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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর ইম্বলকবিক বিম্বের আধুবককরম্বে সহায়তা করার জর্ে 30 বমবলয়র্
মাবকনর্ েলার ঘ াষো কম্বরম্বের্

বর্উ ইয়ম্বকনর ইম্বলকবিক বিেম্বক পবরচ্ছন্ন েবির অর্ন র্ীবতম্বত রূপান্তর করম্বত এিং সহেেীলতা
উন্নত করম্বত এিং ঘসই সাম্বর্ েবির িেিহার এিং খরচগুবল হ্রাস করার জর্ে ঘেট প্রস্তাি চাইম্বে
গভর্ন র কুওম্বমার সিুজ র্তু র্ চু বি (Green New Deal) সমর্ন র্ কম্বর - যা হল ঘেম্বের েীষন একটি
পবরচ্ছন্ন েবি ও কমন সংস্থার্ এম্বজন্ডা যা বর্উ ইয়কনম্বক কািন র্ বর্রম্বপক্ষতার পম্বর্ বর্ম্বয় যাম্বি
আিহাওয়া পবরিতন র্ িেল করার জর্ে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র ইমেকনিক নিমের সামে পুর্র্নবীকরণম াগয শনির
উত্সগুনের একীকরণ এবং সসগুনের নিনিশীেিা ও র্মর্ীয়িা উন্নি করার জর্য প্রকল্পগুনেমক
সহায়িা প্রদার্ করার জর্য 30 নমনেয়র্ মানকন র্ েোর অ্বনি সদওয়ার কো স াষণা কমরমের্।
প্রকমল্পর প্রস্তাবগুনে নকভামব সামনিক নিমের কমনক্ষমিা উন্নি করমব, শনির খরচ কমামব এবং
আবহাওয়া পনরবিন মর্র সমাকানবো করার জর্য সেমের জািীয়-সর্িৃ িার্ীয় পনরচ্ছন্ন শনি েক্ষযগুনেমক
সহায়িা প্রদার্ করমব িার উপর নভনি কমর মূেযায়র্ করা হমব। নিমের আিুনর্কায়র্ 2030
সামের মমিয 70 শিাংশ পুর্র্নবীকরণম াগয নবদুযমির জর্য গভর্নমরর প্রস্তানবি সরকানর আমদশ এবং
নির্ নর্উ নেমের অ্ংশ নহসামব 2040 সামের মমিয সেেটি কাবনর্-মুি পাওয়ার নিমে রূপান্তনরি
করার েক্ষয সমেনর্ কমর।
"আবহাওয়া পনরবিন মর্র নবরুমে েড়াইময়র একটি গুরুত্বপূণন উপাদার্ হে আমামদর ববদুযনিক নিমে
বুনেনদপ্ত এবং দক্ষ নবনর্ময়াগ করা", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়মকন র নিে আিুনর্কীকরমণর
ফমে আমরা নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য আরও নর্ভন রম াগয ও সাশ্রয়ী বযবিার মািযমম িায়ী সুনবিা
প্রদার্ করা সম্ভব হমব, এবং িার সামে চরম আবহাওয়া সংক্রান্ত ের্ার সক্ষমে সহর্শীেিা বৃনে
করা এবং আমামদর নসমেমম আরও পুর্র্নবীকরণম াগয শনির উৎস স াগ করা হমব।"
"নর্উ ইয়কন সবুজ প্র ুনি সমেনর্ কমর এবং আমামদর শনির পনরকাঠামমা উন্নয়র্ কমর আবহাওয়া
পনরবিন মর্র প্রভাব সমাকানবোয় জানিমক সর্িৃ ত্ব প্রদার্ করমে", ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্ ঘহাচু ল
িম্বলর্। "আমামদর ববদুযনিক নিমের ভনবষযমি নবনর্ময়াগ কমর, আমরা সবুজ নর্উ নেমের অ্ংশ
নহসামব র্িু র্ কমনসংিার্ সৃনি করনে এবং আমামদর পনরচ্ছন্ন শনির েক্ষযগুনে অ্িসর করনে।"
নর্উইয়কন সেে এর্ানজন নরসাচন অ্যান্ড সেমভেপমমন্ট অ্েনরটি (New York State Energy
Research and Development Authority, NYSERDA) িার উচ্চ কমনক্ষমিা সম্পন্ন নিে

সপ্রািামমর মািযমম (High Performing Grid program) উমদযাগ নর্মচ্ছ া স্মােন নিে প্র ুনির
অ্িগনির জর্য ববদুযনিক নিে প্র ুনি সংিা, নর্উ ইয়মকন র ইউটিনেটি, নবশ্বনবদযােয় এবং গমবষকমদর
কাে সেমক প্রস্তাব চাইমে। এই প্র ুনিগুনে পনরচ্ছন্ন শনি উৎপাদমর্র সংিামর্র সরবরাহমক ববনচেযপূর্ন
কমর, সামনিক ববদুযনিক নিে কমনক্ষমিা বাড়ায় এবং িাহকমদর িামদর শনির খরচ, শনির
বযবহার এবং পনরমবশগি প্রভাবগুনে হ্রাস করমি সক্ষম কমর। একটি দুই-িামপর প্রনিম ানগিামূেক
প্রনক্রয়ার মািযমম, আমবদর্কারীরা কর্মসপ্ট সপপার জমা সদমব া কমঠার মূেযায়র্ প্রনক্রয়ার মিয
নদময় ামব। সসই মূেযায়র্গুনের উপর নভনি কমর, নকেু নর্বনানচি প্রকমল্পর গ্রুপমক আমরা মূেযায়মর্র
জর্য সম্পূণন প্রস্তাব জমা নদমি আমন্ত্রণ জার্ামর্া হমব। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকল্প অ্িসর হবার জর্য অ্েনায়র্
োভ করমব।
কর্মসপ্ট সপপারগুনে ক্রমাগি প নামোচর্া করা হমব এবং 18 র্মভম্বর, 2020 অ্বনি িহণ করা হমব
অ্েবা িক্ষণ র্া অ্েন সশষ হময় ামব। প্রস্তামবর অ্র্ুমরািগুনেমি পাাঁচটি নবভামগর মমিয একটি
োকমব: প্র ুনিগি সম্ভাবযিা অ্িযয়র্, ইনিনর্য়ানরং অ্িযয়র্, পণয উন্নয়র্, এবং প্রদশনমর্র প্রকল্প।
প্রস্তাবগুনেমি এমর্ সমািার্ অ্ন্তভুন ি হওয়া উনচি া নিমে পনরচ্ছন্ন শনি সংিার্গুনেমক সং ি
ু
করমি সহায়িা করমব; উদ্ভাবর্ী িেয নবমেষণ উন্নয়র্ করমব; উন্নি পনরকল্পর্া, পনরচাের্া, এবং
পূবনাভামসর সরিামসমূহ; অ্েবা আিুনর্ক নিমের জর্য সাইবারনসনকউনরটি সমািার্ বিনর করমব এবং
2030 সামের মমিয পুর্র্নবীকরণম াগয শনির উত্স সেমক 70 শিাংশ নবদুযৎ উৎপাদমর্র েমক্ষয
অ্িসর করমব, ার মমিয রময়মে সেমের েক্ষযগুনে অ্িসর করার সসরা পন্থা চয়র্।
অোবলবসয়া িাটনর্, ঘপ্রবসম্বেন্ট ও বসইও, NYSERDA, িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়মকন র পনরচ্ছন্ন শনির
ভনবষযমির জর্য একটি আিুনর্ক নবদুযৎ নিমের প্রময়াজর্ া 2040 সামের মমিয গভর্নর কূওমমার
জানির 100% কাবনর্-মুি নবদুযৎ বযবিার জর্য সর্িৃ িার্ীয় কল্পদৃনি প্রদার্ করমি সক্ষম হমব। এই
NYSERDA অ্েনায়র্ স্মােন নিে প্র ুনি এবং সমািার্গুনের উন্নয়র্, পাইেে এবং পরীক্ষা করার
জর্য উদ্ভাবর্ী সরকারী-সবসরকারী অ্ংশীদানরমত্বর িাপর্ সমেনর্ করমব া সম্পূণনরূমপ কাবনর্মরানহি
নবদুযৎ বযবিার প্রনি আমামদর গনি বানড়ময় িু েমব।"
2016 সাে সেমক, NYSERDA সসৌর আন্তঃসংম ামগর সক্ষমে নবমেষণ করমি সহায়িা কমর এবং
শনির সোমরজ, নেনজোে সমািার্ এবং উন্নি সসন্সর অ্যানিমকশর্গুনের একীকরমণর মমিয নদময়
স্মােন নিে প্র ুনির মািযমম নর্উ ইয়মকন র ববদুযনিক নিমের অ্িগনির উপর 34টি চু নির মািযমম
প্রায় 17 নমনেয়র্ েোর প্রদার্ কমরমে। নর্উ ইয়মকন র ইমেকনিক নিমে পনরচ্ছন্ন নবিনরি শনির
উত্স সংম াগ করার সময় প্র ুনিগি চযামেিগুনে সমািামর্র জর্য ববদুযনিক শনি গমবষণা
ইর্নেটিউে (Electric Power Research Institute, EPRI) এর সর্িৃ মত্ব একটি প্রকল্প এর
অ্ন্তভুন ি। EPRI এর কাজ নর্উ ইয়কন ইন্টারকামর্কশর্ সেকনর্কাে ওয়ানকন ং গ্রুমপর (New York
Interconnection Technical Working Group) কামে উপেব্ধ করা হময়নেে এবং নর্উ ইয়কন জুমড়
র্ীনি এবং পেনিমি গৃহীি হময়নেে। সমাে, 110 নমনেয়র্ মানকন র্ েোর 2022 সামের মমিয নর্উ
ইয়মকন র ববদুযনিক নিে আিুনর্কীকরমণর উমেমশয নর্মবনদি। এই িহনবে সম্পমকন আরও িেয
NYSERDA এর ওময়বসাইমে পাওয়া ামব।
বর্উ ইয়কন ঘেম্বটর বির্ বর্উ বেল

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমার নির্ নর্উ নেে, সদমশর শীষনিার্ীয় পনরষ্কার শনি এবং কমনসংিার্
এমজন্ডা া আিাসীভামব নর্উ ইয়কন সেেমক কাবনর্ নর্রমপক্ষ নবস্তৃ ি-অ্েনর্ীনির পমে নর্ময় ামব। এই
উমদযামগর ফমে পনরচ্ছন্ন শনিমি একটি র্যা য রূপান্তর হমব, পনরমবশ বান্ধব অ্েনর্ীনির নবকাশ
ত্বরানিি হমব এবং 2040 সামের মমিয নর্উ ইয়মকন র শনিমক বািযিামূেকভামব 100 শিাংশ
পনরচ্ছন্ন হমি হমব, এটি মানকন র্ ুিরামের সবনানিক আিাসী েমক্ষযর একটি। এই র্িু র্ প্রস্তানবি
আমদশটির নভনি হে 2030 সাে র্াগাদ নর্উ ইয়মকন র সফে নির্ এর্ানজন েযান্ডামেনর 70 শিাংশ
পুর্বনযবহারম াগয নবদুযমি উমেখম াগয বৃনে। র্বায়র্ম াগয শনির অ্ভূ িপূবন বৃনের অ্ংশ নহসামব, নর্উ
ইয়কন ইমিামমিয সারা সেমে 46টি বৃহৎ সস্কে র্বায়র্ম াগয প্রকমল্প 2.9 নবনেয়র্ মানকন র্ েোর
নবনর্ময়াগ কমরমে কারণ এটি উমেখম াগযভামব িার পনরচ্ছন্ন শনির েক্ষয বৃনে কমর, স মর্:
নর্উইয়মকন র অ্ফমশার বািামসর েক্ষয চারগুণ কমর 2035 সামের মমিয সদমশর মমিয সমবনাচ্চ 9,000
সমগাওয়াে করা; সসাোর নর্ময়াগ 2025 সামের মমিয নিগুণ হময় 6,000 সমগাওয়ামে হওয়া; 2030
সামের মমিয 3,000 সমগাওয়াে শনি সঞ্চয় নর্ ুি করা। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী কামজ সহায়িা প্রদার্
করমি, নর্উ ইয়কন নির্ বযাঙ্ক (NY Green Bank) িার নবমশষজ্ঞিা বযবহার করমব প্রনি
সবনজর্ীর্ েোমরর বৃহির পনরমবশগি প্রভাব োেমর্র উমেমশয আনেনক ফারাক অ্নিক্রম করমি 1
নবনেয়র্ মানকন র্ েোমররও সবনশ অ্েন িু মে িৃ িীয় পমক্ষর িহনবমে পনরমবশগি অ্েনায়মর্র উপেভযিা
প্রসানরি করমি নর্উ ইয়কন এবং উির অ্যামমনরকার বানক অ্ঞ্চে জুমড়|
বির্ এর্াবজন ফান্ড (Clean Energy Fund, CEF) সম্পম্বকন
10 বেমরর 5.3 নবনেয়র্ মানকন র্ েোমরর নির্ এর্ানজন ফান্ড (CEF) নর্উ ইয়কন সেমের এর্ানজন
নভশর্ স্ট্র্যামেনজর এক মূে উপাদার্, সমস্ত নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য একটি পনরচ্ছন্ন, সহর্শীে এবং
সাশ্রয়ী শনির বযবিা অ্জনমর্র জর্য। CEF এর মমিয রময়মে এক র্জর-সকন্দ্রীভূ ি প্রমচিা া আমরা
পনরচ্ছন্ন সুম াগ এবং সুনবিা প্রদার্ করমি চায় স্বল্প-সেমক-মিযম উপাজনমর্র সমাজ গুনেমক এবং
নর্উ ইয়কন সেমের পনরচ্ছন্ন শনির বযবহারমক ত্বরানিি কমর এবং শনির সক্ষমে উদ্ভাবর্ী উন্নয়র্
এবং অ্েননর্নিক উন্নয়র্ পনরচাের্া কমর মূেয প্রদার্কারীর সংিহ হ্রাস কমর। নর্উ ইয়কন নির্
বযাংক, া CEF এর মূে উপাদার্, নর্উ ইয়মকন পনরচ্ছন্ন শনির সের্মদমর্ 637.6 নমনেয়র্ মানকন র্
েোমরর নবনর্ময়ামগর ফমে 51.8 নমনেয়র্ মানকন র্ েোমরর ইনিবাচক সর্ে উপাজনর্ উৎপাদর্
কমরমে। 2011 সাে সেমক সসৌর নর্ময়ামগর সক্ষমে 1 নবনেয়র্ মানকন র্ েোমরর নর্উ ইয়কন -সার্
প্রমচিা (NY-Sun initiative) ইনিমমিয 1,500 শিাংশ বৃনের সুনবিা সপমি সাহা য কমরমে। CEF
নর্উ ইয়মকন র নির্ এর্ানজন েযান্ডামেন প্রস্তানবি বৃনে সমেনর্ কমর, া গভর্নর কুওমমার জািীয়সর্িৃ িার্ীয় সবুজ নর্উ নেমের অ্ংশ নহসামব 2030 সামের মমিয পুর্র্নবীকরণম াগয শনির উত্স
সেমক 70 শিাংশ নবদুযৎ সরবরাহ করমি চায়।
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