
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/12/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা 76ওম্বেস্ট পবরচ্ছন্ন েবি প্রবিম্ব াবগিার (76WEST CLEAN ENERGY 

COMPETITION) চিুর্ন আসর শুরু করম্বলর্  া সাউদার্ন টিোম্বর পবরচ্ছন্ন প্র বুি ককাম্পাবর্ বর্ম্বে 

আসম্বি  

  

আম্বিদর্কারীরা কমাট 2.5 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার মমূ্বলের ছেটি পরুস্কাম্বরর জর্ে প্রবিম্ব াবগিা 
করম্বি  

  

প্রবিম্ব াবগিা “সাউদার্ন টিোর কসাবরিং” (Southern Tier Soaring) এর সম্পরূক - 

কবমউবর্টিসমহূম্বক পরু্রুজ্জীবিি করার এিিং অর্নর্ীবিম্বক েবিোলী করার লম্বযে এই অঞ্চম্বলর 

সাবিনক ককৌেল  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমে ঘে 76ওমেস্ট পররচ্ছন্ন শরি প্ররিমোরগিার চিুর্ন আসমরর জর্য 
এখর্ উদীেমার্ পররচ্ছন্ন শরি ঘকাম্পারর্গুরের কাছ ঘর্মক আমেদর্ গ্রহণ করমছ। 76ওমেস্ট উদীেমার্ পররচ্ছন্ন 

শরি ঘকাম্পারর্ ও অ্র্ননর্রিক রেকাশ সমর্নর্ ও েরৃির জর্য ঘদমশর সে ঘর্মক েড় প্ররিমোরগিাগুরের একটি 

এেং এই প্ররিমোরগিা “সাউদার্ন টিোর ঘসারর”ং  এর সমূ্পরক ো করমউরর্টিসমূহমক পুর্রুজ্জীরেি করার এেং 
অ্র্নর্ীরিমক শরিশােী করার েমযয এই অ্ঞ্চমের সারেনক ঘকৌশে।  

  

“সাউদার্ন টিোর ঘদমশর সে ঘর্মক উদ্ভাের্ী রকছু েযেসার োরড়, এেং এই অ্ঞ্চমে আমরা শরিশােী একটি 

পররচ্ছন্ন শরি অ্র্নর্ীরি তিরর করার জর্য 76ওমেস্ট প্ররিভার সমেনাচ্চ েযেহার করমছ”, গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বছর্। “েখর্ ঘেডামরে সরকার জেোেু পররেিন র্ এেং উদীেমার্ পররচ্ছন্ন শরি প্রেুরির প্রমোজর্মক 

অ্গ্রাহয করমছ, িখর্ রর্উ ইেকন  উদ্ভাের্ী ঘপ্রাগ্রামমর মাধ্যমম এই রশল্পমক সমর্নর্ কমর োমচ্ছ ো আমামদর ঘদমশর 

অ্গ্রগামী পররচ্ছন্ন শরি েমযয ঘপৌৌঁছামি সাহােয করমে।”  

  

“আরম গি রির্ েছর 76ওমেস্ট পুরস্কার রেিরণী অ্র্ষু্ঠামর্ ঘোগ রদমেরছ এেং ঘসই আর্ন্দ ও র্িুর্ 

উদ্দীপর্ামক প্রিযয কমররছ েখর্ আমরা সেেভামে ঘকাম্পারর্গুরেমক সাউদার্ন টিোমর আসমি উদ্বিু করমি 

ঘপমররছ”, কলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ কহাচুল িম্বলর্। “76ওমেস্ট পররচ্ছন্ন শরি প্ররিমোরগিাটি ভরেষযৎ 

রশমল্প স্টার্ন -আপ উত্থামর্র জর্য গৃহীি সৃজর্শীে অ্র্ননর্রিক রেকাশ ঘকৌশমের একটি উদাহরণ। এই 
প্ররিমোরগিার চিুর্ন আসমরর মধ্য রদমে, আমরা পররচ্ছন্ন শরি উদ্ভাের্মক উদ্দীপর্া দার্ কররছ োমি িারা 
সাউদার্ন টিোর ও পুমরা ঘস্টমর্ আমরা কমনসংস্থার্ ও সুমোগ সৃরি কমর।”  

  



 

 

76ওমেস্ট প্ররিমোরগিার প্রশাসরর্ক দারেমে আমছ রর্উ ইেকন  ঘস্টর্ শরি গমেষণা ও রেকাশ অ্মর্াররটি (New 

York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA), োরা 15 এরপ্রে, 

2019 পেনন্ত আমেদর্ গ্রহণ করমে। 20টি পেনন্ত ঘসরমোইর্ারেমস্টর একটি দে োছাই করা হমে এেং িামদর 

আগামী েসমন্ত সাউদার্ন টিোমর রর্মে আসা হমে িামদর রেজ্ঞ পরামশনদািামদর সামর্ ঘদখা কররমে রদমি, োরা 
িামদর সম্ভােয স্থার্ীে অ্ংশীদার, রশল্পটির ঘর্িৃেৃন্দ, িহরেে োমভর সম্ভােয উৎস এেং এই অ্ঞ্চমের অ্র্যার্য 
সুমোগ সুরেধ্া ও উপাদামর্র সামর্ পররচে কররমে রদমের্।  

  

ঘসরমোইর্ারেস্টরা একদে রেচারমকর সামমর্ িামদর ঘকাম্পারর্মক রপচ করমে এেং িারা ঘমার্ 2.5 রমরেের্ 

মারকন র্ ডোর পুরস্কামরর (1 রমরেের্ মারকন র্ ডোর প্রর্ম পুরস্কার, একটি 500,000 মারকন র্ ডোর পুরস্কার 

এেং চারটি 250,000 মারকন র্ ডোর পুরস্কার) জর্য ছেজর্ োইর্ারেস্ট সুপাররশ করমের্। ঘমার্, 76ওমেস্ট 

পুরস্কার রহমসমে 10 রমরেের্ মারকন র্ ডোর এেং েযেসার সমর্নর্, োজারজািকরণ ও প্রশাসমর্র জর্য আমরা 
10 রমরেের্ মারকন র্ ডোর রদমে। আগামী েছমর রেজেীমদর র্াম ঘ াষণা করা হমে।  

  

পুরস্কামরর শিন  রহমসমে, ঘকাম্পারর্মদর হে সাউদার্ন টিোমর চমে আসমি হমে অ্র্ো সাউদার্ন টিোমরর সামর্ 

একটি সরাসরর ঘোগামোগ স্থাপর্ করমি হমে, ঘেমর্ সাউদার্ন টিোমরর কামরা সামর্ একটি সরেরাহ ঘচইর্ 

সম্পকন  ো অ্র্য ঘকামর্া ঘকৌশেগি সম্পকন  োর েমে এখামর্ কমনসংস্থার্ সৃরি হে। েরদ ঘকাম্পারর্র অ্েস্থার্ 

ইরিমমধ্যই সাউদার্ন টিোমর হমে র্ামক, িাহমে িামদর েযেসা ও অ্ঞ্চমে কমনসংস্থার্ উমেখমোগযভামে েৃরির 

েযাপামর রর্মেরদি র্াকমি হমে।  

  

অোবলবসো িাটন র্, কপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, NYSERDA, িম্বলম্বছর্, “জেোেু পররেিন মর্র সমাধ্ার্ আর্মি 

পামর এমর্ উদ্ভাের্ী স্টার্ন আপ ঘকাম্পারর্মক িহরেে ও েযেসারেক সমর্নর্ প্রদামর্র মাধ্যমম রর্উ ইেমকন র 

পররচ্ছন্ন শরির অ্র্নর্ীরিমক েরারিি করমি গভর্নর কুওমমার ঘে অ্ঙ্গীকার, 76ওমেস্ট প্ররিমোরগিাটি িারই 
সংমোজর্। 76ওমেস্ট প্ররিমোরগিা ইরিমমধ্য রেগি রেজেীমদর কােনক্রম সম্প্রসারণ, িহরেে সুমোগ রর্রিি ও 

কমনসংস্থার্ সৃরি করমি সুমোগ রদমেমছ এেং এর েমে সাউদার্ন টিোর ইরিমমধ্যই উমদযািামদর জর্য একটি 

উঠরি ইমকারসমস্টমম পররণি হমেমছ।”  

  

সাউদার্ন টিোর বরবজওর্াল অর্নর্ীবিক বিকাে কাউবিম্বলর (Southern Tier Regional 

Economic Development Council) সহ-সভাপবি টম কেন্টর, কবর্নিং এন্টারপ্রাইম্বজর (Corning 

Enterprises) কপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, এিিং বিিংহোমটর্ বিশ্ববিদোলম্বের কপ্রবসম্বডন্ট ড. হাম্বভন  কস্টঙ্গার 

িম্বলর্, “76ওমেস্ট প্ররিমোরগিা অ্মর্ক উদ্ভাের্ী ঘকাম্পারর্মক সাউদার্ন টিোমর আকৃি কমরমছ। রর্িঃসমন্দমহ এই 
পরেিী আসর এই অ্গ্রসর-রচন্তার পররচ্ছন্ন শরি ঘকাম্পারর্গুরেমক এই অ্ঞ্চমে িামদর েযেসা েৃরির জর্য 
উৎসারহি করমে, ো ,আমামদর করমউরর্টিমক পুর্রুজ্জীরেি করার জর্য আঞ্চরেকভামে র্কশাকৃি সাউদার্ন 
টিোর ঘসাররং অ্র্ননর্রিক রেকাশ পররকল্পর্ামক আমরা অ্গ্রসর করমে।”  

  

বসম্বর্টর টম ওমারা, বসম্বর্ট এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটির (Senate Environmental 

Conservation Committee) প্রধার্, িম্বলম্বছর্, “সাউদার্ন টিোর অ্র্নর্ীরির জর্য পররচ্ছন্ন শরি সুমোগ 

অ্িযন্ত গুরুেপূণন গুরুেপূণন একটি পররণি হমচ্ছ। চেমার্ ঘস্টর্ রেরর্মোগগুরে গুরুে েজাে রাখমে, রেমশষ কমর 

ঘসইসে রেরর্মোগ োরা স্টার্ন -আপ ঘকাম্পারর্ ও অ্র্যার্য উমদযাগমক উৎসাহ ও সহােিা প্রদার্ করমছ, ঘেগুরে 

আমামদর ভরেষযৎ কমনসংস্থামর্র জর্য ঘমরুদণ্ড হমে দাৌঁড়ামে।”  

  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/76west/Apply-Now


 

 

অোম্বসেবল সদসে কডার্া লুপারম্বডা িম্বলর্, “উদ্ভাের্ ও উমদযামগ সাউদার্ন টিোমরর ঘে রেমগরস, আমামদর 

অ্ঞ্চমে র্িুর্ েযেসা স্থাপমর্ উৎসাহ প্রদার্ কমর 76ওমেস্ট ঘসটিমকই সাহােয করমছ। 76ওমেমস্টর সেনমশষ 

আসর পররচ্ছন্ন শরির রেকামশ রর্উ ইেমকন র অ্গ্রজ মেনাদা ও রেরর্মোগ ও রেকামশর হাে রহমসমে সাউদার্ন 
টিোমরর অ্েস্থার্মক আমরা মজেুি করমে।”  

  

অোম্বসেবল সদসে িারিারা বলফটর্ িম্বলর্, “আমামদর রেশ্ব-মামণর রশযাপ্ররিষ্ঠার্ ও স্থার্ীে স্টার্ন আমপর 

ঘসৌজমর্য, আমার অ্যামসম্বরে ঘজো ও েৃহত্তর অ্ঞ্চমে প্রচুর পররমামণ উমদযািা প্ররিভা রমেমছ, এেং 76ওমেস্ট 

পররচ্ছন্ন শরি েযেসা প্ররিমোরগিা এর চিুর্ন আসর আমামদর পররচ্ছন্ন শরি অ্র্নর্ীরি প্ররিষ্ঠা করমি আমরা 
সহােিা করমে। আরম খুরশ ঘে গভর্নর আমামদর এোকার দারুণ সে স্থার্ীে স্টার্ন আপ োরা র্িুর্ র্িুর্ 

পররচ্ছন্ন শরির প্রেুরি তিরর করমছ িামদর মমধ্য সম্ভাের্া ঘদখমি ঘপমেমছর্, এেং এই সে প্রমচিামক শিভামে 

সমর্নর্ করমি ঘপমর আরম আর্রন্দি।”  

  

76ওমেস্ট এর রেগি রেজেীরা ইরিমমধ্য রর্মজমদর সাউদার্ন টিোমর জরড়মে ঘেমেমছ, ভরেষযৎ রেকামশর জর্য 
ঘেসরকাররভামে 28 রমরেের্ মারকন র্ ডোর মূেধ্র্ সংগ্রহ কমরমছ, সাউদার্ন টিোমর জরম ও সরঞ্জামমর জর্য েহু 

রমরেের্ মারকন র্ ডোর রেরর্মোগ সৃরি করমছ, প্রধ্ার্ সরেরাহকারীমদর ঘপছমর্ 1.7 রমরেের্ মারকন র্ ডোমরর 

কমরমছ এেং র্িুর্ কমনসংস্থার্ সৃরি কমরমছ। 76ওমেস্ট প্ররিমোরগিার রেগি আসরগুরের রেজেীমদর সাম্প্ররিক 

রকছু অ্জন র্ রর্ম্নরূপ:  

  

• স্কাইম্বভর্ কটকম্বর্ালবজস(Skyven Technologies): 1 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার প্রর্ম 

পরুস্কার বিজেী (2017): জেুাই মামস, স্কাইমভর্ িামদর প্রর্ম ইমেরেমজে রমরর অ্যামর (Intelligent 

Mirror Array) চাোর্ সমূ্পণন করার ঘ াষণা ঘদে, এটি রশল্পজাি োমের জর্য রেমশ্বর প্রর্ম ঘসৌর 

সমাধ্ার্ ো রশল্পজাি েেোর ঘর্মক রগ্রর্হাউজ গযাস রর্গনমর্ কমামি েযেহৃি হে। পণযটি সাউদার্ন 
টিোমর প্রস্তুি করা হমেমছ।  

• ইম্বর্াসম্বজর্ (EthosGen): 250,000 মাবকন র্ ডলার পরুস্কার বিজেী (2017): ইমর্াসমজর্ 

েমজন যর িাপমক সংগ্রহ কমর এেং িামক রস্থরিশীে, র্োের্মোগয অ্র্-সাইর্ তেদযুরিক শরিমি 

রূপান্তররি কমর। ঘজিার পর ঘর্মক, ঘকাম্পারর্টি এর পুমরা গমেষণা ও রেকাশ কােনক্রম উইেরকস-

েযামর (Wilkes-Barre), PA ঘর্মক সররমে সাউদার্ন টিোমরর রেংহযামর্র্ রেশ্বরেদযােমে NYSERDA 

এর ইর্রকউমের্মর রর্মে এমসমছ। পরেিীমি ইমর্াসমজর্ রকঅ্মেে করেন্স (Rockwell Collins) ঘর্মক 

একটি উৎপাদর্ রেরর্মোগ এেং রেংমর্ক ঘভঞ্চাসন (BingTech Ventures) ঘর্মক একটি রসড-ঘস্টজ 

রেরর্মোগ ঘপমেমছ।  

• কসালারকোল (SolarKal): 250,000 মাবকন র্ ডলার পরুস্কার বিজেী (2017): ঘসাোরকযাে 

একটি োরণরজযক ও রশল্পজাি ঘসৌরশরি পরামশনক, এটি েযেসাসমূহমক রর্র্ন ঞ্ঝার্ভামে ঘসৌরশরি 

েযেহার কমর এমর্ েযেসাে পররণি করমি সাহােয কমর। ঘসাোরকযাে সাউদার্ন টিোমর একটি অ্রেস 

খুমেমছ এেং সাউদার্ন টিোমর পাৌঁচটি োরণরজযক ঘসৌর প্রকমল্পর চুরি ঘপমেমছ োর ঘমার্ পররমাণ 3 

ঘমগাওোর্। ভরেষযমি ঘকাম্পারর্টির আমরা ঘেশ রকছু প্রকল্প রমেমছ।  

• বমকাটু, ইর্ক (Micatu, Inc.): 1 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার প্রর্ম পরুস্কার বিজেী 
(2016): রমকারু্ একটি অ্পটিকযাে ঘসন্সর তিরর কমর ো উচ্চমাত্রার রর্ভুন ে ঘভামেজ ও কামরে রররডং 
ঘদে োমি ইউটিরেটিসমূহ শরির েযেহার কমামি পামর এেং এর েমে রগ্রর্হাউজ গযাস রর্গনমর্ কম 

হে। এই েছমরর শুরুর রদমক, রমকারু্ একটি অ্গ্রগামী তেরশ্বক যমিা েযেস্থাপর্া ঘকাম্পারর্, ইর্র্ 

কমপনামরশমর্র (Eaton Corporation) সামর্ িামদর অ্র্র্য রগ্রড প্রেুরি সরেরাহ করার জর্য একটি 

চুরি স্বাযর কমরমছ। প্রেুরিটি রমকারু্র সাউদার্ন টিোর েযারসরেটিমি উৎপারদি হমি র্াকমে।  



 

 

• C4V: 500,000 মাবকন র্ ডলার পরুস্কার বিজেী (2016): C4V এমর্ েযার্ারর প্রস্তুি কমর ো 
েযেহার করা োমে ঘর্রেমোগামোগ রসমস্টম ও দী নমমোদী জীের্কাে সম্পন্ন শরি ঘস্টামরজ দরকার হে 

এমর্ রশমল্প এেং এর দ্বারা িামদর সারেনক খরচ কমামর্া োমে। গি েছর, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা 
কমরর্ ঘে ঘেই রির্টি ঘকাম্পারর্ ইমম্পররোম3 রর্উ ইেমকন র (Imperium3 New York) ঘর্িৃে রদমে 

িার মমধ্য C4V একটি, এটি হে শরি ঘস্টামরজ েযেসামের একটি সং  ো এরিকমর্র(Endicott) হুরর্ 

(Huron) কযাম্পামস গমেষণা, রেকাশ ও উৎপাদর্ কােনক্রম স্থাপর্া করমে।  

• কলািাল র্াম্বমনাস্টোট (Global Thermostat): 250,000 মাবকন র্ ডলার পরুস্কার বিজেী 
(2016): ঘলাোে র্ামমনাস্টযার্ সরাসরর োিামসর কােনর্ ডাই অ্ক্সাইড গ্রহণ কমর, োর েমে 

রগ্রর্হাউজস গযাস কমম োে, এেং এটিমক রেশুরিকরণ কমর রশল্প কারখার্ামক রেরক্র কমর োমদর 

উৎপাদর্ প্ররক্রোর জর্য এই গযাস প্রমোজর্। এই েছমরর ঘশমষর রদমক, ঘকাম্পারর্টি এর সেনমশষ 

োরিং রাউি সমূ্পণন কমরমছ এেং এর েমে িামদর উঠামর্া ঘমার্ রেরর্মোমগর পররমাণ হমেমছ 51 

রমরেের্ মারকন র্ ডোর, এেং করর্নং ইর্ক (Corning, Inc.) এর কাছ ঘর্মক িারা িামদর পমণযর প্রর্ম 

অ্ডন ারটি ঘপমেমছ।  

  

সাউদার্ন টিোমরর অ্র্ননর্রিক রেকাশ ও উদ্ভাের্ী উমদযাগ সম্প্রসারমণর মাধ্যমম সকে রর্উ ইেকন োসীর জর্য 
আমরা পররচ্ছন্ন, রস্থরিশীে ও সাশ্রেী শরি রসমস্টম তিরর করমি গভর্নর কুওমমার ঘে ররেরমনং দয এর্ারজন  রভশর্ 

(Reforming the Energy Vision) ঘকৌশে রমেমছ 76ওমেস্ট িার সমর্নর্ কমর। সাউদার্ন টিোর এখর্ই 
উদ্ভাের্কারী এেং রেশ্ব গমেষণাে অ্গ্রগামী এমর্ ঘদমশর ঘর্িৃস্থার্ীে ঘকাম্পারর্ ও রেশ্বরেদযােমের োরড়।  

  

76ওমেস্ট প্ররিমোরগিার েযাপামর আমরা ির্য জার্মি, আমেদর্ ির্য ঘপমি ও রেগি রেজেীমদর একটি পণূন 
িারেকা ঘদখমি রভরজর্ করুর্ NYSERDA এর ওমেেসাইর্।  

  

সাউদার্ন টিোর কসাবরিংম্বক দ্রুিগবি করা  
আজমকর ঘ াষণার সমূ্পরক সাউদার্ন টিোর ঘসাররং এই এোকাে অ্মর্ক অ্র্ননর্রিক এেং সামারজক উন্নরি 

করার একটি সমূ্পণন ব্লুরপ্রে। এই পররকল্পর্ার মূে স্থাপর্, প্ররিভাশােী কমনশরি আকষনণ, েযেসা উন্নরি এেং 
র্িুর্মে উন্নরি করার জর্য জর্য 2012 সাে ঘর্মক অ্ঞ্চমে 6.2 রেরেের্ মারকন র্ ডোমরর ঘেরশ ডোর রেরর্মোগ 

কমরমছ। েিন মামর্, মহা মন্দার (Great Recession) পর ঘর্মক ঘেকারে সেমচমে কম হমেমছ; েযরিগি এেং 
কমপনামরর্ আেকর কমমমছ এেং েযেসাে উন্নরি ও রেরর্মোগ করার জর্য োররমংহযামর্র্, জর্সর্ রসটি এেং 
করর্নং এর মমিা জােগা োছাই করমছ। এখর্, এই অ্ঞ্চেটি রডমসম্বর 2015 ঘি গভর্নর কুওমমা দ্বারা ঘ ারষি 

আপমস্টর্ ঘররভর্াোইমজশর্ ইরর্রশমেটিমভর মাধ্যমম 500 রমরেের্ মারকন র্ ডোমরর ঘস্টর্ রেরর্মোমগর মাধ্যমম 

সাউদার্ন টিোর ঘসাররংমক েরারিি করমছ। ঘস্টমর্র এই 500 রমরেের্ মারকন র্ ডোমরর রেরর্মোগ 2.5 রেরেের্ 

মারকন র্ ডোমররও ঘেরশ রেরর্মোগ করার জর্য েযরিগি েযেসােীমদর উদ্দীপর্া ঘদমে - এেং এোকার জমাকৃি 

পররকল্পর্া অ্র্েুােী আশা করা হমচ্ছ ঘে 10,200 এরও র্িুর্ ঘেরশ কমনসংস্থার্ তিরর হমে। আরও ির্য এখামর্ 

রমেমছ।  
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