
 

 

 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/21/2020 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

জলিায়ু সপ্তাম্বে, গভর্নর ওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন  প্রথম সম্পন্ন েওয়া কবমউবর্টি সসালার প্লাস এর্াবজন  
সটাম্বরজ প্রকম্বের র্াম স াষণা 

  
ওম্বয়টম্বেটার কাউবির প্রকেটি ওম্বয়টম্বেটার কাউবি ও বর্উ ইয়কন  বসটির প্রায় 150টি 

পবরিাম্বরর বিদ্েুৎ খরে কমাম্বি এিং সেসলা বিদ্েুবিক যার্িাের্ সুপারোবজন ং সটেম্বর্ বিদ্েুৎ 
সরিরাম্বে সাোযে করম্বি  

  
জলিায়ু সর্িৃত্ব ও কবমউবর্টি সুরক্ষা আইর্ অর্ুযায়ী 2025 সাম্বলর মম্বযে 6,000 সমগাওয়াে সসৌর 
বিদ্েুৎ এিং 2030 সাম্বলর মম্বযে 3,000 সমগাওয়াে বিদ্েুৎ সঞ্চয় সুবিযা প্রবিষ্ঠায় গভর্নর কুওম্বমার 

লক্ষেমাত্রা সমথনর্ কম্বর 
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন  শনি সঞ্চয় প্রকমের মাধ্যমম প্রথম কনমউনর্টি সসৌর 
নিদ্যুত যুি প্রকে সম্পন্ন করার কথা স াষণা কমরমের্। এই দ্ষৃ্টান্তমূলক প্রকেটি ওময়স্টমেস্টার 
কাউনি ও নর্উ ইয়কন  নসটির প্রায় 150টি পনরিামরর নিদ্যুৎ খরে কমামর্ার পাশাপানশ 12 সেসলা 
বিদ্যুনতক গানি সুপারোনজন িং সস্টশমর্ নিদ্যুৎ সরিরাহ করমি। আজমকর স াষণাটি জলিায়ু সর্তৃত্ব ও 
কনমউনর্টি সুরক্ষা আইর্ অ্র্ুযায়ী 2025 সামলর মমধ্য 6,000 সমগাওয়াে সসৌর নিদ্যুৎ এিিং 2030 
সামলর মমধ্য 3,000 সমগাওয়াে নিদ্যুৎ সঞ্চয় সুনিধ্া প্রনতষ্ঠায় গভর্নর কুওমমার লক্ষযমাত্রা সমথনর্ 
কমর।  
  
"নর্উ ইয়কন  র্িায়র্মযাগয জ্বালার্ী সম্পদ্ উন্নয়মর্ আমামদ্র অ্ঙ্গীকামর অ্নিেল রময়মে যা আমামদ্র 
পনরমিশিান্ধি জ্বালানর্ অ্থনর্ীনতর উন্নয়র্  োমি এিিং জলিায়ু পনরিতন মর্র নিরুমে লিাইময় 
আমামদ্র জানতর সর্তৃস্থার্ীয় পনরকের্ামক এনগময় নর্ময় যামি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ 
ইয়মকন  এই প্রথম এই প্রকেটি র্িায়র্মযাগয শনি এিিং শনি সঞ্চয়মক একনত্রত কমর যা একসামথ 
নর্ভন রমযাগয, সাশ্রয়ী এিিং সেকসই শনি সরিরাহ করমি যা সমগ্র সস্টমের কনমউনর্টিগুমলা জর্য 
একটি মমেল বতনর করমি।" 
  
সলফম্বেম্বর্ি গভর্নর কোবথ সোেুল, নযনর্ ওময়স্টার কাউনির ইয়কন োউর্ হাইেমস একটি নিতা 
কাোর অ্র্ষু্ঠামর্ আজমকর এই স াষণা নদ্ময়মের্, "শনি সঞ্চয় প্রকমের মাধ্যমম প্রথম সম্পন্ন হওয়া 



 

 

কনমউনর্টি সসালামরর এই স াষণাটি নর্উ ইয়মকন র আমরকটি প্রধ্ার্ র্িায়র্মযাগয শনির মাইলিলক 
নহমসমি নেনিত কমরমে। IPPsolar এিিং উরস্টযাে নিেল প্রপাটিন জ (Urstadt Biddle Properties) 
এই প্রকেমক িাস্তমি পনরণত করার স্বপ্ন এিিং অ্ঙ্গীকার নেল এিিং অ্র্যার্য িানণনজযক সম্পনির 
একটি উদ্াহরণ নহমসমি কাজ করমি যামত এই প্রকেগুনল আগামী িেরগুমলামত পনরমিশিান্ধি, 
সাশ্রয়ী শনি সরিরাহ করমত পামর। নর্উ ইয়মকন  জলিায়ু পনরিতন র্ সমাকামিলায় আমামদ্র অ্ঙ্গীকার 
ও প্রমেষ্টার সর্তৃত্ব নদ্মত এিিং ভনিষযৎ প্রজমের জর্য আমরা ভামলা, পনরমিশিান্ধি এিিং সিুজ 
সিনষ্ঠত পনরমিশ গমি তুলমত সপমর আমরা গনিনত।" 
  
নর্উ ইয়কন  সস্টে এর্ানজন  নরসােন  অ্যান্ড সেমভলপমমি অ্থনরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) তার NY-Sun এিিং নরমেইল এর্ানজন  
সস্টামরজমপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম কনমউনর্টি সসালার প্লাস-এর্ানজন  সস্টামরজ প্রকমে সহায়তায় প্রায় 
800,000 মানকন র্ েলার প্রদ্ার্ কমরমে যা গ্রাহকমদ্র 25 িেমরর জর্য তামদ্র মানসক নিদ্যুৎ নিমল 
প্রায় 10 শতািংশ সাশ্রয় করার পাশাপানশ সেসলার বিদ্যুনতক গানি োনজন িং সস্টশমর্ নিদ্যুৎ সরিরাহ 
করমি িমল আশা করা হমে। 
  
IPPsolar LLC দ্বারা ইর্স্টলকৃত এিিং উরস্টযাে নিেল প্রপাটিন জ ইর্কমপনামরমেমের মানলকার্ায় 
পনরোনলত, 557-নকমলাওয়ামের োমদ্ িসামর্া সসৌর প্রকেটি প্রায় 1,500 পযামর্ল নর্ময় গঠিত এিিং 
সসটি 490-নকমলাওয়ামের োর  ণ্টার সেসলা পাওয়ারপযাক নলনথয়াম-আয়র্ িযাোনর যুি।  
  
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত সপ্রবসম্বেি এিং প্রযার্ বর্িনােী কমনকিন া সোম্বরর্ এম. েোবরস িম্বলর্, 
"গভর্নর কুওমমার সর্তৃমত্ব, কনমউনর্টি সসালার সস্টে জমুি নর্উ ইয়কন িাসীমদ্র জর্য একটি 
ক্রমিধ্নমার্ জর্নপ্রয় নিকে হময় উঠমে সযমহতু এটি যামদ্র নর্জস্ব সসৌর ইর্স্টমলশর্ স্থাপর্জনর্ত 
সমসযা আমে তামদ্রমকও অ্িংশগ্রহমণর সুমযাগ প্রদ্ার্ কমর এিিং তারা কনমউনর্টি-নভনিক নিকমের 
মাধ্যমম পনরমিশিান্ধি সসৌর শনির সুনিধ্া সপমত পামর। এোিাও নিদ্যুত সঞ্চময়র মাধ্যমম সসালার 
প্রকে যুি এই প্রথম কনমউনর্টিটি একটি নসমস্টম প্রদ্ার্ কমর যা উৎপানদ্ত পনরমিশিান্ধি নিদ্যুত 
সযখামর্, যখর্ বিদ্যুনতক নগ্রমের সিমেময় সিনশ প্রময়াজর্ সসখামর্ তাৎক্ষনণক িযিহামরর সুমযাগ প্রদ্ার্ 
কমর।" 
  
IPPsolar-এর সে-প্রবিষ্ঠািা পল বজউর্ িম্বলর্, "IPPsolar এিিং সকমের মানলক উরস্টযাে নিেল 
প্রপাটিন জ, নর্উ ইয়মকন  কনমউনর্টি সসৌর এিিং শনি সঞ্চময়র জর্য ইয়কন োউর্ প্রকে সম্পন্ন করার 
স াষণা নদ্মত সরামানঞ্চত। আমরা ইয়কন োউর্ শহরমক তামদ্র দ্ঢৃ় সমথনমর্র জর্য এিিং NYSERDA-
সক ধ্র্যিাদ্ জার্ামত োই তামদ্র অ্নভজ্ঞ প্রযুনিগত সহায়তা প্রদ্ামর্র জর্য যা এই ধ্রমর্র প্রথম-
উদ্ভাির্মূলক প্রকমের অ্গ্রগনতর জর্য অ্পনরহাযন নেল। 2013 সামল আমরকটি UBP-মানলকার্াধ্ীর্ 
সকমে IPP সসালামরর প্রথম নর্উ ইয়কন  সসালার ইর্স্টমলশর্ সথমক শুরু কমর, আমরা নর্উ ইয়মকন  
অ্সিংখয ইর্স্টমলশর্ সম্পন্ন কমরনে এিিং সাম্প্রনতক এই প্রকেটি পনরেন্ন জ্বালার্ী উমদ্যামগর সক্ষমত্র 
আমামদ্র স্থায়ী অ্ঙ্গীকার প্রদ্শনমর্র জর্য কাজ কমরমে। এিিং এই প্রকমের সািমলযর পাশাপানশ 
গভর্নর কুওমমার উচ্চানভলাষী জলিায়ু লক্ষযমাত্রা পূরমণ সাহাযয করার জর্য আমরা প্রকমের সম্ভাির্া 
নর্ময় আমরা সরামানঞ্চত।" 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/NY-Sun
https://www.nyserda.ny.gov/All%20Programs/Programs/Energy%20Storage/Developers%20Contractors%20and%20Vendors/Retail%20Incentive%20Offer
https://www.nyserda.ny.gov/All%20Programs/Programs/Energy%20Storage/Developers%20Contractors%20and%20Vendors/Retail%20Incentive%20Offer


 

 

  
কনমউনর্টি সসালার পনরিারগুমলামক তামদ্র এলাকায় একটি সসৌর প্রকে সথমক উপকৃত হওয়ার 
সুমযাগ সদ্য় সযখামর্ প্রায়ই সকামর্া ধ্রমর্র অ্নগ্রম খরে িা অ্িংশগ্রহণ নি ধ্রা হয় র্া। সসালার 
পযামর্ল িসামর্ার মমতা আদ্শন পনরমিশ র্াও থাকমত পামর এমর্ িানির মানলক এিিং ভািামেমদ্র 
পনরিামরর জর্যও এই প্রকেগুনল কাজ করমে। কনমউনর্টি সসৌর প্রকে সথমক উৎপানদ্ত নিদ্যুৎ 
সরাসনর বিদ্যুনতক নগ্রমে সযাগ করার সময়ও গ্রাহকমদ্র নর্য়নমত নিদ্যুৎ সরিরাহকারীর মাধ্যমম 
তামদ্র কামে নিদ্যুৎ সরিরাহ করা হয়। িলস্বরূপ, নগ্রমে পনরমিশিান্ধি, র্িায়র্মযাগয নিদ্যুত 
সরিরাহ করা হয় এিিং গ্রাহকগণ তামদ্র বিদ্যুনতক নিমলর মাধ্যমম এই নিদ্যুমতর জর্য সক্রনেে 
পায়। 
  
NYSERDA-এর নরমেইল এর্ানজন  সস্টামরজ ইর্মসনিভ (Retail Energy Storage Incentive) 
সপ্রাগ্রাম একক, নগ্রে সিংযিু শনি সঞ্চয় িা র্তুর্ অ্থিা নিদ্যমার্ পনরমিশিান্ধি, অ্র্-সাইে 
সজর্ামরশর্, সযমর্- সসালামরর মমতা নসমস্টমমর জর্য িানণনজযক গ্রাহকমদ্র তহনিল প্রদ্ার্ কমর। 
িতন মামর্ 50টি কনমউনর্টি সসৌর প্রকে রময়মে যা NYSERDA-এর প্রকে পাইপলাইমর্ নিদ্যুত 
সঞ্চময়র সামথ যিু রময়মে যা আগামী দ্ইু সথমক নতর্ িেমরর মমধ্য ইর্স্টল করা হমি িমল আশা 
করা হমে। এর্ানজন  সস্টামরজ নসমস্টম সকামল সসৌর শনি সঞ্চয় কমর এিিং নিমকল ও সন্ধযায় যখর্ 
নিদ্যুমতর োনহদ্া ও নগ্রমের োপ সিমেময় সিনশ থামক তখর্ নগ্রমে নিদ্যুত যুি কমর। উপরন্তু, 
সযমকামর্া নগ্রে নিভ্রামের সক্ষমত্র, এই নসমস্টমগুনল একটি মাইমক্রা-নগ্রে নহমসমি কাজ করার জর্য 
ইউটিনলটি সরঞ্জাম সথমক পৃথক করমত পামর এিিং নগ্রে িািংশর্ পুর্ঃসিংস্কার র্া হওয়া পযনন্ত জরুনর 
নিদ্যুৎ সরিরাহ করমত পামর। NYSERDA-এর নিদ্যুত সঞ্চয় ইর্মসনিভ সপ্রাগ্রাম সম্পমকন  আরও 
তমথযর জর্য, NYSERDA-এর নিদ্যুত সঞ্চয় নিষয়ক ওময়িসাইে নভনজে করুর্। 
  
NY-Sun হমলা সসৌর নশেমক আর্ুপানতক হামর িািামর্ার এিিং সস্টেমক একটি সেকসই, স্বয়িংসমূ্পণন 
সসৌর নশমের কাোকানে নর্ময় যাওয়ার জর্য গভর্নর কুওমমার স্বাক্ষনরত উমদ্যাগ। 2011 সাল সথমক, 
নর্উ ইয়কন  সস্টমের সসালার প্রায় 1,800 শতািংশ িৃনে সপময়মে, িযনিগত নিনর্ময়ামগ প্রায় 4 
নিনলয়র্ মানকন র্ েলামরর নলভামরজ হময়মে এিিং সসালার খরে প্রায় 60 শতািংশ হ্রাস কমরমে। সম 
মামস নর্উ ইয়কন  পািনলক সানভন স কনমশর্ (New York Public Service Commission) NY-Sun 
সপ্রাগ্রামমর 573 নমনলয়র্ মানকন র্ েলার সম্প্রসারমণর অ্র্ুমমাদ্র্ সদ্য়, যার মমধ্য রময়মে নর্ম্ন ও 
মাঝানর আময়র নর্উ ইয়কন িাসী, সাশ্রয়ী মূমলযর আিাসর্, পনরমিশ গত র্যায়নিোর এিিং নপনেময় 
থাকা কনমউনর্টিগুমলার উপর মমর্ামযাগ প্রদ্ার্ কমর সমাে 200 নমনলয়র্ মানকন র্ েলামরর 
সহায়তামূলক কাযনক্রম ও প্রকমে নিনর্ময়াগ। সসৌর শনি সম্পমকন  আরও জার্মত আগ্রহী িযিসা 
প্রনতষ্ঠার্গুমলা নর্উ NY-Sun ওময়িসাইে নভনজে করমত পামরর্। 
  
কাউবির বর্িনােী জজন  লোটিমার িম্বলর্, "ওময়স্টমেস্টার কাউনি - এিিং নিমের - জ্বালার্ী 
ভনিষযৎ উদ্ভাির্ী এিিং পনরমিশিান্ধি র্িায়র্মযাগয উৎমসর িযিহামরর উপর নর্ভন র কমর। গভর্নর 
কুওমমার সর্তৃমত্ব এই কমনসনূেটি এই র্তুর্ উৎসগুমলামক র্তুর্ জলিায়ু িাস্তিতার নদ্মক এনগময় নর্ময় 
সযমত সাহাযয কমর সযখামর্ অ্িশযই পরিতী প্রজমের জর্য আমামদ্রমক একটি িাসমযাগয পৃনথিী 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Energy-Storage/Developers-Contractors-and-Vendors/Retail-Incentive-Offer/Incentive-Dashboard
http://documents.dps.ny.gov/public/Common/ViewDoc.aspx?DocRefId=%7bA67E946F-40B0-49C4-93CD-7BC454987CDF%7d
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/NY-Sun


 

 

সরমখ সযমত হমি। কনমউনর্টি সসালার কমনসনূে ওময়স্টমেস্টামরর িানসন্দামদ্র জর্য ভনিষযমত আমরা 
সেকসই, সস্তা এিিং কাযনকর নিকে প্রদ্ার্ করমি।" 
  
বর্উ ইয়কন  সসালার এর্াবজন  ইন্ডাবিজ অোম্বসাবসম্বয়ের্ (New York Solar Energy Industries 
Association, NYSEIA)-এর বর্িনােী পবরোলক েোম সমেিা িম্বলর্, "নর্উ ইয়মকন র িানসন্দামদ্র 
জর্য র্যাযয, সাশ্রয়ী মূমলয নিদ্যুৎ সরিরাহকারী একটি সক্ষমতা সম্পন্ন র্িায়র্মযাগয উৎপাদ্র্মূলক 
নরমসাসন নহমসমি, কনমউনর্টি সসালামরর মাধ্যমম শনি সঞ্চময়র সমন্বয় নর্উ ইয়মকন র পনরমিশিান্ধি 
শনি রূপান্তমরর সক্ষমত্র একটি গুরুত্বপূণন মাইলিলক। একইভামি লক্ষয করা সমার্ গুরুত্বপূণন সয এই 
প্রকেটি সযমকামর্া এককালীর্ প্রকে সথমক অ্মর্ক আলাদ্া। নিদ্যুত সঞ্চয় সুনিধ্াযুি আমরা অ্মর্ক 
অ্মর্ক কনমউনর্টি সসালার প্রকে আগামী মাস এিিং িেরগুমলামত সযাগ করা হমি যা গভর্নর 
কুওমমা এিিং NYSERDA-এর সর্তৃমত্ব নর্উ ইয়মকন র (Climate Leadership and Community 
Protection Act, CLCPA)-িাধ্যতামলূক নেকািনর্াইমজশর্ লক্ষযমাত্রার সামথ সামঞ্জসয সরমখ 
নিতরণকৃত সসৌর ও সঞ্চময়র সিল মাত্রা প্রদ্শনর্ করমি এিিং িলািলস্বরুপ হাজার হাজার 
কমনসিংস্থামর্র সৃনষ্ট করমি।" 
  
বর্উ ইয়কন  সটম্বের জািীয়-সর্িৃস্থার্ীয় জলিায়ু পবরকের্া 
গভর্নর কুওমমার জাতীয়-সর্তৃস্থার্ীয় জলিায়ু পনরকের্াটি জানতর সিমেময় আগ্রাসী জলিায়ু এিিং 
পনরেন্ন শনির উমদ্যাগ, যা COVID-19 মহামানর সথমক আমরাগয লাভ করার পাশাপানশ সুনির্যস্ত 
এিিং সঠিকভামি পনরেন্ন শনিমত পনরিতন মর্র আহ্বার্ জার্ায় যা কমনসিংস্থার্ সৃনষ্ট কমর এিিং একটি 
সিুজ অ্থনর্ীনত পনরোলর্া অ্িযাহত রাখমি। জলিায়ু সর্তৃত্ব ও কনমউনর্টি সরুক্ষা আইর্ অ্র্ুযায়ী, 
নর্উ ইয়কন  2040 সামলর মমধ্য িাধ্যতামূলকভামি নিদ্যুৎ খামতর ক্ষনতকারক গযামসর নর্গনমর্ শূর্য 
মাত্রায় র্ানমময় আর্ার লক্ষয অ্জন মর্র পমথ রময়মে, যার মমধ্য 2030 সামলর মমধ্য 70% 
র্িায়র্মযাগয শনি উৎপাদ্র্ এিিং অ্থনর্ীনত সিনষ্ঠত কািনর্ নর্রমপক্ষতায় সপৌৌঁোমর্ার নিষয়টি অ্ন্তভুন ি 
রময়মে। এটি পনরেন্ন এর্ানজন  খামত নর্উ ইয়মকন র অ্ভূতপূিন উন্নয়র্সহ সস্টে জমুি 67টি িৃহৎ 
পনরসমরর র্িায়র্মযাগয প্রকমে 3.9 নিনলয়র্ মানকন র্ েলামরর নিনর্ময়ামগর উপর গমি তুলমে, নর্উ 
ইয়মকন র পনরেন্ন এর্ানজন  খামত সৃষ্ট 150,000 এর সিনশ কমনসিংস্থার্, যা 2035 সামলর মমধ্য 
অ্িমশার িায়ু সথমক প্রায় 9,000 সমগাওয়াে উৎপাদ্মর্র প্রনতশ্রুনত এিিং িণ্টর্মযাগয সসৌর খামত 
2011 সাল সথমক শতকরা 1,800 শতািংশ প্রিৃনের নভনির উপর প্রনতনষ্ঠত। গভর্নর কুওমমার 
সর্তৃমত্ব, নর্উ ইয়কন  এই অ্গ্রগনত গমি তুলমি এিিং 2050 সামলর মমধ্য 1990 সামলর তুলর্ায় 
নগ্রর্হাউস গযামসর নর্গনমর্ 85 শতািংশ হ্রাস করমি এিিং নর্নিত করমি সয পনরমিশিান্ধি শনি 
নিনর্ময়ামগর 40 শতািংমশর লক্ষয নর্ময় কমপমক্ষ 35 শতািংশ সুনিধ্ািনঞ্চত কনমউনর্টিমক সুনিধ্া প্রদ্ার্ 
করমি এিিং 2025 সামলর মমধ্য শনি খরে 185 TBtus কমামর্ার লক্ষযমাত্রার নদ্মক এনগময় যামি। 
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