
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

জবভটস সসন্টাম্বরর (JAVITS CENTER) রুফটপ সসৌর অোম্বর ইর্স্টল করার জর্ে সেভলপাম্বরর 

বর্িনাচর্ করার কথা স াষণা কম্বরম্বের্ গভর্নর কুম্বমা  
  

বসম্বমন্স 1.4 সমগা ওয়াট পরু্র্নিীকরণম্ব াগে েবি প্রকল্প বেজাইর্ এিং বর্মনাণ করম্বি সজবভটস 

কর্ম্বভর্ের্ সসন্টাম্বরর বির্ রুম্বফ  

  

বর্উ ইয়কন  বসটির িৃহত্তম সসৌর ইন্সটম্বলের্ গভর্নম্বরর জাবির েীষনস্থার্ীয় পবরষ্কার েবি এিং 
কমনসংস্থাম্বর্র কমনসচূী  া বর্উ ইয়কন ম্বক কািনর্ বর্রম্বপক্ষিার পম্বথ বর্ম্বয়  াম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মযার্হাটামর্র ওম়েস্ট সাইমে জাভভটস সসন্টামরর সবুজ ছামে 1.4 সমগাও়োট 

সসৌর পুর্র্নবীকরণম াগয শভি র্কশা এবং ইর্স্টল করার জর্য একজর্ সেমভলপার ভর্বনাচর্ করার কথা স াষণা 
কমরমছর্। ভর্উই়েকন  ভসটির বৃহত্তম ছামের উপর ভর্ভমনত সসৌর উৎপাের্ প্রকল্পটি ভবভডংম়ের ববেযুভতক সলােমক 

অ্ফমসট করমব এবং 2040 সামলর মমযয ভর্উ ই়েমকন  100 শতাংশ কাবনর্-মুি ভবেযুমতর জর্য একটি রামের-

সর্তৃস্থার্ী়ে পভরচ্ছন্ন শভি এবং কমনসংস্থামর্র জর্য গভর্নমরর কমনসূচী  ার র্াম ভির্ ভর্উ ভেল (Green New 

Deal), তার সহা়েতা করমব সরাসভর এবং 2030 সামলর মমযয পুর্র্নবীকরণম াগয শভি সথমক 70 শতাংশ 

ভবেযুৎ ভর্ম়ে আসার জর্য লক্ষ্য স্থীর করমব। ভর্উ ই়েকন  সস্টট জমুে প্রা়ে 4,000 কমনচারী ভর্ম়ে একটি প্র ুভি 

এবং পভরকাঠামমা প্রোর্কারী সংস্থা ভসমমন্স, ভর্উই়েকন  পাও়োর অ্থভরটির (New York Power Authority, 

NYPA) প্রভতম াভগতামূলক ভবে প্রভি়োর মাযযমম ভর্বনাভচত হম়েভছল এবং এখর্ চূোন্ত ভেজাইর্ এবং ছামের 

উপর প্রকমল্পর জর্য অ্র্ুমভত পাও়োর প্রভি়ো শুরু করমব।  

  

"ভর্উই়েকন  সস্টট একটি আমরা পভরচ্ছন্ন, সবুজ শভির ভসমস্টম  া অ্থননর্ভতক বৃভিমকও উদ্বিু কমর তার জর্য 
বভলষ্ঠ পেমক্ষ্প অ্িসর করার সক্ষ্মে রামের সর্তৃস্থার্ী়ে অ্বস্থা়ে রম়েমছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, " ুিরামে 

বযস্ততম কর্মভর্শর্ সকমের ছামে একটি সসৌর প্র ুভি ইর্স্টল করা ভর্উ ই়েকন  জমুে এবং রামের সবনে ভকভামব 

পুর্র্নবীকরণম াগয শভিমক সেষ্ঠভামব আভলঙ্গর্ করা  া়ে তার জর্য এই ভশমল্পর মার্ ভর্যনারণ কমর।"  

  

"এই উমেখম াগয পুর্র্নবীকরণম াগয শভির প্রকল্প জাভভটস সসন্টামরর ভবেযুৎ চাভহোগুভল অ্ফমসট করমত সাহা য 
করমব এবং রামের আিমণাত্মক পভরচ্ছন্ন শভির লক্ষ্যগুভল অ্িসর করমব", সলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ 

সহাচুল িম্বলর্। "আমরা ভর্উ ই়েকন  সস্টট জমুে অ্থননর্ভতক উন্ন়ের্ সমথনর্ করার সামথ সামথ, আমামের 

পভরমবশ পরবতী প্রজন্মগুভলর জর্য পভরষ্কার এবং ভর্রাপে রাখা ভর্ভিত করার জর্য আমামের প্রমচষ্টার সক্ষ্মে 

সর্তৃস্থার্ী়ে অ্বস্থা়ে রম়েভছ।"  

  

ভর্উই়েকন  পাও়োর অ্থভরটির সর্তৃমে এই প্রকল্পটি ভর্উ ই়েকন  সস্টটমক অ্থনর্ীভত-ভবসৃ্তত কাবনর্ ভর্রমপক্ষ্তার পমথ 

এবং রামের সর্তৃস্থার্ী়ে পভরচ্ছন্ন শভি ও কমনসংস্থামর্র লমক্ষ্য অ্িসর হমত সাহা য করমব। প্রকল্পটি প্রভত বছর 



1.3 ভমভল়ের্ পাউমেরও সবভশ কাবনর্ ভর্গনমর্মক অ্ফমসট করমব বমল অ্র্ুমার্ করা হ়ে,  া রাস্তা  সথমক 

262টি গাভে অ্পসাভরত করার সমার্।  

  

বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অথবরটির (NYPA) সভাপবি ও বচফ একম্বজবকউটিভ 

অবফসার িম্বলম্বের্, "ভর্উ ই়েকন  পাও়োর অ্থভরটি ভর্উ ই়েকন  ভসটির সব সচম়ে সুপভরভচত এবং উচ্চ-ট্র্যাভফক 

ভবভডংগুভলর সামথ অ্ংশীোভরে করমত সপমর আর্ভিত,  া ভর্উ ই়েকন  সস্টটমক তার পভরচ্ছন্ন শভি লক্ষ্য 
অ্জন মর্র আমরা কামছ ভর্ম়ে আমস। জাভভটস সসন্টামরর ছামে একটি বাভণভজযক সেমলর সসৌর সফামটামভালটাইক 

ভসমস্টম ইর্স্টল করার ফমল উমেখম াগয সাে়ে হমব এবং বছমরর পর বছর যমর পভরমবশমক উপকৃত করমব।"  

  

জাভভটস সসন্টামরর পক্ষ্ো, 2018 সামলর আগস্ট মামস স মর্ গভর্নর স াষণা কমরভছমলর্ প্রথমম, NYPA 

সেমভলপারমের একটি শভি িম়ের চুভির মাযযমম বাভণভজযক সেমলর সসৌর সফামটামভালটাইক ভসমস্টম ভেজাইর্, 

ভর্মনাণ এবং মাভলকার্া প্রোমর্র প্রস্তাব জমা সেও়োর জর্য আহ্বার্ কমরর্।  

  

ভসমমন্স,  ারা 1986 সামল ভর্মনামণর পর সথমক জাভভটস সসন্টামরর সামথ অ্ংশীোভরে কমরমছ ভবভডং 
অ্মটামমশর্, অ্ভি ভর্রাপত্তা এবং ভর্রাপত্তা প্র ুভি প্রোর্ কমর, সসৌর অ্যামরগুভল তামের মাভলকার্াযীর্ থাকমব 

এবং তারাই সসগুভলর রক্ষ্ণামবক্ষ্ণ করমব এবং পভরচালর্া করমব, এবং NYPA সসৌর অ্যামর সথমক উৎপন্ন শভি 

ভকর্মব এবং তারপমর তা ভবভি করমব জাভভটস সসন্টারমক একটি বযাক-টু-বযাক পাও়োর ি়ে চুভির মাযযমম। 

বযাটাভর সস্টামরজও এই প্রকমল্প অ্ন্তভুন ি করা স মত পামর এবং প্রকমল্পর ভেজাইর্ সমূ্পণন হও়োর পমর ভর্যনারণ 

করা হমব। 2020 সামলর শুরুমত ভর্মনাণ কাজন  শুরু হমব বমল আশা করা হ়ে।  

  

জাভভটস সসন্টামরর সবুজ ছামে HVAC ইউভর্টগুভলর উপর 4,000 হাজামররও সবভশ সসৌর পযামর্ল ভর্মনাণ করা 
হমব  ামত ভবভডংটির ছামের গাছপালাগুভল প্রভাভবত র্া হ়ে। 11তম এভভভর্উমত একটি অ্ভতভরি রাস্তার 

স্তমররমসৌর অ্যামর ভর্মনাণ করা হমব। ভর্উ ই়েকন  ভসটির স্থা়েীমের প্রমচষ্টা চালামর্ার জর্য 17-তলা জাভভটস 

সসন্টার অ্মর্কগুভল প্রকল্প পভরচালর্া কমরমছ,  ার ফমল রামের বযস্ততম কর্মভর্শর্ সকেটি হােসর্ র্েীর 

উপর এক LEED সরৌপয-প্রতযভ়েত গহর্া ভহমসমব রূপান্তভরত হম়েমছ।  

  

জাভভটস সসন্টামর 2014 সামল সম্পন্ন একটি ভবসৃ্তত সংোমর অ্ন্তভুন ি ভছল একটি 6.75 একমরর সবুজ ছাে,  া 
রামের এই যরমণর সব সচম়ে ছােগুভলর মমযয একটি। সমস্ত সফভসভলটি জমুে তাপমাো ভর়্েন্ত্রণ এবং ভর্জস্বকরণ 

করার জর্য ভমটাভরং এবং সসন্সর সম্বভলত সবুজ ছাে, শভি খরমচর সক্ষ্মে 26 শতাংশ হ্রাসপ্রাভি সহ অ্তযন্ত 

শভি-েক্ষ্ ভি়োকলাপ পভরচালর্া করার কারণ হ়েো োাঁভেম়েমছ। সবুজ ছাে,  া অ্যামরগুভলর চারপামশ 

পভরমবভষ্টত তাপমাো কভমম়ে সে়ে এবং ফলস্বরুপ আমরা সাভবনক এবং েক্ষ্ ভেজাইর্ বতভরর কারণ হ়ে, এবং 
সসটি এলাকার বর্যপ্রাণীর অ্ভ়োরণয ভহসামবও কাজ কমর,  া 26টি পাভখর প্রজাভত, পাাঁচটি বােমুের প্রজাভত 

এবং হাজার হাজার সমৌমাভছর আবাসস্থল। সমতল ছােটির অ্বস্থার্ এবং আ়েতর্ সসৌর অ্যামর স্থাপমর্র জর্য 
এক সবনামপক্ষ্া সমন্তাষজর্ক সমাযার্ প্রোর্ কমর।  

  

জাবভটস সসন্টাম্বর পবরচালর্াকারী বর্উইয়কন  কর্ম্বভর্ের্ সসন্টার অপাম্বরটিং কম্বপনাম্বরেম্বর্র (New 

York Convention Center Operating Corporation) সভাপবি ও বচফ একম্বজবকউটিভ 

অবফসার অোলার্ বস্টল িম্বলর্, "আমামের সবুজ ছাে সাম্রাজ্ঞী সস্টট জমুে বাভেগুভলর জর্য স্থাভ়েমের এক 

আেশন হম়ে উমঠমছ, এবং আমামের পভরমবশগত প্রভাব বাোমর্ার জর্য ভর্উই়েকন  পাও়োর অ্থভরটির সামথ কাজ 

করমত সপমর আমরা গভবনত। 30 বছমররও সবভশ সম়ে যমর, জাভভটস সসন্টার ভর্উ ই়েমকন র জর্য একটি 
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https://protect2.fireeye.com/url?k=1920d312-45187470-19222a27-000babd9f75c-9478966e5164b9d5&u=https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.javitscenter.com_sustainability_&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=NF8CW8FC6C5smUtH_IFAhYhSSCVfwomC_e1uXtgp8VQ&s=XUH-SczhRnE1gHtvHpoyVm7g3QglyWvkicLuas7wOf0&e=
https://protect2.fireeye.com/url?k=1920d312-45187470-19222a27-000babd9f75c-9478966e5164b9d5&u=https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.javitscenter.com_sustainability_&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=NF8CW8FC6C5smUtH_IFAhYhSSCVfwomC_e1uXtgp8VQ&s=XUH-SczhRnE1gHtvHpoyVm7g3QglyWvkicLuas7wOf0&e=


অ্থননর্ভতক ইভির্ ভহসামব কাজ কমরমছ, ভকন্তু এই প্রকমল্পর সামথ আমরা রােবযাপী অ্র্যার্য স্থার্গুভলমত 

অ্র্ুমপ্ররণা ভহসামব একটি পভরমবশ সংিান্ত উন্ন়েমর্র পথ প্রেশনর্কারী ভহসামব আমামের খযাভত বলবত করা 
চাভলম়ে স মত পাভর।"  

  

সেভ হবপং, বসম্বমন্স বিবডং সটকম্বর্ালবজস (Siemens Building Technologies) - আম্বমবরকাজ 

এর সভাপবি ও বচফ একম্বজবকউটিভ অবফসার িম্বলম্বের্, "বহু েশক যমর ভর্উ ই়েকন  ভসটি এবং ভর্উ 

ই়েকন  সস্টট জমুে গুরুেপুণন পভরকাঠামমার সক্ষ্মে প্র ুভি সহম াগী ভহমসমব কাজ কমর এমস, ভসমমন্স 

পুর্র্নবীকরণম াগয সংস্থামর্ রামের রূপান্তরণমক সমথনর্ করমত সপমর গভবনত। আমরা স্থা়েী এবং আরও সহণশীল 

ভভবষযত ভর্মনামণর জর্য গভর্নর কুওমমামক তার সর্তৃমের জর্য প্রশংসা কভর এবং আমরা ভর্উ ই়েকন  ভসটির 

বৃহত্তম ছামের সসৌর ইন্সটমলশমর্র জর্য জাভভটস সসন্টামরর সামথ আমামের 30 বছমররও সবভশ সমম়ের প্র ুভি 

সংিান্ত অ্ংশীোভরেমক সম্প্রসাভরত করার জর্য উন্মখু।"  

  

বসম্বর্টর ব্র্োে হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "জাভভটস সসন্টার মাভকন র্  ুিরামের সব সচম়ে বযস্ততম কর্মভর্শর্ 

সকে - এবং জীবাশ্ম জ্বালাভর্ সথমক দ্রুত গভতমত ভর্উ ই়েকন  ভসটির বৃহত্তম ছামের সসৌর প্রকমল্প রূপান্তভরত করার 

আেশন স্থার্। আবহাও়ো পভরবতন র্ আমামের জর্য অ্মপক্ষ্া কমর সর্ই, তাই আমরা তার সব সচম়ে খারাপ 

প্রভাবগুভল প্রভতমরায করার জর্য অ্মপক্ষ্া করমত পারব র্া। আভম গভর্নর কুওমমা, ভর্উই়েকন  পাও়োর অ্থভরটি, 

ভসমমন্স এবং জাভভটস সসন্টামরর প্রশংসা করিা পুর্র্নবীকরণম াগয শভির প্রভত তামের আমত্মাৎসমগনর জর্য এবং 
মযার্হাটামর্র বাভসিামের পভরমবশ অ্র্ুকূল কাজ ভর্ম়ে আসার জর্য।"  

  

বসম্বর্টর সকবভর্ এস. পাকন ার িম্বলর্, "গভর্নর কুযমমার সর্তৃমে, ভর্উই়েকন  রােমক পভরমবশ অ্র্ুকূল 

অ্থনর্ীভতর ভেমক অ্িসর করার জর্য গুরুেপূণন পেমক্ষ্প ভর্ম়েমছ। জাভভটস সসন্টামরর ছামে সসৌর পযামর্ভলং স াগ 

করা ভর্উ ই়েমকন র জর্য এক  ুগান্তকারী  টর্া হমব। আভম গভর্নর কুওমমা, NYPA এবং ভসমমন্সমক এক স্থা়েী 
অ্থননর্ভতক ভভবষযমতর প্রভত তামের অ্ঙ্গীকারবিতার জর্য প্রশংসা কভর।"  

  

বিধার্ সভার সদসে মাইম্বকল বকউবসক িম্বলর্, "জাভভটস সসন্টামর ভসমমন্স স  কামজর উমেযাগ সর্ও়োর 

পভরকল্পর্া কমরমছ তা ভর্উ ই়েকন মক তার কাবনর্ পেভচহ্ন হ্রাস করমত, শভির সহণশীলতা উন্নত করমত এবং 
ভর্ভন রম াগযতা ভর্ভিত করার জর্য স  উদ্ভাবর্ী র্গরমকেীক ভেজাইমর্র প্রম়োজর্, তার একটি উোহরণ। 

আভম এই কাজটি সমূ্পণন হবার অ্মপক্ষ্া়ে আভছ এবং আশা কভর এটি ভভবষযমতর প্রমচষ্টার জর্য একটি পথপ্রেশনক 

ভহসামব কাজ করমব।"  

  

সংসদ সদসে বরচােন  এর্. গটম্বেে িম্বলর্, "সেশটির বযস্ততম কর্মভর্শর্ সকে জাভভটস সসন্টামরর সসৌর 

শভি পযামর্লগুভল ভেজাইর্ ও ইর্স্টল করার জর্য একজর্  াচমকর ভর্বনাচর্ সেখা়ে স  পভরষ্কার শভির মাযযমম 

চাকভর বাোমর্ার সামথ সামথ স্বাস্থযকর পভরমবমশর ভেমক সাহসী পেমক্ষ্প সর্ও়োর ভবষম়ে ভর্উ ই়েকন  েঢ়ৃ 

প্রভতজ্ঞ।"  

  

ভর্উ ই়েকন  সস্টট জমুে খুচরা িাহকমের পুর্রা়ে ভবভি করার জর্য NYPA সরকাভর সংস্থা, সপৌরসভার 

ববেযুভতক ভসমস্টম, িামীণ ববেযুভতক সমবা়ে, ভর্মনাতা এবং ভবভর্ম়োগকারীমের মাভলকার্াযীর্ ইউটিভলটিগুভলমত 

কম খরমচ ভবেযুত সরবরাহ কমর। এছাোও, অ্থভরটি িাহকমের ভবসৃ্তত পভরমষবাগুভল অ্যামেস প্রোর্ কমর  ার 

মমযয রম়েমছ পভরচ্ছন্ন ও পুর্র্নবীকরণম াগয শভি প্র ুভির উন্ন়ের্ এবং রাজয জমুে ভবভডং এবং 
সফভসভলটিগুভলমত শভি েক্ষ্তা কমনসূচীর প্রচার।  



  

NYPA সম্পম্বকন   
NYPA হমচ্ছ সেমশর সবমচম়ে বৃহৎ সস্টট জর্ ভবেযুৎ সংস্থা,  া 16টি উৎপােক কারখার্া এবং 1,400 সাভকন ট-

মাইমলরও সবভশ ট্র্ান্সভমশর্ লাইর্ পভরচালর্া কমর। NYPA দ্বারা উৎপাভেত ভবেযুমতর শতকরা 70 ভামগরও 

সবভশ হমচ্ছ পভরষ্কার র্বা়ের্ম াগয হাইমরা শভি। NYPA সকামর্া যরমর্র আ়েকর অ্থন বা সস্টট সিভেট বযবহার 

কমর র্া। তারা তামের বে ভবি়ে এবং ভবেযুৎ ভবভি কমর অ্ভজন ত অ্থন ভেম়ে তামের অ্ভযকাংশ কা নকলামপর 

অ্থনা়ের্ কমর। আমরা তমথযর জর্য সেখুর্ https://protect2.fireeye.com/url?k=ae3a7e10-f202d972-

ae388725-000babd9f75c-87e7ebad73393d54&u=http://www.nypa.gov/ এবং আমামের 

অ্র্ুসরণ করুর্ টুইটার@NYPAenergy, সফসবুক, ইন্সটািাম, টাম্বলার এবং ভলঙ্কভের্।  

  

জাবভটস সসন্টার সম্পম্বকন   
"ভবমের বাজার" বমল পভরভচত জাভভটস সসন্টার আসমল ভেজাইর্ কমরভছমলর্ আই. এম. সপভর অ্যাে পাটন র্াসন 
(I.M. Pei & Partners) এবং 1986 এ উমদ্বাযর্ করা হম়েভছল। সসই ভকংবেন্তীসম ভবভডংটি বে সমেলর্, 

বাভণজয সশা এবং ভবমশষ অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য ভর্উ ই়েকন  ভসটির প্রযার্ স্থার্ হম়ে উমঠমছ এবং ভবমের শীষনস্থার্ী়ে 

250 টিরও সবভশ বাভণভজযক সশাম়ের এটি ভপঠস্থার্ ভহসামব কাজ কমর, এবং বছমর লক্ষ্ লক্ষ্ েশনকমের 

আভতমথ়েতা প্রোণ কমর। এই ইমভন্টগুভল 2 ভবভল়ের্ মাভকন র্ েলার অ্বভয উৎপাের্ কমর অ্থননর্ভতক 

ভি়োকলামপ এবং 18,000-এরও সবভশ চাকভরমত সহা়েতা কমর। মযার্হাটামর্, 11তম এভভভর্উমত পভিম 

34তম ও পভিম 40তম রাস্তা়ে অ্বভস্থত, জাভভটস সসন্টামরর 760,000 বগনফুমটর র্মর্ী়ে প্রেশনর্ী স্থার্, 102 

টি ভমটিং কক্ষ্ এবং চারটি বযামঙ্কাম়েট হল, এবং তার সামথ অ্তযাযুভর্ক ও়োইফাই ক্ষ্মতা সহ প্র ুভিগত 

পভরমষবার সম্ভার উপলব্ধ রম়েমছ। আমরা তমথযর জর্য সেখুর্ javitscenter.com বা আমামের অ্র্ুসরণ 

করুর্ সফসবকু, টুইটার, ইন্সটািাম, ভলঙ্কভের্, ইউটিউব।  

  

বসম্বমন্স সম্পম্বকন   
ভসমমন্স এভজ-র (Siemens AG) একটি মাভকন র্ সাবভসভে়োভর ভসমমন্স কমপনামরশর্, ভবমের বৃহত্তম শভি-েক্ষ্, 

সম্পে-সাে়েী প্র ুভি উৎপােকমের মমযয একটি। 160 বছমররও সবভশ সম়ে যমর, ভসমমন্স USA আমমভরকার 

ভশল্পমক সহা়েতা প্রোর্ কমরমছ, ভর্মনাণ, শভি, স্বাস্থযমসবা এবং পভরকাঠামমার সক্ষ্মে প্র ুভি উদ্ভাবর্ ও উদ্ভাবর্ 

কমর। 2018-এর আভথনক বছমর মাভকন র্  ুিরামের ভসমমমন্সর রাজমস্বর পভরমাণ ভছল 23.7 ভবভল়ের্ মাভকন র্ 

েলার,  ার মমযয 5.0 ভবভল়ের্ মাভকন র্ েলার এমসমছ রিাভর্ সথমক এবং 50 টি রামজয এবং পুম়েমতন া ভরমকার 

জমুে আর্ুমাভর্ক 50,000 জর্ মার্ষুমক তারা ভর্ম়োগ কমরমছ।  

 

বর্উ ইয়কন  সস্টম্বটর বির্ বর্উ বেল  

সেমশর শীষনস্থার্ী়ে পভরচ্ছন্ন শভি ও চাকভর এমজো অ্থনাৎ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার ভির্ ভর্উ ভেল, ভর্উ 

ই়েকন  সস্টটমক আিাসীভামব অ্থনর্ীভতজমুে কাবনর্ ভর্রমপক্ষ্তার ভেমক সঠমল ভেমব। এই উমেযামগর ফমল পভরচ্ছন্ন 

শভিমত একটি র্যা য রূপান্তর হমব, সবুজ অ্থনর্ীভতর ভবকাশ েরাভিত হমব এবং 2040 সামলর মমযয ভর্উ 

ই়েমকন র শভিমক বাযযতামলূকভামব শতভাগ পভরচ্ছন্ন হমত হমব, এটি মাভকন র্  ুিরামের সবনাভযক আিাসী 
লমক্ষ্যর একটি। 2030 সামলর মমযয ভর্উ ই়েমকন র পভরচ্ছন্ন শভি মার্েণ্ডমক 70 শতাংশ র্বা়ের্ম াগয ভবেযুমত 

সফলভামব রূপান্তর করার সক্ষ্মে এই র্তুর্ প্রস্তাভবত অ্বযিটি একটি উমেখম াগয বভৃি। র্বা়ের্ম াগয শভির 

অ্ভূতপূবন বৃভির অ্ংশ ভহসামব, ভর্উ ই়েকন  ইমতামমযয সারা সস্টমট 46টি বৃহৎ সেল র্বা়ের্ম াগয প্রকমল্প 2.9 

ভবভল়ের্ মাভকন র্ েলার ভবভর্ম়োগ কমরমছ কারণ এটি উমেখম াগযভামব তার পভরচ্ছন্ন শভির লক্ষ্য বৃভি কমর, 

স মর্: ভর্উই়েমকন র অ্ফমশার বাতামসর লক্ষ্য চারগুণ কমর 2035 সামলর মমযয সেমশর মমযয সমবনাচ্চ 9,000 
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সমগাও়োট করা; সসালার ভর্ম়োগ 2025 সামলর মমযয ভদ্বগুণ হম়ে 6,000 সমগাও়োমট হও়ো; 2030 সামলর মমযয 
3,000 সমগাও়োট শভি সঞ্চ়ে ভর্ ুি করা। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী কামজ সহা়েতা প্রোর্ করমত, ভর্উ ই়েকন  ভির্ বযাঙ্ক 

(NY Green Bank) তার ভবমশষজ্ঞতা বযবহার করমব প্রভত সবনজর্ীর্ েলামরর বহৃত্তর পভরমবশগত প্রভাব 

লালমর্র উমেমশয আভথনক ফারাক অ্ভতিম করমত 1 ভবভল়ের্ মাভকন র্ েলামররও সবভশ অ্থন তুমল তৃতী়ে পমক্ষ্র 

তহভবমল পভরমবশগত অ্থনা়েমর্র উপলভযতা প্রসাভরত করমত ভর্উ ই়েকন  এবং উত্তর অ্যামমভরকার বাভক অ্ঞ্চল 

জমুে|  

  

বরফবমনং দে এর্াবজন  বভের্ (Reforming the Energy Vision, REV)  

ভির্ ভর্উ ভেল গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার লযােমাকন  ভরফভমনং েয এর্াভজন  ভভশর্ সকৌশমলর উপর ভভভত্ত কমর 

গঠর্ কমর পভরমবশ পভরবতন মর্র সক্ষ্মে সর্তৃে ভেমত এবং ভর্উ ই়েমকন র অ্থনর্ীভত বৃভি করমত| REV সমস্ত ভর্উ 

ই়েকন বাসীমের জর্য আমরা পভরচ্ছন্ন, আরো  সহর্শীল এবং সাে়েী শভির ভসমস্টম বতভর করমছ পভরচ্ছন্ন 

প্র ুভিমত, স মর্ সসালার, বাতাস, এবং শভির েক্ষ্তামত ভবভর্ম়োগ বৃভি কমর| ইমতামমযযই, REV সস্টট জমুে 

সসৌর বাজারমক প্রা়ে 1,500 শতাংশ বৃভি কমরমছ, 1.65 ভমভল়ের্ ভর্ম্ন-আম়ের িাহকমের জর্য শভি সামমথনযর 

মমযয ভর্ম়ে এমসমছ এবং ভর্উ ই়েকন  সস্টমট উৎপাের্, প্রমকৌশল ও অ্র্যার্য পভরচ্ছন্ন প্র ুভির সক্ষ্মে 150,000 

সলামকর কমনসংস্থার্ কমরমছ।  

  

ভির্ ভর্উ ভেল ও REV সম্পমকন  আমরা জার্মত, সেখুর্ rev.ny.gov, আমামের অ্র্ুসরণ করুর্ টুইটার, 

সফসবুক, ভলঙ্কভের্।  
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