অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/21/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা র্িায়র্ম্ব াগে জ্বালাবর্ প্রকল্প ত্বরাবিত করম্বত এিং দেম্বের েীর্ন স্থার্ীয় জলিায়ু
এম্বজন্ডার অংে বিম্বেম্বি অর্ন নর্বতক প্রিৃবি িাড়াম্বত 30-বেম্বর্র েংম্বোধর্ী দ ার্ণা কম্বরম্বের্

অবিে অি বরবর্উম্বয়িল এর্াবজন পারবমটং ততবর করম্বি এই আইর্
রাজেিোপী িড় আকাম্বরর পুর্র্ন িীকরণম্ব াগে েবি প্রকল্পগুবলর পবরম্বিেগতভাম্বি োয়িি করম্বত
এিং োশ্রয়ী করম্বত কা ন কর গঠর্ ততরী করার জর্ে অবিে প্রবিয়াটম্বক প্রিাবিত করম্বি
2030-এর মম্বধে র্িায়র্ম্ব াগে উৎে দর্ম্বক 70 েতাংে বিেুেত দপম্বত রাম্বজের আম্বেম্বের এিং
ক্লাইম্বমট বলডারবেপ এোন্ড কবমউবর্ট এোম্বের জাবতর মম্বধে েীর্ন অর্োর্ে লম্বযের অগ্রগবত
িাড়াম্বি এই আইর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে তিতর্ র্বায়র্মোগয শতি প্রকমের অ্র্ুমমাদর্
ও তর্মনাণ, জলবায়ু পতরবিন র্ ঘমাকামবলা এবং রামজযর তির্ ইমকার্তম তবকামশর গতি র্াটকীয়ভামব
বাডামর্ার জর্য 30-তদমর্র বামজট সংমশাধর্মক এতগময় তর্ময় োমের্। েতদ গৃহীি হয়, এমেলামরমটড
তরতর্উময়বল এর্াতজন ঘিাথ এযান্ড কতমউতর্টি ঘবতর্তিট অ্যাক্ট (Accelerated Renewable Energy
Growth and Community Benefit Act) তর্উ ইয়কন জুমড বৃহি আকামর পুর্র্নবীকরণমোগয শতি
প্রকেগুতলর পতরমবশগিভামব দায়বদ্ধ এবং বযয়-কােনকরীভামব গঠমর্র প্রতিয়াটি উন্নি ও প্রবাতহি
করার জর্য একটি র্িু র্ অ্তিস অ্ি তরতর্উময়বল এর্াতজন পারতমটিং তিতর করমব, োমি স্থার্ীয়
সম্প্রদায়গুমলামি উমেখমোগয সরবরাহ সরবরাহ করা োয়। রামজযর ক্লাইমমট তলডারতশপ এযান্ড
কতমউতর্টি এযামক্টর অ্ধীমর্ তিতিি হওয়া র্বায়র্মোগয উৎস ঘথমক রামজযর তবদুযমির 70 শিাংশ
লামভর আমদশ সহ - গভর্নর কুউমমার আজমকর এই ঘ াষণাটি ঘদমশর শীষনস্থার্ীয় পতরেন্ন শতি
এবং জলবায়ু সম্পতকন ি লমযযর তদমক অ্িগতি ত্বরাতিি করমব।
"জলবায়ু পতরবিন র্ আমামদর অ্তিত্ব রযার িযামলঞ্জ, এবং তর্উ ইয়কন রাজয আমামদর পতরমবশমক
সুরযাদার্ এবং সংরযমণর জর্য জাতির মমধয সবমিময় শতিশালী আইর্ প্রণয়র্ কমর এই
সুতবধাজর্ক পতরতস্থতিমি ঘপ ৌঁমেমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্টি আরও ঘটকসই ভতবষযি
অ্জনমর্ সহায়িা করমব, তির্ ইমকার্তমমক র্িু র্ কমর জাতগময় িু লমব এবং র্বায়র্মোগয জ্বালার্ী
প্রকেগুতল দ্রুি তিতর ও সরবরামহর জর্য পুর্তর্নমনাণ প্রতিয়া সম্পন্ন মামকন ট তলডার তহসামব তর্উ
ইয়মকন র অ্বস্থার্মক তর্তিি করমব।"

এই েুমগাপমোগী আইর্ রামজযর পুর্বীকরণমোগয শতি তবকামশর প্রতিশ্রুতি রযা
কমর পুর্বীকরণমোগয শতি িযাতসতলটির জর্য তবমশষভামব র্কশা করা একটি র্িু র্ গঠর্ প্রতিয়া
তিতর করার মাধযমম।
রামজযর তবদযমার্ শতি উৎপাদর্ গঠর্ প্রতিয়া তেল র্কশাকৃ ি জীবাশ্ম-জ্বালার্ী তভতিক তবদুযৎ
উৎপাদর্ ঘকমের জর্য এবং ো ক্লাইমমট তলডারতশপ এযান্ড কতমউতর্টি এযামক্টর (Climate
Leadership and Community Protection Act, CLCPA) অ্ধীমর্ বিন মামর্ ঘদমশর শীষনস্থার্ীয়
পতরেন্ন শতি এবং পতরমবশগি লযযগুতলর পূমবন তিতর হময়তেল। এই র্িু র্ শতিশালী গঠর্
প্রতিয়া তিরী করমব আধুতর্ক মার্ দ্রুি গতিমি র্বায়র্মোগয জ্বালার্ী প্রকমের উন্নয়মর্র জলবায়ু
সঙ্কমটর গুরুত্ব ঘমটাবার জর্য। তর্উ ইয়মকন র শীষন জলবায়ু এবং অ্থননর্তিক তবকামশর ঘক শলগুতল
সাতরবদ্ধ করার মাধযমম, এই আইর্টি তর্তিি করমব ঘে র্বায়র্মোগয শতির তবকাশ রামজযর
অ্থননর্তিক ভতবষযমির একটি ঘকেীয় অ্ঙ্গ হমব এবং তির্ জবমসর (green jobs) আরও বৃহির
তবকাশ টামব। অ্যাক্ট দ্বারা তর্তমনি র্িু র্ কাঠামমা পুর্বীকরণমোগয জ্বালার্ী গঠর্ এবং এর মমধয
তিয়াকলাপগুতলর অ্র্ুমতি ঘদয় তডপাটনমমন্ট অ্ি ইমকার্তমক ঘডমভলপমমমন্টর (Department of
Economic Development) আওিায়। কাঠামমাটি পৃথকভামব, একটি র্িু র্ কমনসূিী তিতর কমর
তর্উ ইয়কন ঘেট এর্াতজন তরসািন অ্যান্ড ঘডমভলপমমন্ট অ্মথাতরটির (New York State Energy
Research and Development Authority, NYSERDA) মাধযমম র্বায়র্মোগয শতি প্রকমের জর্য
তবল্ড-ঘরতড সাইটগুতল তবকামশর জর্য তডপাটনমমন্ট অ্ি এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশর্
(Department of Environmental Conservation) এবং তডপাটনমমন্ট অ্ি পাবতলক সাতভন মসর
(Department of Public Service) সামথ ঘে থভামব কাজ করমব। এই তবিৃ ি আইর্টি তর্ম্নতলতখি
প্রধার্ উপাদার্গুতলর সামথ র্বায়র্মোগয শতি তবকামশর প্রতিয়াটিমক পুর্রায় গঠিি কমর:
অবিে অি বরবর্উম্বয়িল এর্াবজন পারবমটং-এর প্রবতষ্ঠা:
এই আইর্টি একক সমেলর্স্থার্ প্রদামর্র জর্য পতরমবশগি পেনামলাির্া এবং বড র্বায়র্মোগয শতি
িযাতসতলটির অ্র্ুমতি প্রদামর্র ঘযত্রমক একীভূ ি করমব ঘেখামর্ থাকমব তডপাটনমমন্ট অ্ি ইমকার্তমক
ঘডমভলপমমমন্টর (Department of Economic Development) (ো এম্পায়ার ঘেট ঘডভলপমমমন্টর
(Empire State Development) রাজয সংস্থার অ্ংশ) অ্তিস অ্ি তরতর্উময়বল এর্াতজন পারতমটিং,
বা "পারতমটিং অ্তিস", ো রাজযমক CLCPA'র লযয অ্জন মর্ সহায়িা করার জর্য অ্র্ুমতিপ্রাপ্ত
তসদ্ধান্তগুতলর অ্র্ুমার্মোগয, দায়বদ্ধ এবং গতিশীল সরবরাহ করা তর্তিি করমব।
এই র্িু র্ অ্তিস করমব:
•

র্বায়র্মোগয প্রকেগুতলর তবতভন্ন ধরমণর উপমর পতরমবশগি প্রভাবগুতলমক প্রতিিতলি
কমর এমর্ প্রকমের গঠমর্র মার্গুতলর বযবহার করা হমব এবং ঘসগুতলর প্রভাব
ঘমাকামবলায় অ্িসর প্রশমর্ পদমযপগুতল অ্ন্তভুন ি করা হমব।

•

উন্নীি খসডা গণ মন্তমবযর জর্য অ্র্ুমতি ঘদয় এবং তর্তিি কমর ঘে সম্পূর্ন প্রময়াগ
টমব এক বেমরর মমধয, িমব তকেু প্রাির্ বাতণতজযক এবং তশে এলাকা বযািীি,
োমদর েয় মামসর মমধযই পুর্ঃমূলযায়র্ করা হমব।

ঘপ রসভাগুতল স্থার্ীয় আইর্ ঘমমর্ িলার তবষময় অ্তিসমক পরামশন ঘদওয়ার সুমোগ পামব এবং
অ্র্ুমতি প্রদার্কারী অ্তিস CLCPA'র অ্ধীমর্ রামজযর পতরেন্ন শতি এবং পতরমবশগি লযযগুতলর
আমলামক স্থার্ীয় আইর্গুতল তবমবির্া এবং প্রময়াগ করমি পারমব।
ঘে সমি প্রকেসমূহ ইতিমমধয আটিনমকল 10-এর প্রতিয়াধীর্ অ্র্ুমতি ঘদওয়া শুরু কমরমে িারা
র্িু র্ অ্র্ুমমাদমর্র প্রতিয়াটিমি অ্ংশ তর্মি সযম হমব িা তর্তিি করার জর্য ঘে িারা িামদর
িিতসলটিও সমাতপ্তর জর্য ত্বরাতিি করমি পামর।
বক্লর্ এর্াবজন বরম্বোেন দডম্বভলপম্বমন্ট এোন্ড ইর্ম্বের্টভে দপ্রাগ্রাম (Clean Energy Resources
Development and Incentives Program):
প্রাকৃ তিক সম্পদ রযা করার সময় র্বায়র্মোগয শতির তবকামশর স্থার্ সমবনািম অ্বস্থামর্র লমযয
িা তর্তিি করমি, আইর্টি র্িু র্ "তবল্ড-ঘরতড" প্রকেগুতলমক দ্রুি এতগময় তর্মি এবং তবদযমার্ বা
পতরিযি বাতণতজযক স্থার্, ব্রাউর্তিল্ডস, লযান্ডতিলস, প্রাির্ তশে স্থার্ এবং, পতরিযি বা অ্র্যথায়
স্বে বযবহৃি স্থামর্র তবকাশমক দ্রুি অ্িাতধকার ঘদওয়ার জর্য NYSERDA'র তক্লর্ এর্াতজন তরমসাসন
ঘডমভলপমমন্ট এযান্ড ইর্মসর্টিভস ঘপ্রািাম তিতর কমরমে। NYSERDA, এম্পায়ার ঘেট ঘডভলপমমন্ট
(Empire State Development, ESD) এবং অ্র্যার্য সংস্থার সামথ আমলাির্া কমর, প্রাক-তর্মনাণ
তবকামশর কােনিম অ্তবলমে শুরু করমব সম্ভাবয র্িু র্ র্বায়র্মোগয শতি প্রকমের জর্য, োমি
অ্ন্তভূন ি অ্র্ুমতি এবং সংস্থামর্র সম্ভাবযিা মূলযায়র্, সম্প্রদায় এবং পাইলট িু তির আময়াজর্,
র্কশা, পতরকের্া এবং প্রময়াজর্ীয় অ্র্যার্য প্রময়াজর্ীয় তিয়াকলামপর জর্য স্থার্ তর্য়ন্ত্রণ এবং
তবল্ড-ঘরতড সাইট স্থাপমর্র জর্য দরকারী অ্র্যার্য েথােথ প্রময়াজর্ীয় তিয়াকলাপ। সাইটগুমলা
সম্পূণনরূমপ অ্র্ুমমাতদি এবং তবকাশ হময় ঘগমল, NYSERDA প্রতিমোতগিামূলকভামব এই সাইটগুতলমি
ঘবসরকারী তবকাশকারীমদর প্রকে তর্মনাণ ও পতরিালর্ার জর্য একটি সম্পূণন ঝুৌঁ তকমুি পযামকজ
সরবরামহর জর্য র্বায়র্মোগয জ্বালার্ী প্রদামর্র িু তিমি সমমি উন্নি সাইটগুতল তর্লাম করমব।
দিাস্ট কবমউবর্টে দিবর্বিট দপ্রাগ্রাম (Host Communities Benefit Program):
NYSERDA তবল্ড-ঘরতড সাইমটর সম্পতি মাতলক এবং সম্প্রদায়গুতলমক প্রধার্ র্বায়র্মোগয শতি
িযাতসতলটির বযাপামর আিহী করার জর্য জর্য একটি ঘহাে কতমউতর্টিস ঘবতর্তিট ঘপ্রািামও তবকাশ
করমব। এোডাও, সম্পতি কর তর্ধনারমণর ঘযমত্র সম্প্রদাময়র জর্য র্যায়তবিার এবং সম ঘযত্র
তর্তিি করমি NYSERDA'র একটি পরামশনদািা মূলক ভূ তমকা থাকমব অ্থন প্রদামর্র ঘযমত্র তলইউ
অ্ি টযামেস এতিমমন্টমস।
এই আইর্টি পতরেন্ন ঘসবা প্রকমের আময়াজক বাতসন্দামদর জর্য ইউটিতলটি তবল োমডর জর্য
পাবতলক সাতভন স কতমশর্ দ্বারা প্রতিতিি একটি র্িু র্ কমনসূিী তিতর কমরমে। NYSERDA এোডাও
পতরেন্ন শতি কমী প্রতশযমণর জর্য অ্র্ুদার্সহ একটি র্িু র্ ঘলাকাল ওয়াকন মিাসন অ্পুরিু তর্টিজ িান্ড

(Local Workforce Opportunities Fund) তিতর করমব োর জর্য আময়াজক সম্প্রদায়গুতল
আমবদমর্র ঘোগয হমব।
বগ্রড প্ল্োবর্ং এোন্ড এর্াবজন দডবলভাবর কন্সম্বেইন্ট বরবলি (োন্সবমের্):
এই আইমর্র অ্ধীমর্, রাজয CLCPA'র উচ্চাতভলাষী পুর্বীকরণমোগয উন্নয়র্ এবং তর্গনমর্ হ্রামসর
লযযগুতল পূরণ করমি র্বায়র্মোগয শতি তর্ভন রমোগয ও সাশ্রয়ী ভামব ঘপ্ররণ করমি পামর িা
তর্তিি করার জর্যও র্বায়র্মোগয সংিমণ সরবরাহমক ত্বরাতিি করমব। এই আইর্টি তর্ভন রমোগয,
অ্িযাধুতর্ক তিমডর তবতর্ময়াগ এবং তবকাশমক ত্বরাতিি করার জর্য পূবনপাতযক এবং তবিৃ ি পদ্ধতির
প্রতিিা কমর:
•

•

•

•

একটি বাল্ক ট্রান্সতমশর্ ইর্মভেমমন্ট ঘপ্রািামমর তবকাশ ো তবদযমার্ পতরকের্া এবং
উন্নয়র্ প্রতিয়াগুতলর মাধযমম ঘকবল উন্নয়র্মক ত্বরাতিি কমর র্া, তর্মজই বা অ্মর্যর
সামথ অ্ংশীদাতরমত্বর মাধযমম, দ্রুিই র্িু র্ িালার্ তর্মনামণর জর্য তর্উ ইয়কন পাওয়ার
অ্মথাতরটির অ্র্র্য সযমিা উপর তর্ভন র কমর এবং সম্পূণনরূমপ উমেশযসাধমর্র শতি
প্রময়াগ কমর।
পুর্বীকরণমোগয কাঠামমাগি ও তর্গনমর্ হ্রামসর জর্য রামজযর লযযগুতল েথাসমময়
অ্জনমর্র জর্য তবদযমার্ অ্তধকামরর মমধয তর্তমনি ট্রান্সতমশর্ অ্বকাঠামমার জর্য
একটি প্রবাতহি গঠর্ প্রতিয়া প্রময়াগ করা।
তর্উ ইয়কন পাওয়ার অ্মথাতরটি, লং আইলযান্ড পাওয়ার অ্থতরটি (Long Island
Power Authority), ঘেটস তিড অ্পামরটর এযান্ড ইউটিতলটিমসর সামথ পরামশনিমম,
NYSERDA-ঘক তর্মদন শর্া তদময়, সাশ্রয়ী তবিরণ, স্থার্ীয় এবং বাল্ক তবদুযতিক
বযবস্থার উন্নয়র্গুমলা তিতিি করার জর্য এবং পাবতলক সাতভন স কতমশমর্র গমবষণা
প্রবমের উপমর তবিৃ ি গমবষণা করমব।
ঘেসব পতরমষবা অ্ঞ্চলগুতলমি স্থার্ীয় হালর্াগাদ প্রময়াজর্ীয় বমল মমর্ করা হয় এমর্
প্রতিটি ইউটিতলটির জর্য, সম্পতকন ি মাইলিলক এবং পেনামলাির্া সহ, একটি
তডসতট্রতবউশর্ এযান্ড ঘলাকাল ট্রান্সতমশর্ তসমেম কযাতপটাল ঘপ্রািাম প্রতিিার জর্য
পাবতলক সাতভন স কতমশর্মক তর্মদন শর্া ঘদয়া হময়মে।

সতেতলিভামব, এই আইমর্র তবধার্গুতল রামজযর ইতিমমধয সমৃতদ্ধশালী পতরেন্ন শতি খামি র্িু র্
ঘবসরকারী তবতর্ময়াগ ত্বরাতিি এবং অ্তিতরি কমনসংস্থার্ বৃতদ্ধমি সহায়িা করমব। NYSERDA'র
তক্লর্ এর্াতজন ইন্ডাতির তরমপাটন (Clean Energy Industry Report) অ্র্ুসামর, 2018-ঘি, প্রায়
159,000 জর্ পতরেন্ন শতি কমী রাজয জুমড তর্েুি হময়তেল এবং এই খািটি সামতিক
অ্থনর্ীতির হামরর তদ্বগুমণরও ঘবতশ বৃতদ্ধ ঘপময়মে। সবনমশষ বেমর একক ভামব ঘসালার জবস 10
শিাংমশরও ঘবতশ বৃতদ্ধ ঘপময়মে এবং র্যাশর্াল ঘসালার িাউমন্ডশর্ (National Solar Foundation)
অ্র্ুোয়ী এক বেমর 1,000টিরও ঘবতশ কমনমযত্র েুি হময়মে।
বর্উ ইয়কন দস্টম্বটর বগ্রর্ বর্উ বডল

গভর্নর কুওমমার িীর্ তর্উ তডল জাতির জর্য আবহাওয়া ও পতরেন্ন এর্াতজন র ঘযমত্র সবমিময়
গুরুত্বপূণন পদমযপ ো 2040 সাল র্াগাদ অ্র্যার্য ঘেমকামর্া ঘেমটর িু লর্ায় অ্থননর্তিক সকল
ঘযমত্র কাবনমর্র বযবহারমক কতমময় শূর্য কাবনর্ তর্ঃসরণ তবদুযৎ ঘযত্র প্রতিিার লযয তর্ধনারণ
কমরমে। এটি পতরেন্ন এর্াতজন খামি তর্উ ইয়মকন র অ্ভূ িপূবন উন্নয়র্সহ ঘেটজুমড 46টি বৃহৎ
পতরসমরর র্বায়র্মোগয প্রকমে 2.9 তবতলয়র্ মাতকন র্ ডলামরর তবতর্ময়াগ, তর্উ ইয়মকন র পতরেন্ন
এর্াতজনৎ খামি সৃষ্ট 150,000 এর ঘবতশ কমনসংস্থার্, ো 2024 সামলর মমধয অ্িমশার বায়ু ঘথমক
প্রায় 1,700 ঘমগাওয়াট উৎপাদমর্ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বণ্টর্মোগয ঘস র খামি 2012 সাল ঘথমক
শিকরা 1,700 প্রবৃতদ্ধর তভতির উপর প্রতিতিি।
সম্প্রতি পাশ হওয়া ক্লাইমমট তলডারতশপ অ্যান্ড কতমউতর্টি ঘপ্রামটকশর্ অ্যাক্ট (CLCPA) তির্ তর্উ
তডলমক আমদশ কমর জািীয় পতরেন্ন এর্াতজন উৎপাদমর্র লযয অ্জন মর্: 2035 সাল র্াগাদ অ্িমশার
বায়ু ঘথমক র্য় তগগাওয়াট, 2025 সাল র্াগাদ তবিৃ ি ঘসালার ঘথমক েয় তগগাওয়াট এবং 2030
সাল র্াগাদ এর্াতজন সঞ্চয় ঘথমক তির্ তগগাওয়াট, পতরেন্ন এর্াতজন র এই পতরবিন মর্র পাশাপাতশ
কমনসংস্থার্ও সৃতষ্ট হমব ো অ্থনর্ীতিমক সমৃদ্ধ করমব। CLCPA তর্উ ইয়কন ঘেমটর এমজতন্স ও
কিৃন পযমক তির্হাউস গযাস তর্গনমর্মক 1990 এর ঘলমভলসমূহ ঘথমক 2050 সামলর মমধয 85
শিাংশ কতমময় আর্মি এবং অ্বমহতলি কতমউতর্টিসমূমহর সুতবধামথন 40 শিাংশ পতরেন্ন তবদুযৎ
এবং
2040 সামলর মমধয 70 শিাংশ পুর্র্নবীকরণমোগয শতি অ্জন মর্র লমযয পতরকের্া প্রণয়মর্র মাধযমম
ঘেকমহাল্ডারমদর সামথ ঘে থভামব কাজ করার তর্মদন শর্া ঘদয়।
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