অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/8/2021

গভর্রন কোবি শ্ াচুল

সার্রাইজ উইন্ড (SUNRISE WIND) প্রকম্বে স ায়তার জর্ে গভর্রন শ্ াচুম্বলর 86
বিবলয়র্ ডলাম্বরর বর্উ ইয়কন শ্েম্বের একক িৃ ত্তি উপকূলীয় উইন্ড সাপ্লাই শ্চইর্
অোওয়াডন শ্ াষণা

শ্কাম্বয়িোন্স শ্পাম্বেন অরম্বেড (Ørsted) ও এভারম্বসাস ন(Eversource) এর বিবর্ম্বয়াগ বর্উ
ইয়ম্বকনর শ্কাম্পাবর্গুম্বলার জর্ে বর্িাণ
ন ও ইস্পাত উৎপাদম্বর্র িেিসা বর্ম্বয় এম্বসম্বে
রাজধার্ী অঞ্চম্বল ও ওম্বয়োর্ নবর্উ ইয়ম্বকন 230টে কিসংস্থার্
ন
ততবর করম্বে
শ্পাম্বেন র অিকাঠাম্বিা ও সাপ্লাই শ্চইম্বর্র জর্ে উম্বেখম্ব াগে বিবর্ম্বয়াগ োম্বগেন করম্বত
বর্উ ইয়ম্বকনর 2022 সাম্বলর উপকূলীয় িায়ুেক্তি সংক্রান্ত সবলবসম্বেের্
2035 সাম্বলর িম্বধে 9,000 শ্িগাওয়াে উপকূলীয় িায়ুেক্তি উৎপাদর্ করার জর্ে বর্উ
ইয়ম্বকনর জাতীয়-শ্র্তৃ ম্বের লক্ষ্েম্বক সিির্ন কম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ হেটের সার্রাইজ উইন্ড উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি সংক্রান্ত প্রক্টে
স ায়তার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেটের এক্মাত্র বৃ ত্তম উপক্ূলীয় উইন্ড সাপ্লাই হচইর্ ক্ন্ট্রাক্ট
অ্যাওয়ার্ন হ াষণা ক্টরটের্। সার্রাইজ উইন্ড উন্নয়টর্র হ ৌি অ্ংশীদার, অ্রটের্ ও
এভারটসাস, ন হক্াটয়মযান্স হপাটেন উইন্ড োরবাইটর্র জর্য উন্নত ফাউটন্ডশর্ ক্টপাটর্ন্ট
থর্মাটণর
ন
উটেটশয থরগস থর্েলার অ্যান্ড হক্াপাথর্ ইর্ক্. (Riggs Distler & Company, Inc.)
এর সাটি 86 থমথলয়র্ র্লাটরর এক্টে সাপ্লাই হচইর্ চুক্তি স্বাক্ষর ক্টরটে, া রাজধার্ী অ্ঞ্চটল ও
ওটয়োর্ থর্উ
ন
ইয়টক্ন অ্বথিত থর্উ ইয়টক্নর হক্াপাথর্গুটলার জর্য থর্মাণ
ন ও ইস্পাত
উৎপাদটর্র বযবসা থর্টয় এটসটে, এবং পথরবারগুটলার জর্য থিথতশীল 230টে ক্মসংিার্
ন
ততথর
ক্রটে। হসইসাটি, এই উদীয়মার্ থশেখাটতর দী টময়াদী
ন
অ্িনর্থতক্
ন
সুথবধা আটরা হবথশ বৃক্তি
ক্রটত হপাটেন র অ্বক্াঠাটমা ও সাপ্লাই হচইটর্র জর্য উটেখট াগয থবথর্টয়াগ োটগেন ক্টর 2022
সাটলর শুরুটত হেটের পরবতী উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি সংক্রান্ত সথলথসটেশর্ প্রদার্ ক্রটব।
আজটক্র এই হ াষণা 2035 সাটলর মটধয ক্মপটক্ষ 9,000 হমগাওয়াে উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি
উৎপন্ন ক্রার জর্য থর্উ ইয়টক্নর জাতীয়-হর্তৃটের লক্ষযটক্ সমির্ন ক্টর।
"থর্উ ইয়টক্নর সার্রাইজ উইন্ড প্রক্টের জর্য সপন্ন ওয়া এই র্তু র্ অ্ংশীদাথরে থর্উ ইয়টক্নর
অ্ির্ীথতটত
ন
86 থমথলয়র্ র্লার হ াগ ক্রটব া থর্উ ইয়টক্নর হক্াপাথর্গুটলাটক্ সরাসথর
উপক্ৃত ক্রটব এবং িার্ীয় ক্থমউথর্টেগুটলাটত মার্সম্মত থর্মাণ
ন ও উৎপাদর্ সংক্রান্ত

ক্মসংিার্
ন
ততথর ক্রটব," িম্বলম্বের্ গভর্রন শ্ াচুল। "আমাটদর জলবায়ুর লক্ষয অ্জনটর্র
উপায় থর্টয় আমরা সা সী পদটক্ষপ গ্র ণ ক্রটত াক্তি এবং 2022 সাটলর শুরুটত আমাটদর
আসন্ন উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি সংক্রান্ত সথলথসটেশর্ থদটয় থর্উ ইয়ক্ন আটরা এক্বার সবুজ
অ্ির্ীথতর
ন
থদটক্ দ্রুত গথতটত এথগটয় াওয়ার হক্ষটত্র এর জাতীয় হর্তৃে প্রদশর্ন ক্রটব।"
শ্লফম্বেম্বর্ন্ট গভর্রন শ্িঞ্জাবির্ িম্বলর্, " ুিরাটের উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি থশটের উন্নয়র্ এক্
প্রজটে এক্বার আটস এমর্ এক্টে সুট াগ া হেেবযাপী ক্থমউথর্টেগুটলার জর্য উটেখট াগয
ূ টন ক্ ক্াটজ লাথগটয়, আমরা দক্ষ
অ্িনর্থতক্
ন
ও পথরটবশগত সুফল বটয় আর্টে। এই মু ত
শ্রথমক্টদর এক্টে ক্মীদল ততথর ক্রথে, া তবথিক্ প াটয়
ন প্রথতট াথগতা ক্রটত সক্ষম টব এবং
উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি থশেটক্ স ায়তা ক্রটত র্তু র্ সাপ্লাই হচইর্ বযবসা আক্ৃষ্ট ক্রটত পারটব,
এবং ফলস্বরূপ থর্উ ইয়টক্নর সবুজ অ্ির্ীথতটক্
ন
এথগটয় থর্টব।"
হলফটেটর্ন্ট গভর্রন হবঞ্জাথমর্ আজ হক্াটয়মযান্স হপাটেন এক্টে অ্র্ুষ্ঠাটর্ এই হ াষণা প্রদার্
ক্টরর্ এবং এই চুক্তি সার্রাইজ উইন্ড প্রক্টের জর্য থর্মাণক্াজ
ন
ও ক্মসংিাটর্র
ন
এক্টে াব
থ টসটব থর্উ ইয়ক্ন হেটের অ্বিার্টক্ দৃঢ়ভাটব প্রথতষ্ঠা ক্টরটে এবং হক্াটয়মযান্স হপােন টক্
ুিরাটের শ্রথমক্টদর দ্বারা উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি ফাটমরন উন্নত ফাউটন্ডশর্ ক্টপাটর্ন্ট
থর্মাটণর
ন
জর্য বযব ার ক্রা ুিরাটের প্রিম হপােন গুটলার মটধয অ্ন্তভুি
ন ক্টরটে। অ্র্ুমার্
ক্রা টি উইন্ড ফাটমরন োরবাইটর্র ফাউটন্ডশটর্র হমৌথলক্ উপাদার্স্বরূপ শতাথধক্ বৃ ৎআক্াটরর ও থবটশষাথয়ত উপাদার্ থর্মাটণর
ন
জর্য 115 জর্ িার্ীয় ইউথর্য়র্ শ্রথমক্ হক্াটয়মযান্স
হপাটেন ক্াজ ক্রটবর্। 12 ের্ হিটক্ 120 ের্ আক্াটরর এবং 40 ফুে প ন্ত
ন উচ্চতার এসব
ক্টপাটর্টন্টর প্রথতটের মটধয রটয়টে ফাউটন্ডশটর্র অ্ভযন্তরীণ ও বথ ভনাটগর প্লােফম, ন হরইথলং,
ইস্পাটতর মই, খাাঁচা, ও অ্র্যার্য গুরুেপূণ অ্ংশ
ন
া উইন্ড োরবাইর্ হজর্াটরের হ থভথত্তর উপর
দাাঁথিটয় িাক্টব হসটের মটর্াপাইল ফাউটন্ডশটর্র সাটি সং ুি টব।
বর্উ ইয়কন শ্েম্বের জ্বালাবর্ গম্বিষণা ও উন্নয়র্ কতৃ প
ন ম্বক্ষ্র (Energy Research and
Development Authority) ও ক্লাইম্বিে অোকের্ কাউক্তন্সম্বলর (Climate Action
Council) স -সভাপবত, শ্ডাবরর্ এি. োবরস িম্বলর্, "থর্উ ইয়টক্ন আমাটদর এো সবসময়ই
জার্া থেল হ উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি উন্নয়টর্র হক্ষটত্র এই থশটের হবটি উঠা ও সমৃক্তি লাভ
থর্ক্তিত ক্রটত অ্বশযই এক্টে শক্তিশালী সাপ্লাই হচইর্ অ্ন্তভুি
ন িাক্টত টব। হর্টভলপারটদর
সাটি আমাটদর উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি সংক্রান্ত হক্ৌশলগত চুক্তি আমাটদর হেেজুটি ইটতামটধয
থবদযমার্ দক্ষ উৎপাদর্ খাতটক্ ক্াটজ লাথগটয় থর্উ ইয়টক্নর হপাটেন র অ্বক্াঠাটমা রূপান্তর
ক্রার জর্য র্ক্শা ক্রা টয়টে - হক্াটয়মযান্স হপাটেন এই বৃ ৎ উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি সংক্রান্ত
থবথর্টয়াটগর মাধযটম আমরা হসটে বাস্তটব রূপ থর্টত হদখথে।"
অরম্বেড উপকূলীয় র্ি আম্বিবরকা
ন
(Ørsted Offshore North America) এর বচফ
এক্তিবকউটেভ অবফসার, শ্ডবভড াবডন িম্বলর্, "আমরা এক্টে হদশীয় সাপ্লাই হচইর্ গটি
তু লথে এবং এক্টে দী িায়ী
ন
থশে প্রথতষ্ঠা ক্রথে া হদটশর সবুজ জ্বালাথর্ ও অ্িনর্থতক্
ন
লক্ষয
অ্জনটর্ গুরুেপূণ ভূ
ন থমক্া রাখটব। আঞ্চথলক্ সরবরা ক্ারীটদর সাটি অ্ংশীদার ওয়ার মাধযটম
এবং সার্রাইজ উইন্ড-এর থর্মাণক্াটজর
ন
াব রাজধার্ী অ্ঞ্চটল িাপর্ ক্রার মাধযটম, া দক্ষ
ক্মীদল এবং পথরব টর্র চাথ দা পূরটণ এক্টে থর্ভনরট াগয হপাটেন র বযবিা ক্রটব, আমরা থর্উ

ইয়টক্ন াজার াজার র্তু র্, ইউথর্য়র্ ক্মসংিার্
ন
ততথর ক্রার জর্য আমাটদর অ্ঙ্গীক্ার পূরণ
ক্রথে।"
এভারম্বসাস নএর্াক্তজন-এর (Eversource Energy) বচফ এক্তিবকউটেভ অবফসার, শ্জাবয়
শ্র্ালার্ িম্বলর্, "আজটক্র এই চুক্তি এপায়ার হেটে ক্মসংিার্,
ন
অ্িনর্থতক্
ন
সুট াগ, এবং
থর্উ ইয়টক্নর াজার াজার বাথির জর্য প াপ্ত
ন থর্মল,
ন র্বায়র্ট াগয জ্বালাথর্ থর্টয় আসার
আমাটদর অ্ঙ্গীক্ার পূরটণর হক্ষটত্র এক্টে মাইলফলক্ টয় িাক্টব। আমাটদর সার্রাইজ উইন্ড
প্রক্টের মত উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য এক্টে র্তু র্ থর্মলন জ্বালাথর্র
ভথবষযত ততথরটত গুরুেপূণ ভূ
ন থমক্া পালর্ ক্রটব, া জলবায়ু পথরবতনটর্র সবটচটয় খারাপ
প্রভাবসমূ হমাক্াটবলায় সা া য ক্রার পাশাপাথশ ভথবষযত প্রজেগুটলাটক্ উপক্ৃত ক্রটব
এমর্ এক্টে র্তু র্ িার্ীয় সাপ্লাই হচইর্ ততথর ক্রটব।"
এই চুক্তি ক্া ক্র
ন
ওয়ার মধয থদটয় থর্উ ইয়টক্নর মাউন্ট ভার্র্ন ও সগাটেন জ এবং থর্উ জাথসরন
হচথর থ টল অ্থফস রটয়টে এমর্ এক্টে শীষিার্ীয়
ন
ইউথর্য়র্ ক্র্স্ট্রাক্শর্ সলুযশন্স ফাম, ন থরগস
থর্েলার এন্ড হক্াপাথর্ ইর্ক্., হক্াটয়মযান্স হপাটেন পূটব প্রস্তুতক্
ন
ৃ ত উন্নত ফাউটন্ডশর্
ক্টপাটর্ন্ট থর্মাটণর
ন
জর্য হজর্াটরল ক্ন্ট্রাক্টর থ টসটব দাথয়ে পালর্ ক্রটব। এক্বার থর্মাণ
ন
সপন্ন টয় হগটল, এসব ক্টপাটর্ন্ট ার্সর্ র্দী থদটয় সার্রাইজ উইন্ড উপক্ূলীয় উইন্ড
ফাটমরন সাইটে পাঠাটর্া টব া মন্টাউক্ পটয়ন্ট, N.Y. এর আর্ুমাথর্ক্ 30 মাইল পূব থদটক্
ন
হফর্াটরল জলসীমায় অ্বথিত। থরগস থর্েলার টলা হসঞ্চুথর গ্রুপ, ইর্ক্. (Centuri Group,
Inc.) এর পূণ-মাথলক্ার্াধীর্
ন
এক্টে সাবথসথর্য়াথর।
বরগস বডেলার-এর শ্প্রবসম্বডন্ট ও বচফ এক্তিবকউটেভ অবফসার, বেম্বফরর্
শ্জিাইেোটেস িম্বলর্, " ুিরাটের উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি উৎপাদর্ হবটসর অ্ংশ টত হপটর
এবং র্িইটে
ন
এই উদীয়মার্ থর্মলন জ্বালাথর্ থশটের অ্গ্রভাটগ িাক্টত হপটর থরগস থর্েলার
আর্ক্তিত। 100 বেটররও হবথশ সময় ধটর ক্া পথরচালর্া
ন
ক্রার অ্থভজ্ঞতা থর্টয়, আমাটদর
অ্ঞ্চটলর জলবায়ুর লক্ষযটক্ এথগটয় থর্টয় াটব এবং আমাটদর ক্থমউথর্টেগুটলার জর্য আটরা
থর্মল,
ন আটরা হবথশ হেক্সই ভথবষযত গটি তু লটত অ্বদার্ রাখটব এমর্ প্রিমবাটরর মটতা
সপন্ন টত াওয়া এই প্রক্টে আমাটদর দক্ষ ইউথর্য়র্ ক্মীদল ও িার্ীয় ক্টন্টন্ট থর্টয়
আসটত হপটর আমরা গথবত।"
ন
হসইসাটি, এই সার্রাইজ উইন্ড প্রক্টে থবথর্টয়াগ থর্উ ইয়টক্নর িার্ীয় হক্াপাথর্গুটলার জর্য
উটেখট াগয উৎপাদর্ ক্া ক্রটমর
ন
সুট াগ ততথর ক্রটব এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীটদর জর্য
থর্ভনরট াগয ক্মসংিার্
ন
ততথর ক্রটব। এই থবথর্টয়াটগর মাধযটম প্রদার্ ক্রা সুট াগসমূট র মটধয
রটয়টে:
• থর্উ ইয়টক্ন অ্যাটল াথর্ ক্াউথন্টর ওটয়লসথভটল অ্বথিত জুংেম LLC
ন
(Ljungström LLC)
ইস্পাটতর ক্টপাটর্ন্টগুটলা উৎপাদর্ ক্রটব এবং হসগুটলা হক্াটয়মযান্স হপাটেন হপৌৌঁটে
থদটব। এটে ওটয়োর্ থর্উ
ন
ইয়টক্ন ক্মপটক্ষ 100টে ক্মসংিার্
ন
ততথর ক্রটব।
• হক্াটয়মযান্স হপাটেন র থর্মাণক্াজ
ন
এক্টে প্রক্ে শ্রথমক্ চুক্তির আওতাধীর্ িাক্টব।
হর্টভলপারটদর অ্ঙ্গীক্ার অ্র্ু ায়ী, অ্রটের্ ও এভারটসাস বৃ
ন ত্তর রাজধার্ী অ্ঞ্চটলর
থবক্তডং এন্ড ক্র্স্ট্রাক্শর্ হের্স ক্াউক্তন্সটলর ( Building and Construction Trades

•

•

Council) সাটি থরগস থর্েলার ক্তৃক্
ন হপাটেন সপন্ন ক্রা উন্নত ক্টপাটর্ন্ট সংক্রান্ত
সক্ল থর্মাণক্াজ
ন
সপথক্নত এক্টে প্রক্ে শ্রথমক্ চুক্তি থর্টয় আটলাচর্া ক্রটব।
হক্াটয়মযান্স হপাটেন ক্টপাটর্ন্টগুটলা প্রস্তুত ক্রার জর্য ইটলথিথশয়ার্, ক্াটপন্টার,
ন
ক্ংক্তক্রে মযাসর্, অ্পাটরটেং ইক্তঞ্জথর্য়ার, আয়রর্ ওয়াক্নার, শ্রথমক্ ও অ্র্যার্যটদর স
থর্উ ইয়টক্নর ভবর্ ও থর্মাণ
ন হপশার 115 জর্ দক্ষ হের্সটমর্ ও হের্সউইটমর্টক্
থর্ ুি ক্রা টব।
সার্রাইজ উইন্ড-এর উন্নত ক্টপাটর্ন্ট ততথরটত স ায়তার জর্য িার্ীয় থর্মাণ
ন স ায়তা,
পথরব র্, ফযাথসথলটে, ও উপক্রণ সরবরা খাটতর জর্য থর্উ ইয়টক্ন বহু অ্থতথরি
সুট াগ ততথর টব। এসটবর মটধয ক্ংক্তক্রে সাপ্লাই, সাইটে স ায়তা পথরটষবা, ফযাথসথলটে,
লাইটেং, ও সরঞ্জাম, ইতযাথদ অ্ন্তভুি
ন রটয়টে।

জুংেি-এর
ন
িোম্বর্ক্তজং বডম্বরক্টর, িোে শ্ফবরস িম্বলর্, "থর্উ ইয়টক্নর প্রিম উপক্ূলীয়
বায়ুশক্তি প্রক্ে সফলভাটব সপন্ন ক্রটত সা া য ক্রার জর্য আমাটদর অ্ংশীদারটদর সাটি
এক্সটঙ্গ ক্াজ ক্রার সুট াগ হপটয় জুংেম অ্তযন্ত
ন
উিথসত। গত 98 বের ধটর জীবাশ্ম
জ্বালার্ী হিটক্ থবদুযৎ উৎপাদটর্র জর্য আমাটদর হ বযবসা তার মটধয তবথচত্রয এটর্ উপক্ূলীয়
বায়ুশক্তি হিটক্ থবদুযৎ উৎপাদটর্র উদীয়মার্ সবুজ/র্বায়র্ট াগয বাজাটর প্রটবশ ক্রার জটর্য
আমাটদর হক্াপাথর্র হক্ৌশটলর মটধয এটে অ্তযন্ত গুরুেপূণ এক্টে
ন
মাইলফলক্।"
সার্রাইজ উইন্ড-এর অ্ংশ থ টসটব অ্রটের্ ও এভারটসাসওন হসন্টার ফর ইটক্াটর্াথমক্ হগ্রাি
(Center for Economic Growth) এর হক্ৌশলগত হর্তৃটের অ্ধীটর্ 1 থমথলয়র্ র্লাটরর ক্মীদল
প্রথশক্ষটণর উটদযাগ চালু ক্রটব। এটে প্রক্টের আওতাভুি ক্াটজ স ায়তাক্ারী প্রক্টের
ক্তক্রয়াক্লাটপ সমির্ন থদটব, ক্মসংিাটর্র
ন
সুট াগ সংক্রান্ত সটচতর্তা বৃক্তিটত সা া য ক্রটব
এবং এলাক্ার বাথসিারা াটত উপক্ূলীয় বায়ুশক্তির অ্িনর্থতক্
ন
সুট াগসমূ , হ মর্ দক্ষতার
প্রথশক্ষণটক্ অ্গ্রাথধক্ার হদয়ার প্রটচষ্টা ও সুথবধাবক্তঞ্চত ক্থমউথর্টের মধয হিটক্ থর্টয়াগ হদয়া,
ইতযাথদ সুট াটগর অ্যাটেস পায় তা থর্ক্তিত ক্রটব।
শ্সন্টার ফর ইম্বকাম্বর্াবিক শ্রাি-এর শ্প্রবসম্বডন্ট ও CEO, িাকন ইম্বয়গার্ িম্বলর্,
"হক্াটয়মযান্স হপাটেন সার্রাইজ উইন্ড-এর প্রক্ে থর্উ ইয়টক্নর রাজধার্ী অ্ঞ্চলটক্ ইে হক্াটের
এক্টে প্রধার্ উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি সংক্রান্ত ক্টপাটর্টন্টর াব থ টসটব আটরা শি অ্বিার্ গটি
থদটব, া লং আইলযান্ড হিটক্ ওটয়োর্ থর্উ
ন
ইয়ক্ন প ন্ত
ন হেটের উৎপাদর্ ক্ষমতার মটধয
সংট াগ িাপর্ ক্রটব। আলবাথর্ ক্াউথন্টটত আমাটদর বিরগুটলা অ্মূলয সপদ থ টসটব
প্রমাণীত টি - এমর্ সপদ া এই অ্ঞ্চলটক্ উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি থশটের অ্িনর্থতক্
ন
প্রভাব
অ্র্ুভব ক্রার সুট াগ ক্টর থদটি। গভর্রন ক্যাথি হ াচুটলর থভশর্ ও সমির্,
ন NYSERDA-এর
থর্টবথদত প্রটচষ্টা ও দক্ষতা, এবং অ্রটের্ ও এভারটসাস এর
ন
থবথর্টয়াটগর ক্ারটণ এই অ্ঞ্চটল
শুধু হ আটরা 100টে ভাটলা-হবতটর্র ক্মসংিার্
ন
ততথর টব তাই র্য়, বরং হসইসাটি আটরা
অ্ন্তভুক্তন িমূলক্ ও তবথচত্রযময় অ্ির্ীথত
ন
গটি উঠটব।"
কাভনার শ্কাম্পাবর্জ (Carver Companies) এর বিক্রয় ও িেিসা উন্নয়র্ বিষয়ক
শ্প্রবসম্বডন্ট, বেম্বফর্ শ্কবল িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেটের বাথণজযটক্ রাজধার্ী অ্ঞ্চটল থর্টয়
আসার জর্য অ্রটের্ ও এভারটসাস এর
ন
সাটি হ াগ থদটত হপটর হক্াটয়মযান্স হপােন ও ক্াভনার

হক্াপাথর্জ গথবতন হবাধ ক্রটে। ার্সর্ র্দীটক্ িলভাগ ও সমুটের মটধয সংট াগ িাপর্ক্ারী
এক্ীভূ ত সমাধার্ থ টসটব বযব ার ক্টর হক্াটয়মযান্স হপােন আপটেটের অ্ির্ীথতর
ন
জর্য
ক্মসংিাটর্র
ন
সুট াগ ও সমৃক্তির এক্টে উৎস টয় আটে।"
বর্উ ইয়কন শ্েম্বের পবরম্বিে সংরক্ষ্ণ বিভাম্বগর (Department of Environmental
Conservation) কবিের্ার ও ক্লাইম্বিে অোকের্ কাউক্তন্সম্বলর স -সভাপবত, িাবসল
শ্সম্বগাস িম্বলর্, "গভর্রন হ াচুল জলবায়ু পথরবতনর্ হমাক্াটবলা ক্রা এবং আমাটদর
ক্থমউথর্টেগুটলাটক্ পুর্রায় শক্তিশালী ক্রাটক্ তার শীষ অ্গ্রাথধক্ার
ন
থ টসটব গ্র ণ ক্রটের্।
হক্ার্ থবষয়টে ঝুাঁ থক্টত রটয়টে গভর্রন হসো অ্র্ুধাবর্ ক্রটত হপটরটের্ এবং থতথর্ থর্উ ইয়টক্নর
র্বায়র্ট াগয জ্বালাথর্ দ্বারা চাথলত এক্টে সবুজ অ্ির্ীথতটত
ন
রূপান্তর ওয়া েরাথিত ক্রার জর্য
আবশযক্ গুরুে থবটবচর্ায় থর্টয় ক্াজ ক্রটের্। এই সার্রাইজ উইন্ড প্রক্ে থর্উ ইয়টক্নর
সবুজ জ্বালাথর্ ভথবষযটতর থভথত্ত িাপর্ ক্রটে। জলবায়ু পথরবতনর্ হমাক্াটবলার ক্াটজ
হলাক্জর্টক্ থর্টয়াক্তজত ক্রাো পথরটবশ সুরথক্ষত রাখা এবং আমাটদর অ্ির্ীথতটক্
ন
শক্তিশালী
ক্রার জর্য এক্টে চমৎক্ার হক্ৌশল।"
এম্পায়ার শ্েে শ্ডম্বভলপম্বিন্ট (Empire State Development) এর বচফ অপাম্বরটেং
অবফসার ও এক্তিবকউটেভ শ্ডপুটে কবিের্ার, শ্কবভর্ ইউবর্স িম্বলর্, "থর্মলন জ্বালাথর্
থর্উ ইয়টক্নর অ্িনর্থতক্
ন
ভথবষযটতর এক্টে গুরুেপূণ উপাদার্
ন
এবং এই প্রক্ে শুধু রাজধার্ী
অ্ঞ্চটল উটেখট াগয থবথর্টয়াগ ততথর ক্রটব তাই র্য়, বরং হসইসাটি এটে ক্টয়ক্ শতাথধক্ র্তু র্,
সবুজ ক্মসংিার্
ন
এবং এক্টে অ্থধক্তর থর্মল,
ন সবুজতর থর্উ ইয়ক্ন ততথরর থদটক্ থর্টয় াটব।"
বর্উ ইয়কন শ্েম্বের শ্রি বিভাম্বগর (Department of Labor) কবিের্ার রিােন া বরয়ারডর্
িম্বলর্, "থর্উ ইয়টক্নর উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি প্রক্েগুটলা সামটর্ এথগটয় হর্য়ার হক্ষটত্র এটে এক্টে
অ্থত গুরুেপূণ পদটক্ষপ।
ন
র্যা য উত্তরণ ওয়াথক্নং গ্রুপ (Just Transition Working Group) এর
স -সভাপথত থ টসটব, র্বায়র্ট াগয ও সবুজ জ্বালাথর্র উৎসসমূ উন্নয়টর্ আমরা হ অ্গ্রগথত
ক্রথে তা হদটখ আথম হরামাক্তঞ্চত। আমাটদর পথরটবশটক্ সংরক্ষণ ক্রার পাশাপাথশ, সবুজ
অ্বক্াঠাটমার মাধযটম ততথর ওয়া ক্মসংিার্গুটলা
ন
সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য, থবটশষ ক্টর
আমাটদর সুথবধাবক্তঞ্চত ও িা ি প্রথতথর্থধে র্া িাক্া জর্টগাষ্ঠীর জর্য মার্সম্মত ক্যাথরয়ার
ততথর ক্রটব।"
ু রাম্বের বসম্বর্ম্বের সংখোগবরষ্ঠ অংম্বের শ্র্তা, চালস
ি
ন ই. স্কুিার িম্বলর্, "এই অ্সাধারণ
সংবাদটে থতর্টে পটক্ষর জয়। এটে আমাটদর পথরটবটশর জর্য জয় হ থর্উ ইয়ক্ন উপক্ূলীয়
বায়ুশক্তির চমৎক্ার র্বায়র্ট াগয সংিার্টক্ ক্াটজ লাগাটি। এটে রাজধার্ী অ্ঞ্চটলর
অ্ির্ীথতর
ন
জর্য জয় হ এই প্রক্টের এত বি ক্টপাটর্ন্টগুটলা এখাটর্ এক্ক্তত্রত ক্রা টব া
িার্ীয় অ্ির্ীথতটত
ন
230টে ক্মসংিার্
ন
হ াগ ক্রটব। এবং এটে সঙ্ঘবি শ্রম খাটতর পুরুষ ও
মথ লাটদর জর্য জয় হ অ্রটের্ ও এভারটসাস এক্টে
ন
প্রক্ে শ্রথমক্ চুক্তির অ্ধীটর্ এই
ক্াজটে সপন্ন ক্রার তাটদর অ্ঙ্গীক্ার অ্বযা ত হরটখটে।"
কংম্বরসিোর্ পল বড. ের্ম্বকা িম্বলর্, "উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি থর্মলন জ্বালাথর্র প্রসার োটর্া
এবং দূষণ ক্মাটর্ার পাশাপাথশ আঞ্চথলক্ ক্মসংিার্
ন
ততথর ও অ্িনর্থতক্
ন
বৃক্তি উন্নত ক্রার

এক্টে অ্সাধারণ সুট াগ উপিাপর্ ক্টর। সার্রাইজ উইন্ড, হক্াটয়মযান্স হপােন , ও আপটেে
থর্উ ইয়টক্নর বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুটলার মধযক্ার অ্ংশীদাথরে সপথক্নত আজটক্র হ াষণা
আমাটদর থর্মলন জ্বালাথর্র লক্ষযটক্ এথগটয় হর্য়া এবং থর্উ ইয়ক্নটক্ এই হদশীয় থশটের
অ্গ্রভাটগ রাখার হক্ষটত্র এক্টে ুগান্তক্ারী পদটক্ষপ। এই প্রক্টের সাটি জথিত সবার প্রথত
আমার অ্থভর্ির্ রইটলা। আমাটদর হদটশর থর্মলন জ্বালাথর্ ভথবষযটতর জর্য উপক্ূলীয়
বায়ুশক্তি থশে াটত এক্টে হক্ন্দ্রীয় ভূ থমক্া পালর্ ক্টর হসো থর্ক্তিত ক্রটব এমর্ হফর্াটরল
র্ীথতমালার জর্য এবং আমাটদর রাজধার্ী অ্ঞ্চল াটত সবুজতর হপােন এবং এই উদীয়মার্
থশটের ক্মসংিার্
ন
ততথরর সম্ভাবর্া হিটক্ উপক্ৃত টত পাটর হসজর্য ক্ংটগ্রটস লিাই চাথলটয়
াওয়ার বযাপাটর আথম দৃঢ় প্রথতজ্ঞ রটয়থে।"
বসম্বর্ের শ্কবভর্ পাকনার িম্বলর্, "থসটর্টের জ্বালাথর্ ও হেথলট াগাট াগ থবষয়ক্ ক্থমটের
সভাপথত থ টসটব, হেটের সার্রাইজ উইন্ড উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি প্রক্ে সমৃি ওয়ার সুট াগ
লাভ ক্রটব এই বযাপাটর আথম আশাবাদী। এই উটদযাগ আমাটদর র্বায়র্ট াগয জ্বালাথর্
থবক্টের সামথগ্রক্ পুল বৃক্তি ক্রটব, হসইসাটি থর্উ ইয়ক্ন হেটের বাথসিাটদর জর্য থগ্রর্ ক্লার
ক্মসংিার্
ন
ততথর ক্রটব। এটে আমাটদর হেটের জর্য এক্টে থবশাল জয়, এবং জলবায়ু
পথরবতনর্ হমাক্াটবলায় ক্াজ ক্রার এই সমটয় গভর্রন হ াচুল ও NYSERDA-এর থভশর্ ও
হর্তৃটের জর্য আথম তাটদর সাধুবাদ জার্াই।"
বসম্বর্ের বিম্বেল ব র্ম্বচ িম্বলর্, "রাজধার্ী অ্ঞ্চটলর এক্জর্ থসটর্ের থ টসটব, আথম অ্তযন্ত
গথবতন হ থর্উ ইয়টক্নর সববৃন ৎ উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি প্রক্ে এখাটর্ হক্াটয়মযান্স হপাটেন সপন্ন
টত াটি, া আমাটদর ক্থমউথর্টেগুটলাটক্ ভাটলা হবতটর্র র্তু র্ ক্মসংিাটর্র
ন
এক্টে
সরাসথর খাত প্রদার্ ক্রটে হ টে আমাটদরটক্ দৃঢ় সংক্টের সাটি থর্মলন জ্বালাথর্ থদটয় চাথলত
এক্টে ভথবষযটতর থদটক্ এথগটয় থর্টব। এটে রাজধার্ী অ্ঞ্চলটক্ উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি
অ্বক্াঠাটমার জাতীয় াব থ টসটব প্রথতষ্ঠা ক্রার জটর্য জীবটর্ এক্বার আসার মটতা এক্টে
সুট াগ, এবং আমাটদর ক্থমউথর্টেটক্ জলবায়ু সংক্টের থবরুটি থর্উ ইয়টক্নর লিাইটয়র এক্টে
থভথত্ত থ টসটব স্বীক্ার ক্টর হর্য়ায় অ্রটের্ ও এভারটসাস এর্াক্ত
ন
জটন ক্ আথম ধর্যবাদ জার্াই।"
অোম্বসেবল সদসে পোটিবেয়া ফোব িম্বলর্, "সার্রাইজ উইন্ড থর্উ ইয়ক্ন হেটের সববৃন ৎ
ও হদটশর-হর্তৃিার্ীয় উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি সংক্রান্ত উটদযাগ, এবং আথম হরামাক্তঞ্চত হ উইন্ড
োরবাইর্ উৎপাদটর্র জর্য রাজধার্ী অ্ঞ্চটলর হক্াটয়মযান্স হপাটেন এক্ শতাথধক্ ভাটলা
হবতটর্র, ইউথর্য়র্ভুি ও সবুজ ক্মসংিার্
ন
থর্টয় আসার জর্য এক্টে চুক্তি সপাথদত টয়টে।
জলবায়ু হর্তৃে ও ক্থমউথর্টে সুরক্ষা আইটর্র (CLCPA) মাধযটম থর্উ ইয়টক্নর হজারাটলা ও
উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জলবায়ু থবষয়ক্ পদটক্ষপ গ্র টণর মার্দণ্ড িাপর্ চাথলটয় াওয়ার এই সমটয়,
সার্রাইজ উইন্ড আমাটদরটক্ আমাটদর থর্গমর্
ন সংক্রান্ত লটক্ষযর আটরা ক্াোক্াথে থর্টয় হ টত
িাক্টব এবং এই প্রক্তক্রয়ায় ভথবষযটতর জর্য এক্টে শক্তিশালী, সবুজ অ্ির্ীথত
ন
গটি তু লটব।
আথম NYSERDA এবং এই প্রক্টের সপূণ সম্ভাবর্া
ন
বাস্তবায়টর্র জর্য ক্াজ ক্টর াওয়া সব
অ্ংশীদারটক্ সাধুবাদ জার্াই।"
অোম্বসেবল সদসে জর্ িোকম্বডার্াল্ড িম্বলর্, "আলবাথর্ হপাটেন চালু ওয়া বায়ু শক্তির
অ্গ্রগথতটত শক্তিশালী থভথত্ত িাপটর্ গভর্রন ও NYSERDA-এর ক্াজটক্ আথম সাধুবাদ জার্াই।

হসইসাটি, এই উটদযাগটে আমার সমির্ন ক্রা এক্টে আইর্, জলবায়ু হর্তৃে ও ক্থমউথর্টে
সুরক্ষা আইটর্র লক্ষযগুটলা এথগটয় হর্য়ার আটরক্টে পদটক্ষপ, এবং এই প্রটচষ্টা আমাটদরটক্
আটরা হেক্সই এক্টে ভথবষযটতর আটরা এক্ধাপ ক্াোক্াথে থর্টয় আসটব। আজটক্র হ াষণা
আমাটদর ক্থমউথর্টেটত আটরা হবথশ ভাটলা ক্মসংিার্
ন
ততথর ক্রটব এবং এই অ্ঞ্চলটক্
অ্িনর্থতক্
ন
ও পথরটবশগত উভয় থদক্ হিটক্ উপক্ৃত ক্রটব। সথতযক্ার অ্টিইন সবার জয়ী
ওয়ার মটতা এক্টে পথরথিথত!"
আলিাবর্ কাউবন্টর এক্তিবকউটেভ ডোবর্ম্বয়ল বপ. িোককয় িম্বলর্, "আজটক্র হ াষণা
আটরা এক্বার থর্ক্তিত ক্টরটে হ আলবাথর্ ক্াউথন্ট ও থর্উ ইয়টক্নর রাজধার্ী অ্ঞ্চল
ুিরাটের উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি থশটের এক্টে জাতীয় াটব পথরণত টব। থর্উ ইয়ক্ন হেটের
র্বায়র্ট াগয জ্বালাথর্ সপথক্নত হজারাটলা লক্ষযসমূ পূরটণর জর্য গভর্রন হ াচুটলর গৃ ীত
পদটক্ষপসমূট র জর্য এবং তার প্রদথশতন হর্তৃটের জর্য আথম তার প্রশংসা ক্থর। এই প্রক্ে
জলবায়ু পথরবতনর্ প্রথতটরাটধর জর্য আমাটদর লিাইটয় এক্টে অ্থত গুরুেপূণ পদটক্ষপ
ন
এবং
এটে আমাটদর অ্ির্ীথত
ন
ও আমাটদর ইউথর্য়টর্র ক্মীদটলর উপর িায়ী প্রভাব হফলটব।
আলবাথর্ ক্াউথন্টটত অ্রটের্ ও এভারটসাসটক্
ন স্বাগত জার্াটত হপটর আথম হরামাক্তঞ্চত এবং
এই চমৎক্ার প্রক্টের জর্য হক্াটয়মযান্স হপাটেন র প্রথত রইটলা আমার অ্থভর্ির্।"
আলিাবর্ কাউবন্টর শ্লক্তজসম্বলের উইবলয়াি শ্ক্ল িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন এক্টে সমৃি ও
দী িায়ী
ন
উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি থশে গটি তু লটে। আমাটদর ক্মীদটলর অ্ন্তভুি
ন সবার জর্য
সুথচথন্তত ও উটেখট াগয উপাটয় এই উটদযাটগর ইথতবাচক্ সম্ভাবর্ার সটবাচ্চ
ন বযব ার ও
ৃ
অ্ন্তভুক্তন ি থর্ক্তিত ক্রটত ক্াজ ক্রার হক্ষটত্র হর্তে থদটয় সা া য ক্রার জর্য তাটদর অ্ঙ্গীক্ার
ও প্রটচষ্টার জর্য আথম অ্রটের্ ও এভারটসাটসরন প্রশংসা ক্থর। এক্টে র্ক্তজরথব ীর্ তবথিক্
ম ামারীর ফলস্বরূপ, আমাটদর ক্থমউথর্টে, আমাটদর জর্সাধারণ ও আমাটদর অ্ির্ীথতর
ন
জর্য
এখর্ ক্মীদটলর প্রথশক্ষটণ থবথর্টয়াগ ক্রাো আটগর হ টক্াটর্া সমটয়র হচটয় হবথশ গুরুেপূণ।ন
উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি থশে হবটি উঠার সাটি সাটি, এই থশে াটত উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি থশটের
প্রথশক্ষণ, ক্মসংিার্
ন
ও অ্িনর্থতক্
ন
সুট াগসমূট প্রাথন্তক্ ও সুথবধাবক্তঞ্চত জর্টগাষ্ঠীটক্ সপৃি
ক্টর তা আমরা থর্ক্তিত ক্রটত চাই।"
বর্উ ইয়কন শ্েম্বের বিক্তল্ডং এন্ড কর্স্ট্রাকের্ শ্িডস কাউক্তন্সম্বলর শ্প্রবসম্বডন্ট গোবর লা
িারম্বিরা িম্বলর্, "হেক্সই অ্ির্ীথত
ন
াটত ভাটলা ইউথর্য়র্ ক্মসংিাটর্র
ন
র্তু র্ খাত টয়
উঠটত পাটর, সার্রাইজ উইন্ড-এর বৃ ৎ অ্িনর্থতক্
ন
ও ক্মসংিার্গত
ন
চুক্তি আটরা এক্বার তা
থর্ক্তিত ক্টরটে। হপাটেন র থর্মাণক্াজ
ন
এক্টে প্রক্ে শ্রথমক্ চুক্তির আওতাধীর্ ওয়ায়, আমাটদর
এক্ শতাথধক্ ক্টঠার পথরশ্রমী হের্সটমর্ ও হের্সউইটমর্ থর্উ ইয়টক্নর অ্বক্াঠাটমার
ভথবষযটতর এক্টে গুরুেপূণ সংট
ন
াটগর থভথত্ত এক্ক্তত্রত ক্রার ক্াটজ হর্তৃে থদটব। হেটের
উচ্চাক্াঙ্ক্ষী থর্মলন জ্বালাথর্র লক্ষয পূরটণর উটেটশয এক্টে অ্পথর া জ্বালাথর্
ন
সাপ্লাই হচইর্
থর্মাটণর
ন
জর্য এবং হেক্সই অ্িনর্থতক্
ন
সুফল স মধযম-হশ্রণীর ক্যাথরয়ার ততথরর জর্য
অ্রটের্ ও এভারটসাস এর
ন
সাটি অ্ংশীদার টত হপটর আমরা গথবত।"
ন
বর্উ ইয়কন শ্েম্বের AFL-CIO শ্প্রবসম্বডন্ট, িাবরও বসম্বলম্বন্টা িম্বলর্, "জলবায়ু পথরবতনর্
হমাক্াটবলার জর্য আমাটদর টঠক্ এই ধরটর্র থবথর্টয়াগই প্রটয়াজর্। এটে মধযথবত্ত-হশ্রথণর হবটি

উঠায় সা া য ক্রটত এক্টে উচ্চ দক্ষতাসপন্ন ক্মীদলটক্ ক্াটজ লাথগটয় ভাটলা ইউথর্য়র্
ক্মসংিার্
ন
ততথর ক্রটব, হসইসাটি থর্মলন জ্বালাথর্ থশটে থর্উ ইয়ক্নটক্ হর্তৃটের অ্বিাটর্
প্রথতটষ্ঠত ক্রার পি গটি থদটব।"
বিক্তল্ডং অোন্ড কর্স্ট্রাকের্ শ্িডস অি শ্রোর বর্উ ইয়কন (Building and Construction
Trades of Greater NY) এর িৃ ত্তর রাজধার্ী অঞ্চম্বলর শ্প্রবসম্বডন্ট, িাইক লায়ন্স িম্বলর্,
"বৃ ত্তর রাজধার্ী অ্ঞ্চটলর থবক্তডং অ্যান্ড ক্র্স্ট্রাক্শর্ ক্াউক্তন্সল এবং আমাটদর 20,000 এরও
হবথশ ইউথর্য়র্ থর্মাণ
ন শ্রথমটক্র পক্ষ হিটক্, আমরা হক্াটয়মযান্স হপাটেন এই হ াষণার বযাপাটর
প্রবল উেীপর্া প্রক্াশ ক্রথে। জীবাশ্ম জ্বালাথর্ হিটক্ র্বায়র্ট াগয জ্বালাথর্র থদটক্ সটর
আসাো আমাটদর সক্ল অ্যাথফথলটয়টের জর্য এক্টে থবশাল দাথয়ে থ টসটব প্রমাথণত টয়টে,
থক্ন্তু অ্রটের্ ও এভারটসাস এর
ন
মটতা অ্ংশীদারটদর সটঙ্গ থর্টয়, আমরা আত্মথবিাসী হ
আমাটদর সদসযরা সবসময় এক্টে ভাটলা হবতর্ পাওয়ার, সপূণ সমথিত
ন
স্বািয থবমা পাওয়ার
সুট াগ পাটবর্ এবং এক্টে ভাটলা পথরমাণ হপর্শর্ থর্টয় ম াদার
ন
সাটি অ্বসর গ্র ণ ক্রটত
পারটবর্। এই থবথর্টয়াগ সমগ্র অ্ঞ্চটলর রূপান্তটর ভূ থমক্া রাখটব এবং হেেবযাপী অ্বক্াঠাটমা
ও সম্প্রসারটণর অ্ংশ টব।"
ক্লাইম্বিে জিস NY (Climate Jobs NY)-এর এক্তিবকউটেভ বডম্বরক্টর শ্জফ ভকম্বরাে
িম্বলর্, "আজটক্র হ াষণা এখাটর্ থর্উ ইয়টক্ন সবার জর্য ক্াজ ক্রটব এমর্ এক্টে থর্মলন
জ্বালাথর্র অ্ির্ীথতর
ন
থদটক্ এথগটয় াওয়ার এক্টে গুরুেপূণ পদটক্ষটপর
ন
প্রথতথর্থধে ক্টর।
উপক্ূলীয় বায়ুশক্তির প্রথত হেটের অ্ঙ্গীক্ার এই ভাটলা মাটর্র িার্ীয় ইউথর্য়র্ভুি ক্মসংিার্
ন
ততথর ক্রটে হদখটত পাওয়াো এক্টে চমৎক্ার বযাপার, এবং সামটর্ এথগটয় াওয়ার জর্য
আমাটদর টঠক্ এধরটর্র উন্নয়র্ই প্রটয়াজর্ -- থর্মল-জ্বালাথর্
ন
অ্বক্াঠাটমায় থবথর্টয়াগ া থর্উ
ইয়ক্নবাসীটদর জর্য পথরবাটরর প্রথত স ায়তামূলক্, ক্থমউথর্টের জর্য থিথতশীল ভাটলা মাটর্র
ইউথর্য়র্ভুি ক্মসংিার্
ন
ততথর ক্টর।"
বসটেম্বজর্স কোম্বম্পইর্ ফর দো এর্ভায়রর্ম্বিন্ট (Citizens Campaign for the
Environment)-এর এক্তিবকউটেভ বডম্বরক্টর অোক্তির্ এসম্বপাবসম্বো িম্বলর্, "আমাটদর
জ্বালাথর্ অ্বক্াঠাটমার উত্তরণ এক্টে গুরুেপূণ ও
ন হরামাঞ্চক্র থবষয়! উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি শুধু
হ জলবায়ু পথরবতনটর্র থবরুটি লিাই ক্রটব এবং আটরা থর্মলন বায়ুশক্তি প্রদার্ ক্রটব তাই
র্য়, বরং এটে আমাটদর জর্য ভাটলা হবতটর্র ক্মসংিার্
ন
ততথর ক্রটব। থর্উ ইয়টক্নর হমধাবী
বাথসিাটদর জর্য ক্াটজর বযবিা ক্টর উপক্ূলীয় বায়ুশক্তির জর্য এমর্ এক্টে সাপ্লাই হচইর্
উন্নয়র্ ক্রাো আমাটদর অ্ির্ীথতটক্
ন
শক্তিশালী ক্রটব এবং অ্িনর্থতক্
ন
সমৃক্তিটক্ উেীথপত
ক্রটব। থর্উ ইয়ক্ন শুধু হ সবুজ অ্ির্ীথত
ন
থর্টয় ক্িা বলটে তাই র্য়, বরং আমরা হসটে গটি
তু লথে। উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি ও সবুজ ক্মসংিার্
ন
ততথরর তাটদর থভশর্ বাস্তবায়টর্র জর্য গভর্রন
হ াচুল ও NYSERDA-এর টেমটক্ অ্থভর্ির্।"
বর্উ ইয়ম্বকনর বর্িল
ন জ্বালাবর্ তিত্রীর (Alliance for Clean Energy) এক্তিবকউটেভ
বডম্বরক্টর, অোর্ শ্রম্বর্াল্ডস িম্বলর্, "থর্উ ইয়টক্ন উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি চালু টত াটি, এবং
সার্রাইজ উইন্ড হিটক্ পাওয়া আজটক্র সংবাদ হিটক্ হদখা ায় হ আটরা থর্মলন বায়ু ও
থবদুযটতর লক্ষয অ্জনর্ ক্রটত থগটয় হপােন ক্থমউথর্টেগুটলাটত পথরবাটরর জর্য থিথতশীল র্তু র্

ক্মসংিার্
ন
ততথর ক্রার মাধযটম আমরা সটঠক্ পটি রটয়থে। এই উষ্ণ সংবাটদর জর্য সার্রাইজ
উইন্ড, NYSERDA, ও হক্াটয়মযান্স হপােন টক্ অ্থভর্ির্!"
বর্উ ইয়কন শ্েম্বের বলগ অি কর্জারম্বভটেভ শ্ভাোস ন(League of Conservative
Voters) এর শ্প্রবসম্বডন্ট, জুবল বতম্ব িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন এক্টে সমৃি ও দী িায়ী
ন
উপক্ূলীয়
বায়ুশক্তি থশে গটি হতালার দ্বারপ্রাটন্ত রটয়টে এবং অ্রটের্ ও এভারটসাস এটত
ন
হর্তৃে থদটি
হদটখ আমরা উিথসত। সার্রাইজ উইন্ড প্রক্টের ক্টপাটর্ন্ট থর্মাটণর
ন
জর্য হক্াটয়মযান্স
হপােন টক্ বযব ার ক্রা শুধু হ র্বায়র্ট াগয জ্বালাথর্র প্রথত আমাটদর উত্তরণটক্ েরাথিত ক্রটব
তাই র্য়, বরং এটে ক্টয়ক্শ সবুজ ইউথর্য়র্ ক্মসংিার্
ন
ততথর ক্রটব এবং থর্উ ইয়টক্ন ক্টয়ক্
থমথলয়র্ র্লার থবথর্টয়াগ ক্রটব। অ্গ্রগামী এই গুরুেপূণ পদটক্ষটপর
ন
জর্য এবং থর্উ ইয়টক্নর
জর্য এক্টে থর্মলন জ্বালাথর্র ভথবষযত ততথরটত তাটদর অ্ঙ্গীক্াটরর জর্য আমরা সার্রাইজ
উইটন্ডর প্রশংসা ক্থর।"
বর্উ ইয়কন শ্েম্বের উপকূলীয় িায়ুেক্তি বিষয়ক তিত্রীর (Offshore Wind Alliance)
বডম্বরক্টর, শ্জাবয় িাটেন ন্স িম্বলর্, "আজটক্র হ াষণা এই থবষয়টের ইথতবাচক্ প্রমাণ হ
উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি সংক্রান্ত প্রথতশ্রুথত সথতয এবং এটে লং আইলযান্ড হিটক্ শুরু ক্টর
ওটয়োর্ থর্উ
ন
ইয়টক্নর থর্উ ইয়ক্নবাসীটদর উপক্ৃত ক্রটব। এসব থবথর্টয়াগ আমাটদর হদশীয়
সাপ্লাই হচইর্ গটি তু লটত সা া য ক্রটব, পথরবাটরর জর্য স ায়তামূলক্ ক্মসংিার্
ন
প্রদার্
ক্রটব, এবং এক্টে থর্মলন জ্বালাথর্র ভথবষযটতর থদটক্ উত্তরটণ রাজধার্ী অ্ঞ্চটলর গুরুেপূণ ন
ভূ থমক্া পুর্রায় থর্ক্তিত ক্রটব।"
থর্উ ইয়ক্ন হেটের জ্বালাথর্ গটবষণা ও উন্নয়র্ ক্তৃপ
ন টক্ষর 2018 সাটলর প্রথতট াথগতামূলক্
উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি সংক্রান্ত উটদ্বাধর্ী সথলথসটেশটর্র অ্ংশ থ টসটব, থর্উ ইয়ক্ন হেে
সার্রাইজ উইন্ডটক্ থর্বাচর্
ন
ক্টরটে, হ টে 924 হমগাওয়াটের এক্টে উইন্ড ফাম ন া মন্টাউক্
পটয়টন্টর পূব থদটক্
ন
30 মাইটলর হবথশ দূরটে অ্বথিত টব। 2023 সাটলর শুরুটত থর্মাণক্াজ
ন
শুরু টব বটল ধারণা ক্রা টি, এবং উইন্ড ফামটে
ন 2025 সাটল পুটরাপুথর ক্মক্ষম
ন
টব বটল
প্রতযাশা ক্রা টি।
থর্উ ইয়টক্ন হদটশর-হর্তৃিার্ীয় উপক্ূলীয় বায়ুশক্তি ক্মসূন থচ সপটক্ন আটরা তিয এখাটর্ পাওয়া
াটব।
বর্উ ইয়কন শ্েম্বের রাম্বের শ্র্তৃ েকারী জলিায়ু পবরকের্া (New York State's NationLeading Climate Plan)
থর্উ ইয়ক্ন রাটজযর হদশ-হর্তৃে িার্ীয় জলবায়ুর ক্মসূন চী ল হদটশর সব হচটয় আক্রমণাত্মক্
ৃ ল এবং র্যায়সঙ্গত
জলবায়ু এবং পথরিন্ন শক্তির উটদযাগ, া পথরিন্ন শক্তিটত এক্টে সুশঙ্খ
পথরবতনটর্র আহ্বার্ জার্ায় া ক্মসংিার্
ন
সৃটষ্ট ক্টর এবং থর্উ ইয়ক্ন রাজয ক্ হ াথভ র্-19
হিটক্ হসটর ওঠার সাটি সাটি সবুজ অ্ির্ীথতর
ন
থবক্াশ অ্বযা ত রাটখ। জলবায়ু হর্তৃে এবং
ক্থমউথর্টে সুরক্ষা আইটর্র মাধযটম আইটর্ অ্ন্তভুি
ন , 2040 সাটলর মটধয শূর্য-থর্গমর্
ন থবদুযৎ
খাটতর লক্ষযমাত্রা অ্জনটর্র পটি থর্উ ইয়ক্ন এথগটয় চটলটে, ার মটধয অ্ন্তভুি
ন আটে 2030

সাটলর মটধয 70 শতাংশ র্বায়র্ট াগয শক্তি উৎপাদর্ এবং অ্ির্ীথতটত
ন
বযাপক্ ক্াবর্ন
থর্রটপক্ষতায় হপৌৌঁোটর্া। এটে থর্উ ইয়টক্নর অ্ভূ তপূব থবথর্টয়াটগর
ন
উপর গটি তু লটে ার মটধয
রটয়টে হেে জুটি 91টে বি আক্াটরর র্বায়র্ট াগয প্রক্টে 21 থবথলয়র্ মাথক্নর্ র্লাটররও
হবথশ, ভবর্ থর্গমর্
ন হ্রাস ক্রটত 6.8 থবথলয়র্ মাথক্নর্ র্লার, হসৌর শক্তি বািাটর্ার জর্য 1.8
থবথলয়র্ মাথক্নর্ র্লার, পথরিন্ন পথরব র্ উটদযাটগর জর্য 1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ র্লাটররও হবথশ
এবং NY থগ্রর্ বযাংক্ (NY Green Bank) এর প্রথতশ্রুথতটত 1.2 থবথলয়র্ মাথক্নর্ র্লাটররও হবথশ।
সক্তম্মথলতভাটব, এই থবথর্টয়াগগুথল 2019 সাটল থর্উইয়টক্নর পথরিন্ন শক্তি খাটত 150,000 এরও
হবথশ চাক্থর, 2011 হিটক্ থবতরণক্ৃত হসৌর খাটত 2,100 শতাংশ বৃক্তি এবং 2035 সাটলর মটধয
9,000 হমগাওয়াে অ্ফটশার বাতাস থবক্াটশর প্রথতশ্রুথতটক্ সমির্ন ক্রটে। জলবায়ু আইটর্র
অ্ধীটর্, থর্উ ইয়ক্ন এই অ্গ্রগথতটক্ সামটর্ এথগটয় থর্টয় াটব এবং 2050 সাটলর মটধয
থগ্রর্ াউজ গযাস থর্গমর্
ন 1990 সাটলর তু লর্ায় 85 শতাংশ ক্থমটয় আর্টব, হসই সাটি পথরিন্ন
জ্বালাথর্ সংক্রান্ত থবথর্টয়াটগর 40 শতাংশ সুফল হপৌৌঁটে হদওয়ার লক্ষয থির হরটখ অ্ন্তত 35
শতাংশ াটত সুথবধাবক্তঞ্চত সম্প্রদায়গুটলার ক্াটে হপৌৌঁোয় তা থর্ক্তিত ক্রটব, ও অ্র্-সাইে
জ্বালাথর্ বযব ার ক্মাটর্ার জর্য হেটের 2025 সাটলর জ্বালাথর্ দক্ষতার লক্ষযমাত্রার থদটক্
অ্গ্রসর টব া হশষ-বযব ারক্ারীর 185 টেথলয়র্ BTU জ্বালাথর্ সাশ্রয় ক্রটব৷
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