অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/25/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

ধবরত্রী সপ্তাম্বে, গভর্ন র কুওম্বমা জলিায়ু পবরির্নম্বর্র সাম্বে লড়াই করম্বর্ েবি সংরক্ষণ প্রকল্পগুবলর
জর্ে 280 বমবলয়র্ ডলার উপলভের্ার কো ঘ াষণা কম্বরম্বের্

অেন ায়র্টি বর্উ ইয়ম্বকন ঘেম্বের মম্বধে প্রেম 3,000 ঘমগাওয়াট সংরক্ষম্বণর লক্ষে পূরণ করম্বর্ 400
বমবলয়র্ ডলার প্রবর্শ্রুবর্র অংে
যা গভর্ন ম্বরর গ্রীর্ বর্উ ডীল (Green New Deal) - বর্উ ইয়কনম্বক কািন র্ বর্রম্বপক্ষর্ার পম্বে ঘরম্বে
একটি পবরচ্ছন্ন েবি ও কমন সংস্থাম্বর্র পবরকল্পর্া, ঘসটিম্বক সমেন র্ কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা শিমের মমযয উন্নয়র্মে ত্বরাশিত েরমত এবং এেটি দীর্নস্থায়ী এবং
সাশ্রয়ী বাজার গমে ততালার জর্য িশি সংরক্ষণমে োমজ লাগামর্ার খরচ হ্রাস েরমত িশি সংরক্ষণ
প্রেেগুশলর জর্য সহায়তার হাত বাশেময় শদমত 280 শমশলয়র্ ডলার বরামের েথা তর্াষণা
েমরমের্। যশরত্রী সপ্তামহর সময় তর্াশষত এই অ্থনায়র্টি, শর্উ ইয়মেন তদমির মমযয প্রথম, 2030
সামলর 3,000 তমগাওয়াট িশি সংরক্ষণ স্থাপর্ার লক্ষয পূরমণর জর্য 400 শমশলয়র্ ডলার
শবশর্ময়ামগর এেটি অ্ংি, এবং গভর্নমরর গ্রীর্ শর্উ ডীল - শর্উ ইয়েন মে োবনর্ শর্রমপক্ষতার পমথ
তরমখ এেটি পশরচ্ছন্ন িশি ও েমনসংস্থামর্র পশরেের্ামে সমথনর্ েমর
"যুিরাষ্ট্রীয় প্রিাসর্ যখর্ জলবায়ু পশরবতন মর্র ভয়ঙ্কর বাস্তবমে অ্স্বীোর েরমে, তসই সময় শর্উ
ইয়েন এেটি আরও দক্ষ পশরচ্ছন্ন িশি বযবস্থা গমে তু মল তার আগামীশদমর্র জর্য শবশর্ময়াগ েরা
অ্বযাহত তরমখমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমামদর এই পশরবশতন ত পশরশস্থশতর সামথ খাপ
খাইময় তর্ওয়ার োমজ িশি সংরক্ষণ গুরুত্বপূণন এবং যখর্ আমরা তদমির বৃহত্তম িশি সংরক্ষমণর
লক্ষয পূরমণর শদমে এশগময় চমলশে তখর্ এই অ্থনায়র্ আমামদর শিেটির উন্নয়র্ এবং েমনসংস্থার্
সৃশিমত সক্ষম েমর তু লমব।"
"সমগ্র তেমট আমামদর উন্নয়র্মূলে িশির লক্ষযগুশল এশগময় শর্ময় তযমত আমরা প্রেে ও
েমনসূশচগুশলমত শবশর্ময়াগ েরশে", ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবে ঘোচু ল িম্বলম্বের্। "এই অ্থনায়র্
শিেটির উন্নশতসাযর্ এবং অ্মর্ে েমনসংস্থার্ সৃশি েমর, পশরচ্ছন্ন িশি এবং িশি সংরক্ষণ
প্রেেগুশলমে সহায়তা েরার আমামদর প্রমচিাগুশলমে অ্বযাহত রাখমব। ভশবষযৎ প্রজমের জর্য এেটি
আরও পশরচ্ছন্ন এবং সবুজ পশরমবি শর্শিত েরমত এবং জলবায়ু পশরবতন মর্র শবরুমে লোই েরমত
শর্উ ইয়েন তদিমে পথ তদখামচ্ছ।"

িশি সংরক্ষণ, বায়ু এবং তসৌর িশির উৎস তথমে উদ্বৃত্ত িশি যমর ইমলেশিে শগ্রমডর দক্ষতা বৃশে
েমর এবং পমর বযবহামরর জর্য ওই উদ্বৃত্ত িশি শিমে বযবহামরর জর্য উপযুি আোমরর বযাটাশরমত
সংরক্ষণ েমর। গুরুত্বপূণনভামব, িশি সংরক্ষণ, সমবনাচ্চ চাশহদার সময় এই অ্শতশরি চাশহদা পূরণ
েরমত এই সংস্থার্গুশলমে সক্ষম েরমব।
শর্উ ইয়েন তেট িশি গমবষণা এবং উন্নয়র্ েতৃন পমক্ষর (New York State Energy Research
and Development Authority, NYSERDA) মামেন ট অ্যাশিলামরির্ শিজ ইর্মসর্টিভ তপ্রাগ্রাম
(Market Acceleration Bridge Incentive Program), তেমটর জর্য এেটি স্বশর্ভন র বাজারমে
সমথনর্ েমর, 2025 সামলর মমযয তেমটর 1,500-তমগাওয়াট িশি সংরক্ষমণর লক্ষযমাত্রার প্রায় দুইতৃ তীয়াংি তযাগামর্ সহায়তা েরমব। অ্থনায়র্ দুটি শবভামগ পাওয়া যামব:
•

•

বাল্ক তোমরজ প্রেেগুশলর জর্য 150 শমশলয়র্ ডলার: পাাঁচ তমগাওয়ামটর উপমরর
শসমেমগুশল যা প্রাথশমেভামব তহালমসল মামেন ট এর্াশজন বা বন্টর্ পশরমষবাগুশলমে
প্রদার্ েমর
শরমটল তোমরজ প্রেেগুশলর জর্য 130 শমশলয়র্ ডলার: পাাঁচ তমগাওয়ামটর েম
গ্রাহে-তেমের শসমেমগুশল, তযগুশল তোমটা এবং এেে ভামব ইর্েল েরা হময়মে বা
তসৌরিশি শহসামব তেমে উৎপাদর্োরীর সামথ এেশত্রত েরা হময়মে

শরমটল তোমরজ প্রেেগুশল তেমটর সফল শর্উ ইয়েন -সার্ তমগাওয়াট ব্লে তপ্রাগ্রামমর (NY-Sun
Megawatt Block program) মমতা শডজাইমর্র শরমটল এর্াশজন তোমরজ ইর্মসর্টিভ তপ্রাগ্রাম (Retail
Energy Storage Incentive Program) র্ামে এেটি তমগাওয়াট আওয়ার ব্লে শসমেমমর মাযযমম
বন্টর্ েরা হমব। শরমটল এর্াশজন তোমরজ ইর্মসর্টিভ তপ্রাগ্রামমে দুটি অ্ঞ্চমল শবভি েরা হয়: শর্উ
ইয়েন শসটি এবং লং আইলযান্ড বামদ তেমটর বাশে অ্ঞ্চল। প্রশতটি অ্ঞ্চমল ইর্মসর্টিমভর পশরমাণ
শর্দীি েরা থামে এবং তারপর তসক্টর এবং অ্ঞ্চল অ্র্ুযায়ী বাজামরর োযনেলামপর উপর শভশত্ত
েমর সমময়র সামথ েমামর্া হয়। আমগ এমল আমগ পামব (first come, first served basis) এই
শভশত্তমত ইর্মসর্টিভগুশল তদওয়া হয় এবং শেমলাওয়াট র্ণ্টায় বযবহারমযাগয ইর্েল েরা এর্াশজন
তোমরমজর ক্ষমতার উপর শভশত্ত েমর গণর্া েরা হয়। এেটি অ্ঞ্চল/তসক্টমরর মযযবতী সমস্ত
ব্লেগুশল সম্পূণনরূমপ সদসযতা র্া তর্ওয়া পযনন্ত ইর্মসর্টিভগুশল পাওয়া যায়।
ইর্মসর্টিভ ফাশন্ডং পাওয়ার জর্য বাল্ক প্রেেগুশলর দুটি উপায় আমে: এেটি শর্দীি ইর্মসর্টিমভর
পশরমাণ, যা 2025 সাল পযনন্ত প্রশত বের েমমত থােমব, বা এেটি ইউটিশলটি বাল্ক তোমরজ
RFP-র মাযযমম, যা এই বেমরর তিমষর শদমে ইসুয েরা হমব। প্রেেগুশল শুযুমাত্র এেটি
ইর্মসর্টিভ শবভামগ অ্থন সাহাযয পামব।
এখর্ উপলভয 280 শমশলয়র্ ডলামরর সামথ, এেটি স্বশর্ভন র সংরক্ষমণর বাজারমে সহায়তা েরমত
সবমথমে তবশি সম্ভাবর্াময় সুমযাগগুশলর উপর শভশত্ত েমর NYSERDA ভশবষযমত আরও 70 শমশলয়র্
ডলার বরাে েরমব। শবমিষ েমর লং আইলযামন্ড অ্বশস্থত শরমটল ও বাল্ক তোমরজ প্রেেগুশলর জর্য
এই বেমরর তিমষর শদমে আঞ্চশলে গ্রীর্হাউজ গযাস উমদযামগ (Regional Greenhouse Gas
Initiative) এেটি অ্শতশরি 53 শমশলয়র্ ডলামরর তহশবল তযাগার্ তদওয়া হমব। বাল্ক

ইর্মসর্টিভগুশলমত যারা আগ্রহী তামদর জর্য NYSERDA 2রা তম এেটি ওময়শবর্ামরর আময়াজর্
েমরমে এবং শরমটল ইর্মসর্টিভগুশলমত যারা আগ্রহী তামদর জর্য 3রা তম আর এেটি ওময়শবর্ামরর
আময়াজর্ েমরমে।
আমমশরোর্ জবস প্রমজমক্টর (American Jobs Project) এেটি সাম্প্রশতে শরমপাটন অ্র্ুসামর,শর্উ
ইয়েন হাডনওয়যার উৎপাদর্, উন্নত উপেরণ, সফটওয়যার ততশর এবং প্রেে বযবস্থাপর্ায় শবমিষজ্ঞ
এমর্ প্রায় 100টি িশি তোমরজ তোম্পাশর্র বাশে এবং তার শবশ্বশবদযালয়, জাতীয় লযাব, এবং
বযবসা জুমে গমবষণার তয গভীরতা তার েলযামণ িশি তোমরজ তপমটন্টগুশলর জর্য তদমি পঞ্চম
স্থামর্ অ্বস্থার্ েরমে। শরমপামটন তদখা তগমে শর্উ ইয়মেন িশি সংরক্ষণ শিেগুশলমত 3,450 জর্
চােশর েরমের্, যা বেমর 1 শবশলয়র্ ডলার রাজস্ব সৃশি েরমে।
শর্উ ইয়েন তেমট িশি সংরক্ষণ তসক্টমরর উন্নশত ত্বরাশিত েরমত আজমের তর্াষণা গভর্নর কুওমমার
তর্ওয়া এেগুচ্ছ পদমক্ষমপর মমযয সাম্প্রশতেতম। গত জুর্ মামস, গভর্নর শর্উ ইয়মেন র িশি
সংরক্ষমণর তরাডমযাপ প্রোি েমরর্, যা শর্উ ইয়েন মে 2025 সামলর মমযয 1,500 তমগাওয়াট এর্াশজন
তোমরজ গঠমর্র লক্ষয পূরমণ সক্ষম েমর তু লমত পরামিনগুশলমে সর্াি েমর এবং এই মূলযবার্
সমাযার্ তথমে সুশবযাগুশলর ফল তভাগ েমর। শডমসম্বর মামস, গভর্নর কুওমমা, 2030 সামলর মমযয
3,000 তমগাওয়ামটর এেটি শদ্বতীয় লক্ষয তর্াষণা েমরর্ যা তদমির মমযয বৃহত্তম এবং যা শর্উ
ইয়েন বাসীমদর 4 শবশলয়র্ ডলামররও তবশি সুশবযা প্রদার্ েরমব এবং দুই শমশলয়র্ তমশিে টর্ োবনর্
ডাই অ্িাইড শর্গনমণ এোমব। শডমসম্বর মামস, পাবশলে সাশভন স েশমির্ (Public Service
Commission) তার এর্াশজন তোমরমজর লক্ষয এবং তা োমজ লাগামর্ার র্ীশত (Energy Storage
Goal and Deployment Policy) গঠর্ েরার আমদি জাশর েমর, যা এই দুটি লক্ষযমেই অ্বলম্বর্
েমর এবং ইর্মসর্টিভ ফান্ডগুশল বযবহামরর অ্র্ুমশত তদয়।
উপরন্তু, সমগ্র তেমট এর্াশজন তোমরজ োমজ লাগামর্ামে আরও উেীশপত েরমত এবং তবসরোশর
তসক্টমরর শবশর্ময়াগমে অ্র্ুপ্রাশণত েরমত, শর্উ ইয়েন শবদুযৎ েতৃন পক্ষ (New York Power
Authority, NYPA) শর্উ ইয়েন তেমটর মমযয প্রশতমযাশগতামূলে আমবদমর্ তযৌথভামব অ্ংিগ্রহণ
েরমত আগ্রহী বযাটাশর তোমরজ তোম্পাশর্গুশলমে বা অ্র্যার্য এর্াশজন তোমরজ উন্নয়মর্র সুমযাগগুশলমে
সর্াি েরমত তমথযর জর্য এেটি অ্র্ুমরায (Request for Information, RFI) বাতন া ইসুয েমর।
ইউটিশলটি-তেল অ্যাশিমেিমর্ শলশথয়াম-আয়র্ বযাটাশর প্রযুশি বযবহার েরা, এর্াশজন তোমরজ
তডমভলপার, বযাটাশর ইশন্টমগ্রটর, বা অ্র্যার্যমদর োমে, তমথযর জর্য অ্র্ুমরায (RFI) উেুি। RFI
অ্যামিস েরমত, Q19-6681MH এর্াশজন তোমরজ তযৌথ সুমযাগ (Energy Storage Joint
Opportunities) র্ামমর অ্যীমর্ NYPA-র প্রশিয়ােরণ ওময়বপৃষ্ঠাটি তদখুর্। 13ই তমর মমযয উত্তর
শদমত হমব।
র্তু র্ এর্াশজন তোমরজ এবং শবদুযৎ চাশলত গাশে প্রযুশি এবং বযবসার মমডলগুশল প্রদিনর্ েমর উন্নত
পরীক্ষামূলে প্রেেগুশলমে সহায়তা েরমত গভর্নর কুওমমা সম্প্রশত শর্উ ইয়েন ইউশর্ভাশসনটি টযান্ডর্
েু ল অ্ফ ইশিশর্য়াশরং (New York University Tandon School of Engineering) এর আরবার্
শফউচামরর সামথ এেটি উদ্ভাবর্ী চযামলি অ্ংিীদারীমত্বর েথাও তর্াষণা েমরমের্। ইশতমমযয
বাশণশজযেভামব উপলভয এবং বাশণশজযেভামব উপলভয র্য় শেন্তু শর্উ ইয়মেন পুর্রায় বযবহারমযাগয

িশির উৎসগুশলমে সহায়তা েরমত পামর এমর্ প্রযুশি, উভময়র জর্য, NYSERDA পশরচ্ছন্ন িশি
তহশবল তথমে 22 শমশলয়র্ ডলার বরাে েমরমে।
অোবলবসয়া িাটনর্, NYSERDA এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িন ােী কমন কর্না িম্বলম্বের্, "আজমের
বশলষ্ঠ পদমক্ষপ তদমি িশি সংরক্ষমণর জর্য অ্র্যতম বৃহৎ প্রশতশ্রুশত এবং গভর্নর কুওমমার জলবায়ু
পশরবতন মর্র শবরুমে লোই েরার অ্ঙ্গীোরমে এশগময় শর্ময় তযমত অ্থননর্শতে উন্নয়র্ সৃশি েরার
সামথ সামথ িশি সংরক্ষণ শিে গমে তু লমব। তযমহতু বায়ু ও তসৌরিশির মমতা আমরা র্বায়র্মযাগয
িশির সংস্থার্মে োমজ লাগামর্া হমচ্ছ, তসইজর্য িশি তোমরজ এইসব পশরবতন র্িীল সংস্থার্গুশলমে
আরও ভামলাভামব এেশত্রত েরমত ইমলেশিে শগ্রমডর দক্ষতা বৃশে েরমব এবং শর্উ ইয়েন বাসীমদর
এেটি আরও পশরচ্ছন্ন, আরও ভরসামযাগয এর্াশজন শসমেম প্রদার্ েরমব।"
জর্ম্বসিা অবধেপ্তম্বরর (Department of Public Service) বসইও জর্ বি. ঘরাডস িম্বলর্, "িশি
সংরক্ষণ গভর্নর কুওমমার গ্রীর্ শর্উ শডমলর এেটি গুরুত্বপূণন উপাদার্, তযমহতু এটি বায়ু এবং
তসৌরিশির মমতা র্বায়র্মযাগয িশির উৎসগুশলর সামশগ্রে দক্ষতা বৃশেমত সহায়তা েমর। শর্উ
ইয়েন বাসীরা এেটি আরও পশরচ্ছন্ন ইমলেশিে গ্রীড চায় এবং স্রটি তামদর চাশহদা, এবং িশি
সংরক্ষণ তসই োমর্ামে বাস্তবাশয়ত েরার অ্পশরহাযনয অ্ংি।"
বর্উ ইয়কন পাওয়ার অম্বোবরটি ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং বর্িন ােী প্রধার্ কমন কর্না বগল বস. কুইবর্ওর্স
িম্বলম্বের্, "িশি সংরক্ষমণর সম্প্রসারণ গ্রীমডর র্মর্ীয়তা গঠমর্ এবং র্বায়র্মযাগয এর্াশজনর
সমাযার্গুশল এশগময় শর্ময় যাওয়ার মূল চাশবোঠি যামত আমামদর এেটি দক্ষ এবং শর্ভন রমযাগয িশি
সরবরাহ থামে শবমিষ েমর চাশহদা যখর্ খুব তবশি থামে এবং আপৎোলীর্ অ্বস্থার সময়। আমরা
যখর্ পরবতী প্রজমের দক্ষতা বৃশেোরী এবং এেটি আরও পশরচ্ছন্ন এবং সবুজ এর্াশজন শসমেমমর
জর্য ততশর উদ্ভাবর্সমূমহর জর্য অ্র্ুসন্ধার্ েরশে তখর্ NYPA িশি সংরক্ষমণ তবসরোরী
শবশর্ময়াগমে অ্র্ুপ্রাশণত েরমত এবং র্তু র্ অ্ংিীদারমদর সামথ গােেো বাাঁযমত ভামলা অ্বস্থামর্
আমে।"
ঘসম্বর্টর ঘকবভর্ পাকনার িম্বলম্বের্, "িশি সংরক্ষমণ শবশর্ময়াগ আমামদর এেটি পশরচ্ছন্ন িশির
ভশবষযত থাো শর্শিত েরমত এেটি গুরুত্বপূর্ন পদমক্ষপ। এর্াশজন এবং তটশলেশমউশর্মেির্ েশমটির
(Energy and Telecommunications Committee) সভাপশত শহসামব আমরা সঠিে পমথ এশগময়
চমলশে তা শর্শিত েরার প্রমচিায় এই বশলষ্ঠ উমদযাগ ততশর েরার জর্য এবং গ্রীর্ শর্উ ডীমল
উপস্থাশপত আমামদর লক্ষযমাত্রায় তপৌাঁোমর্ার জর্য আশম গভর্নর কুওমমামে সাযুবাদ জার্াই।"
বিধার্ সভার সেসে মাইম্বকল বকউবসক িম্বলম্বের্, "িশি সংরক্ষণ হল বায়ু ও তসৌরিশি সহ
র্বায়র্মযাগয িশির উৎসগুশলর সম্পূণন সম্ভাবর্া আর্লে েরার চাশবোঠি। গ্রীড চালেমদর অ্ন্তবনতী
িশি উৎপাদমর্র দ্রুত তপ্ররমণর সময়-বদলামত, সংরক্ষণ প্রযুশি এই িূণয-শর্গনমর্ সুশবযাগুশলর
বযবহার উমেখমযাগযভামব বৃশে েরা সম্ভব েরমব। আজমের এই তর্াষণায় আশম তরামাশঞ্চত এবং
ভশবষযৎ প্রজমের জর্য এেটি পশরচ্ছন্ন গ্রীড ততশর েরমত প্রিাসর্ এবং শিমে আমামদর অ্ংিীদারমদর
সামথ োজ েরার আিায় থােব।"

এর্াবজন ঘটাম্বরজ অোম্বসাবসম্বয়ের্ এর প্রধার্ বর্িন ােী কমন কর্না ঘকবল বিকস-িোকমোর্ িম্বলম্বের্,
"NYSERDA এর দায়বেতা প্রদিনর্ েমর তয শর্উ ইয়েন তার 2030 সামলর লক্ষয পূরমণ ঐোশন্তে
এবং এমম্পয়ার তেমট িশি সংরক্ষণ শিেগুশলমত শবশর্ময়াগ, শর্ময়াগ এবং উদ্ভাবমর্র জর্য এেটি
সুস্পি ইশঙ্গত প্রদার্ েমর। যখর্ শর্উ ইয়মেন র েমনেতন াগণ িশি সংরক্ষণ পশরমষবাগুশলর জর্য এেটি
দীর্নস্থায়ী বাজার ততশর েরমত শর্য়মগুশলমে সংমিাযর্ েরমের্ তখর্ মামেন ট অ্যাশিলামরির্ িীজ
ইর্মসর্টিভ তপ্রাগ্রাম ইমলেশিে গ্রীড এবং বাশেমত গঠিত বযবসা, উভয়মতই এখর্ই শবশর্ময়াগ েরমত
উৎসাশহত েমর।"
মাইলস ফামন ার, NRDC-র বসবর্য়র অোটবর্ন , জলিায়ু এিং পবরচ্ছন্ন েবি, িম্বলম্বের্, "িশি
সংরক্ষণ শিমের অ্ভাবর্ীয় উত্থাণ শর্উ ইয়মেন র প্রাচীর্ এবং হাে শজরশজমর েঙ্কালসার রুগ্ন পাওয়ার
িযান্টগুশল, যা শর্উ ইয়মেন র তবশিরভাগ অ্র্ুন্নত েশমউশর্টিগুশলমত দীর্নশদর্ যমর মার্ুমষর আয়ু
েশমময়মে এবং হাাঁপাশর্ ও অ্র্যার্য গুরুতর িাশরশরে অ্সুস্থতার োরণ হময় দাশেময়মে, তার পশরবমতন
শবশ্বাসমযাগয শবেে ততশর েরমব। তযমহতু তেট তার উচ্চাোঙ্খী পশরচ্ছন্ন িশির লক্ষযগুশলমত তপৌাঁোমত
এশগময় চমলমে, তখর্ িশি সংরক্ষণ, ক্ষশতের বায়ুদষ
ূ ণ হ্রাস েমর এবং জর্স্বাস্থয রক্ষা েমর গ্রীডমে
িশিিালী েরমত সহায়তা েরমব।"
NY-BEST এর বর্িন ােী পবরচালক ড. উইবলয়াম একার িম্বলর্, "িশি সংরক্ষণ, এেটি োবনর্ মুি
গ্রীড, ইমলেশিোল শসমেমমর দক্ষতা উন্নয়র্, এবং অ্থননর্শতে উন্নয়র্মে এশগময় শর্ময় তযমত এেটি
গুরুত্বপূণন ভূ শমো পালর্ েরমব। শর্উ ইয়েন তেমট এই িশি, অ্থনর্ীশত, এবং পশরমবিগত সুশবযাগুশল
শর্ময় এমস িশি সংরক্ষমণর বাজামর শডিয়মমন্টমে ত্বরাশিত েরমত গভর্নর কুওমমা এবং শর্উ ইয়েন
তেমটর তর্তৃ ত্ব এবং রূপান্তরোরী পদমক্ষমপর জর্য NY-BEST তামদর সাযুবাদ জার্ায়।"
বর্উ ইয়কন ঘটম্বটর বগ্রর্ বর্উ বডল
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমার শগ্রর্ শর্উ শডল, তদমির িীষনস্থার্ীয় পশরষ্কার িশি এবং েমনসংস্থার্
এমজন্ডা যা আগ্রাসীভামব শর্উ ইয়েন তেটমে োবনর্ শর্রমপক্ষ শবস্তৃ ত-অ্থনর্ীশতর পমথ শর্ময় যামব। এই
উমদযামগর ফমল পশরচ্ছন্ন িশিমত এেটি র্যাযয রূপান্তর হমব, পশরমবি বান্ধব অ্থনর্ীশতর শবোি
ত্বরাশিত হমব এবং 2040 সামলর মমযয শর্উ ইয়মেন র িশিমে বাযযতামূলেভামব 100 িতাংি
পশরচ্ছন্ন হমত হমব, এটি মাশেন র্ যুিরামষ্ট্রর সবনাশযে আগ্রাসী লমক্ষযর এেটি। এই র্তু র্ প্রস্তাশবত
আমদিটির শভশত্ত হল 2030 সাল র্াগাদ শর্উ ইয়মেন র সফল শির্ এর্াশজন েযান্ডামডনর 70 িতাংি
র্বায়র্মযাগয শবদুযমত উমেখমযাগয বৃশে। র্বায়র্মযাগয িশির অ্ভূ তপূবন উত্থামর্র অ্ংি শহসামব, শর্উ
ইয়েন তযমহতু তার পশরচ্ছন্ন িশির লক্ষযগুশল বৃশে েরমে তাই সমগ্র তেট জুমে 46টি বৃহদায়তর্
র্বায়র্মযাগয প্রেমে ইশতমমযয 2.9 শবশলয়র্ ডলার শবশর্ময়াগ েমরমে। এই লক্ষযগুশল 2035 সামলর
মমযয শর্উ ইয়মেন র সমুদ্র তীরবতী বাতামসর লক্ষয চার গুণ েমর 9,000 তমগাওয়ামট তপৌাঁোমর্ার
লক্ষয যা তদমির মমযয প্রথম, 2025 সামলর মমযয বশন্টত তসৌরিশির শর্ময়াজর্ শদ্বগুণ েমর 6,000
তমগাওয়াট; এবং 2030 সামলর মমযয িশি সংরক্ষমণর 3,000 তমগাওয়াট শর্ময়াজর্মে অ্ন্তভুন ি
েমর। এই উচ্চাোঙ্ক্ষী োমজ সহায়তা প্রদার্ েরমত, শর্উ ইয়েন শগ্রর্ বযাঙ্ক (NY Green Bank)
তার শবমিষজ্ঞতা বযবহার েরমব প্রশত সবনজর্ীর্ ডলামরর বৃহত্তর পশরমবিগত প্রভাব লালমর্র উমেমিয
আশথনে ফারাে অ্শতিম েরমত 1 শবশলয়র্ মাশেন র্ ডলামররও তবশি অ্থন তু মল তৃ তীয় পমক্ষর

তহশবমল পশরমবিগত অ্থনায়মর্র উপলভযতা প্রসাশরত েরমত শর্উ ইয়েন এবং উত্তর অ্যামমশরোর
বাশে অ্ঞ্চল জুমে|
বরফবমন ং েে এর্াবজন বভের্ (Reforming the Energy Vision, REV)
শগ্রর্ শর্উ শডল গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমার লযান্ডমােন শরফশমনং দয এর্াশজন শভির্ তেৌিমলর উপর
শভশত্ত েমর গঠর্ েমর পশরমবি পশরবতন মর্র তক্ষমত্র তর্তৃ ত্ব শদমত এবং শর্উ ইয়মেন র অ্থনর্ীশত বৃশে
েরমত| REV তসৌর, বাতাস, এবং িশির দক্ষতা এবং সংরক্ষমণ শবশর্ময়াগমে অ্র্ুপ্রাশণত েমর সমস্ত
শর্উ ইয়েন বাসীমদর জর্য আরও পশরচ্ছন্ন, আরও প্রাণবন্ত এবং সাশ্রয়ী িশির শসমেম গমে তু লমে।
ইমতামমযযই, REV তেট জুমে তসৌর বাজারমে প্রায় 1,500 িতাংি বৃশে েমরমে, 1.65 শমশলয়র্
শর্ম্ন-আময়র গ্রাহেমদর জর্য িশি সামমথনযর মমযয শর্ময় এমসমে এবং শর্উ ইয়েন তেমট উৎপাদর্,
প্রমেৌিল ও অ্র্যার্য পশরচ্ছন্ন প্রযুশির তক্ষমত্র 150,000 তলামের েমনসংস্থার্ েমরমে।
শগ্রর্ শর্উ শডল ও REV সম্পমেন আমরা জার্মত, তদখুর্ rev.ny.gov, আমামদর অ্র্ুসরণ েরুর্,
তফসবুে, শলঙ্কশডর্ এবং টু ইটামর।
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