
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 9/29/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

শ্েম্বের কোর্াল বিম্বেম্বে ভ্রেণ ও ভাড়া শ্র্য়ার জর্ে শ্র্ৌযাম্বর্ বিদ্যেতায়র্ম্বক উৎিাব ত 

করার জর্ে গভর্ নর শ্ াচুম্বলর বির্ শ্িাে কে নিবূচ উম্ববাধর্  

  

জীিাশ্ম জ্বালাবর্ শ্িম্বক বিদ্যেবতক প্রপালেম্বর্ রূপান্তরম্বক িেি নর্ করার জর্ে বর্উইয়কন 

পাওয়ার অিবরটে প্রম্বণাদ্র্ােূলক কে নিূবচ বতবর কম্বরম্বে  

  

বর্উ ইয়কন শ্েম্বের শ্কাম্পাবর্ বারা বর্বে নত বিদ্যেবতক শ্োেম্বরর োধেম্বে পাইলে 

রম্বচোর এলাকায় ভাড়া শ্র্য়ার শ্িাে িফলভাম্বি বরম্বরাবফে কম্বরম্বে  

  

নিউ ইয়র্ক স্টেটের র্যািাল নিটেটে চলাচলর্ারী ভ্রেণ ও ভাড়া স্টিয়ার স্টিৌযািগুটলাটে 

নিদ্যযোয়িটর্ এনিটয় নিটে িভি কর র্যানি স্ট াচুল আজ "নিি স্টিাে" র্ে কিূনচ চালয র্রার স্ট াষণা 

নদ্টয়টেি। নরইোজজি দ্যা র্যাটিলি (Reimagine the Canals) উটদ্যাটির োধ্যটে, নিউ ইয়র্ক 

পাওয়ার অিনরটে ও নিউ ইয়র্ক স্টেে র্যািাল র্টপ কাটরশি র্যািাল নিটেটে চলাচলর্ারী ভ্রেণ, 

ভাড়ায় চানলে ও চােকার স্টিাে অপাটরেরটদ্র জীিাশ্ম জ্বালািী চানলে উপযযক্ত জা াজটর্ 

বিদ্যযনের্ প্রপালশটি রূপান্তনরে র্রার জিয এর্টে প্রটণাদ্িােূলর্ র্ে কিূনচ বেনর র্রটে। এই 

ধ্রটির এর্টে র্ে কিূনচটে আি  আর্ষ কণ র্রার জিয, নিউ ইয়র্ক পাওয়ার অিনরটে িম্প্রনে 

এর্টে আি  প্রর্াটশর অিযটরাধ্ ("RFEI") প্রর্াশ র্টরটে এিং ওটয়ইি র্াউনির স্টেনিডটি এনর 

র্যাটিল অযাডটভঞ্চার (Erie Canal Adventures) স্টর্াম্পানির 42-ফয ে দ্ী ক এর্টে চােকার স্টিােটর্ 

নডটজল স্টিটর্ বিদ্যযনের্ শজক্তটে িফলভাটি রূপান্তটরর োধ্যটে এর্টে পাইলে প্রর্ল্প 

িাস্তিায়ি র্টরটে৷  

  

"নিউ ইয়র্ক জলিায়য পনরিেকটির নিরুটে লড়াইটয় জানের স্টিেৃত্ব নদ্টে, এিং এই উদ্ভািিী 

িেুি র্ে কিূনচ আোটদ্র নিি কেি র্োটিা ও বিদ্যযনের্ যািিা ি প্রযযজক্ত ি ণটর্ উৎিান ে 

র্রার জিয আোটদ্র স্টেেিযাপী প্রটচষ্টার িাটি  াটে- াে-নেনলটয় এনিটয় চলটে," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর শ্ াচুল৷ "নিি স্টিাে স্টদ্নিটয় স্টদ্টি স্টয নিদ্যযোয়ি এর্টে অজকিটযািয ও িাস্তিিম্মে 

লক্ষ্য এিং এর্ই িাটি আোটদ্র র্যািাল নিটেটে পনরচালিার্ারী অপাটরের ও এিি স্টিৌযাটি 

ভ্রেণর্ারী  াজার  াজার পয কের্টদ্র অনভজ্ঞোটর্ উন্নে র্রটি৷ এই র্ে কিূনচ নিউ ইয়টর্কর িায়য 

ও পানির দ্ষূণ র্োটি এিং এর্টে গুরুত্বপূণ ক নশল্পটর্ িচল রািটি।"  

  

স্টিৌযািটর্ বিদ্যযনের্ স্টোের ও িযাোনরটে রূপান্তর র্রার অনিে িরচ  টলা র্যািাল নিটেটে 

নিে কল জ্বালানি প্রযযজক্ত িযাপর্ভাটি ি টণর স্টক্ষ্টে এর্র্ ি ৃত্তে িাধ্া। "নিি স্টিাে" র্ে কিূনচ 

স্টিই প্রািনের্ েূলধ্ি িযয়, নিদ্যযোয়ি প্রটচষ্টাটর্ ত্বরানিে র্রা এিং নিোন্ত ি ণটর্ উৎিান ে 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=276ce4c2-78f7dda0-276e1df7-000babd9069e-88c8c300c35ee197&q=1&e=a688def9-f72d-423f-988b-5eab5493be31&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fprocurement


র্রার লটক্ষ্য িযনিনদ্কষ্ট নিনিটয়াি ও প্রটণাদ্িা প্রদ্াি র্টর যা এর্ইিাটি িযিিা ও পনরটিশিে 

স্বাি কটর্ উপরৃ্ে র্টর। র্াটজর িযটযাি ও প্রটেযর্ আটিদ্ির্ারীর জা াটজর িংিযার উপর 

নভনত্ত র্টর ে নিটলর পনরোণ পনরিনেকে  টি।  

  

"নিি স্টিাে" র্ে কিূনচ জা াটজর জীিাশ্ম জ্বালািী দ্ টির ফটল িষৃ্ট শব্দ, দ্ষূণ ও িন্ধ দ্রূ র্টর 

র্যািাল নিটেটের অনভজ্ঞোটর্ উন্নে র্রটি এিং নিউ ইয়র্ক স্টেটের অঙ্গীর্াটরর িাটি 

িঙ্গনেপূণ ক  টি যাটে স্টেেিযাপী িীি াউি িযাি নিি কেি 1990 িাটলর েুলিায় 2030 িাটলর 

েটধ্য 40 শোংশ র্টে আটি ও 2050 িাটলর েটধ্য 85 শোংশ র্টে আটি।  

  

NYPA-এর শ্প্রবিম্বেন্ট ও CEO বগল বি. কয ইবর্ওন্স িম্বলর্, "আেরা এই প্রটণাদ্িােূলর্ 

র্ে কিূনচ প্রদ্াি র্রটে স্টপটর িনি কে, যা আটরা পনরষ্কার-পনরেন্ন ও আটরা িিযজ এর্টে 

ভনিষযটের জিয র্াজ র্টর যা শুধ্য স্টিৌযাি পনরচালর্ ও পয কের্টদ্রই িয়, িরং িাটলর পাটশ 

িিিাির্ারী  াজার  াজার িানিন্দাটদ্রও উপর্ার র্রটি। আোটদ্র নিনিটয়াি স্টদ্িাটি স্টয 

নিদ্যযোয়ি ি টজই িািাটলর েটধ্য রটয়টে এিং আিােী িেরগুনলটে স্টিৌযািগুনলর 

নিদ্যযোয়টির জিয িম্পূণ করূটপ প্রনেশ্রুনেিে  টে স্টিৌযাটির অপাটরের ও স্থািীয় িরর্ার 

উভয়টর্ই উদ্্িযে  টে ি ায়ো র্রটি।"  

  

এনর র্যািাল অযাডটভঞ্চাটরর িাটি পাইলে প্রর্টল্পর অধ্ীটি, 42-ফয ে দ্ী ক েুযর স্টিাটের নিদ্যোি 

নডটজল ইজিিটর্ নিউ ইয়টর্কর এটিন্স-নভনত্তর্ নিে কাো এলটর্া স্টোের ইয়েি দ্বারা িরিরা রৃ্ে 

বিদ্যযনের্ স্টোের দ্বারা প্রনেস্থাপি র্রা  টয়টে। নডটজল স্টিটর্ বিদ্যযনের্ শজক্তটে রূপান্তর 

প্রজিয়ার িেয় েুযর স্টিাটের উটেিটযািয নফচারগুটলা অেুে রািা  টয়টে৷ এই পাইলে প্রর্টল্পর 

িাফটলযর পনরটপ্রনক্ষ্টে, এনর র্যািাল অযাডটভঞ্চারি এিি োর িম্পূণ ক জীিাশ্ম জ্বালানি চানলে 

ি রটর্ িম্পূণ কভাটি বিদ্যযনের্ শজক্তটে রূপান্তর র্রার র্িা ভািটে।  

  

বর্উ ইয়কন শ্েে কোর্াল কম্বপ নাম্বরেম্বর্র পবরচালক ব্রায়ার্ ইউ. স্ট্র্োের্ িম্বলর্, "এই 

র্ে কিূনচ র্যািাল নিটেটের নরইোজজি দ্য র্যািালি (Reimagine the Canals) উটদ্যাটির েূলয 

েূলযটিাধ্গুটলা িাস্তিায়টির জিয র্াজ র্টর, যা র্যািাল নিটেটের স্টিৌন্দয ক ও অির্াঠাটোর 

পাশাপানশ িেুি প্রযযজক্ত ও ভনিষযটের জিয উজ্জ্বল িম্ভািিা নিটয় আটি৷ আেরা স্টিৌযাি 

অপাটরেরটদ্র িযিিাটর্ আটরা পনরটিশিান্ধি ও আনি কর্ভাটি স্টের্িই র্রার পাশাপানশ োটদ্র 

নিি কেি র্োটে িা াযয র্রার অটপক্ষ্ায় রটয়নে। এই র্ে কিূনচ নিউ ইয়র্কটর্ স্টেেিযাপী নিি কেি 

র্োটিার জিয িভি কটরর উচ্চানভলাষী লটক্ষ্য স্টপৌৌঁোটেও ি ায়ো র্টর।"  

  

এবর কোর্াল অোেম্বভঞ্চাি ন-এর শ্প্রবিম্বেন্ট ব্রায়ার্ শ্কর্ার্ িম্বলর্, "নিি স্টিাে র্ে কিূনচ 

এর্টে যযিান্তর্ারী এিং এ ধ্রটির প্রিে প্রর্ল্প যা নিউ ইয়র্ক স্টেেটর্ আলাদ্াভাটি েুটল ধ্রটি 

এিং এনর র্যািাটল নিটিাদ্িটর্ এর্টে স্টের্িই, পনরটিশিান্ধি ভনিষযটের নদ্টর্ নিটয় যাটি৷ 

আজটর্র নদ্টির চান দ্া স্টেোটে আেরা নর্ভাটি এর্টে িেুি স্টের্িই পেনেটে জলপটি 

র্াজ র্নর ো পযিনি কটিচিা র্রার িেয় এনর র্যািাটলর ইনে ািটর্ িা াঁনচটয় রািার এটে এর্টে 

দ্যদ্কান্ত িযটযাি। এটে এনর র্যািাল, পনরটিশ ও িােনির্ভাটি আোটদ্র স্টেটের জিয এর্টে 

নিজয়।"  

   



বিদ্যযনের্ প্রপালশি প্রযযজক্ত িযি াটরর লক্ষ্ণীয় পনরটিশিে ও আনি কর্ িযনিধ্া রটয়টে, যনদ্ও 

এটে প্রায় স্টক্ষ্টেই জীিাশ্ম জ্বালানির নির্ল্পগুটলার স্টচটয় প্রািনের্ িযয় স্টিনশ  টয় িাটর্৷ এই 

"নিি স্টিাে" র্ে কিূনচর োধ্যটে স্টদ্য়া NYPA-এর ি ায়ো র্যািালগুনলটে অপাটরেরটদ্র 

বিদ্যযনের্ িযিস্থায় রূপান্তটরর নিনভন্ন িযনিধ্া স্টপটে ি ায়ো র্রটি, যার েটধ্য রটয়টে:  

  

• জলপটি জীিাশ্ম জ্বালািী দ্ টির র্ারটণ দ্ষূণ, শব্দ ও িন্ধ র্নেটয় র্যািাটল 

দ্শ কিািীটদ্র অনভজ্ঞো উন্নে র্রা  

• পনরটিশিে প্রভাি িম্পটর্ক িেিধ্ কোিভাটি উনদ্বগ্ন দ্শ কর্টদ্র র্াটে োটদ্র পনরটষিার 

আর্ষ কণ িাড়াটিার জিয র্যাটিটল অপাটরেরটদ্র িক্ষ্ে র্টর স্টোলা  

• জলপটি জীিাশ্ম জ্বালািী দ্ টির র্ারটণ িেকোটি নিরূপ প্রভাটির িম্মযিীি  ওয়া 

িালপাটড়র র্নেউনিটেগুটলাটে িায়য, শব্দ ও পানির গুণিে োটির লক্ষ্য অজকটি 

ি ায়ো র্রা  

• পনরি ি িাটে নিি কেি র্োটিার জিয নিউ ইয়র্ক স্টেটের লক্ষ্যটর্ এনিটয় স্টিওয়া।  

  

নরইটেজজি দ্য র্যািালি উটদ্যাটির োধ্যটে, এনর র্যািাল র্নরডরটর্ এর্টে পয কেি ও 

নিটিাদ্টির িন্তিয ন টিটি পযিরুজ্জীনিে র্রার পাশাপানশ অি কনিনের্ উন্ননে অজকি ও 

িালপাটড় িিিাির্ারী র্নেউনিটের প্রাটণােলো উন্নে র্রটে নিউ ইয়র্ক পাওয়ার অিনরটে 

পাাঁচ িেটর 300 নেনলয়ি ডলার প্রদ্াটির প্রনেশ্রুনে নদ্টয়টে৷  

  

NYPA: শ্র্ৌযার্ বিদ্যেতায়ম্বর্ শ্র্তৃস্থার্ীয়  

1846 িাল স্টিটর্ জলপ্রপাটের নিটচ চলাচলর্ারী িায়ািা জলপ্রপাটের আইর্নির্ েুযর স্টিাে 

স্টেইড অফ দ্য নেে, 2020 িাটলর অটটািটর, নিউ ইয়র্ক পাওয়ার অিনরটে, নিউইয়র্ক স্টেে 

পার্ক, নিটিাদ্ি, ও ঐনে ানির্ স্থাপিা িংরক্ষ্ণ র্েৃকপক্ষ্, ও নডজজোল প্রযযজক্তটে স্টিেৃস্থািীয় 

ABB-এর েটধ্য এর্টে উদ্ভািিী ি টযানিোর োধ্যটে যযক্তরাটে প্রিে দ্য’টে িম্পূণ ক-ইটলর্টির্, 

শূিয-নিি কেির্ারী যােীিা ী স্টিৌযাি চালয র্টর। NYPA স্টিৌযাি পনরচালিার জিয পনরেন্ন, 

িিায়িটযািয জলনিদ্যযৎ িরিরা  র্টর এিং নিদ্যযোয়ি প্রজিয়া জযটড় প্রযযজক্তিে ি ায়ো প্রদ্াি 

র্টর। NYPA স্টিৌযািগুনলর জিয নিদ্যযৎ িযি াটরর চলোি পয কটিক্ষ্টণর েত্ত্বািধ্াি র্টর যাটে 

স্টিগুটলা নিদ্যযৎ িাশ্রয়ী  য় ও িিটচটয় িাশ্রয়ী পেনেটে পনরচানলে  য়।  

  

বর্উ ইয়কন শ্েম্বের রাম্বের শ্র্তৃত্বকারী জলিায়য পবরকল্পর্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

নিউ ইয়র্ক রাটজযর স্টদ্শ-স্টিেৃত্ব স্থািীয় জলিায়যর র্ে কিূচী  ল স্টদ্টশর িি স্টচটয় আিেণাত্মর্ 

জলিায়য এিং পনরেন্ন শজক্তর উটদ্যাি, যা পনরেন্ন শজক্তটে এর্টে িযশঙৃ্খল এিং িযায়িঙ্গে 

পনরিেকটির আহ্বাি জািায় যা র্ে কিংস্থাি িটৃষ্ট র্টর এিং নিউ ইয়র্ক রাজয স্টর্ানভড-19 স্টিটর্ 

স্টিটর ওঠার িাটি িাটি িিযজ অি কিীনের নির্াশ অিযা ে রাটি। জলিায়য স্টিেৃত্ব এিং 

র্নেউনিটে িযরক্ষ্া আইটির োধ্যটে আইটি অন্তভুকক্ত, 2040 িাটলর েটধ্য শূিয-নিি কেি নিদ্যযৎ 

িাটের লক্ষ্যোো অজকটির পটি নিউ ইয়র্ক এনিটয় চটলটে, যার েটধ্য অন্তভুকক্ত আটে 2030 

িাটলর েটধ্য 70 শোংশ িিায়িটযািয শজক্ত উৎপাদ্ি এিং অি কিীনেটে িযাপর্ র্াি কি 

নিরটপক্ষ্োয় স্টপৌৌঁোটিা। স্টেে জযটড় 91 টে নিশাল োোর িিায়িটযািয প্রর্টল্প 21 নিনলয়টির 

ডলাটর স্টিনশ, নিজডং স্টিটর্ নিিঃিরণ হ্রাি র্রার জিয 6.8 নিনলয়ি ডলাটর, স্টিৌরশজক্তর োো 



িজৃে র্রার জিয 1.8 নিনলয়ি ডলাটর, স্বে পনরি ি উটদ্যািগুনলর জিয 1 নিনলয়টির ডলাটর 

স্টিনশ, এিং NY িীি িযাংর্-এর প্রনেশ্রুনেটে $1.2 নিনলয়টির স্টিনশ ি , এটে স্বে শজক্তর োো 

িজৃে র্রার জিয নিউ ইয়টর্কর অভূেপূি ক নিনিটয়াটির ওপটর নিে কাণ র্টর। িজম্মনলেভাটি, এই 

নিনিটয়ািগুনল 2019 িাটল নিউইয়টর্কর পনরেন্ন শজক্ত িাটে 150,000 এরও স্টিনশ চার্নর, 2011 

স্টিটর্ নিেরণরৃ্ে স্টিৌর িাটে 2,100 শোংশ িজৃে এিং 2035 িাটলর েটধ্য 9,000 স্টেিাওয়াে 

অফটশার িাোি নির্াটশর প্রনেশ্রুনেটর্ িেি কি র্রটে। জলিায়য আইটির অধ্ীটি, নিউ ইয়র্ক 

এই অিিনেটর্ িােটি এনিটয় নিটয় যাটি এিং 2050 িাটলর েটধ্য নিি াউজ িযাি নিি কেি 

1990 িাটলর েুলিায় 85 শোংশ র্নেটয় আিটি, স্টিই িাটি পনরেন্ন জ্বালানি িংিান্ত 

নিনিটয়াটির 40 শোংশ িযফল স্টপৌৌঁটে স্টদ্ওয়ার লক্ষ্য নস্থর স্টরটি অন্তে 35 শোংশ স্টযি 

িযনিধ্ািজঞ্চে িম্প্রদ্ায়গুটলার র্াটে স্টপৌৌঁেয় ো নিজিে র্রটি, এিং অি-িাইে জ্বালানি িযি ার 

র্োটিার জিয স্টেটের 2025 িাটলর জ্বালানি দ্ক্ষ্োর লক্ষ্যোোর নদ্টর্ অিির  টি যা স্টশষ-

িযি ারর্ারীর 185 টিনলয়ি BTU জ্বালানি িাশ্রয় র্রটি৷  
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