অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/3/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বিদ্ুেৎ সঞ্চম্বের উম্বেম্বেে গভর্ন র কুওম্বমা 55 বমবলের্ মাবকনর্ ডলার ঘ াষণা কম্বরম্বের্ - এর মম্বযে
লং আইলোম্বের িাবণবযেক এিং আিাবসক সঞ্চে প্রকল্প অন্তভন ু ক্ত রম্বেম্বে

ঘসালার-প্লাস-ঘটাম্বরয বডপ্লেম্বমন্ট (Solar-Plus-Storage Deployment)-ঘক সহােতা করার
যর্ে বর্উ ইেকন ঘটট এর্াবযন বরসার্ন অোে ঘডম্বভলপম্বমন্ট অম্ব াবরটি (New York State Energy
Research and Development Authority, NYSERDA) এিং বপএসইবয লং আইলোে (Public
Service Electric and Gas Long Island, PSEG-LI)-এর মম্বযে সহম্ব াবগতার সম্পকন স্থাবপত
হম্বেম্বে
2030 সাম্বলর মম্বযে বর্উ ইেম্বকন 3,000 ঘমগাওোট বিদ্ুেৎ সঞ্চম্বের লম্বযে অগ্র াত্রা শুরু হম্বেম্বে
গভর্ন র কুওম্বমার বগ্রর্ বর্উ বডলম্বক সম ন র্ কম্বর – ঘ টি ঘদ্ম্বের েীষন স্থার্ীে পবরচ্ছন্ন বিদ্ুেৎ ও
কমন সংস্থার্ এম্বযো া বর্উ ইেকনম্বক কািন র্ বর্রম্বপযতা অযনম্বর্র পম্ব রাখম্বে

বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের উয়েয়যু আজয়ে গভর্নর অ্ুান্ড্রয এম. কুওয়মা 55 বমবিের্ মাবেন র্ ডিার ঘ াষণা
েয়রয়ের্, এর ময়যু িং আইিুায়ের িাবণবজুে এিং আিাবসে সঞ্চে প্রেল্প অ্ন্তভযন ক্ত রয়েয়ে। বর্উ
ইেেন ঘেট এর্াবজন বরসার্ন অ্ুাে ঘডয়ভিপয়মন্ট অ্য় াবরটির োে ঘ য়ে প্রাপ্ত প্রাে 15 বমবিের্
মাবেন র্ ডিার সহয় াবগতার মাযুয়ম এই ঘপ্রাগ্রামটি প্রা বমেভায়ি াত্রা শুরু েরয়ি। িং আইিুায়ের
উয়দ্ুায়গ বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের প্রেল্পটি 2030 সায়ির ময়যু বর্উ ইেয়েন 3,000 ঘমগাওোট বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের
িয়যু অ্গ্র াত্রা শুরু হয়েয়ে – া বর্উ ইেয়েন র প্রাে 40 যতাংয িাবিয়ত বিদ্যুৎ সরিরাহ েরার
সমতয িু। আজয়ের এই ঘ াষণা গভর্নর কুওয়মার বগ্রর্ বর্উ বডিয়ে সম নর্ েয়র – ঘ টি ঘদ্য়যর
যীষনস্থার্ীে পবরচ্ছন্ন বিদ্যুৎ ও েমনসংস্থার্ এয়জো া বর্উ ইেেন য়ে োিনর্ বর্রয়পযতা অ্জনয়র্র পয়
রাখয়ে।
"আমায়দ্র জাতীে পবরচ্ছন্ন বিদ্যুৎ সযবিযা অ্জনর্ এিং জিিােয পবরিতন য়র্র সায় সংগ্রাম েরার
প্রেট ঘেৌযয়ির মাযুয়ম বর্উ ইেেন য়ে ঘদ্য়যর অ্র্ুার্ু ঘেয়টর োয়ে এেটি উদ্াহরণ বহয়সয়ি তয য়ি
যরয়ি", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের এই উয়দ্ুাগ িং আইিুােিাসীয়দ্র পবরচ্ছন্ন বিদ্যুৎ
বভবিে অ্ ননর্বতে িুিস্থা সৃবিয়ত এিং র্ র্ র্রম বিবর আিহাওোয়ে ঘমাোবিিা েরার
পাযাপাবয র্তয র্ েমনসংস্থায়র্র সৃবি েরয়ি।"
প্রবতজ্ঞািদ্ধ এই 15 বমবিের্ মাবেন র্ ডিার NYSERDA-এর বরয়টইি এর্াবজন ঘোয়রজ ইর্য়সর্টিভ
ঘপ্রাগ্রাম (Retail Energy Storage Incentive Program)-এর মাযুয়ম িাবণবজুে ও আিাবসে

প্রেয়ল্পর জর্ু দ্রুতই িং আইিুায়ের িাবসন্দা এিং িুিসােীয়দ্র োয়ে ঘপৌৌঁয়ে ায়ি।
অ্ ন, ঘমাট প্রাে 55 বমবিের্ মাবেন র্ ডিার আগামী বতর্ ঘ য়ে পাৌঁর্ িেয়রর ময়যু
এিং িযু ােয়ি খরর্টায়ে েবময়ে পবরচ্ছন্ন বিদ্যুৎ প্র যবক্তর িাজারয়ে র্াঙ্গা েরা।
প্রোবযত উয়দ্ুাগটি োেমায়রর সাইয়ট েুােঅ্ুাির্ বসয়েম িা ঘসািায়রর সায় সং
বিদ্যুৎ সঞ্চে েরয়ি।

ফায়ের িাবে
িরাে েরা হয়ি
আজয়ের
যক্ত বসয়েয়ম

"ঘ য়হতয আমরা আিহাওোর পবরিতন র্ ঘমাোবিিা এিং আমায়দ্র বগ্রড পবরিতন য়র্র িয়যু োজ
েরবে তাই আমায়দ্র ভবিষুয়তর বিদ্যুয়তর ঘযয়ত্র িং আইিুাে এেটি গুরুত্বপূণন ভূ বমো পাির্
েরয়ি", ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোব ঘহার্ু ল িম্বলর্। "বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের প্রেয়ল্প এই গুরুত্বপূণন অ্ নাের্
িােয এিং ঘসািায়রর ঘযয়ত্র আমায়দ্র বিবর্য়োগয়ে পবরপূরে বহয়সয়ি োজ েরয়ি া আমায়দ্র িযু
পবরচ্ছর্ বিদ্যুৎ উৎপাদ্য়র্ সহােে হয়ি। আমরা জাবর্ ঘ আমায়দ্র পবরয়িয ক্রমাগত হুমবের
সম্মযখীর্ হয়চ্ছ এিং আমায়দ্র আজয়ের োজগুয়িা ভবিষুৎ প্রজন্ময়ে এেটি উজ্জ্বি ভবিষুৎ প্রদ্ার্
েরয়ি।"
র্িাের্য় াগু বিদ্যুয়তর উৎস ঘ মর্- িােয ও ঘসািার ঘেটজযয়ি ঘিয়ি র্য়িয়ে, বিদ্যুৎ সঞ্চে
ইয়িেবিে বগ্রয়ডর েমনযমতা িািায়ত সাহা ু েরয়ি া এই র্িাের্য় াগু বিদ্যুয়তর উৎসগুয়িা হয়ত
প্রাপ্ত সযবিযাগুয়িায়ে িবযনত েরয়ি। বিদ্যুৎ সঞ্চে িুিস্থা বর্উ ইেেন য়ে বিদ্যুৎ সরিরায়হর পযরয়র্া
িুিস্থা জীিাশ্ম-জ্বািার্ী বতবরর প্লান্ট া অ্য়র্েটা েম ো নযম তার উপর বর্ভন রতা েবময়ে সয়িনাচ্চ
বিদ্যুৎ র্াবহদ্া ঘমটায়ত সাহা ু েরয়ি।
িতন মায়র্ বর্য়নাক্ত দ্যইটি ঘযয়ত্র অ্ নাের্ েরা হয়েয়ে:
িাবণবযেক ইর্ম্বসবন্টভ
NYSERDA-এর বরয়টইি এর্াবজন ঘোয়রজ ইর্য়সবন্টভ ঘপ্রাগ্রাম পাৌঁর্ ঘমগাওোট প নন্ত র্তয র্ বগ্রয়ড
সং যক্ত বিদ্যুৎ সঞ্চে িুিস্থায়ে সহােতা প্রদ্ার্ েরয়ি া িতন মায়র্ বমটায়রর অ্বতবরক্ত ঘিাড িা
সরাসবর িন্টর্ িুিস্থার সায় সংয় ায়গর বিেল্প োয়রন্ট (alternating current, AC) বহয়সয়ি োজ
েরয়ি। প্র ম ব্লয়ের ইর্য়সবন্টভ ঘ য়ে 250 মাবেন র্ ডিার মূয়িুর প্রবত বেয়িাওোট ণ্টা প্রবত
বিদ্যুৎ সঞ্চে হয়ি। ঘ াগু বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের বসয়েমগুয়িার ময়যু রয়েয়ে ঘেবমেুাি, ামনাি িা
ঘমোবর্েুাি বসয়েম া পািবিে সাবভন স ইয়িেবিে অ্ুাে গুাস িং আইিুাে (PSEG-LI)
টুাবরফ িা ঘিাড বরবিফ ঘপ্রাগ্রাম (load relief program)-এর আওতাভয ক্ত। ঘ াগু বসয়েমগুয়িা
এেেভায়ি িা ঘসািায়রর মাযুয়ম প্রবতস্থাবপত হয়ত পায়র।
আিাবসক ইর্ম্বসবন্টভ
এোিাও, NYSERDA এিং PSEG-LI ঘ ৌ ভায়ি এেটি আিাবসে ঘসািার-প্লাস-এর্াবজন সঞ্চে প্রেল্প
র্ািয েরয়ত ায়চ্ছ া িং আইিুায়ের র্তয র্ প্রেল্পসমূহয়ে NYSERDA-এর NY-Sun প্রেয়ল্পর
মাযুয়ম আপফ্রন্ট সঞ্চে সযবিযা প্রদ্ায়র্র পাযাপাবয PSEG-LI এর ডাইয়র্বমে ঘিাড মুায়র্জয়মন্ট
(Dynamic Load Management, DLM) টুাবরফ এর মাযুয়ম যবতপূরণ প্রদ্ার্ েরয়ি। খর্

বিদ্যুয়তর র্াবহদ্া সয়িনাচ্চ ায়ে তখর্ ইয়িেবিে
টুাবরফ োেমারয়ে পবরয়যায েয়র। NY-Sun
বসয়েয়মর দ্যইটি ইর্য়সবন্টভ ব্লে প্রোয েরয়ি
ডিায়র শুরু হয়ি এিং বিতীে ব্লয়ে প্রবত kWh

বগ্রড ঘ য়ে বিদ্যুয়তর িুিহার েমায়র্ার জর্ু DLM
প্রা বমেভায়ি র্তয র্ আিাবসে ঘসািার-প্লাস-ঘোয়রজ
ায়ত স্থাবপত বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের প্রবত kWh 250 মাবেন র্
200 মাবেন র্ ডিায়র ঘযষ হয়ি।

NYSERDA-এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্িন াহী কমন কতনা অোবলবসো িাটনর্ িম্বলর্, "ঘেটজযয়ি িহু
র্িাের্য় াগু উৎস অ্র্িাইয়র্ আর্ার োরয়ণ খর্ আিাবসে এিং িুিসাগুয়িায়ে পবরষ্কার, আরও
বর্ভন রয় াগু বিদ্যুৎ িুিস্থার পাযাপাবয ঘসািায়রর ময়তা বরয়সাসনগুবি প্রদ্ার্ েরা হয়ি তখর্ তখর্
ঘসটি বিদ্যুৎ সঞ্চে বগ্রয়ডর েমনযমতায়ে িহুগুণ িাবিয়ে তয িয়ি। আজয়ের ঘ াষণা বর্উ ইেয়েন র
মায়েন য়ট প্র ম সাবরর পবরচ্ছন্ন বিদ্যুয়তর ঘেন্দ্র বহয়সয়ি িং আইিুায়ের ে া আিায়রা স্মরণ েবরয়ে
ঘদ্ে এিং ঘেটয়ে গভর্নর কুওয়মার 2030 সাি র্াগাদ্ 3,000 ঘমগাওোট বিদ্যুৎ উৎপয়ন্নর িযু
অ্জনয়র্র বদ্য়ে যাবিত েয়র।"
ঘসািার এিং বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের প্র যবক্তর সমন্বে শুযয খরর্য়ে েবময়েই আর্য়ি র্া িরং আিাবসে
গ্রাহেয়দ্র বগ্রয়ডর বড-োয়িনার্াইবজংয়ের মূিু িযঝয়ত ও এর বস্থবতস্থাপেতা িািায়ত সাহা ু েরয়ি।
িং আইিুায়ের প্রাে 14,000 ঘসািার প্রেল্প ঘমাট 111 ঘমগাওোট বিদ্যুৎ উৎপাদ্র্ েরয়ে া
ঘসািার ও বিদ্যুৎ সঞ্চে প্র যবক্তর িারা প্রবতস্থাবপত হওোর পাযাপাবয িং আইিুায়ের পবরচ্ছর্
বিদ্যুয়তর িাজারয়েও রুপান্তবরত হয়ত িুাপেভায়ি সাহা ু েরয়ি। িতন মায়র্, িং আইিুাে ঘসািার
িাজায়রর এেটি পূণনাঙ্গ ঘেন্দ্রভূ বম এিং এটি বর্উ ইেেন য়ে আিাবসে ঘসািায়রর এেটি আত্ম-প্রবতবিত
ময়ডি বতবরয়ত উিযদ্ধ েরয়ে।
বসম্বর্ট এর্াবযন অোে ঘটবলকবমউবর্ম্বকের্স কবমটি (Senate Energy and Telecommunications
Committee)-এর সভাপবত বসম্বর্টর ঘকবভর্ এস. পাকনার িম্বলর্, "ঘ য়হতয আমায়দ্র ঘেট পবরচ্ছন্ন
বিদ্যুৎ উৎপাদ্য়র্র িয়যু োজ েরয়ে, তাই এটি আমায়দ্র জর্ু গুরুত্বপূণন ঘ আমরা এই গুরুত্বপূণন
পদ্য়যপসমূহ গ্রহণ েরয়িা ঘ মর্- বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের জর্ু বিবর্য়োগ েরা ায়ত েয়র জিিােয
পবরিতন য়র্র বিরুয়দ্ধ আমরা ঘ িযু বর্যনারণ েয়রবে তা অ্জনর্ েয়র ঘেয়টর জর্ু এেটি পবরচ্ছন্ন
বিদ্যুয়তর ভবিষুৎ বর্বিত েরয়ত পাবর। এই বিবর্য়োয়গর জর্ু আবম গভর্নর কুওয়মায়ে যর্ুিাদ্
জার্াই ঘের্র্া আমরা বর্উ ইেেন ঘেয়টর বগ্রর্ বর্উ বডয়ি বর্যনাবরত িযুসমূহ অ্জনয়র্ বর্িার সায়
োজ েরা অ্িুাহত ঘরয়খবে।"
"িং আইিুায়ের েরদ্াতায়দ্র উপেৃ ত েয়র এমর্ এেটি োিনর্ মযক্ত অ্ নর্ীবত বতবর েরা জরুবর
এিং NYSERDA ও গভর্নর অ্ুান্ড্রয এম. কুওয়মার মযুোর অ্ংযীদ্ারীত্বমূিে এই অ্র্যদ্ার্ েমনসূবর্
িং আইিুায়ে পবরচ্ছন্ন বিদ্যুয়তর উন্নেমূিে বিবর্য়োগয়ে অ্গ্রাবযোরভয ক্ত েয়র", বসম্বর্ট
এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্যাম্বভনের্ কবমটি (Senate Environmental Conservation Committee)-এর
সভাপবত বসম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "আমায়দ্র বিশ্বয়ে িাৌঁর্ায়র্ার জর্ু আমরা দ্ৃঢ় ও সংগ্রামী
পদ্য়যয়পর মাযুয়ম এেয়ত্র োজ েয়র াি।"
অোম্বসেবল এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্যাম্বভনের্ কবমটি (Assembly Environmental Conservation
Committee)-এর সভাপবত অোম্বসেবল ঘমোর বটভ এম্বেলব্রাইট িম্বলর্, "িং আইিুায়ে বিদ্যুৎ

সঞ্চে প্রেয়ল্পর উয়দ্ুাগ গ্রহণ আমায়দ্র র্িাের্য় াগু উৎয়সর সযমতায়ে িািায়র্ার জর্ু এেটি
প্রয়োজর্ীে পদ্য়যপ। এটি জীিাশ্ম-জ্বািার্ী, েরদ্াতায়দ্র জর্ু েুাবিিাইজ বিদ্যুৎ বিি এিং
বগ্রর্হাউস গুাস বর্গনময়র্র উপর আমায়দ্র র্াপ েমায়ত সাহা ু েরয়ি। গভর্নর কুওয়মার এই
পদ্য়যয়পর জর্ু আবম তার প্রযংসা েরবে এিং জিিােয পবরিতন র্ ঘমাোবিিার ঘযয়ত্র বর্উ ইেেন য়ে
আরও এবগয়ে াওোর জর্ু আমরা আরও পদ্য়যয়পর আযা রাখবে।"
PSEG লং আইলোম্বের ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্িন াহী কমন কতনা ডার্ আইকহর্ িম্বলর্, "বর্উ ইেেন
ঘেট িুাটাবর ঘোয়রয়জর ঘযয়ত্র যীষন স্থার্ীে প নায়ে পবরণত হয়ত ায়চ্ছ। এই তহবিিটি র্তয র্
প্র যবক্তর মাযুয়ম িং আইিুায়ের এর্াবজন বগ্রয়ডর আযযবর্েীেরয়ণ সহােতা েয়র া PSEG িং
আইিুােয়ে বর্উ ইেয়েন র উচ্চাবভিাষী পবরচ্ছন্ন বিদ্যুয়তর িযুসমূহ অ্জনয়র্ সহােতা েরয়ি। িং
আইিুাে ও বর্উ ইেয়েন র পবরচ্ছন্ন বিদ্যুবতে অ্ নর্ীবতর িুাপায়র গভর্নয়রর এেবর্ি অ্ঙ্গীোয়রর জর্ু
আবম তায়ে যর্ুিাদ্ জার্াই।"
বগ্রড-ঘেি বভবিে বিদ্যুৎ সঞ্চে প্রেল্পসমূয়হ সহয় াবগতা েরয়ত এিং িাজারজাতেরণ ও অ্ নােয়র্র
িাযাগুবি যর্াক্ত েরার মাযুয়ম বিদ্যুবতে বগ্রয়ডর র্মর্ীেতা িৃবদ্ধ েরয়ত বর্উ ইেয়েন ঘদ্য়যর সয়িনাচ্চ
বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের িযুমাত্রা অ্জনয়র্র জর্ু 400 বমবিের্ মাবেন র্ ডিার বিবর্য়োয়গর অ্ংয বহয়সয়ি
এবপ্রি মায়স গভর্নর কুওয়মা ঘ াবষত 280 বমবিের্ মাবেন র্ ডিায়রর সহােতা এিং বর্উ ইেেন
পাওোর অ্য় াবরটি (New York Power Authority, NYPA) েতৃন ে বডয়সম্বর মায়স 250 বমবিের্
মাবেন র্ ডিায়রর প্রবতশ্রুবত িং আইিুায়ের এই সেি বিদ্যুৎ সঞ্চে প্রেল্পসমূয়হর বভবি বহয়সয়ি োজ
েরয়ে। আজয়ের ঘ াষণাটি গত জযর্ মায়স বর্উ ইেেন এর্াবজন ঘোয়রজ ঘরাডমুাপ (New York
Energy Storage Roadmap) প্রোয়যর পর বর্উ ইেেন ঘেয়টর বিদ্যুৎ সঞ্চে খাতয়ে গবতযীি
েরয়ত গভর্নর কুওয়মা েতৃন ে গৃহীত যারািাবহে পদ্য়যপসমূয়হর সিনয়যষ সংয় াজর্।
2018 সায়ির বডয়সম্বয়র বর্উ ইেেন পািবিে সাবভন স েবমযর্ (Public Service Commission,
PSC) তার এর্াবজন ঘোয়রজ অ্ডনার (আয়দ্য) গভর্নর কুওয়মার 2025 সায়ির ময়যু 1,500
ঘমগাওোট বিদ্যুয়তর সঞ্চে 2030 সাি র্াগাদ্ 3,000 ঘমগাওোয়টর িযুমাত্রা গ্রহয়ণর অ্র্যয়মাদ্র্
বদ্য়েয়ে ার ফয়ি প্রতুাযা েরা ায়চ্ছ ঘ বর্উ ইেয়েন র িাবসন্দায়দ্রয়ে 3 বিবিের্ মাবেন র্ ডিায়ররও
ঘিবয সযবিযা প্রদ্ার্ েরা ায়ি এিং দ্যই বমবিের্ ঘমবিে টর্ োিনর্ ডাই অ্ক্সাইড বর্গনমর্ এিায়র্া
ায়ি। এই িযুগুবি স্পি েয়র ঘ গভর্নর কুওয়মার বগ্রর্ বর্উ বডয়ির অ্যীয়র্ ঘ াষণা অ্র্য ােী
বর্উ ইেেন েতৃন ে তার উচ্চাোঙ্ক্ষী পবরচ্ছন্ন বিদ্যুয়তর িযুগুবি অ্জনয়র্র প্রয়র্িার এেটি মূি অ্ংয
বহয়সয়ি বিদ্যুত সঞ্চে অ্িুাহত ােয়ি।
বর্উ ইেকন ঘটম্বটর বগ্রর্ বর্উ বডল
গভর্নর অ্ুান্ড্রয এম. কুওয়মার বগ্রর্ বর্উ বডি ঘদ্য়যর সিয়র্য়ে সংগ্রামী জিিােয পবরিতন র্ বিষেে
েমনসূবর্ এিং ঘেটয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদ্র্, পবরিহর্, ভির্, বযল্প ও েৃ বষসহ অ্ নর্ীবতর সি খায়ত
সম্পূণনরূয়প োিনর্-বর্রয়পয হওোর পয় রায়খ। গভর্নয়রর েমনসবূ র্টি 2040 সায়ির ময়যু োিনর্
বর্গনমর্ মযক্ত বিদ্যুৎ খাত অ্জনয়র্র এেটি িযু স্থাপর্ েয়র, ঘ টি ঘদ্য়যর অ্র্ু ঘ য়োয়র্া ঘেয়টর
ঘর্য়ে অ্য়র্ে ঘিবয দ্রুততর। সম্প্রবত গৃহীত ক্লাইয়মট বিডারবযপ অ্ুাে েবমউবর্টি প্রয়টেযর্ অ্ুাক্ট

(Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) গভর্নয়রর উচ্চাোঙ্ক্ষী বগ্রর্
বর্উ বডি পবরচ্ছন্ন জ্বািার্ী িযুসমূয়হর েয়েেটি সংয়যাযর্ েয়রয়ে: 2035 সায়ির ময়যু অ্ফয়যার
িােযর র্েটি বগগাওোট স্থাপর্ েরা; 2025 সায়ির ময়যু বিতরণয় াগু েে বগগাওোট ঘসৌর ঘসািার
এিং 2030 সায়ির ময়যু বতর্ বগগাওোয়টর বিদ্যুৎ সঞ্চে। এোিাও CLCPA এেটি পদ্ধবত বতবরর
জর্ু িয়িয়ে এিং শুযযমাত্র পবরচ্ছন্ন বিদ্যুয়তর স্থার্ান্তরসহ এেটি বগ্রর্ ইয়োয়র্াবেয়ে উৎসাবহত েরার
পাযাপাবয েমনসংস্থার্ সৃবির আহ্বার্ জাবর্য়েয়ে। এটি পবরচ্ছন্ন বিদ্যুৎ খায়ত বর্উ ইেয়েন র অ্ভূ তপূিন
উন্নের্সহ ঘেটজযয়ি 46টি িৃহৎ পবরসয়রর র্িাের্য় াগু প্রেয়ল্প 2.9 বিবিের্ মাবেন র্ ডিার
বিবর্য়োগ, বর্উ ইেয়েন র পবরচ্ছন্ন বিদ্যুৎ খায়ত 150,000 এর ঘিবয েমনসংস্থার্ সৃবি এিং িণ্টর্য় াগু
ঘসািার খায়ত 2012 সাি ঘ য়ে এ প নন্ত 1,700% প্রিৃবদ্ধ সৃবি েয়রয়ে। এোিাও CLCPA বর্উ
ইেেন ঘেয়টর এয়জবি ও েতৃন পযয়ে বগ্রর্হাউস গুাস বর্গনমর্য়ে 1990 এর ঘিয়ভিসমূহ ঘ য়ে 2050
সায়ির ময়যু 85% েবময়ে আর্য়ত এিং অ্িয়হবিত েবমউবর্টিসমূয়হর সযবিযায় ন 40 যতাংয পবরচ্ছন্ন
বিদ্যুৎ এিং বিদ্যুৎ সাশ্রেী বরয়সাসনসমূহ বিবর্য়োয়গর িয়যু োজ েরার পবরেল্পর্া প্রণেয়র্র িয়যু
ঘেেয়হাল্ডারয়দ্র সায় ঘ ৌ ভায়ি োজ েরার বর্য়দ্ন যর্া ঘদ্ে।
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