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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা আর্হাইজার-িাে (ANHEUSER-BUSCH) এর জর্ে 2.76 মমগাওয়াম্বের
িোল্ডউইন্সবভল ম ালার প্রম্বজক্ট (BALDWINSVILLE SOLAR PROJECT) ম্পন্ন হওয়ার ম াষণা
মের্

মেম্বে আর্হাইজার-িাম্বের িন িৃহৎ অফ- াইে স্থাপর্া যা িাবষন ক 3 বমবলয়র্ মকম্ব র মিবে পার্ীয়
প্রস্তুবির জর্ে পযন াপ্ত
AES বিবিবিউম্বেি এর্াবজন (AES Distributed Energy) বিউয়াবরম্বি বর্ভনরম্বযাগে ও াশ্রয়ী
বিবিবিউম্বেি এর্াবজন ব ম্বেম্বমর অিিারণা কম্বর
কবমউবর্টিগুম্বলাম্বক পুর্রুজ্জীবিি করম্বি এিং অর্ন র্ীবিম্বক মৃদ্ধ করম্বি ম ন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকনর
মবিি মকৌেল "ম ন্ট্রাল বর্উ ইয়কন রাইবজং (CNY Rising)" - এর ম্পূরক হল এই বিবর্ম্বয়াগ
গভর্ন র কুওম্বমার বির্ বর্উ বিলম্বক মর্ন র্ কম্বর মযটি 2030 াম্বলর মম্বযে মেম্বের মমাে বিেুেম্বির
70 েিাংে র্িায়র্ম্বযাগে েবির উৎ মর্ম্বক আ ার আহ্বার্ কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ সেন্ট্রাল নর্উ ইয়মকন 2.76 সমগাওয়ামের সোলার প্রমজক্ট েম্পন্ন
হওয়ার স াষণা সের্। ভযার্ নিউমরর্ শহমর অ্িনিত আর্হাজার-িামশর িযাল্ডউইন্সনভল নিউয়ানর
িানণনজযক সোলার প্রমজমক্টর একক সেতা সেটি শনিশালী অ্র্ননর্নতক েমৃনি অ্জনর্ এিং কনমউনর্টির
উন্নয়মর্র জর্য এই অ্ঞ্চমলর েমনিত সকৌশল "সেন্ট্রাল নর্উ ইয়কন রাইনজং" এর েম্পূরক এিং সেটি
গভর্নর কুওমমার সেমশর শীষনির্ীয় নির্ নর্উ নিলমক েমর্নর্ কমর ো 2030 োমলর মমযয সেমের
সমাে নিেুযমতর 70 শতাংশ র্িায়র্মোগয শনির উৎে সর্মক আোর এিং 2025 োমলর মমযয
6,000 সমগাওয়াে সেৌর নিেুযৎ সর্মক আোর আহ্বার্ কমর।
"নর্উ ইয়কন র্িায়র্মোগয শনির উৎেগুনলমত সেমশর শীষনিার্ীয় নিনর্ময়াগ করমে ো আমামের দ্রুত
িযনমার্ পনরচ্ছন্ন শনির অ্র্নর্ীনতমক োহােয করমি এিং িযিো প্রনতষ্ঠার্ এিং অ্নযিােীমেরমক
আরও পনরচ্ছন্ন, োশ্রয়ী শনি েরিরাহ করমি", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রমজক্ট েমি সেমে
সেৌর প্রমজক্টগুমলামক েহায়তায় আমামের প্রমেষ্টার নর্েশনর্স্বরূপ ো অ্র্নপূণন পনরমিশগত েুনিযা প্রোর্
কমর, পাশাপানশ অ্র্ননর্নতক েমৃনিমক ত্বরানিত কমর ো আগামী প্রজমের নর্উ ইয়কন িােীমের োনহো
সমোমি।"

"আর্হাজার-িাশ ও AES নিনিনিউমেি এর্ানজনর এই গুরুত্বপূণন সেৌর প্রকল্প র্িায়র্মোগয শনির
উৎে িযিহার করমি এিং নির্হাউজ গযাে নর্িঃেরণ কমামত োহােয করমি", মলফম্বের্োন্ট গভর্ন র
কোবর্ মহাচু ল িম্বলর্, বযবর্ আজম্বকর ম াষণা কম্বরম্বের্। "নর্উ ইয়কন -োর্ (NY-Sun) এর অ্ংশ
নহমেমি এই নিনর্ময়াগ অ্তযাযুনর্ক প্রমজক্টগুমলামক আকৃ ষ্ট ও উৎোনহত কমর োয় ো সভািামের অ্র্ন
োশ্রয় কমর এিং নর্উ ইয়মকন র শীষনিার্ীয় পনরচ্ছন্ন শনির লক্ষ্যমাত্রা পূরমণর নেমক অ্িের হয়। এই
সেৌর েুনিযা পনরমিমশর েুরক্ষ্ায়, কমনেংিামর্র েুমোগ েৃনষ্টমত এিং সেন্ট্রাল নর্উ ইয়মকন র অ্র্নর্ীনতমক
েমৃি করায় োহােয কমর।"
নর্উ ইয়কন সেে এর্ানজন নরোেন এন্ড সিমভলপমমন্ট অ্র্নরটি (New York State Energy Research
and Development Authority, NYSERDA), নর্উ ইয়কন -োর্ সপ্রািামমর মাযযমম, 8,300 টিরও
সিনশ সোলার পযামর্ল নর্ময় গঠিত নির্যামের েহায়তার জর্য 1.1 নমনলয়র্ মানকন র্ িলার প্রোর্ কমর
- ো এটিমক আজ পেনন্ত েুিরামে আর্হাজার-িাশ এর েিনিহৃ ৎ অ্ফ-োইে িাপর্া নহমেমি পনরণত
কমর। সকাম্পানর্র িযাল্ডউইন্সনভল নিউয়ানর সর্মক েয় মাইল েূমর অ্িনিত 2.76 সমগাওয়ামের
নির্যােটি িানষনক 3 নমনলয়র্ নকমলাওয়ামেরও সিনশ নিেুযৎ উৎপাের্ করমি ো িানষনক 3 নমনলয়র্
সকে পার্ীয় প্রস্তুনতর জর্য পেনাপ্ত।
এই সোলার অ্যামরটির মানলক এিং পনরোলর্াকারী AES নিনিনিউমেি এর্ানজন, ইর্কমপনামরমেি এিং
2025 োমলর মমযয র্িায়র্মোগয শনির উৎে সর্মক আর্হাইজার-িামশর নিেুযমতর 100 শতাংশ
েময়র উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমক েহায়তার জর্য সিমভলপ করা হময়নেল।
আর্হাইজার-িাশ ইমতামমযয এর েয়কৃ ত নিেুযমতর 50 শতাংশ উইন্ড পাওয়ার সর্মক নর্নিত কমর
ো েুিরামে প্রনত িের িািউইজার নিয়ার (Budweiser beer) প্রস্তুনতর জর্য প্রময়াজর্ীয়
নিেুযমতর পনরমামণর সেময় সিনশ।
নর্উ ইয়কন -োর্ হমলা সেৌর নশল্পমক আর্ুপানতক হামর িাড়ামর্ার এিং সেেমক একটি সেকেই,
স্বয়ংেম্পূণন সেৌর নশমল্পর কাোকানে নর্ময় োওয়ার জর্য গভর্নর কুওমমার 1 নিনলয়র্ মানকন র্ িলামরর
উমেযাগ। 2011 োল সর্মক, নর্উ ইয়মকন র সোলার 1,500 শতাংমশর সিনশ িৃনি সপময়মে এিং
সিেরকানর নিনর্ময়ামগ প্রায় 3.5 নিনলয়র্ মানকন র্ িলার েংমোজর্ কমরমে। এই নিনর্ময়াগ েমি
সেমে সেৌর কামজ জনড়ত প্রায় 12,000 সলাকমক েহায়তা কমরমে। সেৌর শনি েম্পমকন আরও
জার্মত আিহী িযিো প্রনতষ্ঠার্গুমলা নর্উ ইয়কন -োর্ ওময়িোইে নভনজে করমত পামরর্।
বর্উ ইয়কন মেে েবি গম্বিষণা এিং মিম্বভলপম্বমন্ট অর্বরটি‘র মপ্রব ম্বিন্ট ও ব ইও অোবলব য়া
িােনর্ িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমা প্রাইমভে-পািনলক পােনর্ারনশপমক ভনিষযমতর জর্য পনরকল্পর্া করার
সক্ষ্মত্র সেমের অ্িযাহত প্রমেষ্টার হলমাকন এিং নর্উ ইয়কন সেমশর অ্র্যতম দ্রুততম েমিযনমার্
সোলার মামকন ে হময় উঠার সক্ষ্মত্র এক গুরুত্বপূণন অ্ংশ নহমেমি িাপর্ কমরমের্। AES নিনিনিউমেি
এর্ানজন এিং আর্হাইজার-িাশ এর োমর্ এই প্রকমল্পর মাযযমম পনরমিমশর প্রনত তামের োনয়ত্বমিায
এিং সোলামরর মমতা র্িায়র্মোগয শনির উৎে িযিহামরর মাযযমম নর্গনমর্ কনমময় আর্ার তামের
অ্ঙ্গীকারিিতা িাস্তিায়মর্ অ্ংশীোর হমত সপমর আমরা উদ্দীনপত।"

উবি রুবির্, AES বিবিবিউম্বেি এর্াবজনর মপ্রব ম্বিন্ট, িম্বলর্ "আমরা নর্উ ইয়কন সেেমক
র্িায়র্মোগয শনির নেমক এনগময় োওয়ায় সর্তৃ ত্ব সেয়ার জর্য এিং আর্হাইজার-িাশমক 100%
র্িায়র্মোগয নিেুযৎ েয় করার অ্ঙ্গীকারিিতার জর্য িাহিা নেনচ্ছ। নর্উ ইয়কন এিং আর্হাইজারিাশমক তামের উমদ্দশয পূরণ এিং িযাল্ডউইন্সনভল প্রমজমক্টর মাযযমম পনরমিশ-িান্ধি শনি েমৃি
ভনিষযত ত্বরানিত করার সক্ষ্মত্র এনগময় সেমত েহায়তা করমত সপমর আমরা গনিনত।"
ইর্বিি বি রাইক, আর্হাইজার-িাে এর প্রবকউরম্বমন্ট এন্ড াম্বেইবর্বিবলটি ংক্রান্ত ভাই
মপ্রব ম্বিন্ট, িম্বলর্, "আমামের কনমউনর্টি ও আমামের পনরমিমশর প্রনত আমামের অ্ঙ্গীকারিিতা
পরস্পর েম্পনকন ত। এই সোলার প্রমজমক্টর মাযযমম, আমামের কমীরা নর্মজমের ঠিকার্া মমর্ কমরর্
এমর্ এক কনমউনর্টিমত র্িায়র্মোগয শনিমত নিনর্ময়াগ কমর, আমামের নর্মজমের আনঙ্গর্ায় আমামের
োমেইনর্নিনলটির লক্ষ্য িাস্তমি রূপ নেমত পারায় আমরা গনিনত।"
ম ম্বর্ের রিােন ই. এম্বন্টার্াব িম্বলর্, "েম্পূণন হওয়া 2.76 সমগাওয়ামের িযাল্ডউইন্সনভল সোলার
প্রমজক্টটি এই অ্ঞ্চমলর জর্য এক নিরাে েম্পে। আর্হাইজার-িাশ এর িযাল্ডউইন্সনভল নিউয়ানর
আমামের ভনিষযমতর নেমক এনগময় নর্মচ্ছ এিং এই প্রকমল্পর ফমল অ্র্ননর্নতক প্রিৃনি ও কনমউনর্টির
উন্নয়মর্র িযাপক েম্ভাির্া েৃনষ্ট হময়মে।"
অোম্ব েবলমোর্ উইবলয়াম বি. মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন সেমের ভনিষযমতর স্বামর্ন শনির
র্িায়র্মোগয উৎমে নিনর্ময়াগ করা গভর্নর কুওমমা এিং নর্উ ইয়কন সেে অ্যামেম্বনল উভময়র কামেই
অ্িানযকার পায়। এই 2.76 সমগাওয়ামের সোলার প্রমজক্ট ো িযাল্ডউইন্সনভমলর আর্হাইজার-িাশ
ফযানেনলটিমত পনরমষিা প্রোর্ করমি, এর েম্পন্ন হওয়া কািনর্ নর্গনমর্ কমামর্া এিং সেৌর শনির
মমতা র্িায়র্মোগয উৎে সর্মক নিেুযৎ সেয়ার আমামের লক্ষ্য অ্জনমর্র পমর্ এক নিশাল পেমক্ষ্প।
আর্হাইজার-িাশ এিং সেমের এই নিনর্ময়াগ আগত িহু িের যমর নিনভন্ন পনরমিশগত ও
অ্র্ননর্নতক েুনিযা প্রোর্ করমি।"
অোম্ব েবলমোর্ উইল িাকনম্বল িম্বলর্, "আনম আর্নিত সে আর্হাইজার-িাশ সেৌর নিেুযমতর মমতা
আমরা র্িায়র্মোগয শনি প্রোমর্ োহােয করমে এমর্ িযিোগুমলার প্রনত িরাদ্দ ভতুন নকর েুনিযা লাভ
করমত পারমি। আশা করা োয় এই প্রকল্প উনিমের জর্য শনি খরমে েমতানিযার্ করমত োহােয
করমি।"
বর্উ ইয়কন মেম্বের বির্ বর্উ বিল
সেমশর শীষনিার্ীয় পনরচ্ছন্ন শনি ও োকনর এমজন্ডা অ্র্নাৎ গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমার নির্ নর্উ
নিল, নর্উ ইয়কন সেেমক আিােীভামি অ্র্নর্ীনতজুমড় কািনর্ নর্রমপক্ষ্তার নেমক সঠমল নেমি। এই
উমেযামগর ফমল পনরচ্ছন্ন শনিমত একটি র্যােয রূপান্তর হমি, েিুজ অ্র্নর্ীনতর নিকাশ ত্বরানিত হমি
এিং 2040 োমলর মমযয নর্উ ইয়মকন র শনিমক িাযযতামূলকভামি শতভাগ পনরচ্ছন্ন হমত হমি, এটি
মানকন র্ েুিরামের েিনানযক আিােী লমক্ষ্যর একটি। 2030 োমলর মমযয নর্উ ইয়মকন র পনরচ্ছন্ন শনি
মার্েণ্ডমক 70 শতাংশ র্িায়র্মোগয নিেুযমত েফলভামি রূপান্তর করার সক্ষ্মত্র এই র্তু র্ প্রস্তানিত
অ্িযিটি একটি উমেখমোগয িৃনি। র্িায়র্মোগয শনির অ্ভূ তপূিন িৃনির অ্ংশ নহোমি, নর্উ ইয়কন
ইমতামমযয োরা সেমে 46টি িৃহৎ সেল র্িায়র্মোগয প্রকমল্প 2.9 নিনলয়র্ মানকন র্ িলার নিনর্ময়াগ

কমরমে কারণ এটি উমেখমোগযভামি তার পনরচ্ছন্ন শনির লক্ষ্য িৃনি কমর, সেমর্: নর্উইয়মকন র
অ্ফমশার িাতামের লক্ষ্য োরগুণ কমর 2035 োমলর মমযয সেমশর মমযয েমিনাচ্চ 9,000 সমগাওয়াে
করা; সোলার নর্ময়াগ 2025 োমলর মমযয নিগুণ হময় 6,000 সমগাওয়ামে হওয়া; 2030 োমলর
মমযয 3,000 সমগাওয়াে শনি েঞ্চয় নর্েুি করা। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী কামজ েহায়তা প্রোর্ করমত,
নর্উ ইয়কন নির্ িযাঙ্ক (NY Green Bank) তার নিমশষজ্ঞতা িযিহার করমি প্রনত েিনজর্ীর্
িলামরর িৃহত্তর পনরমিশগত প্রভাি লালমর্র উমদ্দমশয আনর্নক ফারাক অ্নতেম করমত 1 নিনলয়র্
মানকন র্ িলামররও সিনশ অ্র্ন তু মল তৃ তীয় পমক্ষ্র তহনিমল পনরমিশগত অ্র্নায়মর্র উপলভযতা প্রোনরত
করমত নর্উ ইয়কন এিং উত্তর অ্যামমনরকার িানক অ্ঞ্চল জুমড়|
ব এর্ওয়াই রাইবজং ত্বরাবিি করা
আজমকর "সেন্ট্রাল নর্উ ইয়কন রাইনজং" এর স াষণা ো শনিশালী অ্র্ননর্নতক প্রিৃনি ও কনমউনর্টির
নিকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর েমনিত রূপমরখা। 2012 োল সর্মক সেেটি ইমতামমযযই 5.6 নিনলয়র্
মানকন র্ িলামররও সিনশ নিনর্ময়াগ কমরমে ো পনরকল্পর্াটির মূল নভনত্ত িাপর্ কমর - নিশ্ব িাজামরর
েুমোগগুনল পুুঁনজ কমর, উমেযািা শনিশালীকরণ কমর এিং েমমত অ্র্নর্ীনত ততনর কমর। আজ িৃহত্তর
মিার আমগ সিকারত্ব েিননর্ম্ন পেনাময় সর্মম এমেমে; িযনিগত এিং কমপনামরে আয়কর নর্মে আমে;
এিং িযিোগুনল হ্রাে এিং নিনর্ময়ামগর জর্য একটি গন্তিয নহোমি নেরাকুে, ওেঅ্ময়গ এিং ওিামর্নর
মত জায়গা নর্িনাের্ করা হয়।
এখর্, নিমেম্বর 2015 োমল গভর্নর কুওমমা স ানষত আপমেে নরনভোলাইমজশর্ ইনর্নশময়টিমভর
মাযযমম 500 নমনলয়র্ মানকন র্ িলার নিনর্ময়ামগর মাযযমম সকন্দ্রটি সেন্ট্রাল নর্উ ইয়কন রাইনজংমক
ত্বরানিত করমে। সেমের এই 500 নমনলয়র্ মানকন র্ িলামরর নিনর্ময়াগ 2.5 নিনলয়র্ মানকন র্
িলামররও সিনশ নিনর্ময়াগ করার জর্য িযনিগত িযিোয়ীমের উদ্দীপর্া সেমি - এিং অ্ঞ্চমলর
জমাকৃ ত পনরকল্পর্া অ্র্ুোয়ী আশা করা হমচ্ছ সে 5,900 এরও র্তু র্ সিনশ কমনেংিার্ ততনর হমি।
আরও তর্য এখামর্ পাওয়া োমি এখামর্।
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