
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
জলিায়ু সপ্তাহ চলাকাম্বল গভর্নর কুওম্বমা আয়ারলোন্ড ও ডের্মাম্বকন র সাম্বে বিদ্েুম্বের বিে উন্নে 
করার এিং আম্বরা র্িায়র্ম্ব াগে েবির উৎস সবিয় করার জর্ে অংেীদ্াবরত্ব ড াষণা কম্বরম্বের্  

  
আইবরে ইউটিবলটি সম্বে চুবি বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অেবরটি (New York Power Authority, NYPA) 

বিে গম্বিষণা লোম্বি প্র ুবির পরীক্ষা-বর্রীক্ষাম্বক সক্ষম করম্বি  
  

ডের্মাম্বকন র সাম্বে সমম্ব াো স্মারক চলমার্ অফম্বোর উইন্ড সহম্ব াবগোর উন্নয়র্ করম্বি  
  

অফম্বোর উইম্বন্ডর উন্নয়র্ এিং েবি িেিস্থাম্বক আম্বরা বর্ভন রম্ব াগে এিং দ্ক্ষ কম্বর ডোলার লম্বক্ষে 
ডেম্বের গৃহীে ডদ্ম্বের-ডর্েৃস্থার্ীয় িীর্ বর্উ বেল (Green New Deal) লক্ষেম্বক সমেনর্ কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে িইুটি দভন্ন সমম াতা স্মারক স্বাক্ষর করার 
মাধ্যমম দর্উ ইেকন  ঘেট আোরল্যান্ড এবং ঘের্মামকন র সামে অ্ংশীিাদরত্ব গ্রহণ করমে, ো উন্নত 
ববিযুদতক অ্বকাঠামমা এবং আমরা র্বাের্মোগয শদির উৎমসর উন্নের্সহ অ্ফমশার উইমন্ডর উন্নের্ 
সাধ্র্ করমব। জল্বােু সপ্তাহ চল্াকাল্ীর্ এই চুদিগুদল্ ঘ াষণা করা হে এবং জল্বােু পদরবতন র্ 
এবং এটি গভর্নমরর দগ্রর্ দর্উ দেল্ এমজন্ডা এবং জল্বােু পদরবতন র্ ঘমাকামবল্াে দর্উ ইেমকন র 
গৃহীত ঘিমশর শীষনস্থার্ীে পদরকল্পর্া, উভেমকই সামমর্ এদগমে দর্মে োমব। এই গ্রীমে, গভর্নর কুওমমা 
জল্বােু ঘর্তৃত্ব এবং কদমউদর্টি ঘরামটকশর্ আইর্ (Climate Leadership and Community 
Protection Act, CLCPA)-এ স্বাক্ষর কমরর্, ো 2040 সামল্র মমধ্য দর্উ ইেমকন র দবিযুৎ 100 
শতাংশ পদরচ্ছন্ন এবং কাবনর্-মুি করার আমিশ জাদর কমরমে।  
  
"দর্উ ইেকন  উদ্ভাবমর্র জর্য রদতশ্রুদতবদ্ধ এবং এই অ্ংশীিাদরত্ব ঘেমক আমামির িইু রধ্ার্ 
আন্তজন াদতক অ্ংশীিার বযাপকভামব উপকৃত হমব। ঘেৌেভামব আমামির অ্ংশীিাদর ল্ক্ষয অ্র্ুসরণ 
আমামির পরবতী রজমের ইমল্কদিক দগ্রেসমূমহ র্তুর্ পদরচ্ছন্ন শদি সম্পি আর্মত সাহােয করমব", 
গভর্নর কুওম্বমা বমল্র্। "এই সহমোদগতা দর্উ ইেকন  ঘেটমক রেুদিগত অ্গ্রগদত এবং অ্েননর্দতক 
দবকামশর অ্গ্রভামগ অ্বস্থার্ করমত সক্ষম করমব, কারণ আমরা এমর্ একটি ভদবষযত শদি গঠর্ 
কমরদে ো খরচ কদমমে এবং আমামির কাবনর্ ফুটদরন্ট হ্রাস কমরদর্উ ইেমকন র সকল্ অ্দধ্বাসীমক 
উপকৃত করমব।"  
  
"আোরল্যান্ড ও ঘের্মামকন র সামে এই েুগান্তকারী অ্ংশীিাদরত্ব আমামির আগ্রাসী পদরচ্ছন্ন শদির 
ল্ক্ষযমক এদগমে দর্মত সাহােয করমে", ডলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে ডহাচুল িম্বলর্। "একসামে কাজ 



 

 

কমর আমরা আমামির পাওোর দগ্রে শদিশাল্ী করব এবং অ্ফমশার উইন্ড-সহ র্বাের্মোগয জ্বাল্াদর্ 
উৎমসর বযবহার বৃদদ্ধ করমবা। দগ্রর্হাউস গযাস দর্গনমর্ কমামত আমামির সাদবনক রোস, পদরচ্ছন্ন 
শদি রকমল্প দবদর্মোগ, জল্বাে ুপদরবতন মর্র ঘমাকাদবল্ার ল্মক্ষযর পদরপূরক দহমসমব কাজ করমব।"  
  
আোরল্যামন্ডর ইমল্কদিক ইউটিদল্টি এবং দগ্রে অ্পামরটর সামে রেম চুদি, দর্উ ইেকন  পাওোর 
অ্েদরটি (NYPA) এ ঘেমটর রেম সহমোদগতামলূ্ক ইমল্কদিক ইউটিদল্টি গমবষণা সুদবধ্ার মমধ্য 
শদি দসমেমমর জর্য র্তুর্ সমাধ্ার্সমূহ বতদর এবং পরীক্ষা কমর। NYPA, দবিযুৎ সরবরাহ ঘবােন  
(Electricity Supply Board, ESB), একটি রাষ্ট্রীে মাদল্কার্াধ্ীর্ আইদরশ ইউটিদল্টি; এইরদগ্রে 
গ্রুপ (EirGrid Group), একটি রাষ্ট্রােত্ত আইদরশ ইমল্কদিক পাওোর িান্সদমশর্ অ্পামরটর; এবং 
ববিযুদতক শদি গমবষণা ইর্দেটিউট (Electric Power Research Institute , EPRI), দবিযুৎ দশল্প 
ঘকন্দ্রীক একটি মাদকন র্-দভদত্তক অ্ল্াভজর্ক রদতষ্ঠার্ এর মধ্যকার সহমোদগতার ল্ক্ষয হমল্া শদি 
পদরকাঠামমার উন্নদত ত্বরাদিত করা, আরও দর্ভন রমোগয এবং িক্ষ ইমল্কদিক দগ্রে বতদর করা এবং 
স্থার্ীে ও আঞ্চদল্ক দগ্রেসমূমহ দেদিদবউমটে ঘজর্ামরশর্ ও উপকরণসমূহ একীভূত করা।  
  
দিতীে চুদিটি দর্উ ইেকন  ঘেট এর্াদজন  দরসাচন  অ্যান্ড ঘেমভল্পমমন্ট অ্েদরটি (New York State 
Energy Research and Development Authority, NYSERDA) এবং ঘের্মামকন র দবিযুৎ, 
ইউটিদল্টি এবং জল্বাে ুমন্ত্রণাল্মের সামে উন্নের্ এবং অ্ফমশার বােশুদি ক্রমের মমধ্য একটি 
চল্মার্ অ্ংশীিাদরত্বমক সম্প্রসাদরত কমর। অ্ফমশার বােুশদির দবকামশর জর্য উদ্ভাবর্ী 
সমাধ্ার্সমূমহর উন্নেমর্র পাশাপাদশ িক্ষতা এবং জ্ঞার্ দবদর্মে করা োকমব, ঘেমর্ অ্বকাঠামমা, 
সাপ্লাই ঘচইর্, জর্বল্ উন্নের্ এবং আমের সমাধ্ার্সমূহ। এই সহমোদগতামূল্ক অ্ংশীিাদরত্ব দর্উ 
ইেকন  ঘেট অ্ফমশার উইন্ড মাোর প্লযামর্র দভদত্তর উপর গমে উঠমব, ো 2018 সামল্ গভর্নর 
কুওমমা কতৃন ক রকাশ করা হে এবং ঘেটমক 2035 সামল্র মমধ্য 9,000 ঘমগাওোট অ্ফমশার 
উইমন্ড উন্নীত করার ল্মক্ষযর দিমক এদগমে দর্মে োে।  
  
ঘের্মাকন  হমচ্ছ ইউমরামপর অ্র্যতম রধ্ার্ অ্ফমশার বােুশদি উৎপািক ো 15টি কমনক্ষম বাে ু
খামামর ঘমাট 1,700 ঘমগাওোট উৎপািমর্র মাধ্যমম অ্ফমশার বাতামসর তৃতীে বৃহত্তম বাজার। 
দবমের শীষনস্থার্ীে অ্ফমশার বােুদশল্প এবং জর্বল্ সক্ষমতার মাধ্যমম ঘের্মাকন  অ্ফমশার উইন্ড 
সাপ্লাই ঘচইর্, বােুচাদল্ত টারবাইর্ উৎপািক, উন্নের্ এবং অ্ফমশার বােুখামার ও রক্ষণামবক্ষণসহ 
সব দিক ঘেমক িক্ষতার উন্নের্ কমরমে।  
  
দর্উ ইেকন -আইদরশ চুদির অ্ধ্ীমর্ উন্নত র্তুর্ ইমল্কদিক ইউটিদল্টি এবং দগ্রে রেুদিগুদল্ 
অ্যােভান্সে দগ্রে ইমর্ামভশর্ ল্যাবমরটদর ফর এর্াদজন  (Advanced Grid Innovation Laboratory 
for Energy, AGILe), ো ঘহাোইট ঘপ্লইর্স, N.Y. এ অ্বদস্থত NYPA এর সির িপ্তমর র্কশা 
এবং পরীক্ষা করা হমব। AGILe দবদভন্ন িান্সদমশর্ এবং দবতরণ দগ্রে দসমুমল্শর্ এবং হােন ওেযার-
বা সফটওেযার ইর্-ল্ুপ গমবষণা করমত পামর, োর ল্ক্ষয হমল্া দর্ভন রমোগযতার উন্নের্ করা এবং 
শদির উপািামর্র মমধ্য ঘসৌর এবং বাতাস-শদির মত সদবরাম উপকরণসমূহ অ্ন্তভূন ি করা।  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=2ff7e859-73cf4f3b-2ff5116c-000babd9f75c-91e7ada8bbe01175&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.eirgridgroup.com%2Fabout%2Feirgrid-group%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=2ff7e859-73cf4f3b-2ff5116c-000babd9f75c-91e7ada8bbe01175&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.eirgridgroup.com%2Fabout%2Feirgrid-group%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=efcfc29e-b3f765fc-efcd3bab-000babd9f75c-fb71f2551570ba47&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.epri.com%2F%23%2F%3Flang%3Den-US


 

 

এদজআইএল্ই (AGILe) এ দর্খুুঁতভামব সংমশাদধ্ত র্তুর্ গমবষণা সক্ষমতাসমহূ আোরল্যান্ড, এইরদগ্রে 
এবং ESB এর ঘজযষ্ঠ ঘর্তা ও র্ীদত দর্ধ্নারকগমণর দবমশষ আগ্রমহর দবষে হমব ঘকর্র্া ঘিশটি দর্উ 
ইেকন  ঘেমটর মমতা একই পদরচ্ছন্ন শদির পমে রমেমে। ইউমরাপীে ইউদর্ের্ বাধ্যতামূল্ক কমরমে 
ঘে 2020 সামল্র মমধ্য আোরল্যামন্ডর ঘমাট শদি বযমের 16 শতাংশই র্বাের্মোগয জ্বাল্াদর্ উৎস 
ঘেমক আসমত হমব।  
  
NYPA এর ডপ্রবসম্বেন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী বগল বস. কুইবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "রাষ্ট্রপুমের বৃহত্তম ঘেট 
ইউটিদল্টি দহমসমব NYPA আমামির আইদরশ সহমোগীমির মত সমজাতীে ল্ক্ষযমক ভাগাভাদগ কমর। 
আমরা উভমেই এটি স্বীকার কদর ঘে একটি রাণবন্ত দগ্রমের সামে একটি দর্ম্ন-কাবনর্ শদি সম্পন্ন 
ভদবষযত শুধ্ুমাত্র আমামির পদরমবশ এবং আমামির দবমের জর্য ভাল্ র্ে, এটি আমামির গ্রাহকমির 
পেন্দগুদল্ পূরমণর এবং র্তুর্ অ্েননর্দতক দবকামশরও ঘসরা উপাে।"  
  
NYSERDA-এর ডপ্রবসম্বেন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া এবলবসয়া িােন র্ িম্বলর্, "ঘের্মামকন র দবিযুৎ, 
ইউটিদল্টি এবং জল্বােু মন্ত্রণাল্মের সামে আজমকর এই MOU স্বাক্ষর গভর্নর কুওমমার জল্বােু 
পদরবতন র্ ঘমাকামবল্ার পাশাপাদশ দর্উ ইেমকন র পদরচ্ছন্ন শদি দর্ভন র অ্েনর্ীদতর দবকামশর অ্টল্ 
রদতশ্রুদতর আমরকটি উিাহরণ। দেকামবনার্াইমজশর্ ও অ্েননর্দতক উন্নেমর্র মাধ্যমম অ্ফমশার উইন্ড 
সমগ্র ঘেমট বযাপক আদেনক সুদবধ্া বমে আর্মব এবং এই অ্ংশীিাদরমত্বর মাধ্যমম আমরা ঘের্মামকন র 
সামে শুধ্ু এই অ্ভাবর্ীে র্বাের্মোগয জ্বাল্াদর্ সম্পিমক এদগমে দর্মে োওোর জর্যই র্ে বরং 
আমামির সমমের অ্র্যতম একটি ববদেক হুমদক ঘমাকামবল্াে সহমোদগতা অ্বযাহত রাখব।"  
  
ডের্মাম্বকন র জলিায়ু, জ্বালার্ী ও ইউটিবলটি মন্ত্রী েোর্ জাম্বগনর্সর্ িম্বলর্, "ঘের্মামকন র জল্বােু, 
জ্বাল্ার্ী ও ইউটিদল্টি মন্ত্রণাল্ে এবং NYSERDA-এর মমধ্য সহমোদগতা চুদির ঘমোি বৃদদ্ধ স্বাক্ষর 
জল্বােু পদরবতন মর্র ঘমাকামবল্াে ববদেক অ্ংশীিাদরমত্বর উপর গুরুত্বামরাপ কমর। দর্উইেকন  ও 
ঘের্মাকন  উভমেই সম্প্রদত ঘবশ দকেু উচ্চাদভল্াষী পদরচ্ছন্ন শদি সম্পদকন ত ল্ক্ষযমাত্রা দর্ধ্নারণ 
কমরমে। আমামির শদিশাল্ী অ্ংশীিাদরমত্বর মাধ্যমম ঘের্মাকন  আগামী বেরগুমল্ামত দর্উ ইেমকন  
উচ্চাদভল্াষী অ্ফমশার উইন্ড দবল্ডমক সমেনর্ দিমত োকমব। একই সমমে ঘের্মাকন  দর্উ ইেমকন র 
অ্েনর্ীদতর দগ্রদর্ং এবং আগামী বেরগুমল্ামত অ্ফমশার উইন্ড এর উপর ঘজারামল্া ঘফাকাস ঘেমক 
অ্দজন ত অ্দভজ্ঞতার মাধ্যমম ল্াভবার্ হমব। দর্উ ইেকন  এর সামে তার একটি পদরচ্ছন্ন শদি 
ভদবষযমতর দিমক অ্সাধ্ারণ োত্রাে কাজ করমত ঘপমর আমরা গদবনত।"  
  
এইরবিে গ্রুপ-এর প্রধার্ বর্িনাহী মাকন  ডফাবল িম্বলর্, "আমরা এইরদগ্রে-এ, আমামির উভমের 
বাে-ুখামার সংেুি করার সক্ষমতা এবং আমামির DS3 উদ্ভাবর্ী ঘরাগ্রামমর মাধ্যমম তাৎপেনপূণনভামব 
একটি অ্তযাবশযক এবং ঘকন্দ্রীে ভূদমকা পাল্র্ কমরদে। এর মাধ্যমম আমরা পিােনদবজ্ঞামর্র আইর্মক 
চযামল্ে কমরদে এবং ঘসইসব পণয ও পদরমষবা ঘপৌুঁমে দিমেদে ো আমামির আইদরশ দবিযুৎ বযবস্থার 
উপর 65% তাৎক্ষদণক র্বাের্মোগয শদির একটি দবে-ঘসরা স্তর অ্জন র্ করমত সক্ষম কমর।  
  
ESB ডর্েওয়াকন  (ESB Networks)-এর িেিস্থাপর্া পবরচালক পোবে হাম্বয়স িম্বলর্, "ESB 
ঘর্টওোকন স আোরল্যান্ডমক পদরচ্ছন্ন দবিযুৎ িারা চাদল্ত একটি কম কাবনর্ ভদবষযমত রূপান্তমর 



 

 

ঘর্তৃত্বিামর্ তার িাদেত্ব পাল্মর্ রদতশ্রুদতবদ্ধ। র্বাের্মোগয উৎস ঘেমক আরও ঘবদশ দবিযুমতর জর্য 
আমামির আগ্রাসী ল্ক্ষয অ্জন র্ এবং তাপ ও পদরবহমর্র পাইকাদর দবিযুৎ বতন মামর্ আমরা ঘে রেদুি, 
ঘকৌশল্ ও বযবসাদেক মমেল্ বযবহার কদর, তার বাইমর বযাপক ও সহমোদগতামূল্ক র্তুর্ত্ব দর্মে 
আসমব।"  
  
EPRI সভাপবে ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া মাইক হাওয়ােন  িম্বলর্, "NYPA এবং আইদরশ 
ইউটিদল্টি দগ্রে কমনক্ষমতা উন্নত করার ল্মক্ষয EPRI এর সামে অ্মর্ক গমবষণা রকমল্প সমৃ্পি। এই 
চুদিটি সমাধ্ার্ অ্মিষণ করার জর্য একটি সহমোদগতামূল্ক কাঠামমা স্থাপর্ কমর ো দগ্রমে 
দবতরণকৃত শদি সম্পমির আমরা দর্রবদচ্ছন্ন ঘমল্বন্ধর্  টামত সক্ষম।"  
 
জলু্াই মামস গভর্নর কুওমমা দর্উ ইেমকন র রেম িটুি অ্ফমশার উইন্ড রমজক্ট-এম্পাোর উইন্ড এবং 
সার্রাইজ উইন্ড - এর ঘ াষণা ঘির্ োর ঘমাট উৎপাির্ রাে 1,700 ঘমগাওোট, ঘেটি 1 দমদল্ের্ 
বাদেমত শদি সরবরামহর জর্য েমেষ্ট শদি বতদর করমব, ো মাদকন র্ ইদতহামসর ঘকামর্া একক ঘেট 
কতৃন ক গৃহীত বৃহত্তম র্বাের্মোগয শদি ক্রমের রদতদর্দধ্ত্ব কমর। সদিদল্ত ভামব , ঘে রকল্পগুদল্ 
2018-এর শুরুমত সম্পন্নকৃত দবমেষমণর তুল্র্াে আর্ুমাদর্ক 40 শতাংশ কম িাম অ্ফার করমে, 
ো 1,600 এর ঘবদশ কমনসংস্থার্ বতদর করমব এবং দবিযমার্ োউর্মেট দর্উ ইেমকন র ঘপাটন সমূহসহ 
হােসর্ র্িী ঘেমক রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চমল্ অ্েননর্দতক কােনকল্ামপ 3.2 দবদল্ের্ মাদকন র্ েল্ার েিু 
করমব।  
  
বর্উ ইয়কন  ডেম্বের বির্ বর্উ বেল  
গভর্নর কুওমমার গ্রীর্ দর্উ দেল্ জাদতর জর্য আবহাওো ও পদরচ্ছন্ন এর্াদজন র ঘক্ষমত্র সবমচমে 
গুরুত্বপূণন পিমক্ষপ ো 2040 সাল্ র্াগাি অ্র্যার্য ঘেমকামর্া ঘেমটর তুল্র্াে অ্েননর্দতক সকল্ ঘক্ষমত্র 
কাবনমর্র বযবহারমক কদমমে শূর্য কাবনর্ দর্িঃসরণ দবিযুৎ ঘক্ষত্র রদতষ্ঠার ল্ক্ষয দর্ধ্নারণ কমরমে। এটি 
পদরচ্ছন্ন এর্াদজন  খামত দর্উ ইেমকন র অ্ভূতপূবন উন্নের্সহ ঘেটজমুে 46টি বহৃৎ পদরসমরর 
র্বাের্মোগয রকমল্প 2.9 দবদল্ের্ মাদকন র্ েল্ামরর দবদর্মোগ, দর্উ ইেমকন র পদরচ্ছন্ন এর্াদজন ৎ খামত 
সৃষ্ট 150,000 এর ঘবদশ কমনসংস্থার্, ো 2024 সামল্র মমধ্য অ্ফমশার বােু ঘেমক রাে 1,700 
ঘমগাওোট উৎপািমর্ রদতশ্রুদতবদ্ধ এবং বণ্টর্মোগয ঘসৌর খামত 2012 সাল্ ঘেমক শতকরা 1,700 
রবৃদদ্ধর দভদত্তর উপর রদতদষ্ঠত।  
  
সম্প্রদত পাশ হওো ক্লাইমমট দল্োরদশপ অ্যান্ড কদমউদর্টি ঘরামটকশর্ অ্যাক্ট (CLCPA) দগ্রর্ দর্উ 
দেল্মক আমিশ কমর জাতীে পদরচ্ছন্ন এর্াদজন  উৎপািমর্র ল্ক্ষয অ্জন মর্: 2035 সাল্ র্াগাি অ্ফমশার 
বাে ুঘেমক র্ে দগগাওোট, 2025 সাল্ র্াগাি দবসৃ্তত ঘসাল্ার ঘেমক েে দগগাওোট এবং 2030 
সাল্ র্াগাি এর্াদজন  সঞ্চে ঘেমক দতর্ দগগাওোট, পদরচ্ছন্ন এর্াদজন র এই পদরবতন মর্র পাশাপাদশ 
কমনসংস্থার্ও সদৃষ্ট হমব ো অ্েনর্ীদতমক সমৃদ্ধ করমব। এোোও CLCPA দর্উ ইেকন  ঘেমটর এমজদন্স 
ও কতৃন পক্ষমক দগ্রর্হাউস গযাস দর্গনমর্মক 1990 এর ঘল্মভল্সমূহ ঘেমক 2050 সামল্র মমধ্য 85 
শতাংশ কদমমে আর্মত এবং অ্বমহদল্ত কদমউদর্টিসমূমহর সুদবধ্ামেন 40 শতাংশ পদরচ্ছন্ন দবিযুৎ এবং 
দবিযুৎ সাশ্রেী দরমসাসনসমূহ দবদর্মোমগর ল্মক্ষয কাজ করার পদরকল্পর্া রণেমর্র ল্মক্ষয ঘেকমহাল্ডারমির 
সামে ঘেৌেভামব কাজ করার দর্মিনশর্া ঘিে।  
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