
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

েবি সংরক্ষণ এিং বিদ্েুৎ চাবলত গাবির প্রযবুিম্বত সৃজর্েীলতাম্বক অর্ুপ্রাবণত করম্বত গভর্নর 

কুওম্বমা র্তুর্ প্রকম্বের কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে পরীক্ষামলূক প্রকে চালাম্বত প্রাযবুিক উম্বদ্োিাম্বদ্র সহায়তার জর্ে বর্উ ইউকন  
ইউবর্ভাবসনটি েোন্ডম্বর্র (New York University (NYU) Tandon) আরিার্ বিউচার লোি 

(Urban Future Lab, UFL) এিং বর্উ ইয়কন  বিদ্েুৎ কতৃন পক্ষ (New York Power Authority, 

NYPA) গাাঁেেিা ঘিাঁম্বেম্বে  

  

জলিায়ু পবরিতন র্ম্বর্র বিরুম্বে লিাই করম্বত েবি সংরক্ষণ এিং বিদ্েুৎ চাবলত গাবির িেিহার 

প্রচলম্বর্র জর্ে গভর্নর কুওম্বমার গ্রীর্ বর্উ বিল (Green New Deal) ঘগালম্বস এবগম্বয় যাওয়ার 

সৃজর্েীল চোম্বলঞ্জ  

  
  

গভর্নর কুওম ো আজ নর্উ ইয়র্ন  ইউনর্ভোনসনটি ট্যোন্ডর্ সু্কল অফ ইনিনর্য়োনরিং আরবোর্ নফউচোর লযোব এবিং নর্উ 

ইয়র্ন  নবদ্যুৎ র্র্তন পমের (New York Power Authority)  মযয এর্টি উদ্ভোবর্ী অিংশীদ্োরীমের র্থো ঘ োষণো 
র্মরমের্ যো নবদ্যুৎ চোনলর্ গোনি এবিং শনি সঞ্চয় প্রযনুিগুনল নর্ময় শুরু র্রো র্রু্র্ বযবসোমর্ নর্ময়োগ ও 

সহোয়র্ো র্রমব। অিংশীদ্োরীেটি গভর্নর কুওম োর স গ্র ঘদ্শমর্ পথ ঘদ্খোমর্ো পনরচ্ছন্ন শনি এবিং র্ নসিংস্থোমর্র 

নবষয়সূনচর গ্রীর্ নর্উ নিল (Green New Deal) প্রর্ল্পমর্ এনগময় নর্ময় ঘযমর্ সহোয়র্ো র্রমব যো নর্উ ইয়র্ন  
ঘেট্মর্ স গ্র ঘদ্মশর  মযয, যর্ট্ো র্  র্োবনর্ িোই অক্সোইি বোর্োমস নর্গন র্ র্রো যোয় ঘসই উমদ্যোমগর পথীর্ত র্ 

নহসোমব প্রনর্নির্ র্রমব।  

  

"পনরচ্ছন্ন শনির অথনর্ীনর্মর্ এর্জর্ জোর্ীয় পথপ্রদ্শনর্ নহসোমব, নর্উ ইয়র্ন  ঘেট্, এর্টি সুস্থ পনরমবশ অজন র্ 

র্রোর সোমথ সোমথ উন্নয়মর্ও অর্ুমপ্ররণো প্রদ্োর্ র্রোর জর্য র্োজ র্রমে যো র্ নসিংস্থোর্ এবিং অথননর্নর্র্ সুমযোগ 

সতনি র্রমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্রু্র্ উদ্ভোবর্ী অিংশীদ্োরীে র্রু্র্ উমদ্যোগীমদ্র নর্ময়োগ ও সহোয়র্ো 
র্রমব যোমদ্র উপলব্ধ দ্রবয নদ্ময় র্রু্র্ প্রযুনি গঠমর্র জর্য প্রময়োজর্ীয় জ্ঞোর্ ও দ্ের্ো আমে এবিং যোরো ভনবষযৎ 

প্রজমের জর্য এর্টি আরও পনরচ্ছন্ন, সবুজ নর্উ ইয়র্ন  নর্ নোমণ আ োমদ্র সহোয়র্ো র্রমব।"  

  

"পনরচ্ছন্ন শনির প্রযনুিগুনলমর্ নবনর্ময়োগ আ োমদ্র আগ্রোসী পনরচ্ছন্ন শনির লমেযর নদ্মর্ এনগময় নর্ময় চমলমে 

এবিং র্োর ফমল স গ্র ঘেমট্ অথননর্নর্র্ উন্নয়র্ হমচ্ছ", ঘলিম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘহাচুল, বযবর্ 

আজম্বকর ঘ াষণা কম্বরম্বের্, বতবর্ িম্বলম্বের্। "NYU ট্যোন্ডর্’স আরবোর্ নফউচোর লযোব এবিং নর্উ ইয়র্ন  
নবদ্যুৎ র্র্তন পমের  মযয এই অিংশীদ্োরীে র্রু্র্ শুরু র্রো ঘর্োম্পোনর্গুনলমর্ উদ্ভোবর্ী যোরণোর সোমথ এর্সোমথ 

র্োজ র্রোর সুমযোগ প্রদ্োর্ র্রমব এবিং নশমল্পর উন্ননর্ ও দ্ের্ো নর্নির্ র্রমর্ স োযোর্ তর্নর র্রমব এবিং 
ভনবষযৎ প্রজমের জর্য এর্টি আরও পনরষ্কোর ও সবুজ পনরমবশ গঠমর্ সহোয়র্ো র্রমব।"  
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এই ঘযৌথ র্ নসনূচ, যোমর্ নর্উ ইয়র্ন  নবদ্যুৎ র্র্তন পে (NYPA) উদ্ভোবর্ী চযোমলি (Innovation Challenge) 

বলো হয়, ঘসটি নর্উ ইয়র্ন  ঘেমট্ র্রু্র্ প্রযুনি এবিং বযবসোএ  মিল প্রদ্শনর্র্োরী উন্নর্ পরীেো ূলর্ প্রর্ল্পগুনলমর্ 

সহোয়র্ো র্রমব। ঘযমহরু্ পোওয়োর নগ্রি অনর্বোযনভোমব রূপোন্তর র্মর এবিং আরও বনির্ নবদ্যুৎ সম্পদ্ 

(distributed energy resources, DERs) এবিং নগ্রি এজ স োযোমর্র  োযযম  র্োজ র্রো শুরু র্মর, র্োই 
NYPA, উদ্ভোবর্ী, শনি দ্ের্ো এবিং পনরচ্ছন্ন শনি উৎপোদ্মর্ পোরদ্নশনর্ো থোর্ো অনর্নরি সরর্োনর বো 
ঘবসরর্োনর অিংশীদ্োর খুুঁজমর্ থোর্মব।  

  

চযোমলিটি র্রু্র্ শুরু র্রো বযবসোগুনলমর্ প্রর্ল্পগুনলমর্ সফলভোমব বোস্তবোনয়র্ র্রমর্ সহোয়র্ো র্রমব যো নর্উ 

ইয়র্ন  ঘেমট্র ইউটিনলটি এবিং র্রদ্োর্ো উভময়র উপর্োর র্রমব এবিং র্োমদ্র বযবসো ও র্োযনর্োনরর্ো আরও 

সম্প্রসোনরর্ র্রমর্ র্োমদ্র উৎসোনহর্ র্রমব। ঘযোগয নবমবনচর্ হমর্, উমদ্যোগীমদ্র প্রযুি এবিং বযবসোনয়র্ 

প্রময়োজর্ীয়র্োমর্ অবশযই নর্ম্ননলনখর্ দ্টুি নবভোমগ ভোগ র্রমর্ হমব:  

  

• নবদ্যুৎ চোনলর্ গোনি ও র্োমদ্র সিংনিি পনরর্োঠোম ো।  

• দ্ী ন স ময়র (6+  ণ্টো) শনি সঞ্চয় প্রযুনি।  

  

এই নবষয়গুনলমর্ ঘফোর্োস র্রো গভর্নমরর নগ্রর্ নর্উ নিল এ পুর্বনযবহোরমযোগয শনির অভূর্পূবন উন্ননর্মর্ 

সহোয়র্ো র্রমব যো 2030 সোল র্োগোদ্ 3,000 ঘ গোওয়োট্ নবদ্যুৎ সঞ্চয়মর্ র্োমজ লোগোমর্োমর্ সহোয়র্ো র্রমব এবিং 
2025 সোল র্োগোদ্ ঘর্োমর্ো র্োবনর্ িোই অক্সোইি নর্গনর্ র্ো র্রো গোনির সিংখযো বোনিময় 800,000 র্রমব, যোর 

সিংখযো হমব রোস্তোয় চলো দ্শটি গোনির  মযয এর্টি।  

  

উদ্ভোবর্ী চযোমলি (Innovation Challenge) NYPA-র 250 ন নলয়র্ িলোমরর EVolveNY ঘর্ সহোয়র্ো 
র্মর যো স গ্র ঘেমট্ নবদ্যুৎ চোনলর্ গোনির বযবহোরমর্ উৎসোনহর্ র্মর যোর জর্য স গ্র ঘেমট্র হোইওময়র উপর 

এবিং নর্উ ইয়মর্ন র বতহত্তর নসটিগুনলমর্ শর্োনযর্ চোজন  ঘদ্ওয়োর বযবস্থো ইর্েল র্রা  হমব যোমর্ নর্উ ইয়র্ন  
1990 সোমলর স্তমরর উপর নভনত্ত র্মর নগ্রর্ হোউজ গযোসগুনলর নর্গন র্ 2030 সোল র্োগোদ্ 40 শর্োিংশ র্ োবোর 

লেয পূরণ র্রমর্ পোমর। চযোমলিটি 2030 সোল র্োগোদ্ ঘদ্মশর  মযয অগ্রর্ী স গ্র ঘেমট্র 3,000 ঘ গোওয়োট্ 

শনি সিংরেমণর লেযমর্ সহোয়র্ো র্মর যো স গ্র ঘেমট্ 30,000 র্ নসিংস্থোর্ ঘযোগ র্মর এই ক্র বযন োর্ পনরচ্ছন্ন 

শনি ঘসক্টমরর নভর্ গমি রু্লমর্ সহোয়র্ো র্রমব।  

  

এর্টি প্রযুনি উদ্ভোবর্ী ঘর্ৌশমলর দ্বোরো, এই র্ নসূনচটি NYPA ঘর্ ঘবশ নর্েু প্রনর্শ্রুনর্বোর্ র্রু্র্ সিংস্থোমর্ 

নচনির্ র্রমর্ সহোয়র্ো র্রমব এবিং র্োমদ্র, বতহৎ ইউটিনলটিগুনল নর্ময় র্োজ র্রোর জর্য প্রস্তুর্ র্রমব। সদ্য 
শুরু র্রো সিংস্থো এবিং ইউটিনলটির অিংশীদ্োরীে নগ্রমির নবশ্বস্তর্ো, সিংরেণ, দ্ী নস্থোয়ীে, এবিং সোশ্রয়মযোগযর্োর 

ঘেমে উমেখমযোগয উন্ননর্  ট্োমব, যোর সবর্টিই র্রদ্োর্ো, ইউটিনলটি এবিং পনরমবমশর উপর্োর র্রমব।  

  

সিংস্থোগুনলর অথন সোশ্রয়, নর্রোপত্তো ও অপোমরশমর্র উন্ননর্, রেণোমবের্ হ্রোস, উন্নর্ দ্েত্তো বো র্ ীবল বো স য় 

সোশ্রময়র সম্ভোবর্োর উপর নভনত্ত র্মর প্রস্তোবগুনল  ূলযোয়র্ র্রো হমব। স োযোর্গুনল ঘট্র্সই, অর্ুর্রণমযোগয এবিং 
বোনণনজযনর্র্রণ র্রোর ঘযোগয হমর্ হমব।  
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প্রস্তোমবর জর্য ঘফোর্ ঘপমর্ আগ্রহী র্রু্র্ শুরু র্রো বযবসোগুনল 1লো ঘ -র পমর এখোমর্ নর্বন্ধর্ র্রমর্ পোমরর্। 

ঘশষ র্োনরখ 15ই জরু্ এবিং 15ই জলুোই নবজয়ীমদ্র র্ো  ঘ োষণো র্রো হমব।  

  

বর্উ ইয়কন  বিদ্েুৎ কতৃন পম্বক্ষর ঘপ্রবসম্বিন্ট ও প্রোর্ বর্িনাহী কমনকতন া বগল বস. কুইবর্ম্বর্াস িম্বলম্বের্, 

"NYPA ভনবষযমর্র এর্টি ইউটিনলটি হমর্ ঘপমর গনবনর্, এবিং আ োমদ্র ঘর্ৌশলগর্ পনরর্ল্পর্োর সোমথ 

 োর্োর্সই এবিং গভর্নমরর পনরচ্ছন্ন শনির লেযগুনলমর্ এনগময় ঘযমর্ সহোয়র্োর্োরী র্রু্র্ বযবসোনয়র্  মিল 

আ রো সবস য় সনক্রয়ভোমব অর্ুসন্ধোর্ র্মর চমলনে। আ োমদ্র নগ্রমির জর্য পরবর্ী প্রজমের উদ্ভোবর্স ূহ, 
উন্নর্ নবদ্যুৎ চোনলর্ গোনি প্রযুনি, এবিং আ োমদ্র, অর্লোইমর্ আসো র্রু্র্ পরু্বনযবহোরমযোগয শনির নবর্ল্পগুনলমর্ 

সহোয়র্ো র্রমব এ র্ র্রু্র্ শনি সিংরেমণর স োযোর্ খুুঁমজ ঘবর র্রমর্ সহোয়র্ো র্রোর জর্য আ রো আরবোর্ 

নফউচোর লযোমবর সোমথ অিংশীদ্োরীে র্রমর্ ঘপমর উজ্জীনবর্।"  

  

আবলবসয়া িােন র্, বর্উ ইয়কন  ঘেে েবি গম্বিষণা ও উন্নয়র্ কতৃন পম্বক্ষর ঘপ্রবসম্বিন্ট এিং প্রোণ 

বর্িনাহী কমনকতন া, িম্বলম্বের্, "এর্টি প্রর্ত র্ র্োযনর্র পনরচ্ছন্ন শনির বোস্তুর্ন্ত্র যো গভর্নর কুওম োর ঘদ্মশর 

 মযয অগ্রনণ নগ্রর্ নর্উ নিমে সহোয়র্ো র্মর, র্োর জর্য প্রময়োজর্ উচ্চোনভলোষী সরর্োনর-ঘবসরর্োনর অিংশীদ্োরীে 

এবিং সহমযোনগর্ো। সর্ল নর্উ ইয়র্ন বোসীমদ্র সনুবযোর জর্য র্রু্র্ পনরচ্ছন্ন শনির প্রযনুিমর্ অভূর্পবূন ভোমব 

এনগময় নর্ময় যোওয়োর ঘেমে পথ ঘদ্খোমর্ আরবোর্ নফউচোর লযোমবর র্ নসনূচ আ োমদ্র সহোয়র্ো র্রমে, এবিং এই 
সোম্প্রনর্র্ প্রর্ল্প আ োমদ্র অর্যর্  বতহৎ নগ্রর্হোউস গযোস নর্গন র্র্োরী – পনরবহর্ দ্প্তমরর ঘথমর্ েনর্র্োরর্ 

গযোস নর্গন র্ হ্রোস র্রমর্ সহোয়র্ো র্রমব।" 

  

পোে সোবপন্সম্বল, আরিার্ বিউচার লোম্বির মোম্বর্বজং বিম্বরক্টর, িম্বলম্বের্, "NYPA এবিং র্রু্র্ শুরু 

র্রো বযবসোনয়র্ প্রনর্িোর্ উভয়মর্ই এই র্ নসূনচটি প্রভূর্ সুনবযো প্রদ্োর্ র্রমব। এর্বোর র্রু্র্ শুরু র্রো 
বযবসোনয়র্ প্রনর্িোর্গুনল র্োমদ্র বযবসোনয়র্ পণয বো পনরমষবোর নবশ্বস্তর্ো এবিং উপর্োনরর্ো প্র োণ র্রমর্ 

পোরমল, র্োও র্রু্র্ গ্রোহর্মদ্র আর্ষনণ র্রমর্ এবিং নশল্পজগমর্ নবশ্বোস গঠর্ র্রমর্ এর আরও র্ময়র্ বের 

লোগমব। এই র্ নসূনচটি বোনণনজযর্ীর্রমণর স য় আরও সিংনেপ্ত র্রমব, ইউটিনলটিমর্, সদ্য শুরু র্রো 
সিংস্থোগুনলমর্ এবিং জলবোয়ুমর্ সহোয়র্ো র্রমব।"  

  

কােন  এইচ. ঘিকার, গম্বিষণা, উদ্ভাির্ এিং উম্বদ্োগ বিষয়ক েোন্ডম্বর্র ভাইস বির্, িম্বলম্বের্, 

"NYPA উদ্ভোবর্ চযোমলি ভনবষযৎ গনর্শীলর্োর উপর গমবষণো ূলর্ সিংস্থোর বতনিমর্ অর্ুরনণর্ হমচ্ছ যো NYU 

ট্যোন্ডর্মর্ এর্টি নর্ভন রমযোগয পথ প্রদ্শনর্ এবিং নর্উ ইয়মর্ন র প্রনর্দ্বন্ধীর্োপূণন পনরবহর্ বযবস্থোয় এর্টি 

অপ্রর্যোনশর্ পরীেোস্থল বোনর্ময়মে। UFL উমদ্যোিোরো আগো ী নদ্মর্র পনরবহর্ বযবস্থোমর্ আরও স্মোট্ন  ও 

দ্ী নস্থোয়ী র্মর রু্লমর্ আ োমদ্র েোেেোেী এবিং ফযোর্োনিমদ্র সোমথ এর্সোমথ র্োজ র্রমে।"  

  

বর্উ ইয়কন  ঘেে ঘসম্বর্ে এর্াবজন  (New York State Senate Energy) ঘচয়ারমোর্ ঘকবভর্ পাকন ার 

িম্বলম্বের্, "এর্োনজন  ও ঘট্নলর্ন উনর্মর্শর্মসর ঘসমর্ট্ র্ন টির সভোপনর্ নহসোমব, নবদ্যুৎ চোনলর্ গোনি এবিং শনি 

সিংরেণ স োযোর্ প্রদ্োর্র্োরী বযবসোগুনল শুরু র্রমর্ অর্মুপ্ররণো ঘদ্ওয়োর গভর্নর কুওম োর এই উমদ্যোগমর্ আন  

সোযুবোদ্ জোর্োই। এটি নর্উ ইয়র্ন মর্ র্ নসিংস্থোর্ সতনি, েুদ্র বযবসো এবিং উমদ্যোগপনর্মদ্র টিমর্ থোর্মর্ সহোয়র্ো 
র্রোর সোমথ সোমথ র্োবনর্ িোই অক্সোইি নর্গন র্ আরও হ্রোস র্রমর্ সহোয়র্ো র্রমব।"  
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বর্উ ইয়কন  ঘেে অোম্বসমব্লী এর্াবজন  (New York State Assembly Energy) ঘচয়ারমোর্ 

মাইম্বকল কুবসক িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়মর্ন র নগ্রর্হোউস গযোস নর্গন র্ পনরষ্কোর র্রমর্ ঘেমট্র পনরবহর্ বযবস্থোর 

রূপোন্তর প্রময়োজর্ হমব, এর্টি প্রমচিো যো নবদ্যুৎ চোনলর্ গোনি এবিং শনি সিংরেমণর উপর নর্ভন রর্ো বতনি র্রমব। 

NYPA এবিং NYU এর  মযয অিংশীদ্োরীে ঘদ্মখ আন  উজ্জীনবর্ এবিং নর্উ ইয়মর্ন র প্রোণবন্ত, পনরমবশ বোন্ধব 

শনির ভনবষযৎ গমি রু্লমর্ এই প্রমচিোগুনলর ফমল র্রু্র্ বযবসো এবিং যোরণো সতনি হওয়োর অমপেোয় থোর্মবো।"  

 

বর্উ ইয়কন  ঘেে অোম্বসমব্লী ঘহলথ (New York State Assembly Health) ঘচয়ারমোর্ বরচািন  
এর্. গেফ্রাম্বয়ি িম্বলম্বের্, "পনরচ্ছন্ন শনি বযবহোর র্মর র্রু্র্ র্ নসূনচ এবিং প্রযনুির নবর্োশমর্ উৎসোহ প্রদ্োর্ 

র্রোর  োযযম , NYPA-র উমদ্ভোবর্ চযোমলি র্ নসূনচর্ অথননর্নর্র্ সুমযোগ বতনি র্রমে, বোর্োমসর  োর্ আরও 

উন্নর্ র্রমে, এবিং নর্উ ইয়র্ন বোসীমদ্র জর্য এর্টি স্বোস্থযর্র পনরমবশ গমি রু্লমে।"  

  

আরবোর্ নফউচোর লযোব ACRE এবিং PowerBridgeNY (পোওয়োর নিজ নর্উ ইয়র্ন ) ঘর্ও সহোয়র্ো র্মর, যো 
2010 সোল ঘথমর্ NYSERDA ঘথমর্ 10 ন নলয়র্ িলোমররও ঘবনশ আনথনর্ সহোয়র্ো ঘপময়মে। NYSERDA 

হল ACRE গঠমর্র পতিমপোষর্, নর্উ ইয়র্ন  নসটির আনদ্ নির্মট্র্ ইর্নর্উমবট্র যো পনরচ্ছন্ন প্রযনুির, স্মোট্ন  
নগ্রমির এবিং ঘট্র্সই সদ্য শুরু হওয়ো ঘর্োম্পোনর্গুনলর উন্নয়মর্ সহোয়র্ো র্মর। PowerBridgeNY হল এর্টি 

NYSERDA দ্বোরো অমথনর ঘযোগোর্ ঘদ্ওয়ো প্রুফ-অফ-র্র্মসপ্ট ঘসিোর যো পনর োপমযোগয নির্মট্র্ 

স োযোর্গুনলমর্ অগ্রগণয গমবষর্ এবিং উমদ্যোগপর্ীমদ্র দ্বোরো গঠির্ ইউনর্ভোনসনটি-নভনত্তর্ প্রযুনির 

বোনণনজযর্ীর্রণ র্মর। ACRE এবিং PowerBridgeNY প্রোরনম্ভর্-পযনোময়র ঘর্োম্পোনর্গুনলমর্ উদ্ভোবর্ী 
প্রযুনির এবিং বযবসোর  মিল উন্নয়মর্ সহোয়র্ো র্মর যো নর্উ ইয়মর্ন র পনরচ্ছন্ন শনির অথনর্ীনর্মর্ স থনর্ র্মর 

এবিং গভর্নমরর পনরচ্ছন্ন শনি এবিং আবহোওয়োর লেয পূরমণ এনগময় নর্ময় যোয়।  

  

বর্উ ইয়কন  বিদ্েুৎ কতৃন পক্ষ সম্পম্বকন   
নর্উ ইয়র্ন  নবদ্যুৎ র্র্তন পে হমচ্ছ ঘদ্মশর সবমচময় বতহৎ ঘেট্ জর্ নবদ্যুৎ সিংস্থো, যো 16টি নবদ্যুৎ উৎপোদ্র্ ঘর্ন্দ্র 

এবিং 1,400 সোনর্ন ট্- োইমলরও ঘবনশ ট্রোন্সন শর্ লোইর্ পনরচোলর্ো র্মর। NYPA দ্বোরো উৎপোনদ্র্ নবদ্যুমর্র 

শর্র্রো 70 ভোমগরও ঘবনশ হমচ্ছ পনরষ্কোর র্বোয়র্মযোগয হোইমরো শনি। NYPA ঘর্োমর্ো যরমর্র আয়র্র অথন বো 
ঘেট্ ঘক্রনিট্ বযবহোর র্মর র্ো। র্োরো র্োমদ্র বন্ড নবক্রয় এবিং নবদ্যুৎ নবনক্র র্মর অনজন র্ অথন নদ্ময় র্োমদ্র 

অনযর্োিংশ র্োযনর্লোমপর অথনোয়র্ র্মর।  

  

আমরো র্মথযর জর্য এখোমর্ ঘদ্খুর্ এবিং আ োমদ্র টু্ইট্োর@NYPAenergy, ঘফসবুর্, ইন্সট্োগ্রো , ট্োম্বলোর 

এবিং নলঙ্কনির্ এ অর্ুসরণ র্রুর্ ।  

  

আরিার্ বিউচার লোি সম্পম্বকন   
আরবোর্ নফউচোর লযোব, NYU ট্যোন্ডর্ সু্কল অফ ইনিনর্য়োনরিংময়র অিংশ, নর্উ ইয়মর্ন  নির্মট্র্ উদ্ভোবমর্র 

ঘর্ন্দ্র। UFL জলবোয়ু পনরবর্ন মর্র সহজলভয স োযোমর্র উন্ননর্র জর্য  োর্ব, পুুঁনজ এবিং উমেমশযর  মযয 
সিংমযোগ সোযর্ র্মর এর্টি আরও দ্ী নস্থোয়ী নবমশ্বর নদ্মর্ এনগময় নর্ময় চমলমে। UFL র্ নসূনচগুনল ACRE, 

এর্টি নসনরজ A সদ্য শুরু র্রো বযবসোগুনলর প্রোরনম্ভর্  ূলযমর্র জর্য নবজমর্স ইউকুমবশর্ ঘপ্রোগ্রো  (business 

incubation program), PowerBridgeNY, স্থোর্ীয় ইউনর্ভোনসনটিগুনল ঘথমর্ গমবষণো বোনণনজযর্ীর্রণর্োরী 
এর্টি প্রুফ-অফ-র্র্মসপ্ট ঘসিোর (proof-of-concept center), নির্মট্র্ ঘসক্টমর আসমর্ চোওয়ো  োর্ুষমদ্র 

জর্য NYU ঘথমর্ এর্টি অযোিভোন্সি নিমলো োমর্ (advanced diploma) অন্তভুন ি র্মর। আরও র্মথযর জর্য, 
এই ওময়বসোইট্টি ঘদ্খুর্।  
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বর্উ ইয়কন  ইউবর্ভাবসনটি েোন্ডর্ সু্কল অি ইবঞ্জবর্য়াবরং সম্পম্বকন   
নর্উ ইয়র্ন  ইউনর্ভোনসনটি সু্কল অফ নসনভল ইনিনর্য়োনরিং (New York University School of Civil 

Engineering and Architecture) এবিং আনর্ন মট্র্চোর এবিং ব্রুর্নলর্ র্নলনজময়ট্ এবিং পনলমট্র্নর্র্ 

ইর্নেটিউট্ (Brooklyn Collegiate and Polytechnic Institute) (ব্রুর্নলর্ পনল র্োম  ঘবনশ পনরনচর্) 

উভময়র সোমথ এর্ই বেরো 1854 সোমল NYU ট্যোন্ডর্ সু্কল অফ ইনিনর্য়োনরিং স্থোনপর্ হময়নেল। 2014 সোমল 

জোর্ুয়োনর  োমস এর্নের্ হময় নশেো এবিং ইনিনর্য়োনরিং এবিং ফনলর্ নবজ্ঞোর্ গমবষণোর এর্টি বযোপর্ সু্কল তর্নর 

হয়, যোর নশর্ি আনবষ্কোর এবিং উমদ্যোমগর নচরোচনরর্ রীনর্মর্ এবিং যো স োমজর ঘসবোয় প্রযুনিমর্ আরও উন্নর্ 

র্রোর জর্য নর্মবনদ্র্। ব্রুর্নলমর্র ঘর্ন্দ্রস্থমল অবনস্থর্ হওয়োর সোমথ সোমথ, NYU ট্যোন্ডর্ NYU এর  যযবর্ী 
অর্যোর্য সু্কলগুনলর সোমথ এর্মযোমগ র্োজ র্মর, ঘদ্মশর পুরোর্র্ ঘবসরর্োরী গমবষণোর ইউনর্ভোনসনটিগুনলর  মযয 
অর্যর্ , এবিং NYU আবু যোনব এবিং NYU সোিংহোই এর ইনিনর্য়োনরিং ঘপ্রোগ্রো গুনলর সোমথ  নর্িভোমব সিংযুি। 

এটি িোউর্ট্োউর্  যোর্হোট্র্ এবিং ব্রুর্নলমর্ র্রু্র্ বযবসো শুরু র্রোর উপর ঘফোর্োস র্রো নফউচোর লযোব এবিং 
এর্টি পুরষ্কোর-নবজয়ী অর্লোইর্ গ্রযোিুময়ট্ ঘপ্রোগ্রো  চোলোয়। আরও র্মথযর জর্য, এই ওময়বসোইট্টি ঘদ্খুর্।  

  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের বগ্রর্ বর্উ বিল  

গভর্নর অযোনু্ড্র এ . কুওম োর নগ্রর্ নর্উ নিল, ঘদ্মশর শীষনস্থোর্ীয় পনরষ্কোর শনি এবিং র্ নসিংস্থোর্ এমজন্ডো যো 
আগ্রোসীভোমব নর্উ ইয়র্ন  ঘেট্মর্ র্োবনর্ নর্রমপে নবস্ততর্-অথনর্ীনর্র পমথ নর্ময় যোমব। এই উমদ্যোমগর ফমল 

পনরচ্ছন্ন শনিমর্ এর্টি র্যোযয রূপোন্তর হমব, পনরমবশ বোন্ধব অথনর্ীনর্র নবর্োশ েরোনির্ হমব এবিং 2040 

সোমলর  মযয নর্উ ইয়মর্ন র শনিমর্ বোযযর্ো ূলর্ভোমব 100 শর্োিংশ পনরচ্ছন্ন হমর্ হমব, এটি  োনর্ন র্ যিুরোমের 

সবনোনযর্ আগ্রোসী লমেযর এর্টি। এই র্রু্র্ প্রস্তোনবর্ আমদ্শটির নভনত্ত হল 2030 সোল র্োগোদ্ নর্উ ইয়মর্ন র 

সফল নির্ এর্োনজন  েযোন্ডোমিন র 70 শর্োিংশ পুর্বনযবহোরমযোগয নবদ্যুমর্ উমেখমযোগয বতনি। র্বোয়র্মযোগয শনির 

অভূর্পূবন বতনির অিংশ নহসোমব, নর্উ ইয়র্ন  ইমর্ো মযয সোরো ঘেমট্ 46টি বতহৎ ঘস্কল র্বোয়র্মযোগয প্রর্মল্প 2.9 

নবনলয়র্  োনর্ন র্ িলোর নবনর্ময়োগ র্মরমে র্োরণ এটি উমেখমযোগযভোমব র্োর পনরচ্ছন্ন শনির লেয বতনি র্মর, 

ঘয র্: নর্উইয়মর্ন র অফমশোর বোর্োমসর লেয চোরগুণ র্মর 2035 সোমলর  মযয ঘদ্মশর  মযয সমবনোচ্চ 9,000 

ঘ গোওয়োট্ র্রো; ঘসোলোর নর্ময়োগ 2025 সোমলর  মযয নদ্বগুণ হময় 6,000 ঘ গোওয়োমট্ হওয়ো; 2030 সোমলর  মযয 
3,000 ঘ গোওয়োট্ শনি সঞ্চয় নর্যুি র্রো। এই উচ্চোর্োঙ্ক্ষী র্োমজ সহোয়র্ো প্রদ্োর্ র্রমর্, নর্উ ইয়র্ন  নগ্রর্ বযোঙ্ক 

(NY Green Bank) র্োর নবমশষজ্ঞর্ো বযবহোর র্রমব প্রনর্ সবনজর্ীর্ িলোমরর বতহত্তর পনরমবশগর্ প্রভোব 

লোলমর্র উমেমশয আনথনর্ ফোরোর্ অনর্ক্র  র্রমর্ 1 নবনলয়র্  োনর্ন র্ িলোমররও ঘবনশ অথন রু্মল র্ত র্ীয় পমের 

র্হনবমল পনরমবশগর্ অথনোয়মর্র উপলভযর্ো প্রসোনরর্ র্রমর্ নর্উ ইয়র্ন  এবিং উত্তর অযোম নরর্োর বোনর্ অঞ্চল 

জমুি|  

  

বরিবমনং দ্ে এর্াবজন  বভের্ (Reforming the Energy Vision, REV)  

নগ্রর্ নর্উ নিল গভর্নর অযোনু্ড্র এ . কুওম োর লযোন্ড োর্ন  নরফন নিং দ্য এর্োনজন  নভশর্ ঘর্ৌশমলর উপর নভনত্ত র্মর 

গঠর্ র্মর পনরমবশ পনরবর্ন মর্র ঘেমে ঘর্র্ত ে নদ্মর্ এবিং নর্উ ইয়মর্ন র অথনর্ীনর্ বতনি র্রমর্| REV স স্ত নর্উ 

ইয়র্ন বোসীমদ্র জর্য আমরো পনরচ্ছন্ন, আমরো সহর্শীল এবিং সোশ্রয়ী শনির নসমে  তর্নর র্রমে পনরচ্ছন্ন 

প্রযুনিমর্, ঘয র্ ঘসোলোর, বোর্োস, এবিং শনির দ্ের্োমর্ নবনর্ময়োগ বতনি র্মর| ইমর্ো মযযই, REV ঘেট্ জমুি 

ঘসৌর বোজোরমর্ প্রোয় 1,500 শর্োিংশ বতনি র্মরমে, 1.65 ন নলয়র্ নর্ম্ন-আময়র গ্রোহর্মদ্র জর্য শনি সো মথনযর 

 মযয নর্ময় এমসমে এবিং নর্উ ইয়র্ন  ঘেমট্ উৎপোদ্র্, প্রমর্ৌশল ও অর্যোর্য পনরচ্ছন্ন প্রযনুির ঘেমে 150,000 

ঘলোমর্র র্ নসিংস্থোর্ র্মরমে।  

  

http://engineering.nyu.edu/
http://engineering.nyu.edu/


 

 

নগ্রর্ নর্উ নিল ও REV সম্পমর্ন  আমরো জোর্মর্, ঘদ্খুর্ rev.ny.gov, আ োমদ্র অর্ুসরণ র্রুর্, ঘফসবুর্, 

নলঙ্কনির্এবিং টু্ইট্োমর।  
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