৌর লবদ্যুমতর োউলর্ বযবস্থার আময়াজর্ 
করমব,  া লর্উইয়মকন র লগ্রর্হাউস গযাস লর্িঃসরণ হ্রাস করমত এবং পুর্র্নবীকরণম াগয শলির 
বযবহারমক েরালন্বত করমত গভর্নর কুওমমা এবং বন্দর কতৃন পক্ষ্ (Port Authority) এর স্টজারামিা 
প্রলতশ্রুলত উভয়মকই এলগময় লর্ময় স্ট মত সহায়তা করমব। লসমেমটি মালকন র্  িুরামের একটি 
লবমার্বন্দমর বৃহত্তম পলরকলল্পত কলমউলর্টি স্টসৌর প্রকল্প অ্ন্তভুন ি করা হমব এবং পার্শ্নবতী সম্প্রদ্াময়র 
কু্ষ্দ্র বযবসায়ী এবং লর্ম্ন ও মাঝালর আময়র বালসন্দামদ্র বযাপকভামব উপকৃত করমব। আমরা 
অ্ঞ্চিটিমত জিবায় ুপলরবতন মর্র লবরুমি িড়াইময় সহায়তা কমর এমর্ পলরষ্কার লবদ্যুৎ প্রকল্প আর্মত 
NYPA এর সামথ আমামদ্র কাজ চালিময়  াওয়ার প্রতযাশায় রময়লে।"  
  
বসটি অি সহায়াইট সেইর্স-এর সময়র টম সরাে িম্বলম্বের্, "স্টহায়াইট স্টেইর্স একটি আট-প্রকল্প, 
6.6 স্টমগাওয়াট কলমউলর্টি স্টসািার স্টপাটন মফালিও লর্ময় এলগময়  ামে -  া ওময়েমচোর কাউলির 
বৃহত্তম স্টপৌর পুর্র্নবীকরণম াগয এর্ালজন  প্রকল্প। NYPA এর পরামমশন আমরা আশা কলর সমগ্র 
কাউলিমত উৎপালদ্ত স্টসৌর শলির পলরমাণ লতর্গুণ হমব এবং শহমরর মালিকার্ার্ীর্ একটি 
স্টপাটন মফালিও সম্পন্ন করমব  া বেমরর স্টশমষ আমামদ্র বালসন্দা, শহর ও পলরমবমশর উপকার করমব। 
লর্উ ইয়কন  স্টেটমক উচ্চালভিাষী স্টদ্মশর-শীষনস্থার্ীয় পলরষ্কার এর্ালজন মত িক্ষ্য অ্জন মর্ সহায়তা করার 
জর্য অ্র্যার্য সম্প্রদ্ায়গুলির পমক্ষ্ও উদ্াহরণ লহমসমব কাজ করার সুম াগমক আমরা স্বাগত জার্াই।"  
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বর্উ ইয়কন  সটট অোম্বসাবসম্বয়ের্ অি কাউবন্ট (New York State Association of Counties)-এর 
বর্িনাহী পবরোলক বটম্বফর্ সজ.অোকাবরও িম্বলর্, "ববলর্শ্ক পলরবতন র্ স্থার্ীয় প নাময় শুরু হয়, এবং 
লর্উ ইয়মকন র কাউলিগুমিা আমামদ্র সম্প্রদ্ায়মক পলরষ্কার ও পুর্র্নবীকরণম াগয এর্ালজন র উৎমস 
রূপান্তমরর স্থার্ীয় প্রমচষ্টার স্টর্তৃে লদ্মে। অ্মর্ক লর্উ ইয়কন বাসীর জর্য, স্টসৌর লবদ্যুমতর মত 
পুর্র্নবীকরণম াগয এর্ালজন  লবকল্পগুলি উচ্চ আপফ্রি খরচ বা তামদ্র বালড়র শারীলরক সীমাবিতার 
কারমণ র্াগামির বাইমর চমি স্টগমে। কাউলিগুমিা স্টসৌর শলি গ্রহমণর বার্াগুমিা স্টভমঙ্গ স্টফিার জর্য 
ও স্থার্ীয় সরকারগণমক তামদ্র বালসন্দা, সু্কি ও বযবসায়ীমদ্র কামে পরু্র্নবীকরণম াগয এর্ালজন র 
লবকল্প আর্ার ক্ষ্মতা প্রদ্ামর্র জর্য গভর্নর কুওমমার প্রশংসা কমরমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  কর্ফাম্বরন্স অি সময়রস এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর বপটার এ. িাম্বয়ন্স িম্বলর্, "পুরাতর্ 
এর্ালজন  উৎস স্টথমক পলরেন্ন জ্বািালর্ বযবস্থায় রূপান্তরমক উৎসালহত করা স্ট  স্টকার্ স্টকৌশমির একটি 
অ্পলরহা ন উপাদ্ার্  ার উমেশয হমে লর্গনমর্ কমামর্া এবং জিবায়ু পলরবতন র্ স্টমাকামবিা করা। 
NYPA এর র্তুর্ কলমউলর্টি স্টসািার এন্ড স্টোমরজ কমনসূলচ (Community Solar and Storage 
Program) শহর ও গ্রামগুমিামক স্টেমটর জ্বািালর্ িক্ষ্যমাত্রায় আরও এলগময় লর্ময় স্ট মত এবং তামদ্র 
লর্জস্ব জ্বািার্ী িক্ষ্যমাত্রা পূরমণ সাহা য করমব।"  
  
অোম্বসাবসম্বয়ের্ অি টাউর্স এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর সজবর সগইট িম্বলর্, "কলমউলর্টি স্টসািার 
এন্ড স্টোমরজ কমনসূলচ (Community Solar and Storage Program) একটি উদ্ভাবর্ী কমনসূচী 
স্ট খামর্ স্টেট ও স্থার্ীয় সরকার একসামথ কাজ করমত সক্ষ্ম হয় গুরুেপূণন পলরেন্ন জ্বািালর্ 
িক্ষ্যমাত্রা অ্জন মর্  খর্ সরাসলর প্রকল্প রময়মে এমর্ সম্প্রদ্ায়মক সাহা য করমত সক্ষ্ম হয়। পলরেন্ন 
এর্ালজন র সমথনক লহমসমব শহরগুমিা এই স্ট ৌথ প্রমচষ্টার প্রশংসা কমরমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  সসালার এর্াবজন  ইন্ডাবিজ অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র বর্িনাহী পবরোলক েোম সমহৈা িম্বলর্, 
"লর্উ ইয়কন  স্টসািার এর্ালজন  ইন্ডালিজ অ্যামসালসময়শর্ (New York Solar Energy Industries 
Association) লর্উ ইয়কন  স্টের স্টসৌর উন্নয়মর্ তামদ্র র্ারাবালহক সহায়তার জর্য লর্উ ইয়কন  
পাওয়ার অ্থলরটি (New York Power Authority, NYPA) ও গভর্নর কুওমমার প্রলত কৃতজ্ঞ। 
 ারা সার্ারণত তামদ্র মালসক লবি কমামর্ার জর্য স্টসৌর শলির সলুবর্া লর্মত কম সক্ষ্ম হময়মে 
NYPA কলমউলর্টি স্টসৌর উমদ্যাগ এমর্ লর্ম্ন স্টথমক মর্যপন্থী আময়র সম্প্রদ্াময়র কামে স্টপৌৌঁোমব। 
NYSEIA সদ্সয স্টকাম্পালর্গুমিা এই প্রকল্পগুমিা লর্মনামণর জর্য প্রময়াজর্ীয় দ্ক্ষ্তা ও স্টসৌর কমী 
সরবরাহ করমত প্রস্তুত।"  
  
সসম্বর্টর সকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "লসমর্ট এর্ালজন  এন্ড স্টটলিকলমউলর্মকশর্ কলমটি (Senate Energy 
and Telecommunications Committee) এর স্টচয়ারমযার্ লহমসমব আলম সবসময় লবর্শ্াস কলর এবং 
লগ্রর্ কিার কমনসংস্থার্গুলিমত উমেখম াগয লবলর্ময়ামগর পমক্ষ্ সুপালরশ কমরলে। একটি পলরেন্ন এর্ালজন  
অ্থনর্ীলতমত  াওয়ার সময় স্ট  উচ্চ মামর্র কাজ উৎপাদ্র্ করা হয় তা একটি পলরবতন র্শীি প্রভাব 
স্টফিমব লবমশষ কমর কৃষ্ণাঙ্গ ও ব্রাউর্ সম্প্রদ্াময়র ঐলতহযগতভামব স্টবকারে ও অ্ল্প স্টবতমর্র দ্বারা 
জজন লরত। আলম গভর্নর কুওমমার প্রশংসা করলে কলমউলর্টি এবং স্টসৌর সঞ্চয় কমনসূলচ বতলরর জর্য 



 

 

 া উচ্চ মামর্র কমনসংস্থার্ সৃলষ্ট করমব, স্ট মহতু আমরা পুর্র্নবীকরণম াগয শলির উপর আমামদ্র 
স্টেমটর লর্ভন রতা বাড়ামত কাজ করলে।"  
  
অোম্বসেবল সদ্সে মাইম্বকল সজ. বকউবসক িম্বলর্, "স্থার্ীয় সরকামরর জর্য একটি কলমউলর্টি স্টসৌর 
ও সঞ্চয় কমনসচূীর আজমকর স্ট াষণা একটি পলরষ্কার এর্ালজন  লগ্রমড রূপান্তর এবং আমামদ্র জিবায়ু 
িক্ষ্য অ্জন মর্র িমক্ষ্য কাজ করা স্টেমটর উমত্তজর্াকর অ্র্ুসন্ধামর্র সাম্প্রলতকতম লবষয়। 40টি র্তুর্ 
কলমউলর্টি স্টসৌর প্রকল্পগুলি স্টকবি স্টটকসই এর্ালজন মত আমামদ্র রূপান্তলরত করমত ভূলমকা রাখমব র্া 
তমব তারা আমামদ্র সম্প্রদ্াময়র মমর্যও কমনসংস্থার্ সৃলষ্ট করমব এবং আমামদ্র স্থার্ীয় সরকারগুলির 
জর্য সুম াগ বতলর করমব,  া COVID-19 মহামালর স্টথমক আমামদ্র আমরাগয িামভর সময় এটি 
স্বাগত সংবাদ্।"  
  
NYPA কলমউলর্টি স্টসৌর ও স্টোমরজ কমনসলূচ সম্পমকন  আমরা তমথযর জর্য, ইমমইি solar@nypa.gov 
করুর্।   
  
বর্উ ইয়কন  সটম্বটর েীষনস্থার্ীয় জলিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার শীষনস্থার্ীয় জিবায় ুএমজন্ডাটি জালতর সব স্টচময় গুরুেপূণন জিবায়ু এবং লির্ 
এর্ালজন র উমদ্যাগ,  া সুলবর্যস্ত এবং সঠিকভামব লির্ এর্ালজন মত পলরবতন মর্র আহ্বার্ জার্ায়  া 
COVID-19 মহামালর স্টথমক লর্উ ইয়কন  স্টেমটর আমরাগয িাভ করার পাশাপালশ কমনসংস্থার্ সলৃষ্ট কমর 
এবং একটি সবুজ অ্থনর্ীলত অ্বযাহত রামখ। জিবায়ু স্টর্তৃে ও সম্প্রদ্ায় সুরক্ষ্া আইমর্র মার্যমম 
আইমর্ অ্ন্তভুন ি, লর্উ ইয়কন  2040 সামির মমর্য শরূ্য-লর্গনমর্ লবদ্যুৎ খামত তার বার্যতামূিক িক্ষ্য 
অ্জন মর্র পমথ, 2030 সামির মমর্য 70 শতাংশ পুর্র্নবীকরণম াগয শলি উৎপাদ্র্সহ এবং 
অ্থনর্ীলতমত লবসৃ্তত কাবনর্ লর্রমপক্ষ্তা অ্জন মর্র পমথ। এটি লির্ এর্ালজন  খামত লর্উ ইয়মকন র অ্ভূতপূবন 
উন্নয়র্সহ স্টেট জমুড় 91টি বৃহৎ পলরসমরর র্বায়র্ম াগয প্রকমল্প 4 লবলিয়র্ মালকন র্ ডিামরর 
লবলর্ময়ামগর উপর গমড় তুিমে, লর্উ ইয়মকন র লির্ এর্ালজন  খামত সৃষ্ট 150,000 এর স্টবলশ 
কমনসংস্থার্,  া 2035 সামির মমর্য অ্ফমশার বায়ু স্টথমক প্রায় 9,000 স্টমগাওয়াট উৎপাদ্মর্র 
প্রলতশ্রুলত এবং বণ্টর্ম াগয স্টসৌর খামত 2011 সাি স্টথমক শতকরা 1,800 শতাংশ প্রবৃলির লভলত্তর 
উপর প্রলতলষ্ঠত। গভর্নর কুওমমার স্টর্তৃমে, লর্উ ইয়কন  এই অ্গ্রগলতর উপর লভলত্ত কমর গমড় তুিমব 
এবং 2050 সামির মমর্য 1990 সামির তুির্ায় গ্রীর্হাউস গযামসর লর্গনমর্ 85 শতাংশ হ্রাস করমব 
এবং লর্লিত করমব স্ট  পলরেন্ন এর্ালজন মত লবলর্ময়ামগর সুলবর্ার 40 শতাংশ সুলবর্াবলঞ্চত 
কলমউলর্টিগুলিমক সুলবর্া প্রদ্ার্ করার িক্ষ্য পূরণ করমব এবং 2025 সামির মমর্য এর্ালজন র খরচ 
185 লিলিয়র্ লব্রটিশ থামনাি ইউলর্ট (British thermal unit, BTU) অ্বলর্ কমামর্ার িমক্ষ্যর লদ্মক 
এলগময়  ামব।  
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