অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/13/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর অবিিাসীম্বের কাম্বে পবরচ্ছন্ন, সাশ্রয়ী এর্াবজন পপ ৌঁম্বে বেম্বে 21টি িড়
আকাম্বরর র্িায়র্ম্ব াগে জ্বালাবর্ প্রকম্বের জর্ে বিস্তাবরে েথ্ে প াষণা কম্বরম্বের্

গভর্ন র কুওম্বমার প াবষে 2020 সাম্বলর পেট অি েে পেম্বটর িক্তিে
প্রেেক্ষভাম্বি 2.5 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর পিবে উেীপর্া বেম্বে পিসরকাবর বিবর্ম্বয়াগ এিং
2,000 এরও পিবে স্বে-েী ন ম্বময়ােী চাকবর তেবর হম্বি িম্বল আো করা হম্বচ্ছ
বর্উইয়ম্বকনর 350,000 এর িাবড়ম্বে সরিরাম্বহর জর্ে ম্বথ্ষ্ট পবরমাণ র্িায়র্ম্ব াগে বিেুেৎ
উৎপাের্ করম্বি,
রাস্তা পথ্ম্বক প্রায় 300,000 গাবড় অপসারম্বণর সমপবরমাণ কািন র্ বর্গন মর্ হ্রাস করম্বি
কবমউবর্টি এর্ম্বগজম্বমন্ট ও োবয়ত্বেীল বসটিং-এর প্রবে পেম্বটর অঙ্গীকার পুর্ঃিেক্ত
গভর্ন র কুওম্বমার গ্রীর্ বর্উ বডলম্বক সমথ্ন র্ কম্বর প টি 2030 সাম্বলর মম্বিে পেম্বটর পমাট বিেুেম্বের
70 েোংে র্িায়র্ম্ব াগে েবক্তর উৎস পথ্ম্বক আসার আহ্বার্ কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ আপমেট নর্উ ইয়র্ন জুমে 21টি বে আর্ামরর স ৌর, উইন্ড এবং
এর্ানজন সোমরজ প্রর্মের জর্য পুরস্কামরর নবস্তানরত উমমাচর্ র্মরমের্, যা সমাট 1,278 সমগাওয়ামট
র্তু র্ র্বায়র্মযাগয ধারণক্ষমতা। নর্উ ইয়র্ন এর্ানজন নর াচন অ্যান্ড সেমভলপমমন্ট অ্থনরটি এবং
অ্র্যার্য সেট এবং স্থার্ীয় ংস্থাগুমলা সয মস্ত প্রর্ে নর্নিত র্রমব, তা হমব ন মটে এবং
দানয়ত্বশীলভামব উন্নত তামদর উন্নয়র্, নর্মনাণ ও পনরচালর্ার জর্য প্রতযক্ষ, সব রর্ারী নবনর্ময়ামগর
জর্য 2.5 নবনলয়র্ মানর্ন র্ েলামররও সবনশ উদ্দীপর্া প্রদার্ র্রমব এবং 2,000 হাজামররও সবনশ
স্বে-সময়াদী ও দীর্নমময়াদী র্মন ংস্থার্ ততনর র্রমব। জলবায়ু সর্তৃ ত্ব এবং ম্প্রদায় ুরক্ষা আইর্
(Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) দ্বারা অ্র্ুমমানদত নহ ামব
2030 ামলর মমধয র্বায়র্মযাগয উৎ সথমর্ সেমটর নবদুযমতর 70 শতাংশ প্রানির জর্য গভর্নর
কুওমমার গ্রীর্ নর্উ নেমলর নদমর্ নর্উ ইয়মর্ন র অ্গ্রগনত ত্বরানিত র্মরমে এবং 100 শতাংশ র্াবনর্
মুক্ত সেমটর আমদশমর্ মথনর্ র্মর নবদুযৎ খামত 2040 ামলর মমধয।

"নর্উ ইয়র্ন এমর্ভামব বে আর্ামরর র্বায়র্মযাগয জ্বালানর্ প্রর্ে গমে সতালার সক্ষমে সর্তা হমত
চমলমে, যা সেমটর র্ামে উমেখমযাগয অ্থননর্নতর্ ুনবধা ও চার্নর নর্ময় আম ," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "এ ব প্রর্মের মাধযমম আমরা জলবায়ু পনরবতন র্ সমার্ামবলায় আমামদর আগ্রা ী সর্ৌশমলর
ওপর গমে তু লব এবং র্ল নর্উ ইয়র্ন বা ীর জর্য আমরা সটর্ ই ভনবষ্যমতর জর্য এর্টি নভত
স্থাপর্ র্রব।"
এই মাইলফলর্ প্রমাণ র্মর মানর্ন র্ যুক্তরামের বমচময় উচ্চানভলাষ্ী পনরচ্ছন্ন শনক্তর এমজন্ডা
বাস্তবায়মর্ নর্উ ইয়মর্ন র বাস্তব মময়র অ্ঙ্গীর্ার। বানষ্নর্ 2.5 নমনলয়র্ সমগাওয়াট-র্ণ্টায়
র্বায়র্মযাগয জ্বালানর্ উৎপাদর্ র্রমত হমব-প্রর্েগুনল 350,000 বানের উপর ক্ষমতা যমথষ্ট প্রদার্
র্রমব এবং বানষ্নর্ 1.3 নমনলয়র্ সমনির্ টমর্র সবনশ র্াবনর্ নর্গনমর্ হ্রা র্রমব, যা প্রায়
300,000 গানে রাস্তা সথমর্ নরময় সর্ওয়ার মতু লয। এই পুরস্কার, সমাট 1 নবনলয়র্ সেট
নবনর্ময়ামগ, সয ব প্রর্ে নতর্ বের আমগ প্রাি নবমের সচময় 23 শতাংশ র্ম নবে রবরাহ
র্মরনেল, যা নর্উ ইয়মর্ন র অ্নধবান মদর জর্য যমথষ্ট মূলয উপস্থাপর্ এবং র্বায়র্মযাগয শনক্তর
অ্বযাহত উমেখমযাগয বযয় হ্রা মর্ হাইলাইট র্মর।
আজ সর্ানষ্ত এই পুরস্কামরর মমধয তৃ তীয় হল বানষ্নর্ NYSERDA ভূ নমনভনির্ র্বায়র্মযাগয
সপ্রাম মমন্ট যা আগামী দশমর্র মমধয র্ময়র্ েজর্ বে আর্ামরর র্বায়র্মযাগয জ্বালানর্ প্রর্মের
উন্নয়মর্ ফলাফল আশা র্রমে। টার্া নতর্ বের ধমর NYSERDA র্বায়র্মযাগয শনক্তমর্ এনগময়
নর্ময় যাওয়ার জর্য সেমটর দৃঢ় অ্ঙ্গীর্ামরর প্রদশনর্ র্মরমের্, 2018 সথমর্ 67 প্রর্মের উপর
পুরস্কার প্রদার্ র্মরমের্। এ বেমরর শুরুমত সর্ানষ্ত অ্ফমশার উইমন্ডর ামথ নর্উ ইয়মর্ন র সরর্েন
ভাঙ্গা প্রনতশ্রুনতর মঙ্গ নিনলত এই নতর্ দফা ভূ নমনভনির্ র্বায়র্মযাগয পুরস্কারও 2030 ামল
সেমটরর প্রতযানশত নবদুযমতর চানহদার 12 শতাংমশর উপর উৎপাদর্ র্রমত ক্ষম হমব।
অোবলবসয়া িাটনর্, পপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, NYSERDA, িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার সর্তৃ মত্বর অ্ধীমর্
এবং তার 2020 ামলর সেট অ্ব নদ সেমটর উপর সজার সদওয়া হয়, নর্উ ইয়মর্ন র নবশাল
আর্ামরর র্বায়র্মযাগয জ্বালার্ী প্রর্মের অ্নবচনলত অ্গ্রগনত এর্টি নির্ এর্ানজন ভনবষ্যত ততনর
র্রমত াহাযয র্রমে যা প্রতযানশত। গত নতর্ বের ধমর আমামদর াফমলযর উপর গমে সতালা
এই প্রর্েগুনল এর্ ময় ম্পন্ন হমল, সেমটর বুজ অ্থনর্ীনতমর্ বে র্রমত াহাযয র্রার ময়
মস্ত নর্উ ইয়মর্ন র অ্নধবান মদর-র্ামে উমেখমযাগয পনরমাণ পনরষ্কার, র্বায়র্মযাগয শনক্ত সপৌৌঁমে
যামব। জলবায়ু পনরবতন মর্র প্রভাব নর্উ ইয়র্ন এবং ারা নবমের মমধয অ্র্ুভূত হমচ্ছ, দ্রুত
র্বায়র্মযাগয ফমন শনক্ত রামর্া বাধযতামূলর্।"
বরাদ্ধ প্রর্েগুনলর মমধয সবশ নর্েু 2020 এর মমধয নভনি প্রস্তর স্থাপর্ হমব বমল আশা র্রা হমচ্ছ
এবং ব প্রর্ে 2024-এর মাধযমম চালু হমব বমল আশা র্রা হমচ্ছ। এই পুরস্কামরর অ্ধীমর্
NYSERDA সপমমন্ট শুরু হমব র্া যতক্ষণ পযনন্ত র্া প্রর্মের মস্ত প্রময়াজর্ীয় পারনমট এবং স্থার্ীয়
অ্র্ুমমাদর্ পাওয়া যায় এবং শুরু হয় বানণনজযর্ র্াযনক্রম। NYSERDA এর এই প্রাথনর্ার অ্ংশ
নহম মব, প্রমপাজার এর্টি র্ম ার পযনামলাচর্া প্রনক্রয়া চালু র্মরমে যামত তারা তামদর র্ামে আমে
এবং তারা র্াযনর্র র্নমউনর্টি আউটনরচ এর ামথ যুক্ত হমব, পাশাপানশ উন্নয়র্ প্রনক্রয়া জুমে

দানয়ত্বশীল ন টিং অ্র্ুশীলর্ গ্রহণ র্রমব। এই তৃ তীয় ক্রয় এবং পরবতী সপ্রাম মমন্ট এর মাধযমম,
NYSERDA, সেমভলপার, অ্র্যার্য সেট ংস্থা এবং সের্মহাল্ডারমদর ামথ র্াজ র্রমব যামত র্ৃ নষ্
গুরুমত্বর জনম রক্ষার ময় সেট তার নির্ এর্ানজন লক্ষয অ্জন র্ র্রমত পামর স ই ামথ যারা
মামলাচর্ামূলর্ পনরমবশগত ম্পদ এবং আবা স্থল মথনর্ র্মর।
2030 র্বায়র্মযাগয জ্বালানর্র লমক্ষযর নদমর্ সেট যখর্ তার অ্গ্রগনত অ্বযাহত রাখমব, তখর্
সয ব ম্প্রদাময়র মমধয প্রর্ে গমে সতালা হমচ্ছ, স ব র্নমউনর্টির ামথ ম্পৃক্ততা ও আরও
সজার নদমত থার্মব। রা নর র্নমউনর্টিগুনলমর্ হায়তা র্রার জর্য, NYSERDA সেমটর বনে
মস্ত ন টি, টাউর্, গ্রামম ম্পদ এবং নবর্া খরমচ প্রযুনক্তগত হায়তার প্রস্তাবও অ্বযাহত রাখমব।
প্রনতমযানগতামূলর্ভামব নর্বনানচত প্রর্েগুনলর মমধয রময়মে 17টি বে মামপর স ৌর প্রর্ে, যা স ৌর
উন্নয়মর্র জর্য নর্উ ইয়র্ন মর্ জাতীয় সর্তা নহম মব পুর্গনঠিতর্মর। উপরন্তু, চারটি ইউটিনলটি-সস্কল
বায়ুপ্রর্ে পুরস্কার সপময়মে, নবদযমার্ বায়ুপ্রর্মে নতর্টি পুর্ঃউন্নয়র্ আপমগ্রে এবং এর্টি র্তু র্ বে
আর্ামরর বায়ুপ্রর্ে নর্ময় গঠিত। দুটি স ৌর প্রর্ে ইমলর্নির্ নগ্রমে র্বায়র্মযাগয শনক্ত ম্পমদর
ইনন্টমগ্রশর্ বাোমত শনক্ত ভাণ্ডার অ্ন্তভুন ক্ত র্রা হমব এবং যা 2030 ামলর মমধয 3,000
সমগাওয়াট শনক্ত ঞ্চয় র্রার জর্য সেমটর শীষ্নস্থার্ীয় লক্ষযমর্ মথনর্ র্রমব। প্রর্ে নর্মনামণর মঙ্গ
যুক্ত শ্রনমর্রা যামত এর্টি প্রচনলত মজুনর প্রদার্ র্মর এবং নর্উ ইয়র্ন সেট সলবার নেপাটনমমমন্টর
এর্টি েযান্ডােন স ট হয়, স জর্য 21টি প্রর্মের র্ল র্াজ র্রমত হমব।
বডপাটনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনেম্বর্র (Department of Environmental
Conservation) কবমের্ার, পিবসল পসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার জলবায়ু সর্তৃ ত্ব সেট
পনরচানলত র্ামজর জর্য স্বমণনর মার্ নর্ধনারণ র্মর। নর্উ ইয়মর্ন র সদমশর শীষ্নস্থার্ীয় লক্ষয অ্জন র্
র্রমত, গ্রীর্হাউ গযা নর্ঃ রণ হ্রা এবং র্বায়র্মযাগয শনক্ত সরম্প আপ র্রমত, আমামদর
অ্বশযই আমামদর সেমটর বায়ু এবং স ৌরশনক্তর ম্ভাবর্াটি বযবহার র্রমত হমব। আজমর্র এই
সর্াষ্ণা আমরা প্রমাণ র্মর সয, নর্উ ইয়র্ন আমামদর ম্প্রদায় এবং আমামদর অ্পূরণীয় প্রার্ৃ নতর্
ম্পদ রক্ষা এবং অ্থননর্নতর্ উন্নয়মর্ গুরুত্বামরাপ র্রার ময় জলবায়ু নর্ময় র্াজ র্রার জর্য
সেমটর প্রমচষ্টামর্ সর্তৃ ত্ব নদমচ্ছ।"
বর্উ ইয়কন পেম্বটর শ্রম েপ্তম্বরর কবমের্ার রিাটনা বরয়াডনর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার প্রগনতশীল
শনক্ত র্ীনতমালা এবং উদ্ভাবমর্র প্রনতশ্রুনত নির্ এর্ানজন খাতমর্ চার্নর ও অ্থননর্নতর্ প্রবৃনদ্ধর জর্য
এর্টি ইনির্ বানর্ময়মে। বুজ অ্বর্া ামমার মাধযমম ততনর চার্নরগুমলা তামদর দ য এবং র্ল
নর্উ ইয়মর্ন র অ্নধবান মদর জর্য মার্ ম্পন্ন সপশা ততনর র্রমত শ্রম গুরুত্বপূণন ভূ নমর্া পালর্
র্মরমে।"
এই আহ্বার্ জর্য ওজর্যুক্ত গে পুরস্কার মূলয 18.59 মানর্ন র্ েলার চু নক্তর 20 বের সময়ামদর
উপর উৎপাদর্ প্রনত সমগাওয়াট র্ণ্টার জর্য, বননর্ম্ন গে পুরস্কার মূলয এর্ দশমর্র উপর এর্টি
NYSERDA বে আর্ামরর র্বায়র্মযাগয অ্র্ুমরাধ সথমর্ যায়।

21টি বে আর্ামরর র্বায়র্মযাগয শনক্ত প্রর্ে (অ্ঞ্চল নভনির্) হমচ্ছ:
কোবপটাল বরবজয়র্
•
•
•

িল্ড মাউম্বন্টর্ পসালার: সবাোমলক্স (Boralex) নগ্রর্উইচ শহমর 19.99 সমগাওয়াট স ৌর
ুনবধা গমে তু লমব।
ওম্বয়ে বরভার পসালার: সবাোমলক্স সমৌনরয়ু শহমর 19.99 সমগাওয়াট স ৌর ুনবধা গমে
তু লমব।
সার্ইে বহলটপ পসালার: ার্ইে সেমভলপমমন্ট (SunEast Development) স্কানথমর্ার্মর্
শহমর 19.99 সমগাওয়াট স ৌর ুনবধা ততনর র্রমব।

পসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন
•

গাম্বর্ন ট এর্াবজন পসন্টার: সর্ক্সটইরা এর্ানজন নরম াম ন (NextEra Energy Resources)
200 সমগাওয়াট স ৌর ুনবধা ততনর র্রমব, যার মমধয 20 সমগাওয়ামট শনক্ত ভাণ্ডার
রময়মে।

বিঙ্গার পলকস
•

হাইবভউ পসালার প্রম্বজক্ট:
ুনবধা গমে তু লমব।

ার্ইে সেমভলপমমন্ট র্যা টিল শহমর 20 সমগাওয়াট স ালার

পমাহক ভোবল
•
•
•
•

সার্ইে ফ্লাট বহল পসালার: ার্ইে সেমভলপমমন্ট মার্মহইম শহমর 19.99 সমগাওয়াট স ৌর
ুনবধা ততনর র্রমব।
সার্ইে গ্রাবস পর্াল পসালার: ার্ইে সেমভলপমমন্ট মার্মহইম শহমর 19.99 সমগাওয়াট
স ৌর নু বধা ততনর র্রমব।
সার্ইে লাইমম্বোর্ পসালার: ুইে সেমভলপমমন্ট পাথন শহমর 19.99 সমগাওয়াট স ৌর
ুনবধা গমে তু লমব।
সার্ইে পটবিল-টপ পসালার: ার্ইে সেমভলপমমন্ট পযালাটাইর্ শহমর 80 সমগাওয়াট স ৌর
ুনবধা ততনর র্রমব।

র্থ্ন কাবন্ট্র
•
•

ELP বেম্বকান্দাম্বরাগা পসালার: ইে লাইট পাটনর্াররা নতমর্ান্দামরাগা শহমর 19.99
সমগাওয়াট স ৌর ুনবধা গমে তু লমব।
র্থ্ন সাইড এর্াবজন পসন্টার: সর্ক্সমটরা এর্ানজন নরম াম ন ব্রাশার, মামলর্া এবং র্রমফার্
শহমর 180 সমগাওয়াট স ৌর ুনবধা গমে তু লমব।

•
•
•

সোবি বিক পসালার: অ্যাোম ও ইলানলবামগনর শহরগুনলমত 19.99 সমগাওয়াট স ৌর ুনবধা
গমে তু লমব সবারামলক্স।
গ্রীর্স কর্ন ার পসালার: সবারামলক্স 120 সমগাওয়াট স ালার নু বধা ততনর র্রমব হাউর্ নফল্ড
ও ওয়াটারটাউর্ শহমর।
সার্ইে পিয়ারওম্বয় পসালার: ও ুইগাটনঞ্চ শহমর 19.99 সমগাওয়াট স ৌর ুনবধা গমে
তু লমব ার্ইে সেমভলপমমন্ট।

সাউোর্ন টিয়ার
•

•
•

কাম্বহাম্বোর্ উইি প্রম্বজক্ট: সটরাফমন পাওয়ার (TerraForm Power) এর্টি নবদযমার্ উইন্ড
ফামমন পুর্ঃশনক্ত অ্জনর্ র্রমব, যার ফমল শহর সর্ামহান টমর্ র্তু র্ নরনর্উময়বল এর্ানজন
35.8 সমগাওয়ামট উন্নীত হমব।
পপ্রটসিাগন উইি িামন : সটরা-সগর্ (Terra-Gen) আমভার্া, সর্ামহান টর্, সপ্রট বাগন,
হুইলার শহমর 145 সমগাওয়াট উইন্ড ফামন গমে তু লমব।
সার্ইে ভোবল পসালার: ার্ইে সেমভলপমমন্ট ওময়মগা শহমর 19.99 সমগাওয়াট স ৌর
ুনবধা গমে তু লমব।

পবিম বর্উইয়কন
•
•
•
•

মাটিনর্ আরবড পসালার: এম্পায়ার নরনর্উময়বল, এলএলন (Empire Renewables, LLC),
মানচয়া ও ইয়র্ন শায়ার শহরগুনলমত 19.99 সমগাওয়াট স ৌর ুনবধা ততনর র্রমব।
সাউথ্ বরম্বেবস পসালার অোি পোম্বরজ: নরমেই শহমর 20 সমগাওয়ামট এর্ানজন সোমরজ,
মঙ্গ 270 সমগাওয়াট স ৌর ুনবধা গমে তু লমব র্ামর্টমগর্।
বেল উইিস উইি িামন : সটরাফমন পাওয়ার এর্টি নবদযমার্ উইন্ড ফামমন পুর্রায় নবদুযৎ
সদমব, যার ফমল লাক্সান্না শহমর 4.8 সমগাওয়ামট র্তু র্ র্বায়র্মযাগয ক্ষমতা বৃনদ্ধ পামব।
বেল উইিস উইি িামন 2: সটরাফরম পাওয়ার এর্টি নবদযমার্ উইন্ড ফামমন পুর্ঃশনক্ত
অ্জনর্ র্রমব, যার মমধয রময়মে লাক্সান্না এবং হামবুগন শহমর র্তু র্ র্বায়র্মযাগয
ধারণক্ষমতা 2.6 সমগাওয়ামট উন্নীত র্রা।

এই প্রর্ে পুরস্কামরর গনত নর্ময় ততনর র্রা NYSERDA আথন সে, 2020-এ নির্ এর্ানজন
েযান্ডােন-এর আওতায় বে আর্ামরর র্বায়র্মযাগয শনক্তর জর্য পরবতী অ্র্ুমরাধ জার্ামব।
র্বায়র্মযাগয জ্বালানর্র জর্য বানষ্নর্ আহ্বার্ এর্টি সপ্রনেমেবল গনত বজায় রাখা, নর্উ ইয়র্ন সেমট
অ্বযাহত উন্নয়র্ ও নবনর্ময়াগ ুদ মথনর্ র্রমব এবং আমমনরর্ার র্বায়র্মযাগয শনক্তর উন্নয়মর্র
সর্তৃ স্থার্ীয় বাজার নহ ামব সেমটর নস্থনত গমে তু লমব।
সেট জুমে র্বায়র্মযাগয জ্বালানর্ প্রর্মের অ্গ্রগনতমর্ মথনর্ জার্ামত গত সফব্রুয়ানরমত গভর্নর
কুওমমা জলবায়ু পনরবতন মর্র নবরুমদ্ধ লোইময়র জর্য এবং সেমটর বুজ অ্থনর্ীনতমত নবর্ামশর জর্য
র্বায়র্মযাগয জ্বালার্ী প্রর্মের অ্র্ুমনত ও নর্মনামণর র্াটর্ীয়ভামব গনত বাোমর্ার জর্য ত্বরণমযাগয

র্বায়র্মযাগয শনক্ত বৃনদ্ধ এবং ম্প্রদাময়র উপর্ার আইর্ (আইর্) প্রস্তাব র্মরনেমলর্। এই আইমর্র
আওতায় নর্উ ইয়র্ন জুমে বে আর্ামরর র্বায়র্মযাগয জ্বালানর্ প্রর্মের পনরমবশগত দানয়ত্বশীল ও
বযয়-র্াযনর্র ন টিংময়র জর্য র্বায়র্মযাগয জ্বালানর্ প্রবানহত র্রার জর্য এর্টি র্তু র্ অ্নফ ততনর
র্রা হমব সযখামর্ স্থার্ীয় ম্প্রদাময়র র্ামে উমেখমযাগয ুনবধা সদওয়া হমব। উপরন্তু, আইর্টি
র্তু র্ "নবল্ড-সরনে" প্রর্েগুনল দ্রুত এনগময় নর্মত এবং নবদযমার্ বা পনরতযক্ত বানণনজযর্ াইট,
ব্রাউর্নফল্ড , লযান্ডনফল , প্রাক্তর্ নশে াইটগুনল এবং পনরতযক্ত বা অ্প্রময়াজর্ীয় াইটগুনলর
নবর্াশমর্ অ্গ্রানধর্ার সদওয়ার জর্য NYSERDA এর নির্ এর্ানজন নরম া ন সেমভলপমমন্ট এবং
ইর্ম র্টিভ সপ্রাগ্রাম ততনর র্রমব। NYSERDA, এম্পায়ার সেট সেভলপমমন্ট (Empire State
Development, ESD) এবং অ্র্যার্য ংস্থার ামথ আমলাচর্া র্মর, প্রার্-নর্মনাণ নবর্ামশর র্াযনক্রম
অ্নবলমে শুরু র্রমব ম্ভাবয র্তু র্ র্বায়র্মযাগয শনক্ত প্রর্মের জর্য, যামত অ্ন্তভূন ক্ত অ্র্ুমনত এবং
ংস্থামর্র ম্ভাবযতা মূলযায়র্, ম্প্রদায় এবং পাইলট চু নক্তর আময়াজর্, র্র্শা, পনরর্ের্া এবং
প্রময়াজর্ীয় অ্র্যার্য প্রময়াজর্ীয় নক্রয়ার্লামপর জর্য স্থার্ নর্য়ন্ত্রণ এবং নবল্ড-সরনে াইট স্থাপমর্র
জর্য দরর্ারী অ্র্যার্য যথাযথ প্রময়াজর্ীয় নক্রয়ার্লাপ। াইটগুমলা ম্পূণনরূমপ অ্র্ুমমানদত এবং
নবর্াশ হময় সগমল, NYSERDA প্রনতমযানগতামূলর্ভামব এই াইটগুনলমত সব রর্ারী নবর্াশর্ারীমদর
প্রর্ে নর্মনাণ ও পনরচালর্ার জর্য এর্টি ম্পূণন ঝুৌঁ নর্মুক্ত পযামর্জ রবরামহর জর্য র্বায়র্মযাগয
জ্বালার্ী প্রদামর্র চু নক্তমত মমত উন্নত াইটগুনল নর্লাম র্রমব। উন্নীত খ ো গণ মন্তমবযর জর্য
অ্র্ুমনত সদয় এবং নর্নিত র্মর সয ম্পূণন প্রময়াগ র্টমব এর্ বেমরর মমধয, তমব নর্েু প্রাক্তর্
বানণনজযর্ এবং নশে এলার্া বযতীত, যামদর েয় মাম র মমধযই পুর্ঃমূলযায়র্ র্রা হমব।
বসম্বর্ট এর্াবজন সভাপবে পকবভর্ পাকনার িম্বলম্বের্, "জ্বালানর্ ও সটনলমযাগামযাগ র্নমটির ভাপনত
নহম মব আনম গভর্নর কুওমমামর্ াধুবাদ জার্াই, সয মস্ত উমদযামগর মাধযমম আমরা নির্ এর্ানজন
আমন্দালমর্ সর্তৃ ত্ব নদমত পানর, স খামর্ নবনর্ময়ামগর জর্য তার দৃঢ়তা এবং প্রনতশ্রুনতর জর্য। এটি
এর্টি নবশাল মাইলফলর্ যা 21 তম ন মর্ট নেনিে এলার্ার জর্য বুজ র্লার র্ামজর ুমযাগ
ৃনষ্ট র্রমব, যার মমধয আনম প্রনতনর্নধত্ব র্রনে এবং আমামদর মহার্ সেট।"
বসম্বর্ট এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্সারম্বভের্ (Senate Environmental Conservation) সভাপবে টড
কাবমর্বি িম্বলম্বের্, "বে আর্ামরর ত্বনরত র্বায়র্মযাগয জ্বালানর্ প্রর্মের মাধযমম, আমরা এর্টি
ুস্পষ্ট বাতন া পা ানচ্ছ সয নর্উ ইয়র্ন জলবায়ু পনরবতন র্ সমার্ামবলায় এবং এর্টি র্তু র্, বুজ
অ্থনর্ীনত বাোমর্ার সক্ষমে নর্উ ইয়র্ন এনগময় রময়মে। আনম তার সর্তৃ মত্বর জর্য গভর্নর কুওমমা-সর্
াধুবাদ এবং আমামদর সেমটর বুজশনক্তর ুদঢ়
ৃ
ম্প্র ারমণর জর্য মথনর্ র্নর যা CLCPA-এর
উচ্চানভলাষ্ী লক্ষয পূরমণ াহাযয র্রমব এবং প্রজমমর পর প্রজম ধমর আমামদর পনরমবশমর্ ংরক্ষণ
র্মর রাখমব।"
সংসেীয় পবরম্বিে সংরক্ষণ কবমটির (Assembly Environmental Conservation) সভাপবে বেভ
এম্বঙ্গলব্রাইট িম্বলম্বের্, "জলবায়ু সর্তৃ ত্ব ও র্নমউনর্টি সপ্রামটর্শর্ আইমর্ আগ্রা ী গ্রীর্হাউ গযা
হ্রা র্রণ লক্ষয পূরমণ নর্উ ইয়মর্ন র প্রময়াজর্। এই ফলাফল অ্জন মর্ এই স্মাটন নরনর্উময়বল এর্ানজন
প্রর্েগুনলর অ্পনরহাযন প্রথম ধাপ। আনম গভর্নর কুওমমামর্ আমামদর সেমটর এর্ানজন বযবস্থার
উচ্চানভলাষ্ী রূপান্তর অ্জনমর্র জর্য দ্রুত এমগামর্ার জর্য আহ্বার্ র্রনে।"

বর্উ ইয়কন ইবিম্বপম্বিন্ট পাওয়ার পপ্রাবডউসাসন , ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড (Independent Power Producers
of New York, Inc., IPPNY) পপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রিার্ বর্িন াহী কমন কেনা গোবভর্ ডম্বরাবহউ িম্বলম্বের্,
"IPPNY দ যরা গভর্নর কুওমমার সব রর্ানর খামতর নদমর্ তার্ামর্ার জর্য প্রশং া র্মরর্, র্ারণ
আমরা ভনবষ্যমতর তবদুযনতর্ নগ্রে নর্মনাণ র্নর। নর্উ ইয়মর্ন র এর্ানজন এবং পনরমবশগত লক্ষযগুমলামত
সপৌৌঁোমত অ্বযাহত নবনর্ময়াগ প্রময়জর্। সেট ম্পদ উন্নয়র্ আময়াজর্ ম্প্রদায় এবং সেমটরর জর্য
ামনগ্রর্ভামব অ্থননর্নতর্ ুনবধা প্রদার্ র্মর চমলমে এবং এই পুরস্কামরর জর্য প্রনতমযানগতার
সজারামলা প্রনতনক্রয়ায় সদখা যামচ্ছ সয সেমভলপাররা নর্উ ইয়মর্ন নবনর্ময়াগ র্রমত চায়।"
এলাম্বয়ন্স ির বির্ এর্াবজন বর্উ ইয়কন (Alliance for Clean Energy New York) এর বর্িন াহী
পবরচালক অোবর্ পরইর্ল্ডস িম্বলর্, "এই বায়ু এবং স ৌর প্রর্ে নতযর্ামরর নর্মনাণ র্াজ, স্থার্ীয়
র্র প্রদার্ র্মর এবং দূষ্ণমুক্ত পাওয়ার নর্ময় আম যা আমামদর বাইমর্ আমামদর জীবর্ পাওয়ার
প্রময়াজর্। র্বায়র্মযাগয জ্বালানর্ নশে নর্উ ইয়মর্ন নবনর্ময়াগ এবং উচ্চানভলাষ্ী নির্ এর্ানজন লক্ষয
মথনর্ াহাযয র্রমত তার তৎপরতা সদখামচ্ছ। নির্ এর্ানজন েযান্ডােন এর আওতায় এর অ্গ্রগনতর
জর্য আমরা নর্উ ইয়মর্ন াধুবাদ জার্াই।"
###

অ্নতনরক্ত তথয সপমত সদখুর্ www.governor.ny.gov
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