অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/11/2019

গভর্নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর ইম্বলকবিক বিম্বের আধুবর্কীকরম্বে সহায়তা করার জর্ে 15 বমবলয়র্
মাবকন র্ েলাম্বরর বিউচার বিে ঘ াষো কম্বরম্বের্

প্রযুবিগুবলর জর্ে চোম্বলঞ্জ এলাকা প্রবত 3 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলার পযনন্ত উপলভে যা ইউটিবলটিগুবলম্বক
েবি সঞ্চালর্ ও বিতরে বসম্বেম্বমর চোম্বলঞ্জগুবল ঘমাকাম্বিলা করম্বত সহায়তা কম্বর
প্রকল্প বর্উ ইয়ম্বকনর আিাসী িীর্ বর্উ বেল (New York's Aggressive Green New Deal)-ঘক
সমর্নর্ কম্বর যা বর্উ ইয়কন ঘেটম্বক কািনর্ বর্রম্বপক্ষতার পম্বর্ রাম্বে

গভর্নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা আজ 15 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলাম্বরর বিউচার বিে চোম্বলম্বঞ্জর জর্ে
অর্নায়ম্বর্র প্রর্ম রাউন্ড ঘ াষো কম্বরম্বের্, যা বর্উ ইয়ম্বকনর ইম্বলকবিক বিম্বে র্িায়র্ম্বযাগে েবির
সংস্থার্গুবলম্বক সংহত করার সময় ইউটিবলটিগুম্বলা পবরচালর্ এিং বিতরম্বের ঘক্ষম্বে ঘযসকল
চোম্বলম্বঞ্জর মুম্বোমুবে হয় ঘসগুবল সমাধার্ করার জর্ে একটি প্রকল্প। বিম্বের আধুবর্কীকরে গভর্নম্বরর
2030 সাম্বলর মম্বধে 70 েতাংে র্িায়র্ম্বযাগে বিদ্ুেৎ এিং 2040 সাম্বলর মম্বধে কািনর্মুি পাওয়ার
বিে সম্পবকন ত ঘদ্ম্বের েীষনস্থার্ীয় মোম্বন্ডটম্বক সমর্নর্ কম্বর ঘযটি আইর্সভায় সদ্ে পাস হওয়া
ঐবতহাবসক আইর্, বর্উ ইয়কন ঘেট ক্লাইম্বমট বলোরবেপ অোন্ড কবমউবর্টি ঘপ্রাম্বটকের্ অোক্ট
(New York State Climate Leadership and Community Protection Act)-এ অন্তভুন ি
রম্বয়ম্বে।
"বর্উ ইয়কন জলিায়ু পবরিতন ম্বর্র বিরুম্বে লডাই চাবলম্বয় যাম্বে এিং প্রবতকূল আিহাওয়ার ঘক্ষম্বে
আরও বস্থবতেীলতা এিং বর্ভন রম্বযাগেতাম্বক অিাবধকার ঘদ্য়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই
বিবর্ম্বয়াগগুবল ভবিষেম্বতর একটি বিে ততবর করম্বত িাতাস এিং ঘসৌর এর মম্বতা র্িায়র্ম্বযাগে
েবিসমূহ যুি করম্বি যা ঘেটজুম্বড কবমউবর্টিসমূম্বহর চাবহদ্ািলী পূরম্বে কাজ করম্বি এিং
আমাম্বদ্রম্বক একটি পবরষ্কার, সম্পূেন কািনর্-মুি পাওয়ার বিম্বের বদ্ম্বক চাবলত করম্বি।"
"সিনাধুবর্ক প্রযুবিগত অিগবত িেিহার কম্বর বর্উ ইয়কন র্িায়র্ম্বযাগে েবিগুবলম্বক সংহত কম্বর,
কািনর্ বর্গনমর্ িন্ধ কম্বর এিং ভবিষেৎ প্রজম্বের জর্ে আমাম্বদ্র প্রাকৃ বতক সম্পদ্গুবল সুরবক্ষত
করার মাধেম্বম আমাম্বদ্র পবরেন্ন েবি এিং জলিায়ু লক্ষেগুবল এবগম্বয় ঘর্ওয়া অিোহত রােম্বি",
ঘলিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচু ল িম্বলর্। "এই ঘ াষো ভবিষেম্বতর বিে ততবরর জর্ে প্রম্বয়াজর্ীয়
সকল অিকাঠাম্বমার বিকাে ও িজায় রাোর প্রবতশ্রুবত প্রদ্েনর্ কম্বর এিং ঘেটিোপী বক্লর্ার, িীর্
েবির উন্নয়র্ কম্বর।"

বর্উ ইয়কন ঘেট অোর্াবজন বরসাচন ঘেম্বভলপম্বমন্ট অর্বরটি (New York State Energy Research
Development Authority, NYSERDA) কতৃন ক পবরচাবলত বিউচার বিে চোম্বলঞ্জ বিে প্রযুবি
ঘকাম্পাবর্ এিং গম্বিষো প্রবতষ্ঠার্গুবলম্বক তহবিল সরিরাহ করম্বি যা স্মাটন প্রযুবি এিং েবির
সঞ্চয়স্থাম্বর্র অন্তভুন বির জর্ে িৃহত্তর সমম্বয়াম্বপাম্বযাগী বসম্বেম ঘেটার প্রম্বয়াজর্ীয়তাসমূহ ঘর্ম্বক শুরু
কম্বর পাওয়ার বিম্বে েবি সঞ্চম্বয়র পবরকল্পর্া ও পবরচালর্ায় চোম্বলঞ্জগুবল ঘমাকাম্বিলা করম্বি। এই
উম্বদ্োম্বগ দ্ুইটি রাউন্ড র্াকম্বি ঘযোম্বর্ প্রবতটি রাউন্ড বিবভন্ন চোম্বলঞ্জ এলাকাম্বক ের্াি করম্বি।
NYSERDA-এর ঘপ্রবসম্বেন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া অোবলবসয়া িাটনর্ িম্বলর্, "2040 সাম্বলর মম্বধে
100% কািনর্-মুি বিদ্ুেম্বতর রূপান্তম্বরর জর্ে আমাম্বদ্র ঘসালার, ঘোম্বরজ এিং িায়ু বহম্বসম্বি
র্িায়র্ম্বযাগে েবির স্থাপর্া স্থাপর্ করার জর্ে উদ্ভাির্ী বিে আধুবর্কীকরে প্রযুবিগুবলম্বত বিউচার
বিম্বের অধীম্বর্ অিোহত বিবর্ম্বয়াম্বগর প্রম্বয়াজর্। গভর্নর কুওম্বমার অধীম্বর্ বর্উ ইয়কন পবরেন্ন
অোর্াবজন সমাধার্গুবলর অিগবতর প্রবতশ্রুবতম্বত দ্ৃঢ়ভাম্বি অটল রম্বয়ম্বে এিং এই চোম্বলঞ্জটি পাওয়ার
বিম্বের সাম্বর্ ইন্টারম্বিস এিং পবরচালর্ায় সম্মুেীর্ হওয়া ঘিবেরভাগ জটিল েবির চোম্বলঞ্জগুবলর
ঘক্ষম্বে অিগামী ভাির্াসমূহম্বক ের্াি করম্বত সহায়তা করম্বি।"
এই প্রর্ম রাউম্বন্ডর অর্নায়ম্বর্ কর্ এবেসর্ (Con Edison) এিং অম্বরঞ্জ অোন্ড রকলোন্ড
(Orange & Rockland, O&R)-এর সাম্বর্ অংেীদ্ারীম্বের বভবত্তম্বত কাজ করা প্রকল্পসমূম্বহর জর্ে
6 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলারসহ প্রযুবিগত সমাধার্গুবলর উন্নয়ম্বর্ সহায়তা করম্বত প্রবত ইউটিবলটি
চোম্বলম্বঞ্জর জর্ে 3 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলার উপলভে রম্বয়ম্বে। প্রস্তাির্াসমূম্বহর ঘযসি বিষম্বয়র উপর
ঘিাকাস করা উবচত:
•

•

কর্ এবেসর্ উন্নত বেবিবিউম্বটে অোর্াবজন বরম্বসাসন (Distributed Energy
Resource, DER) পযনম্বিক্ষে, বর্য়ন্ত্রে, ঘেটা বিম্বেষে এিং উন্নত পূিনাভাম্বস
সহায়তা করা
বিতরেকৃ ত উপকরেসমূম্বহর সংহতকরে, বিম্বের স্থায়ীে িৃবে এিং বসম্বেম লস হ্রাস
বিরবতহীর্ অন্তভুন বি প্রদ্াম্বর্ স্মাটন ইর্ভাটনার কাযনক্রম্বমর উন্নয়ম্বর্ অম্বরঞ্জ অোন্ড
রকলোন্ডম্বক সহায়তা করা

প্রস্তাির্াসমূহ 9 অম্বক্টাির, 2019 তাবরম্বের মম্বধে জমা বদ্ম্বত হম্বি। অিবেষ্ট তহবিল 2019 সাম্বল
পরিতী র্তু র্ চোম্বলঞ্জ এিং ইউটিবলটি ের্াি এিং অন্তভুন িকরে ঘপ্রািাম্বমর বিতীয় রাউম্বন্ডর
মাধেম্বম উপলভে করা হম্বি।
এই গুরুেপূেন উম্বদ্োম্বগর জর্ে প্রস্তুত হম্বত NYSERDA এর স্মাটন বিে দ্ল বর্উ ইয়ম্বকনর কর্
এবেসর্, ঘসন্ট্রাল হােসর্ গোস অোন্ড ইম্বলকবিক (Central Hudson Gas & Electric), র্োের্াল
বিে (National Grid), বর্উ ইয়কন ঘেট ইম্বলকবিক অোন্ড গোস (New York State Electric
and Gas), ঘরাম্বচোর গোস অোন্ড ইম্বলকবিক (Rochester Gas and Electric) এিং অম্বরঞ্জ
অোন্ড রকলোন্ড সদ্সেম্বদ্র সাম্বর্ কাজ কম্বরম্বে। একসম্বে, এই ইউটিবলটিসমূহ বর্উ ইয়কন ঘেট জুম্বড
13 বমবলয়র্ পবরিার, িেিসা, এিং সরকারী প্রবতষ্ঠাম্বর্র জর্ে তিদ্ুেবতক পবরম্বষিা সরিরাহ কম্বর।
প্রবতটি বর্বদ্ন ষ্ট চোম্বলঞ্জ ইউটিবলটিগুবলর সাম্বর্ অংেীদ্াবরম্বের বভবত্তম্বত প্রেীত হম্বয়বেল এিং প্রবতটি

ইয়টিবলটি তাম্বদ্র বর্জ বর্জ চোম্বলম্বঞ্জর জর্ে বর্িনাচর্ কবমটিম্বত অংেিহে করম্বি। একটি পুরস্কাম্বরর
জর্ে ঘযাগে হম্বত জমা ঘদ্ওয়া প্রস্তািগুবলম্বক বিম্বেষভাম্বি বর্িনাবচত ইউটিবলটিগুম্বলার জর্ে বচবিত
অর্র্ে চোম্বলঞ্জগুবল ঘমাকাম্বিলা করম্বত হম্বি।
বসম্বর্টর ঘকবভর্ এস. পাকন ার, বসম্বর্ট এর্াবজন ও ঘটবলকবমউবর্ম্বকের্স কবমটির (Senate Energy
and Telecommunications Committee) ঘচয়ারমোর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওম্বমার ঘর্তৃ ম্বের অধীম্বর্
বর্উ ইয়ম্বকনর আসন্ন প্রজম্বের জর্ে পবরেন্ন ও ঘটকসই েবি অজনর্ এিং আমাম্বদ্র প্রাকৃ বতক সম্পদ্
সংরক্ষম্বের পম্বর্ বর্উ ইয়কন ঘর্তৃ ে বদ্ম্বয়ম্বে। আজম্বকর ঘ াষো এিং ঘেম্বটর চলমার্ প্রবতশ্রুবত
বর্বিত করম্বি ঘয জলিায়ু পবরিতন ম্বর্র বিরুম্বে যুম্বে বর্উ ইয়কন সিনাম্বি রম্বয়ম্বে।"
অম্বরঞ্জ অোন্ড রকলোন্ড প্রকল্প পবরচালক, স্মাটন বিে - ঘির্ ব্রাউর্ িম্বলর্, "O&R এিং NYSERDA
এর প্রকল্পগুবলর অংেীদ্াবরম্বের একটি দ্ী ন ইবতহাস রম্বয়ম্বে যা পরিতী প্রজম্বের র্জরদ্াবর ও
বর্য়ন্ত্রম্বে ইউটিবলটি বেল্পম্বক আর্য়র্কারী অতোধুবর্ক প্রযুবির গম্বিষো ও উন্নয়র্ সাধর্ কম্বরম্বে।
ভবিষেত বিে চোম্বলঞ্জ এই অংেীদ্াবরম্বের আম্বরকটি উদ্াহরে। এই প্রকম্বল্পর িলািলগুবল আমাম্বদ্র
ইউটিবলটি এিং সামবিকভাম্বি ইউটিবলটি বেল্পম্বক স্মাটন ইর্ভাটনার প্রযুবি এিং এইসকল ইর্ভাটনার
বিতরে পেবতম্বত ঘয সুবিধাগুবল আর্য়র্ করম্বত পাম্বর তা আম্বরা ভাম্বলাভাম্বি ঘিাঝার সুম্বযাগ
ঘদ্ম্বি।"
"বিউচার বিে চোম্বলম্বঞ্জ আমাম্বদ্র অংেিহে আমাম্বদ্র র্তু র্ িাহকম্বদ্র র্িায়র্গুবল চয়র্ করার
জর্ে আরও সহজ এিং আরও উপকারী হম্বত সহায়তা করার জর্ে উদ্ভাির্ী সমাধার্গুবল সরিরাহ
করম্বি", কর্ এবেসম্বর্র, কােমার অোর্াবজন সবলউের্, বসবর্য়র ভাইস ঘপ্রবসম্বেন্ট মোর্ু ঘকটসম্বক
িম্বলর্। "এই ঘপ্রািামটি বর্উ ইয়কন ঘেম্বটর প্রাইম্বভট ও পািবলক ঘসক্টরগুবলর একটি উদ্াহরে ঘয
আমরা পবরেন্ন েবির ভবিষেত ততবরর জর্ে অপবরহাযন আধুবর্ক বিে ততবর করম্বত একসাম্বর্ কাজ
করবে।"
বিউচার বিে চোম্বলঞ্জ িাবন্ডং পূম্বিন ঘ াবষত অর্োর্ে NYSERDA স্মাটন বিে িাবন্ডংম্বয়র এর
পবরপূরক যার মম্বধে বিদ্ুেৎ বিম্বের পেে িা প্রযুবির উন্নয়ম্বর্ সহায়তার জর্ে ঘ াবষত 30 বমবলয়র্
েলার সহ বিম্বে র্িায়র্ম্বযাগে সংস্থার্গুবলর সংম্বযাগ উন্নত এিং সমর্নর্ করার জর্ে উপলভে 5
বমবলয়র্ মাবকন র্ েলার।
NYSERDA এর স্মাটন বিে ঘপ্রািামটি বর্উ ইয়কন ঘেম্বটর র্তু র্ প্রযুবিসমূহ সংহত করার মাধেম্বম
বর্উ ইয়ম্বকনর বিদ্ুেত বিম্বের আধুবর্কায়ম্বর্র উন্নয়ম্বর্র লক্ষেসমূম্বহর উপর মম্বর্াবর্ম্বিে কম্বর। 2016
সাল ঘর্ম্বক, বিে প্রযুবি সংস্থাগুবল এিং গম্বিষো সংস্থার 55 টি চু বির অধীম্বর্ এই ঘপ্রািামটি প্রায়
25 বমবলয়র্ েলার প্রদ্ার্ কম্বরম্বে। বর্উ ইয়ম্বকনর বিে আধুবর্কায়ম্বর্ সহায়তা করার জর্ে 2022
সাম্বলর মম্বধে বক্লর্ এর্াবজন িান্ড বিে আধুবর্কীকরে বিবর্ম্বয়াগ পবরকল্পর্ার অধীম্বর্ ঘমাট 110
বমবলয়র্ মাবকন র্ েলার প্রদ্ার্ করা হম্বয়ম্বে। সাম্প্রবতক প্রকল্পগুবলম্বত িায়ু এিং ঘসৌর েবি আরও
কাযনকরভাম্বি সংহতকরম্বের জর্ে কম েরম্বচ উচ্চ-বর্ভুন লতা সম্পন্ন বিে ঘসন্সর, মম্বেবলং এিং
বসমুম্বলের্ সরঞ্জাম এিং উন্নত প্রম্বকৌেল সমাধার্ অন্তভুন ি রম্বয়ম্বে। NYSERDA এর ওম্বয়িসাইম্বট
আরও জার্ুর্।
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