অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/21/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

জলিাযু পবরির্নর্ মমাকাম্বিলায যুক্তরাম্বে জাবর কৃর্ র্িাযর্ম্বযাগে েবক্তর জর্ে িৃহত্তম সবিবলর্
আম্বিদম্বর্র ম াষণা বদম্বযম্বের্ গভর্ন র কুওম্বমা

জাবর্র মর্র্ৃ স্থার্ীয অফম্বোর উইন্ড সবলবসম্বেের্ 2,500 মমগাওযাে পযন ন্ত র্িাযর্ম্বযাগে েবক্ত এিং
একটি সম্পূরক মাবি-মপােন অিকাঠাম্বমা বিবর্ম্বযাগ চাম্বে, যা গর্ িের মেম্বক বর্উ ইযম্বকন িন্দর
অিকাঠাম্বমার জর্ে সরকাবর ও মিসরকাবর ডলাম্বর 400 বমবলযর্ মাবকনর্ ডলাম্বররও মিবে; এিং
উন্নর্ উপাদাম্বর্র জর্ে একটি "িাই-বির্" চাবহদা সংম্বকর্ মপ্ররণ কম্বর
গভর্ন র এোডাও ভূ বম বভবত্তক 1,500 মমগাওযাে পবরেন্ন েবক্ত ক্ষমর্াসম্পন্ন র্িাযর্ম্বযাগে েবক্ত
প্রকম্বের জর্ে সমবির্ আম্বিদর্ ম াষণা কম্বরম্বের্ যা 20 িেম্বরর জর্ে বর্উ ইযম্বকনর অর্ন বমবলযর্
িাবডর বিদুেৎ সরিরাম্বহর জর্ে যম্বেষ্ট
এোডাও িৃহৎ আকাম্বরর র্িাযর্ম্বযাগে েবক্ত উন্নযম্বর্র জর্ে "বিল্ড-মরবড" সাইে বচবির্ করার
জর্ে স্থার্ীয সম্প্রদাম্বযর সাম্বে কাজ করার একটি প্রবিযা চালু কম্বরম্বের্ - ত্বরাবির্ র্িাযর্ম্বযাগে
েবক্ত িৃবি এিং কবমউবর্টি মিবর্বফে আইম্বর্র অর্ীম্বর্ পবরেন্ন েবক্ত সম্পদ উন্নযর্ এিং প্রম্বণাদর্া
কমন সূচী িাস্তিাযম্বর্র একটি গুরুত্বপূণন পরির্ী পদম্বক্ষপ
চলমার্ COVID-19 মহামারীর মম্বর্ে, 4,000 মমগাওযাে পবরেন্ন েবক্ত উন্নযর্ প্রকে প্রর্েক্ষ
বিবর্ম্বযাম্বগ প্রায 7 বিবলযর্ ডলার উৎসাবহর্ করম্বি এিং প্রায 4,500 ভাম্বলা মির্ম্বর্র স্বে ও
দী ন ম্বমযাদী কমন সংস্থার্ সৃবষ্ট করম্বি িম্বল আো করা হম্বে, যা বর্উ ইযকন মেম্বের অেন র্ীবর্র
পুর্রায ম ালা এিং মেম্বল সাজাম্বর্ার অংে বহম্বসম্বি অেন নর্বর্ক প্রিৃবিম্বক এবগম্বয বর্ম্বয মযম্বর্
সাহাযে করম্বি।

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ যুক্তরামে জারর করা বৃহত্তম সরিরিত পররচ্ছন্ন জ্বািার্ী আমবদমর্র
কথা ঘ াষণা কমরমের্। রতরর্ জিবাযু পররবতন র্ ঘমাকামবিায 4,000 ঘমগাওযাট পযনন্ত র্বাযর্মযাগয
ক্ষমতা ঘেমযমের্। রর্উ ইযমকন র রিতীয অ্ফম ার উইন্ড সরিরসমট র্ 2,500 ঘমগাওযাট পযনন্ত প্রকল্প
োয, যা ঘদম র ইরতহামস বৃহত্তম, গত বেমরর আমবদর্ োডাও, যার ফমি প্রায 1,700 ঘমগাওযাট
পুরস্কৃ ত হমযমে। এই আমবদমর্র মমযয রমযমে অ্ফম ার উইন্ড ঘজর্ামরটমরর জর্য একটি বহু-বন্দর
ঘকৌ ি এবং প্রমযাজর্ীযতা যার ফমি, বযবস্থাপর্া, রর্মনাণ, মূি উপাদার্ উৎপাদর্, অ্থবা অ্পামর র্
এবং রক্ষণামবক্ষণ কাযনক্রমমর সমন্বয সাযর্ করমত রর্উ ইযমকন র 11টি পূবন-রর্যনাররত বন্দমরর ঘয

ঘকার্ একটির সামথ অ্ং ীদাররত্ব করমত হমব। এই আমবদর্ রর্উ ইযকন ঘেটমক
9,000 ঘমগাওযাট অ্ফম ার উইন্ড িক্ষযমাত্রার অ্মযনমকর রদমক রর্ময যামব এবং
করমউরর্টি সুরক্ষ আইমর্র অ্যীমর্ গভর্নর কুওমমার ঘদম র ঘর্তৃ স্থার্ীয জিবাযু
পূরণ করমব। বন্দর রবরর্মযামগর জর্য তহরবি সরকারর এবং ঘবসরকারর উভয
রমরিযর্ মারকন র্ ডিার অ্ন্তভুন ক্ত হমব।

2035 সামির মমযয
জিবাযু ঘর্তৃ ত্ব এবং
ও পররমব িক্ষযমাত্রা
তহরবমি 400

"রর্উ ইযমকন র মুমিামুরি হওযা এির্ পযনন্ত সবমেময েযামিরজং বেরগুমিার একটিমত, আমরা আমামদর
জারতর ঘর্তৃ স্থার্ীয জিবাযু পররকল্পর্া বাস্তবাযর্ এবং আমামদর পররচ্ছন্ন জ্বািার্ী অ্থনর্ীরত প্রমযামগ
মমর্ামযাগ প্রদার্ কররে, শুযুমাত্র ঘেমট উমেিমযাগয অ্থননর্রতক সুরবযা এবং কমনসংস্থার্ আর্ার জর্য
র্য, বরং রর্গনমর্ কমামর্ার মাযযমম দ্রুত জিবাযু পররবতন মর্র মূিমক আক্রমণ করার
জর্য," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "র্বাযর্মযাগয রক্ত এবং র্তু র্ বন্দর অ্বকাঠামমার জর্য এই
ঘরকডন ভাঙ্গার আমবদমর্র মাযযমম রর্উ ইযকন ঘদম র সবমেময উচ্চারভিাষী সবুজ র্তু র্ েু রক্তর
মাযযমম ঘর্তৃ ত্ব প্রদার্ কমর যামচ্ছ, যা পররষ্কার, র্বাযর্মযাগয রক্তর উৎস িারা ভরবষযত গঠমর্
ইন্ধর্ ঘযাগায।"
অ্ফম ার উইন্ড সরিরসমট র্ োডাও, গভর্নর ঘেমটর উচ্চারভিাষী রির্ এর্ারজন েযান্ডামডনর অ্যীমর্
রর্উ ইযকন ঘেট এর্ারজন ররসােন অ্যান্ড ঘডমভিপমমন্ট অ্মথাররটি (New York State Energy
Research and Development Authority, NYSERDA) এবং রর্উ ইযকন পাওযার অ্মথাররটি
(New York Power Authority, NYPA) কতৃন ক ভূ রম রভরত্তক র্বাযর্মযাগয রক্ত প্রকমল্পর জর্য
ঘদম র বৃহত্তম সমরন্বত আমবদর্ ইসুয করার ঘ াষণা রদমযমের্। একসামথ, NYSERDA এবং NYPAএর সরিরিত আমবদর্ গুমিা 1,500 ঘমগাওযামটর ঘবর পররচ্ছন্ন, র্বাযর্মযাগয রক্তর বযবস্থা করমত
োয, যা প্রায 500,000 বারডমক রবদুযৎ সুরবযা ঘদওযার জর্য যমথষ্ট। বামজমট পা হওযা
যুগান্তকারী আইমর্র অ্যীমর্ প্রমযাজয ভূ রম রভরত্তক প্রকল্পগুমিা র্বাযর্মযাগয জ্বািারর্ সাইমট দ্রুত
গরতমত পররণত করমত দ্রুত রর্মনাণ শুরু হমব পা পার রর্রিত করা হমব ঘযর্ প্রকমল্পর উন্নরত
দারযত্ব ীিভামবএবং দ্রুত করা হয যামত ঘেট এর CLCPA আইর্ ঘমমর্ েিমত পামর।
েিমার্ COVID-19 মহামারীর মমযয, একটি প্ররতমযারগতামূিক বহু-বন্দর তহরবি সুমযামগর সমঙ্গ
সরিরিতভামব আমবদর্টি সরাসরর রবরর্মযাগ প্রায 7 রবরিযর্ মারকন র্ ডিার উৎসারহত করমব এবং
প্রায 4,500 ভামিা ঘবতমর্র স্বল্প এবং দী নমমযাদী কমনসংস্থার্ ততরর করমত সাহাযয করমব বমি
আ া করা হমচ্ছ, যা রর্উ ইযকন ঘেমটর অ্থনর্ীরতর পুর্রায ঘিািা এবং ঘেমি সাজামর্ার অ্ং
রহমসমব অ্থননর্রতক প্রবৃরিমক এরগময রর্ময ঘযমত সাহাযয করমব। এই আমবদর্গুমিা পররমব গত
র্যাযরবোর এিাকায রর্মযাগ এবং ঘেমটর র্তু র্ জিবাযু আইমর্র সামথ সামজসয ঘরমি অ্র্গ্রসর
সম্প্রদামযর সুরবযামক অ্গ্রারযকার ঘদয। এই আমবদর্ ভরবষযমত বড মামপর র্বাযর্মযাগয প্রকমল্পর
কাবনর্ ফু ট রপ্রন্ট কমামত উন্নত উপাদার্, ঘযমর্ কাবনর্-ঘর্মগটিভ রসমমন্ট, এবং অ্র্যার্য ঘকৌ ি
বযবহামরর জর্য বাজামরর প্ররত একটি পররষ্কার বাই-রির্ োরহদা সংমকত পাঠায। এই ঘ াষণা,
প্রণীত বামজমট গুরুত্বপূণন সাইট সংস্কামরর সামথ, 2030 সামির মমযয র্বাযর্মযাগয রক্ত ঘথমক
ঘেমটর 70 তাং রবদুযৎ সুররক্ষত করমত রর্উ ইযকন ঘেমটর রবরযমািা অ্জন মর্র িমক্ষয বযাপক
অ্গ্রগরত প্রদ নর্ কমর।

সব রমরিময, অ্ফম ার উইন্ড, বন্দর অ্বকাঠামমা, এবং ভূ রম রভরত্তক র্বাযর্মযাগয রক্তর রত্রমুিী
প্রকল্প প্রায 12 রমরিযর্ ঘমগাওযাট-আওযার রক্তর বযবস্থা করমত োয, যা বারষনক রভরত্তমত 1.5
রমরিযর্ বারডর রবদুযৎ সরবরামহর জর্য যমথষ্ট। কাবনর্ রর্িঃসরণ এডামর্ার মূিয রবমবের্া করার
সামথ রহসাব করমি, এই আমবদর্গুমিা প্রকমল্পর 20 ঘথমক 25 বেমরর জীবমর্ সরিরিত ভামব 3
রবরিযর্ মারকন র্ ডিার রর্ট সুরবযা প্রদার্ করমব বমি আ া করা হমচ্ছ।
প্রাক-COVID জাতীয কমী প্রবৃরি হার প্রায রিগুণ হামর অ্রতক্রম কমর পররচ্ছন্ন রক্ত র ল্প একটি
রক্ত ািী অ্থননর্রতক োিক রহমসমব প্রমারণত হমযমে, এবং স্থার্ীয অ্থনর্ীরতমক পুর্রায ঘিািার পর
মহামারীর প্রভাব ঘথমক রফমর আসমত সাহাযয করার জর্য সংরক্ষপ্ত এবং দী মন মযাদী অ্থননর্রতক
কমনকাণ্ড ততররমত একটি গুরুত্বপূণন ভূ রমকা পাির্ করমব। সরিরিত অ্ফম ার বাযু এবং বন্দর
আমবদর্ ঘেমটর প্রথম দুই অ্ফম ার বাযু প্রকল্প - এম্পাযার উইন্ড এবং সার্রাইজ উইন্ড - যা
মারকন র্ ইরতহামস একক বৃহত্তম র্বাযর্মযাগয রক্ত বযবস্থাপর্ার প্ররতরর্রযত্ব কমর, প্রায 1,700
ঘমগাওযাট ক্ষমতা সম্পন্ন এবং 1 রমরিযর্ বারডর জর্য যমথষ্ট রক্ত ততরর করমব। িক্ষণীয, এই
আমবদর্ একটি উদ্ভাবর্ী সরকারর/ঘবসরকারর অ্ং ীদাররমত্বর মাযযমম ঘেমটর ক্রমবযনমার্ অ্ফম ার
বাযু র ল্পমক সামরগ্রকভামব সমথনর্ করার জর্য রর্উ ইযকন বন্দমর রবরর্মযামগর সামথ অ্ফম ার বাযু
উৎপাদর্ সমন্বয কমর এমর্ প্রকমল্পর রর্িাম গ্রহণ করমব।
ঘেমটর রির্ এর্ারজন েযান্ডামডনর অ্যীমর্ ক্রমযর একটি রসররমজর অ্ং রহমসমব রামের সমরন্বত ভূ রম
রভরত্তক র্বাযর্মযাগয রক্ত আমবদর্ ইসুয করা আগামী দ মক ডজর্ িামর্ক র্তু র্ বড মামপর
র্বাযর্মযাগয প্রকমল্পর উন্নযর্ টমব বমি আ া করা হমচ্ছ। রর্উ ইযকন 2018 সাি ঘথমক 67টি
বৃহৎ মামপর র্বাযর্মযাগয রক্ত প্রকল্প পুরস্কৃ ত কমরমে - যা জারতর র্বাযর্মযাগয রক্তর প্ররত
সবমেময গুরুত্বপূণন ঘেমটর অ্ঙ্গীকার। গত বেমর ঘ ারষত অ্ফম ার উইমন্ডর সামথ রর্উ ইযমকন র
ঘরকডন ভাঙ্গা প্ররতশ্রুরতর সমঙ্গ সরিরিতভামব এই পূবন ঘ ারষত ভূ রমরভরত্তক র্বাযর্মযাগয প্রকল্প 2030
সামি ঘেমটর প্রতযার ত রবদুযমতর োরহদার 11 তাংম র উপর উৎপাদর্ করমত সক্ষম হমব।
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত মপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রর্ার্ বর্িন াহী কমন কর্না মডাবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্,
"যির্ গভর্নর কুওমমা এবং ঘেট রর্উ ইযমকন র অ্থনর্ীরতমক রর্রাপমদ পুর্রায ঘিািার জর্য কমঠার
পররশ্রম করমে, তির্ এই সব কাযনক্রম শুরু করার জর্য পররচ্ছন্ন রক্ত একটি সমবনাত্তম হারতযার।
আমামদর রিতীয অ্ফম ার বাযু আমবদর্ ঘেমটর বন্দর অ্বকাঠামমার এই ঐরতহারসক রবরর্মযামগর
সামথ রমরিত হময রর্রিত করমব ঘয রর্উ ইযকন আমামদর জারতর ঘর্তৃ স্থার্ীয অ্ফম ার বাযু
অ্র্ুসন্ধামর্ ঘর্তৃ স্থার্ীয রহসামব থাকমব। রর্উ ইযমকন র বন্দরগুমিা শুযু রর্উ ইযকন র্য, সমগ্র পূবন
উপকূি বরাবর অ্ফম ার বাযু প্রকমল্পর দী নমমযাদী উন্নযমর্ গুরুত্বপূণন ভূ রমকা পাির্ করমব পা াপার
COVID-19 ঘথমক পুর্রুিামরর সমময ঘেমট র্তু র্ োকরর এবং রবরর্মযাগ ততররমত সহাযতা
করমব। আজমকর মাইিফিক গত রতর্ বেমর পুরস্কৃ ত বৃহৎ আকামরর র্বাযর্মযাগয প্রকমল্পর জারতর
ঘর্তৃ স্থার্ীয পাইপিাইমর্র উপর গমড উমঠমে এবং আপমেট রর্উ ইযকন সম্প্রদামযর জর্য অ্মর্ক
প্রমযাজর্ীয অ্থননর্রতক উন্নযর্, পররমব গত র্যাযরবোর উমিগমক অ্গ্রারযকার ঘদমব এবং গভর্নর
কুওমমার জারতর ঘর্তৃ স্থার্ীয জিবাযু এবং পররচ্ছন্ন রক্ত অ্জন মর্র িমক্ষযর কাোকারে রর্ময যামব।"

NYPA এর মপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও বগল বস. কুইবর্ওর্স িম্বলর্, "রর্উ ইযকন ঘেমটর প্ররতটি ঘকাণায
আমরা বড আকামরর ঘসৌর ও বাযু প্রকমল্পর উন্নযর্ ত্বরারন্বত কমর একটি পররচ্ছন্ন রক্ত অ্থনর্ীরতমত
রূপান্তমরর ঘর্তৃ ত্ব রদমচ্ছ। এই রবরর্মযাগ আমামদর পররচ্ছন্ন রক্তমত রূপান্তমরর প্রথম সাররমত রামি
এবং রর্উ ইযমকন র মত সবসময, আমরা এই উমদযামগ ঘর্তৃ ত্ব রদরচ্ছ। 2040 সামির মমযয 100
তাং কাবনর্ মুক্ত রবদুযৎ অ্জনমর্র আমামদর জাতীয ঘর্তৃ স্থার্ীয িক্ষয অ্জন র্ করমত হমব এবং
জিবাযু পররবতন মর্র ধ্বংমসর রবরুমি দী নস্থাযী প্রভাব ঘফিমত হমি আমামদর এির্ই কাজ করমত
হমব। NYPA-এর আমবদমর্ ইউটিরিটি ঘস্কি র্বাযর্মযাগয প্রকমল্পর আহ্বার্ জার্ামর্া হমযমে যা বারষনক
2 রমরিযর্ ঘমগাওযাট বা তার ঘব ী উৎপাদর্ করমব। যির্ এই প্রযার্ ঘসৌর এবং বাযু প্রকল্প,
যার কমযকটির মমযয সঞ্চমযর রবকল্প আমে, অ্র্িাইমর্ আসমব তির্ আমরা রর্গনমর্ হ্রাস করব,
আমামদর প্রাকৃ রতক সম্পমদর প্রােু যন বযবহার করব, এবং আমামদর ঘেমটর সকি অ্ঞ্চমির অ্থননর্রতক
উন্নযমর্ অ্র্যমদর জর্য দৃষ্টান্ত স্থাপর্ করব।"
বর্উইযকন মেম্বের পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (New York State Department of Environmental
Conservation) কবমের্ার মিবসল মসম্বগাস িম্বলর্, "রর্উ ইযকন জিবাযু রর্ময ঘেমটর-ঘর্তৃ ত্বাযীর্
পদমক্ষমপর জর্য মার্দণ্ড রর্যনারণ করমে। ঘদ মক ঘর্তৃ ত্ব প্রদার্কারী ঘেমটর রগ্রর্হাউস গযামসর
রর্গনমর্ হ্রাস ও দারযত্ব ীিভামব র্বাযর্মযাগয জ্বািারর্র উৎস বাডামর্ার িমক্ষয ঘপৌৌঁোমর্ার জর্য রর্উ
ইযকন মক অ্ব যই আমামদর ঘেমটর বাযু রভরত্তক জ্বািারর্র সক্ষমতা বযবহার করমত হমব। আজমকর
ঘ াষণা এটা আবারও প্রমাণ কমর ঘয, জিবাযু এবং আমামদর েিমার্ পররচ্ছন্ন জ্বািারর্ উমদযামগ
গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃ মত্বর মাযযমম রর্উ ইযকন আমামদর করমউরর্টিসমূহ এবং আমামদর অ্প্ররতস্থাপর্ীয
প্রাকৃ রতক সম্পদ রক্ষা করার পা াপার জিবাযুর ঘক্ষমত্র কমনরত জারতর প্রমেষ্টায রর্তৃ ত্ব রদমচ্ছ।"
অফম্বোর উইন্ডএিং িন্দর অিকাঠাম্বমা
বন্দর অ্বকাঠামমামত স্থার্ীয ও ঘবসরকারর রবরর্মযামগর জর্য 200 রমরিযর্ মারকন র্ ডিামরর একটি
সুমযাগ সহ কমপমক্ষ 1,000 ঘমগাওযাট অ্ফম ার বাযু িুৌঁজমত, NYSERDA 400 ঘমগাওযাট এবং
2,500 ঘমগাওযাট পযনন্ত অ্ফম ার বাযু দর গ্রহণ করমব। রর্উ ইযকন বাসীমদর একটি উমেিমযাগয
পররমাণ পররষ্কার, র্বাযর্মযাগয রক্ত সরবরাহ োডাও, এই সরিরিত আমবদর্ বন্দর অ্বকাঠামমা
রবরর্মযামগর জর্য প্রস্তাব অ্র্ুমরায কমর, যা বযরক্তগত রবরর্মযাগ আমরা উৎসারহত করা, এবং রর্উ
ইযকন বাসীমদর জর্য অ্থননর্রতক সুরবযা এবং কমনসংস্থার্ সৃরষ্ট সমবনাচ্চ করার পা াপার ভরবষযমত এই
প্রযুরক্তর জর্য িরে কমামর্াএবং অ্ফম ার বাযু সরবরাহ সরবরাহ ঘেইমর্ রর্উ ইযকন মক হাব রহসামব প্ররতরিত
করার িক্ষয রামি। এই বযাপক আমবদমর্র উমেিমযাগয রবযামর্র মমযয রমযমে:
•

প্রেরিত মজুরী পররম ায, যা রর্উ ইযকন ঘেট রডপাটনমমন্ট অ্ফ ঘিবার িারা
রর্যনাররত একটি মার্, এবং ঘয ঘকার্ পুরস্কৃ ত সুরবযা রর্মনামণর সামথ সংরিষ্ট
শ্ররমকমদর জর্য প্রকল্প শ্রম েু রক্ত বযবহামরর জর্য ভাি আমিাের্া করা এবং রর্উ
ইযকন ঘেট সংিযাি ু এবং র্ারী মারিকার্াযীর্ বযবসারযক প্ররতিার্ এবং ঘসবামারিকার্াযীর্ বযবসারযক উমদযামগর জর্য সুমযাগমক অ্গ্রারযকার ঘদওযা অ্বযাহত
রািা।

•

•

•

•

পুরষ্কার প্রাপ্তমদর মূিযাযমর্র জর্য একটি অ্থননর্রতক সুরবযা পররকল্পর্া প্রদার্ করমত
বাযয করার মাযযমম রর্উ ইযকন ঘেমট সংরিষ্ট োকরর, প্রকল্প বযয এবং অ্বকাঠামমা
রবরর্মযাগ উৎসারহত করা, স্বাযীর্ রর্রীক্ষা এবং এই দারবগুরির বাস্তবাযর্ যাোইমযর
মাযযমম;
রামজযর জিবাযু ঘর্তৃ ত্ব এবং করমউরর্টি ঘপ্রামটক র্ অ্যামের সামথ সামজসয ঘরমি
অ্র্গ্রসর সম্প্রদামযর সামরগ্রক কমনসংস্থার্ সৃরষ্ট এবং সুরবযা প্রদামর্ অ্বদার্ রািার
জর্য রর্ম্ন আমযর আদমশুমারর এিাকা এবং এর্ভাযরর্মমন্টাি জারেস এিাকামক
অ্গ্রারযকার ঘদওযা;
র্ক া, ঘসারসনং এবং রর্মনাণ এবং উন্নত উপাদার্ বযবহামর প্রকমল্পর কাবনর্ ফু ট রপ্রন্ট
রবমবের্য উৎসারহত করার জর্য বাজামর একটি পররষ্কার বাই-রির্ োরহদা সংমকত
পাঠামর্া; এবং
রর্উ ইযমকন র অ্ফম ার উইন্ড ঘটকরর্কযাি ওযারকন ং গ্রুপ এর জার্ামর্া রর্উ ইযমকন র
অ্ফম ার উইন্ড মাোর প্ল্যামর্ বণীত প্র মর্ পররকল্পর্া অ্র্ুযাযী বারণরজযক এবং
রবমর্াদর্মূিক মাে যরা এবং পররমব গত ঘেকমহাল্ডারমদর মত সমুদ্র
বযবহারকারীমদর স্বামথনর সরক্রয ঘমাকামবিা করা।

অ্ফম ার বাযু র মল্পর ঘকন্দ্র রহমসমব রর্উ ইযমকন র অ্বস্থার্মক সমথনর্ করার জর্য, NYSERDA, NY
রগ্রর্ বযাংক, এম্পাযার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট এবং রর্উ ইযকন ঘেট রডপাটনমমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামটন মর্র
সহাযতায, সকমিই রামজযর বন্দর অ্বকাঠামমা উন্নযমর্ রবরর্মযাগ এবং উন্নযমর্র জর্য এই সরিরিত
আমবদর্মক সমথনর্ করমব। বযরক্তগত এবং সরকারর তহরবমির 400 রমরিযর্ মারকন র্ ডিামরর মমযয
রমযমে:
•
•
•

এম্পাযার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট গ্রান্ট ফারন্ডং এ 100 রমরিযর্ মারকন র্ ডিার,
কম সুমদর অ্থনাযমর্ 100 রমরিযর্ মারকন র্ ডিার,
1:1 পাবরিক/প্রাইমভট মযারেং ফারন্ডং এর জর্য ঘবসরকারর িামত 200 রমরিযর্
মারকন র্ ডিার।

RFP রর্উ ইযমকন র অ্থনর্ীরত পুর্রায োিু করমত সাহাযয করার জর্য দ্রুত োিু হওযা প্রকমল্পর জর্য
তহরবিমক অ্গ্রারযকার ঘদয এবং এটি র মল্প অ্রতররক্ত ঘবসরকারর রবরর্মযাগ োরিত করমব এবং
সরাসরর অ্ফম ার বাযু প্রকল্পমক সমথনর্ করমব। ঘেট অ্মোবর 2019 এ এই প্ররক্রযার প্রথম পযনায
োিু কমর, যির্ এটি ঘযাগযতার জর্য একটি অ্র্ুমরায জারর কমর যামত প্রাক-ঘযাগযতাসম্পন্ন 11 জর্
প্রস্তাবক একটি প্ররতমযারগতামূিক প্ররক্রযায অ্ং গ্রহমণর জর্য আমবদর্ কমর, যার ফমি প্রস্তাবগুমিা
প্রকমল্পর একটি অ্ভূ তপূবন সংিযার প্ররতরর্রযত্ব কমর, যা বাজামরর আগ্রহ এবং সুমযামগর একটি
রক্ত ািী সূেক।
11টি প্রাক-ঘযাগযতাসম্পন্ন সাইট িং আইিযান্ড ঘথমক কযারপটাি রররজযর্ পযনন্ত অ্বরস্থত। এই
সাইটগুরি, এির্ একটি অ্ফম ার বাযু প্রকল্প এবং দী নমমযাদী র মল্পর জর্য সরাসরর বযবহামরর জর্য

200 রমরিযর্ মারকন র্ ডিার পযনন্ত অ্ফম ার উইন্ড ঘডমভিপারমদর সামথ অ্ং ীদার হমত ঘযাগয,
এমদর রবরভন্ন সরবরাহ সাপ্ল্াই ঘেইর্ বযবহার ঘযমর্ ঘেরজং, ইর্েমি র্, উত্পাদর্ এবং অ্পামর র্
এবং রক্ষণামবক্ষণ সমথনর্ করার সামথনয আমে।
এম্পাযার মেে মডভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং
সভাপবর্ ও প্রর্ার্ বর্িন াহী কমন কর্না-মম্বর্ার্ীর্ এবরক গােনলার িম্বলর্, "সবুজ উমদযামগ রবরর্মযাগ
একটি স্মাটন ঘকৌ ি ঘযমহতু আমরা রর্উ ইযকন রামজযর অ্থনর্ীরতমক পুর্রুজ্জীরবত করা এবং আমগর
ঘেময ভামিা ভামব গমড ঘতািার উপর মমর্ামযাগ প্রদার্ কররে। অ্ফম ার বাযু প্রযুরক্ত রর্রিত কমর
ঘয আমামদর রক্ত সরবরাহ তবরেত্রযময করা, একটি পররষ্কার প্রাকৃ রতক পররমব উন্নীত করা এবং
দী নমমযাদী কমনসংস্থার্ সৃরষ্ট এবং অ্থননর্রতক উন্নযর্মক সমথনর্ কমর ভরবষযমতর জর্য এম্পাযার ঘেট
ভাি অ্বস্থামর্ আমে।"
বর্উইযকন মেে পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর মেম্বরস মডাবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার
ঘর্তৃ মত্ব রর্উ ইযকন অ্ভূ তপূবন রবরর্মযাগ োরিময যামচ্ছ যামত আমামদর গুরুত্বপূণন পররবহর্ অ্বকাঠামমা
ঘেমটর ঘদম র ঘর্তৃ স্থার্ীয র্বাযর্মযাগয পররচ্ছন্ন রক্ত এবং জিবাযু িক্ষযমাত্রামক সমথনর্ কমর।
অ্ফম ার বাযু রবদুযৎ উৎপাদমর্র সমথনমর্ বন্দর উন্নযমর্র জর্য এই ঘরকডন পযনামযর রবরর্মযাগ
ভামিা ঘবতমর্র সবুজ কমনসংস্থার্ সৃরষ্টমক ত্বরারন্বত করমব এবং রর্উ ইযমকন র অ্থননর্রতক প্ররতমযারগতা
বৃরি করমব।"
এই প্ররতমযারগতামূিক আমবদমর্র অ্যীমর্, রর্উ ইযকন ঘেট রর্রদন ষ্ট যরমর্র মূিযর্ অ্বকাঠামমা সম্পদ
ঘযমর্ রক্ত ািী সাব-সারমফস বা র্তু র্ উপকূিমরিা সুরক্ষা কাঠামমা, অ্ফম ার বাযু র মল্পর জর্য
বন্দর অ্বকাঠামমা উন্নযমর্র জর্য অ্র্ুকূরিত করার জর্য তহরবি সহাযতা প্রদার্ করমে। এই
আমবদর্ রামের প্ররতশ্রুরত বাস্তবাযমর্র জর্য বযরক্তগত তহরবমি 1:1 মযারেং োইমব।
তহরবি দুটি রবভামগ প্রস্তাব করা হমব:
1. অ্র্ুদার্ তহরবি: জটিি প্রকমল্পর মাইিফিক পূরমণর সামথ সামথ 100 রমরিযর্
মারকন র্ ডিার পযনন্ত অ্র্ুদার্ পররম ামযর রভরত্তমত ইসুয করা হমব।
2. ঋণ অ্থনাযর্: জটিি প্রকমল্পর মাইিফিক পূরণ রহসামব রসরর্যর-সুররক্ষত ঋণ অ্থনাযর্
100 রমরিযর্ মারকন র্ ডিার পযনন্ত ইসুয করা হমব।
এই সরিরিত অ্ফম ার বাযু এবং বন্দর আমবদমর্র জর্য দরপত্র আহ্বার্ করা হমব 20 অ্মোবর,
2020 তাররমি, এবং পুরস্কার এবং েু রক্ত যথাক্রমম 2020 সামির েতু থনভামগ কাযনকর করা হমব বমি
আ া করা হমচ্ছ।
NYSERDA িড মাম্বপর র্িাযর্ম্বযাগে আম্বিদর্
NYSERDA এর আমবদমর্ টিযার-1 ঘযাগয র্বাযর্মযাগয রক্ত প্রকমল্পর উন্নযমর্র আহ্বার্ জার্ামর্া
হমযমে যা বারষনক 1.6 রমরিযর্ ঘমগাওযাট বা তার ঘব ী উৎপাদর্ করমব। ঘযাগয প্রকমল্পর মমযয

রমযমে ঘয ঘকার্ প্রকল্প যা টিযার 1 র্বাযর্মযাগয প্রযুরক্ত রহমসমব প্রতযরযত করা যামব এবং 1
জার্ুযারর 2015 এর পর অ্পামর মর্ প্রমব কমরমে এবং 30 র্মভম্বর 2022 এর মমযয বারণরজযক
অ্পামর মর্ প্রমব করমব এবং যার 30 র্মভম্বর, 2025 পযনন্ত বৃরির সুমযাগ থাকমব। ভূ রম রভরত্তক
প্রকল্পগুমিা হমব গ্রাউন্ডমেরকং আইমর্র অ্যীমর্ রর্মনামণর মমযয দ্রুততম রর্মনাণ, যার িক্ষয হমচ্ছ এ
বেমরর বামজমট পা হওযা র্বাযর্মযাগয জ্বািার্ী সাইট ত্বরারন্বত করা। আ া করা হমচ্ছ 2021
সামির শুরুমত NYSERDA পুরস্কৃ ত ঘডমভিপারমদর অ্বরহত করমব।
প্রথমবামরর মত, NYSERDA প্রস্তাবকারীমদর উদ্ভাবর্ী সূেক REC েু রক্ত কাঠামমা বযবহার করার
অ্র্ুমরত ঘদমব যামত পররচ্ছন্ন জ্বািার্ী ঘডমভিপারমদর তামদর অ্থনাযর্ এবং কাযনকরী োরহদার সামথ
িাপ িাইময রর্মত আমরা র্মর্ীযতা প্রদার্ করা যায, একই সামথ যা রর্রিত করমব ঘয রর্উ
ইযকন বাসীরা প্রকল্প উন্নযমর্র কম িরে এবং আমরা অ্র্ুমার্মযাগয জ্বািার্ী রবি ঘথমক উপকৃ ত হমব।
অ্ফম ার বাযুর মত, আমবদর্টি র্ক া, ঘসারসনং এবং রর্মনামণ প্রকমল্পর কাবনর্ ফু ট রপ্রন্ট রবমবের্ায
উৎসারহত করার জর্য বাজামর একটি পররষ্কার বাই-রির্ োরহদা সংমকত পাঠায, জিবাযু ঘর্তৃ ত্ব
এবং করমউরর্টি ঘপ্রামটক র্ অ্যামের সামথ সামজসয ঘরমি অ্র্গ্রসর সম্প্রদামযর সামরগ্রক কমনসংস্থার্
সৃরষ্ট এবং সুরবযা প্রদামর্ অ্বদার্ রািার জর্য রর্ম্ন আমযর আদমশুমারর এিাকা এবং
এর্ভাযরর্মমন্টাি জারেস এিাকামক অ্গ্রারযকার ঘদয।
র্বাযর্মযাগয জ্বািার্ী প্রকমল্পর সফি উন্নযমর্র জর্য করমউরর্টি এর্মগজমমন্ট এবং অ্র্-দয-গ্রাউন্ড
সমথনর্ অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন, এবং আজ প্রকার ত আমবদমর্র মমযয রমযমে কাযনকর সম্প্রদামযর প্রসার
এবং পররকল্পর্ার জর্য গুরুত্বপূণন মার্ এবং প্রমযাজর্ীযতা।
এই আমবদমর্র মমযয উমেিমযাগয রবযার্গুরির মমযয রমযমে রকন্তু সীমাবি র্য:
•

•

•

•

ঘয ঘকার্ পুরস্কৃ ত সুরবযা রর্মনামণর সামথ সংরিষ্ট শ্ররমকমদর প্রমযাজয প্রেরিত মজুরী
প্রদার্ করমত হমব, এটা রর্রিত করমত হমব ঘয এই প্রকমল্পর ফমি রর্উ
ইযকন বাসীমদর জর্য গুণগত মার্, ভামিা ঘবতমর্র োকরর হমব;
রর্উ ইযমকন র মূিযবার্ কৃ রষ ও পররমব গত সম্পদ সংরক্ষণ এবং রক্ষা করা যামত
প্রস্তাবকরা সাইট-রর্রদন ষ্ট প্রভাব ঘমাকামবিা করার জর্য রক্ত ািী অ্র্ুমরত পররকল্পর্া
জমা রদমত পামর এবং প্রকল্প পররকল্পর্া এবং উন্নযর্ প্ররক্রযার অ্ং রহমসমব সকি
রােীয অ্গ্রারযকামরর রহসাব করা হয;
ঘডমভিপারমদর অ্থননর্রতক সুরবযা প্রস্তাব করমত উৎসারহত করার মাযযমম প্রকল্প
আমযাজক সম্প্রদামযর প্রায-ঘমযাদী অ্থননর্রতক পুর্রুিার কাযনক্রমমক উৎসারহত করা
যা অ্রবিমম্ব শুরু হমত পামর;
ঘয সব সম্প্রদায সফিভামব পুরস্কৃ ত প্রকমল্পর আমযাজর্ করমব তারা উন্নযর্ প্ররক্রযার
সামথ সম্পূণভ
ন ামব জরডত, এবং প্রস্তাবকারীরা র্ র্ এবং সরক্রযভামব সম্প্রদামযর
সম্পৃক্ততার প্ররত অ্ঙ্গীকার প্রদ নর্ কমর তা রর্রিত করা; এবং

•

এমর্ প্রস্তাবমক উৎসারহত করা যা উন্নত রক্ত সঞ্চয প্রযুরক্তর সামথ র্বাযর্মযাগয
রক্তর সমন্বয কমর যামত 2030 সামির মমযয গভর্নর কুমযামমার 3,000 ঘমগাওযাট
রক্ত সঞ্চমযর প্ররতশ্রুরত পূরমণ সাহাযয করা যায, যা 2025 সাি র্াগাদ 1,500
ঘমগাওযমট বৃরির িক্ষযমাত্রার ঘেময ঘবর ।

ঘসৌর রক্ত প্রকমল্পর জর্য কৃ রষ ও বাজার রবভামগর রর্মদন র কা এবং রামের র্তু র্ সাইটিং প্ররক্রযার
অ্ং রহমসমব সকি প্রমযাজয রর্যমকার্ুর্ ঘমমর্ েিার পা াপার , প্রযার্ কৃ রষ মাটির রকেু ঘশ্রণীমক
প্রভারবত কমর এমর্ প্রকল্প গুরি একটি রর্রদন ষ্ট প্র মর্ তহরবমি ঘপমমমন্টর জর্য দাযী হমত পামর,
যামত রর্রিত করা যায ঘয রর্উ ইযকন পররচ্ছন্ন রক্তত ত্বরারন্বত িক্ষযমাত্রা অ্জন মর্র পা াপার
ঘেমটর মূিযবার্ প্রাকৃ রতক সম্পদ এবং কাযনকর ভূ রম রক্ষা করমত পামর।
বর্উ ইযকন মেম্বের কৃবষ কবমের্ার বরচাডন িল িম্বলর্, "রর্উ ইযমকন র কৃ ষকরা মূি পররমব বাদীতারা আমামদর জরম এবং পারর্ রক্ষা এবং আমামদর রাজয এবং ঘদ জুমড এই প্রাকৃ রতক সম্পদ
রক্ষায রর্মবরদত। আরম আর্রন্দত ঘয আজ ঘ ারষত র্বাযর্মযাগয জ্বািার্ী আমবদমর্র মমযয কৃ রষ
প্র মমর্র অ্থন প্রদামর্র রবষযটি রবমবের্া করা হমব, যা রর্উ ইযকন ঘেটমক আমামদর পররচ্ছন্ন
জ্বািার্ী অ্থনর্ীরতমত ঘর্তৃ ত্ব রদমত সাহাযয করমব, একই সামথ প্রযার্ মাটি এবং কৃ রষজরম সংরক্ষণ
রর্রিত করমব যামত আমামদর কৃ ষকরা আমামদর করমউরর্টির জর্য পুরষ্টকর িাদয উৎপাদমর্র তামদর
গুরুত্বপূণন কাজ োরিময ঘযমত পামর।"
বর্উ ইযকন মেম্বের শ্রম দপ্তম্বরর কবমের্ার রিােনা বরযাডনর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার প্রগরত ীি
র্বাযর্মযাগয রক্ত র্ীরতমািা এবং উদ্ভাবমর্র প্ররতশ্রুরত রির্ এর্ারজন িাতমক োকরর ও অ্থননর্রতক
প্রবৃরির জর্য একটি ইরজর্ বারর্মযমে। সবুজ অ্বকাঠামমার মাযযমম ততরর োকররগুমিা তামদর সদসয
এবং সকি রর্উ ইযমকন র অ্রযবারসমদর জর্য বতন মার্ ঘবতর্ ততররমত এবং মার্সম্পন্ন ঘপ া ততরর
করমত শ্রম গুরুত্বপূণন ভূ রমকা পাির্ কমরমে।"
NYPA িড মাম্বপর র্িাযর্ম্বযাগে আম্বিদর্
NYPA-এর আমবদমর্ ইউটিরিটি ঘস্কি র্বাযর্মযাগয প্রকমল্পর উন্নযমর্র আহ্বার্ জার্ামর্া হমযমে যা
বারষনক 2 রমরিযর্ ঘমগাওযাট-আওযার বা তার ঘব ী উৎপাদর্ করমব। ঘযাগয প্রযুরক্তর মমযয
রমযমে ঘসৌর ফমটামভাল্টাইক এবং বাযু এবং রক্ত সঞ্চমযর সামথ সমন্বয করার একটি রবকল্প
অ্ন্তভুন ক্ত থাকমত পামর।
প্রকল্পগুমিামক রর্উ ইযকন ঘেমটর সামথ সংযুক্ত করমত হমব এবং একটি প্রজমের 20-25 ঘমগাওযাট
বা 100 ঘমগাওযাট বা তার ঘবর উৎপাদর্ ক্ষমতা থাকমত হমব। 2 রমরিযর্ ঘমগাওযাট-আওযার
িক্ষয এক বা একারযক প্রকল্প িারা পূরণ হমত পামর। প্রস্তারবত েু রক্তগুরি হমব একটি বারন্ডি পমণযর
জর্য যামত রক্ত, ক্ষমতা এবং REC অ্ন্তভুন ক্ত হমব। রর্বনারেত প্রকল্পগুমিা 2021 ঘথমক 2024 সামির
মমযয অ্র্িাইমর্ আসমব বমি আ া করা হমচ্ছ এবং 2020 সামির মমযয রবজযী রর্িামকারীমদর
ঘ াষণা করা হমব।

প্ররতটি কতৃন পক্ষ কতৃন পমক্ষর সংরিষ্ট RFP ঘত বরণনত রর্রদন ষ্ট মার্দণ্ড অ্র্ুযাযী রবযার্গুরি মূিযাযর্
করমব।
এই ঘ াষণায র্বাযর্মযাগয জ্বািার্ী ঘডমভিপারমদর জর্য আমবদমর্র একটি অ্র্ুমার্মযাগয গরত প্রদার্
করা হমযমে এবং রাজয জুমড পররচ্ছন্ন রক্ত প্রকমল্প অ্বযাহত উন্নযর্ এবং রবরর্মযাগমক সমথনর্
করমব। NYPA এবং NYSERDA তামদর রর্জ রর্জ আমবদমর্র জর্য রর্বনােমর্র সময এবং পুরস্কার
প্রদামর্র সমমযর সমন্বয সাযর্ করমব।
দুটি বড মামপর আমবদমর্র প্রস্তাবকারীরা প্রথমবামরর মমতা তামদর প্রকমল্পর অ্পামর র্ োিুর অ্ং
রহসামব র্তু র্ র্বাযর্মযাগয জ্বািার্ী দপ্তর ঘথমক পাররমট রর্মত সক্ষম হমব। র্তু র্ আইর্ অ্র্ুযাযী,
25 ঘমগাওযামটর ঘেময বড, র্বাযর্মযাগয রক্ত প্রকল্পমক র্তু র্ রর্মনাণ বা সম্প্রসারমণর জর্য সাইটিং
অ্রফমসর মাযযমম অ্র্ুমরত রর্মত হমব। 20 ঘথমক 25 ঘমগাওযামটর মমযয আকামরর র্তু র্ প্রকল্পও
অ্প্ট ইর্ করমত সক্ষম হমব। রামজযর সাইটিং ঘবামডনর মাযযমম বতন মার্ আটিনমকি 10 এর প্রাথরমক
পযনাময ইমতামমযয থাকা প্রকল্পগুরি আটিনমকি 10 এ থাকমত পামর অ্থবা র্তু র্ সাইটিং প্ররক্রযায অ্ং
রর্মত পামর।
বড মামপর র্বাযর্মযাগয আমবদর্ সম্পমকন আরও জার্মত, অ্র্ুগ্রহ কমর সাইটিং এর ওমযবসাইট বা
NYSERDA এর ওমযবসাইট রভরজট করুর্। NYPA-এর জমা ঘদওযার কথা 14 ঘসমপ্টম্বর এবং
NYSERDA এর 27 আগমের মমযয জমা ঘদওযার কথা।
বিল্ড-মরবড সাইে মম্বর্ার্যর্ RFI
NYSERDA আজ রর্উ ইযকন ঘেট জুমড স্থার্ীয সম্প্রদামযর সামথ বড মামপর র্বাযর্মযাগয জ্বািার্ী
প্রকল্প উন্নযমর্র সম্ভাবয সাইটগুমিা রবমবের্া করার জর্য একটি অ্র্ুমরায জারর কমরমে যা "রবল্ড
ঘররড" প্রকল্প যা ঘেমটর র্তু র্ সাইটিং আইর্ অ্র্ুযাযী রির্ এর্ারজন ররমসাসন ঘডমভিপমমন্ট অ্যান্ড
ইর্মসর্টিভস ঘপ্রাগ্রামমর বাস্তবাযর্ ত্বরারন্বত করমত একটি গুরুত্বপূণন পদমক্ষপ।
এই RFI এর অ্যীমর্, NYSERDA সরক্রযভামব রর্বনারেত কমনকতন া, স্থার্ীয সম্প্রদামযর সদসয,
বযরক্তগত ঘকাম্পারর্, এর্ভাযরর্মমন্টাি জারেস করমউরর্টি বা অ্র্যার্য আগ্রহী দমির কাে ঘথমক
সম্ভাবয রবল্ড-ঘররড সাইমটর রবমবের্ার জর্য মমর্ার্যর্ োইমে। NYSERDA সুপ্ত তবদুযরতক উৎপাদর্
সাইট, প্রাক্তর্ র ল্প সাইট, রবদযমার্ বা পররতযক্ত বারণরজযক সাইট, োউর্রফল্ড এবং িযান্ডরফি, 65
একর বা বড এবং সমতি বা আমস্ত আমস্ত োিু ভূ রম আমে এমর্ সাইটমক অ্গ্রারযকার রদমব।
প্রস্তারবত সাইটগুরি পররমব গত সাইমটর অ্বস্থা, তবদুযরতক রগ্রমডর সামথ সংমযাগ করার ক্ষমতা, এবং
সাইটটি একটি বৃহৎ মামপর র্বাযর্মযাগয রক্ত প্রকল্প আমযাজমর্র জর্য কাঠামমাগতভামব উপযুক্ত
রকর্া তার উপর রভরত্ত কমর মূিযাযর্ করা হমব। 21 জুিাই, 2020 ঘথমক 20 জুিাই, 2021 সাি
পযনন্ত NYSERDA কতৃন ক ঘরারিং রভরত্তমত মমর্ার্যর্ গ্রহণ করা হমব এবং এিামর্ জমা ঘদওযা যামব।
মমর্ার্যর্প্রাপ্ত সাইটগুমিা উন্নযর্ সম্ভাবর্ার জর্য NYSERDA িারা মূিযাযর্ এবং রবমিষণ করা
হমব। রর্বনারেত সাইমটর জর্য, NYSERDA অ্র্ুমরত এবং র্ক ার মাযযমম প্রকল্প অ্গ্রসর করমব,

পররম মষ এই সাইমট একটি র্বাযর্মযাগয রক্ত প্রকল্প রর্মনাণ এবং পররোির্ার জর্য বারণরজযক
ঘডমভিপারমদর কামে র্বাযর্মযাগয রক্ত ঋণ েু রক্তর সামথ এই ঝুৌঁ রক-অ্পসাররত রবল্ড-ঘররড সাইটগুরি
বামন্ডি আকামর মাযযমম রর্িাম করা হমব।
এই ঘপ্রাগ্রামমর অ্যীমর্, ঘযসব বারণরজযক ঘডমভিপারমদর রবল্ড-ঘররড সাইট বামন্ডি পুরস্কৃ ত করা
হমব, তামদর বৃহৎ আকামরর ভূ রম রভরত্তক আমবদমর্র সামথ সামজসযপূণন রবদযমার্ মজুরী রবযার্ ঘমমর্
েিমত হমব। উপরন্তু, NYSERDA করমউরর্টি এর্মগজমমন্ট এবং ঘবরর্রফট, ঘযমর্ কমী উন্নযর্
ঘপ্রাগ্রাম বা ইউটিরিটি রবি রডসকাউন্ট, পররমব গত র্যাযরবোর এবং অ্র্গ্রসর সম্প্রদামযর োরহদার
উপর মমর্ামযাগ প্রদার্ করমব।
রবল্ড-ঘররড ঘপ্রাগ্রাম এবং এই RFI রর্ময আমিাের্ার জর্য 4 আগে, 2020 রবকাি 3টা ঘথমক
রবকাি 4টা পযনন্ত একটি তথযমূিক ওমযরবর্ার আমযাজর্ করা হমব। আগ্রহী ঘেকমহাল্ডাররা এিামর্
ওমযরবর্ামরর জর্য সাইর্ আপ করমত পামরর্।
আজমকর ঘ াষণাটি েূ ডান্ত প্রণীত রােীয বামজমটর অ্ং রহমসমব পা হওযা র্বাযর্মযাগয জ্বািার্ী
প্রবৃরি এবং করমউরর্টি ঘবরর্রফট অ্যামের উপর রর্রমনত হমযমে, যা রাজয জুমড র্বাযর্মযাগয জ্বািার্ী
উন্নযমর্র গরত ত্বরারন্বত করমত এবং বাল্ক এবং স্থার্ীয ট্রান্সরম র্ এবং রডরিরবউ র্ অ্বকাঠামমা
রর্মনামণর পররকল্পর্া ত্বরারন্বত করমত সাহাযয করমব। এই আইমর্র আওতায বড আকামরর অ্ফম ার
র্বাযর্মযাগয জ্বািার্ী প্রকমল্পর পররমব গত দারযত্ব ীি ও বযয-কাযনকর সাইটিং উন্নযর্ করমত ঘদম
প্রথমবামরর মত একটি র্তু র্ অ্রফস র্বাযর্মযাগয রক্ত সাইটিং অ্রফস ততরর করা হমব এবংএর
পা াপার স্থার্ীয করমউরর্টির জর্য উমেিমযাগয সুরবযা ঘদওযা হমব। এোডাও এর মমযয রমযমে
গুরুত্বপূণন রবযার্ যা পাওযার রগ্রমড প্রমযাজর্ীয উন্নযর্মক অ্গ্রারযকার রদময আপমেট এবং
ডাউর্মেট রর্উ ইযকন বাসীমদর জর্য পররচ্ছন্ন রবদুযৎ সরবরামহর পথ প্র স্ত করমত সাহাযয করমব।
আজ োিু হওযা রতর্টি আমবদমর্র প্ররতটির জর্য, সকি প্রস্তাবকমক, রামজযর NY ফরওযাডন এর
অ্ং রহমসমব এবং রর্বনাহী আমদ অ্র্ুযাযী, COVID-19 গণস্বাস্থয জরুরর অ্বস্থার সময স্বাস্থয
অ্রযদপ্তর কতৃন ক প্রদত্ত রর্মনাণ কামজর জর্য অ্ন্তবনতীকািীর্ রর্মদন র কা অ্র্ুসরণ করমত হমব, এবং
একই সামথ ESD এর ততরর NY ফরওযাডন এবং বযবসা পুর্রায ঘিািার অ্ন্তভুন ক্ত প্রায রজজ্ঞারসত
প্রশ্ন অ্ংম ঘদওযা তথয ঘমমর্ েিমত হমব।
এর্ভাযরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনের্ কবমটির (Environmental Conservation Committee) সভাপবর্
বসম্বর্ের েড কাবমর্বি িম্বলর্, "অ্ফম ার বাযু একটি পররচ্ছন্ন রক্ত অ্থনর্ীরত বৃরি, জিবাযু
পররবতন র্ ঘমাকামবিা এবং COVID-19 এর রবধ্বংসী অ্থননর্রতক প্রভাব ঘথমক আমামদর রাজযমক
সররময ঘর্ওযার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। আজমকর এই ঘ াষণা জীবাশ্ম জ্বািারর্র উপর আমামদর
ঘেমটর রর্ভন র ীিতা কমামর্ার জর্য একটি উমত্তজর্াপূণন ও প্রমযাজর্ীয পদমক্ষপ এবং আমার জিবাযু
ঘর্তৃ ত্ব ও করমউরর্টি ঘপ্রামটক র্ অ্যামে (Climate Leadership and Community Protection Act,
CLCPA) রর্যনাররত সবুজ রক্ত িক্ষযগুমিা এরগময রর্ময ঘযমত সহাযতা করমব। যির্ আমরা
মহামারী িারা সৃষ্ট অ্থননর্রতক মন্দা ঘথমক ঘবররময আসরে, তির্ আরম গভর্নর কুওমমা এবং

ঘডাররর্ হযাররমসর কামে কৃ তজ্ঞ ঘয রর্উ ইযমকন র অ্থনর্ীরতর পুর্রুজ্জীবর্ র্বাযর্মযাগয
অ্গ্রগরত রদময শুরু হমব।"

রক্তর

মসম্বর্ের মকবভর্ পাকনার িম্বলর্, "এক বের আমগ, আইর্সভায আমার সহকমী এবং গভর্নর
কুওমমার ঘর্তৃ মত্ব, রর্উ ইযকন জারতর সবমেময আগ্রাসী র্বাযর্মযাগয রক্ত এবং জিবাযু আইর্ পাস
কমরমে -- জিবাযু ঘর্তৃ ত্ব এবং করমউরর্টি ঘপ্রামটক র্ আইর্। আজ, রর্উ ইযকন আমরকটি রব াি
পদমক্ষপ রর্মচ্ছ যামত আমরা পররষ্কার জ্বািার্ী উন্নযর্ শুরু করমত পারর যা শুযুমাত্র একটি পররষ্কার
পররমব ততরর করমত সাহাযয করমব র্া, এটি সারা রাজয জুমড অ্থননর্রতক প্রবৃরিমক উৎসারহত
করমব। যির্ আমরা COVID-19 মহামারীর ভযাবহ প্রভাব ঘথমক পুর্রুিামরর ঘেষ্টা কররে, তির্
পররচ্ছন্ন রক্তমক আমামদর রামের জর্য অ্গ্রারযকার এবং বাস্তবতায পররণত করা অ্বযাহত রািার
জর্য আরম গভর্নর কুওমমামক যর্যবাদ জার্াই।"
বির্ার্ সভার সদসে মাইম্বকল বকউবসক িম্বলম্বের্, "আজমকর ঘ াষণা রর্উ ইযমকন র জর্গমণর জর্য
অ্রবশ্বাসয ভামব উমত্তজর্াকর যারা বুঝমত পামর ঘয এিামর্ একটি অ্ফম ার বাযু র মল্পর সৃরষ্ট জ্বািার্ী
স্বাযীর্তা এবং রর্ভন রমযাগযতা সুররক্ষত করমত সাহাযয করমব। রবম ষ কমর বতন মার্ অ্থননর্রতক
আবহাওযায, এই আমবদর্ বারণরজযক এবং আবারসক রক্ত ঘভাক্তা, োকরর প্রাথী এবং
রবরর্মযাগকারীমদর জর্য রর্উ ইযমকন র আরথনক দৃরষ্টভরঙ্গর উপর আস্থা গমড তু িমত সাহাযয করমব।
আরম ক্রমবযনমার্ পররচ্ছন্ন জ্বািার্ী িামত রবশ্ব ঘর্তা রহমসমব রর্উ ইযমকন র অ্বস্থার্ রর্রিত করমত
সরকার এবং ঘবসরকারর িামত আমামদর অ্ং ীদারমদর সামথ কাজ োরিময ঘযমত উদগ্রীব।"
অোম্বসেবল সদসে বেভ এম্বেলব্রাইে িম্বলর্, "আরম গভর্নর কুওমমার প্র ংসা কররে রগ্রর্ হাউস গযাস
রর্গনমর্ কমামর্ার িমক্ষয এই রর্রদন ষ্ট পদমক্ষপ গ্রহমণর জর্য যামত রর্উ ইযকন বাসীরা জিবাযু
পররবতন মর্র ঘর্রতবােক প্রভাব ঘথমক রক্ষা ঘপমত পামর। এই অ্ন্ধকার এবং রবপযনস্ত সমময আমামদর
একটি ইরতবােক রদক এবং আ াবামদর প্রমযাজর্ এবং গভর্নর পররমব রক্ষার জর্য এই সব
উমদযামগর মাযযমম তা প্রস্তাব করমের্। রতরর্ গত বের জিবাযু ঘর্তৃ ত্ব এবং করমউরর্টি ঘপ্রামটক র্
আইর্ পা করার সময আমরা ঘয প্ররতশ্রুরত রদমযরেিাম তা পাির্ করমের্।"
বর্উ ইযকন মেম্বের জাবর্র-মর্র্ৃ স্থার্ীয জলিাযু পবরকের্া
গভর্নর কুওমমার জারতর-ঘর্তৃ স্থার্ীয জিবাযু পররকল্পর্াটি জারতর সবমেময আগ্রাসী জিবাযু এবং
পররচ্ছন্ন রক্তর উমদযাগ, যা সুরবর্যস্ত এবং সঠিকভামব পররচ্ছন্ন রক্তমত পররবতন মর্র আহ্বার্ জার্ায
যা কমনসংস্থার্ সৃরষ্ট কমর এবং একটি সবুজ অ্থনর্ীরতর িাির্-পাির্ অ্বযাহত রািমব, COVID
মহামারী ঘথমক আমরাগয িাভ করার সামথ রর্উ ইযকন রামজযর আরও ভাি পুর্গনঠর্ করার
পা াপার । জিবাযু ঘর্তৃ ত্ব এবং সম্প্রদামযর সুরক্ষা আইমর্র মাযযমম আইমর্ সংররক্ষত, রর্উ ইযকন
ইরতমমযয অ্থনর্ীরত জুমড কাবনর্ রর্রমপক্ষতার িমক্ষয ঘপৌৌঁোমত এবং 2040 সামির মমযয একটি ূর্যকাবনর্ রর্গনমর্ তবদুযরতক িাত অ্জনর্ করার পমথ, যা অ্র্য ঘয ঘকার্ রামজযর ঘেময দ্রুতগামী। এটি
পররচ্ছন্ন এর্ারজন িামত রর্উ ইযমকন র অ্ভূ তপূবন উন্নযর্সহ রাজয জুমড 67টি বৃহৎ পররসমরর
র্বাযর্মযাগয প্রকমল্প 3.9 রবরিযর্ মারকন র্ ডিামরর রবরর্মযামগর উপর গমড তু িমে, রর্উ ইযমকন র
পররচ্ছন্ন এর্ারজনৎ িামত সৃষ্ট 150,000 এর ঘবর কমনসংস্থার্, যা 2024 সামির মমযয অ্ফম ার বাযু

ঘথমক প্রায 1,800 ঘমগাওযাট উৎপাদমর্র প্ররতশ্রুরত এবং বণ্টর্মযাগয ঘসৌর িামত 2011 সাি ঘথমক
তকরা 1,800 তাং প্রবৃরির রভরত্তর উপর প্ররতরিত।
রর্উ ইযমকন র জিবাযু অ্যাক র্ কাউরন্সি (Climate Action Council) এই অ্গ্রগরতর বৃরি করমত
এবং 2050 সামির মমযয 1990 সামির তু ির্ায রগ্রর্হাউস গযামসর রর্গনমর্ 85 তাং কমামর্ার
জর্য একটি পররসর সংক্রান্ত পররকল্পর্া ততরর করমে, এটি রর্রিত কমর যামত কমপমক্ষ পররচ্ছন্ন
রক্ত রবরর্মযামগর 40 তাং সুরবযাবিী ক্ষরতগ্রস্থ সম্প্রদাযগুরিমক সুরবযা প্রদার্ কমর এবং 2025
সামির মমযয রক্ত িরে 185 TBtus কমামর্ার িক্ষযমাত্রার রদমক এরগময যামব।
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