
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/30/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল বির্ পাি NY এিং চোমম্বের্  াডসর্ পাওযার এক্সম্বপ্রম্বসর জর্ে চূড়ান্ত 

করা চুক্তিগুবলর হ াষণা কম্বরম্বের্ আপম্বেট বর্উ ইযকন এিং কার্াডা হিম্বক বর্উ ইযকন 

বসটট পর্ নন্ত পবরষ্কার র্িাযর্ম্বর্াগে েক্তি সরিরাম্ব র জর্ে  

  

গত 50 িেম্বর বর্উ ইযকন হেম্বটর সি হচম্বয িড় র্িাযর্ম্বর্াগে েক্তি এিং ট্রান্সবমেম্বর্র 

প্রকল্পগুবল  

  

বির্ াউস গোস হ্রাস এিং িায়ুর গুণমাম্বর্র উন্নবত স  রাজেিোপী সামবিক সামাক্তজক 

স়ুবিধাগুবলম্বত 7.4 বিবলযর্ ডলার পর্ নন্ত বিতরণ করম্বি  

  

স়ুবিধািক্তিত সম্প্রদাযগুবলম্বত বিবর্ম্বযাগ স  রাজে জ়ুম্বড় 10,000-টট উচ্চমাম্বর্র চাকবর 

এিং 8.2 বিবলযর্ ডলাম্বরর অি ননর্বতক উন্নযর্ ততবর করম্বি  

  

রাম্বজের পবরচ্ছন্ন েক্তি এিং অফম্বোর িায়ু হমাতাম্বযম্বর্র সাম্বি বমবলত  ম্বয, 

প্রকল্পগুবল 2030 সাম্বলর মম্বধে বিদ়ুেম্বতর জর্ে ে ম্বরর জীিাশ্ম জ্বালার্ীর িেি ার 80 

েতাংম্বের হিবে হ্রাস করম্বি িম্বল আো করা  ম্বচ্ছ  

  

েূর্ে-বর্গ নমম্বর্র বিম্বডর লক্ষ্ে অজনম্বর্র জর্ে 2030 সাম্বলর মম্বধে র্িাযর্ম্বর্াগে 

উৎসগুবল হিম্বক রাজেিোপী 70 েতাংে বিদ়ুেৎ পাওযার জর্ে বর্উ ইযম্বকনর লক্ষ্ে 

অজনর্ করার উম্বেম্বেে অিগবত ত্বরাবিত কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট এর্ার্জন থরসাচন অ্যান্ড 

হেরভলপরেন্ট অ্িথরটট (New York State Energy Research and Development Authority, 

NYSERDA) তার থির্ পাি NY (CPNY) প্রক্ল্প এবং HQ এর্ার্জন সাথভনরসস (HQ Energy 

Services, US) ইর্ক্রপ নারররটরের জর্য থির্ পাি থর্উ ইয়ক্ন LLC-এর (Clean Path New York 

LLC) সারি চুর্ি চূড়ান্ত ক্রররে (HQUS) তার চযাম্পরলইর্  ােসর্ পাওয়ার এক্সরপ্রস 

(Champlain Hudson Power Express, CHPE) প্রক্রল্পর জর্য ো আপরেট থর্উ ইয়ক্ন এবং 

ক্ার্াো হিরক্ থর্উ ইয়ক্ন থসটটরত পথরষ্কার, র্বায়র্রোগয হসৌর, বায়়ু এবং জলথবদ়্ুযৎ সরবরা  

ক্ররব। রারজযর এই প্রিে ধররর্র র্বায়র্রোগয শর্ি এবং ট্রান্সথেশর্ প্রক্ল্পগুথল রাজযবযাপী 

সােথিক্ সাোর্জক্ স়ুথবধা বাবদ্ 7.4 থবথলয়র্ েলার পে নন্ত সরবরা  ক্ররব বরল আশা ক্রা 

 রে, থির্ াউস গযাস হ্রাস এবং বায়়ু োরর্র উন্নথত, এবং স়ুথবধাবর্িত সম্প্রদ্ারয়র েরধয 

থবথর্রয়াগ স  রাজয জ়ুরড় অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্ বাবদ্ 8.2 থবথলয়র্ েলার স । গত 50 বেরর থর্উ 



ইয়ক্ন হেরটর জর্য চুর্িকৃ্ত ব ৃত্তে ট্রান্সথেশরর্র প্রক্ল্প থ সারব এই প্রক্ল্পগুথল 2030 সারল 

থবদ়্ুযরতর জর্য শ ররর জীবাশ্ম জ্বালার্ীর বযব ার 80 শতাংরশর হবথশ ক্থেরয় হদ্রব রারজযর 

পথরষ্কার শর্ি এবং অ্ফরশার বায়়ু স্থাপরর্র সারি এক্রে। আজরক্র হ াষণাটট িাইরেট 

থলোরথশপ অ্যান্ড ক্থেউথর্টট হপ্রারটক্শর্ অ্যারে বথণ নত শরূ্য-থর্গ নের্ থিরের লক্ষ্য অ্জনরর্র 

জর্য 2030 সারলর েরধয রারজযর 70 শতাংশ থবদ়্ুযৎ র্বায়র্রোগয উৎস হিরক্ আসার জর্য থর্উ 

ইয়ক্ন হেরটর লক্ষ্যরক্ অ্থতক্রে ক্রার উরেরশয অ্িগথতরক্ ত্বরাথিত ক্রর৷ এটট থর্উ ইয়ক্ন 

শ ররক্ তার উচ্চাথভলাষী জলবায়়ুর লক্ষ্য অ্জনর্ ক্ররত স ায়তা ক্ররব।  

  

"থর্উ ইয়রক্নর জর্য ঝ়ুুঁ থক্গুথল ক্খরর্া এর হচরয় হবথশ থেলর্া ক্ারণ আেরা জলবায়়ু পথরবতনরর্র 

প্রভাব এবং অ্ি ননর্থতক্ ও পথররবশগত থবপে নরয়র হোক্াথবলা ক্রথে ো চরে আব াওয়ার 

 টর্াগুথলর ফরল সটৃি  য়," গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "এই হ াষণাটট শুধ়ু থর্উ ইয়ক্ন হেরটর 

70 শতাংশ শর্ি র্বায়র্রোগয সংস্থার্ হিরক্ পাওয়ার লক্ষ্য অ্জনরর্র জর্য আোরদ্র গথতরক্ 

ত্বরাথিত ক্ররই তাই র্য়, বরং এোড়াও আেরা বজায় রাখা োয় এের্ চাক্থর ততথর ক্রথে, 

জীবাশ্ম জ্বালাথর্র উপর আোরদ্র থর্ভনরতা হ্রাস ক্রথে এবং সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য 

পথরষ্কার বাতারসর এবং এক্টট স্বাস্থযক্র ভথবষযরতর জর্য পি প্রশস্ত ক্রথে। আথে গথব নত হে 

থর্উ ইয়ক্ন উদ্ভাবর্ী সব়ুজ শর্ির উরদ্যাগ থর্রয় হদ্শরক্ হর্তৃত্ব থদ্রয় চরলরে এবং জলবায়়ু 

পথরবতনরর্র জর্য থক্ ক্ররত  রব তার এক্টট থবশ্ববযাপী উদ্া রণ স্থাপর্ ক্রররে।"  

  

আজরক্র হ াষণাটট থর্উ ইয়ক্ন শ ররর এই থর্র্িতক্ররণর দ্বারা আররা বথলষ্ঠ  রয়রে হে হস এই 

োইলফলক্স্বরুপ প়ুরষ্কারগুথলরত হোগদ্ার্ ক্ররব, ো এই প্রক্ল্পগুথলর হেলরক্ সম্ভব ক্ররত 

সা ােয ক্ররব এবং হসই সারি এই প্রক্ল্পগুথলর বযরয়র প্রভাব আর়্ুোথর্ক্ 1 থবথলয়র্ েলার 

ক্োরর্ার স়ুরোগ ততথর ক্ররব৷ NYSERDA হস্বোেূলক্ ক্ররয়র জর্য এই প্রক্ল্পগুথল হিরক্ 

র্বায়র্রোগয তবথশিযও প্রদ্ার্ ক্ররব ো অ্বরশরষ থর্উ ইয়ক্ন থসটটর বহু সংস্থারক্ োরা পথরেন্ন 

শর্িরত বদ্ল ক্ররত আি ী, থক্ন্তু োরা বযব াথরক্ সীোবদ্ধতার ক্াররণ অ্র্-সাইরট এটট ক্ররত 

অ্ক্ষ্ে  রয়রের্, তারদ্র এক্শ শতাংশ আত্মথবশ্বারসর সারি র্বায়র্রোগয শর্ির উরেরশয 

এথগরয় হেরত সক্ষ্ে ক্ররব।  

  

জার়্ুয়াথররত, থর্উ ইয়ক্ন হেট পাবথলক্ সাথভনস ক্থেশরর্র (New York State Public Service 

Commission,PSC) অ্রোবর 2020 এর অ্েনার এর থর্রদ্নশ অ্র়্ুসারর, NYSERDA এক্টট 

র্বায়র্রোগয শর্ির সথলথসরটশর্ জাথর ক্রররে ো টায়ার 4 র্ারে পথরথচত হেটট এের্ 

প্রক্ল্পগুথল খ়ুুঁজরে ো সাশ্রয়ীভারব এবং দ্াথয়রত্বর সারি থর্উ ইয়ক্ন থশটটরক্ র্বায়র্রোগয শর্ি 

সরবরা  ক্ররত পারর, ো এই রারজযর এের্ এক্টট হক্ষ্ে ো প্রাচীর্ জীবাশ্ম জ্বালার্ী-চাথলত 

উৎপাদ্রর্র উপর থর্ভনর ক্রর৷ PSC দ্বারা অ্র়্ুরোথদ্ত  রল, থর্ব নাথচত প্রক্ল্পগুথল প্রথত বের 18 

থেথলয়র্ হেগাওয়াট- ন্টার পথরেন্ন শর্ি সরবরা  ক্ররব বা থর্উ ইয়ক্ন থসটটর বাথষ নক্ থবদ়্ুযৎ 

খররচর এক্ তৃতীয়াংরশরও হবথশ শর্ির খরচ প্রদ্ার্ ক্ররব বরল আশা ক্রা  রে আপরেট 

থর্উ ইয়ক্ন এবং ক়্ু ইরবক্ হিরক্ প্রাপ্ত উপকূ্লীয় বায়়ু, হসৌর, এবং জলথবদ়্ুযৎ শর্ি স  তবথচেযেয় 

এবং থস্থথতস্থাপক্ পথরেন্ন উৎপাদ্র্ হপাটনরফাথলও হিরক্। থর্উ ইয়ক্ন থসটটর সারি সরাসথর 

সংরোগক্ারী অ্ফরশার বায়়ুর হপ্রারজরের থবদ্যোর্ চুর্িবদ্ধ হপাটনরফাথলওর সারি এই 

প্রক্ল্পগুথলরক্ এক্র্েত ক্রা শ ররর শর্ির ইথত ারস পথরবতনর্ থর্রয় আরস ো বায়়ুর 

গুণোর্রক্ উরেখরোগযভারব উন্নত ক্রার সারি থস্থথতস্থাপক্তা এবং থর্ভনররোগযতা বরৃ্দ্ধ ক্রর।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FPrograms%2FClean-Energy-Standard%2F2020%2FOctober-15-Order-Adopting-Modifications-to-the-Clean-Energy-Standard.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829926483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8EEbZ%2FG%2BdzEXTkx7Q%2BcjCy%2FDvJp%2BPysW1I%2Fp5SeFBU0%3D&reserved=0


  

হমযর বিল বড. ব্লাবসও িম্বলম্বের্, "েথদ্ হদ্রশর ব ৃত্তে শ র থবদ়্ুযরতর জর্য পথরেন্ন শর্ির 

উপর থর্ভনর ক্ররত পারর তা রল হে হক্ার্ও জায়গাই তা ক্ররত পারর। থর্উ ইয়ক্ন প্রোণ ক্ররে 

হে জল, বায়়ু এবং হসৌর শর্িরত থবথর্রয়াগ ক্রর তবথশ্বক্ উষ্ণায়রর্র হোক্াথবলা ক্রা এবং 

জলবায়়ু সংক্রান্ত র্যায়থবচাররর জর্য লড়াই ক্রা সম্ভব। এভারবই আেরা জীবাশ্ম জ্বালাথর্ 

ক্থেরয় হফথল,  াজার  াজার ইউথর্য়রর্র চাক্থর ততথর ক্থর এবং সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য 

এক্টট বজায় রাখা সম্ভব এের্ ভথবষযত গরড় তুথল। এটট আোরদ্র শ র এবং রারজযর জর্য 

এক্টট ঐথত াথসক্ থদ্র্।"  

  

এই চুর্িগুথল অ্র়্ুরোদ্রর্র জর্য PSC-হক্ জো হদ্ওয়া  রয়রে, এবং এক্টট সব নজর্ীর্ েন্তরবযর 

সেয়সীোর আওতাভুি ো 7 হফব্রুয়াথর, 2022 পে নন্ত চলরব। থপটটশর্ এবং চুর্িগুথল 

থেপাটনরেন্ট অ্ফ পাবথলক্ সাথভনরসর ওরয়বসাইট এ হক্স র্ম্বর 15-E-0302 এর অ্ধীরর্ উপলব্ধ, 

হেখারর্ েন্তবয জো হদ্ওয়া হেরত পারর। েথদ্ চুর্িগুথল অ্র়্ুরোথদ্ত  য়, NYSERDA 

অ্ি নপ্রদ্ার্গুথল শুধ়ু প্রথতটট সংথিি প্রক্রল্পর জর্য শুরু  রব েখর্ প্রক্ল্পটট সেস্ত প্ররয়াজর্ীয় 

অ্র়্ুেথত এবং অ্র়্ুরোদ্র্গুথল প্রাপ্ত  রব, থর্ে নাণ সম্পন্ন ক্ররব, এবং থর্উ ইয়ক্ন থশটটরক্ শর্ি 

সরবরা  ক্ররল ো সম্পূণ নভারব অ্র়্ুরোথদ্ত  ওয়া চযাম্পরলর্  ােসর্ পাওয়ার এক্সরপ্রস 

(Champlain Hudson Power Express, CHPE) প্রক্রল্পর জর্য 2025 সারল এবং থির্ পাি থর্উ 

ইয়ক্ন (Clean Path New York, CPNY) প্রক্রল্পর জর্য 2027 সারল শুরু  রব বরল আশা ক্রা 

 রে।  

  

NYSERDA হপ্রবসম্বডন্ট এিং CEO হডাবরর্ এম.  োবরস, "প্রথতটট বযবস্থার োধযরে, থর্উ ইয়ক্ন 

থসটটরত র্বায়র্রোগয শর্িরক্ দ্াথয়ত্বপূণ নভারব সরবরা  ক্রার জর্য রারজযর ে়ুগান্তক্াথর সংি  

এক্টট দ়্ুদ্নান্ত সাফলয থেল এবং আজ চুর্ির চূড়ান্তক্রণ সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীরদ্র জর্য এক্টট 

আরও ভারসােযপূণ ন, থর্ভনররোগয এবং থস্থথতস্থাপক্ শর্ির বযবস্থা ততথর ক্ররত এক্টট বড় 

পদ্রক্ষ্পরক্ থচথিত ক্রর। এই থবশাল সব়ুজ শর্ির পথরক্াঠারোর প্রক্ল্পগুথল, ো লক্ষ্ লক্ষ্ 

বাথড়রত শর্ি সরবরার র জর্য পে নাপ্ত পথরেন্ন থবদ়্ুযত উৎপন্ন ক্ররব, তা আোরদ্র সব হচরয় 

ঐথত াথসক্ভারব দ়্ুব নল সম্প্রদ্ায়গুথলরত দ্ষূণ হ্রাস এবং বায়়ুর গুণোর্ উন্নত ক্রার সারি সারি 

রাজযবযাপী প্রচুর অ্ি ননর্থতক্ স়ুথবধা এবং  াজার  াজার র্তুর্ চাক্থর প্রদ্ার্ ক্ররব।"  

  

 াইম্বরা-ক়ু েম্বিম্বকর (Hydro-Québec) হপ্রবসম্বডন্ট এিং CEO হসাবফ হরাচু এিং 

ট্রান্সবমের্ হডম্বভলপারস ইর্কম্বপ নাম্বরম্বটম্বডর (Transmission Developers Inc.) CEO ডর্ 

হজম্বসাম িম্বলর্, "2025 সারল থর্উ ইয়ক্ন শ রর পথরষ্কার, থর্ভনররোগয শর্ি আর্ার জর্য থর্উ 

ইয়রক্নর সা সী পথরক্ল্পর্ার অ্ংশ  রত হপরর আেরা সম্মাথর্ত - ো ক্ষ্থতক্ারক্ ক্াব নর্ থর্গ নের্ 

হ্রাস ক্রর এবং স়ুথবধাবর্িত সম্প্রদ্ায়গুথলরত বায়়ুর গুণোর্ উন্নত ক্রার সারি এক্টট সব়ুজতর 

ভথবষযরতর থদ্রক্ থর্উ ইয়রক্নর রূপান্তররক্ ত্বরাথিত ক্রর৷ আেরা প্রক্ল্পটটর বহু পথররবশগত 

এবং অ্ি ননর্থতক্ স়ুথবধা সম্পরক্ন PSC প্রর্ক্রয়ার োধযরে থর্উ ইয়রক্নর সম্প্রদ্ায়গুথলর সারি 

জথড়ত  ওয়ার জর্য উন্ম়ুখ।"  

  

Clean Path NY-এর হর্তারা, ইর্ম্বভর্াক্তজন (Invenergy)-এর মাইম্বকল হপালবি, 

এর্াক্তজনআরই(EnergyRe)-এর হজফ ব্লাউ এিং বর্উ ইযকন পাওযার অিবরটটর (New 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D15-e-0302%26CaseSearch%3DSearch&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829936439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=el%2BkmOrBqdqsekgLUQy1ZW4a00ZcX4OY09Xz1LVKFOU%3D&reserved=0


York Power Authority) জাবের্ ই. ক্তরসকল িম্বলম্বের্, "থির্ পাি NY গভর্ নর হ াচুল এবং 

NYSERDA-এর সারি এই ইথত াস সটৃিক্ারী র্বায়র্রোগয শর্ির পথরক্াঠারো প্রক্ল্পরক্ এথগরয় 

থর্রয় হেরত, ো থর্উ ইয়রক্নর তবদ়্ুযথতক্ থিেরক্ হেৌথলক্ভারব রূপান্তথরত ক্ররব এবং রাজয 

জ়ুরড় থর্উ ইয়ক্নবাসীরদ্র জীবর্ উন্নত ক্ররব, তারত হোগ থদ্রত হপরর গথব নত৷ এক্টট সম্পূণ ন 

র্বায়র্রোগয, সম্পূণ ন থর্উ ইয়ক্ন পদ্ধথতর র্তুর্, ইর্-হেট ট্রান্সথেশর্ এবং হজর্াররশরর্র সারি 

আেরা গথব নত হে আেরা পথরষ্কার শর্িরত এক্টট র্যােয রূপান্তর ক্ররত হপররথে ো জলবায়়ু 

সংক্রটর থবরুরদ্ধ লড়াই ক্ররব, পথররবশগত র্যায়থবচাররক্ অ্িাথধক্ার হদ্রব এবং থর্উ ইয়রক্ন 

 াজার  াজার পথররবশ অ্র়্ুকূ্ল চাক্থর ততথর ক্ররব।"  

  

এই ে়ুগান্তক্ারী চুর্িগুথলর এক্টট উপাদ্ার্ থ সারব  াইররা-ক়্ু যরবক্ ক়্ু ইরবরক্র ইর়্ু 

সম্প্রদ্ায়গুথলর দ্বারা ততথর পথরক্থল্পত অ্যাপ়ুইয়াট উইন্ড ফাে ন হিরক্ থবদ়্ুযৎ থক্র্রব হসই সারি 

ক়্ু ইরবরক্ লাইর্টটর হেৌি োথলক্ার্ার জর্য ক্া র্াওয়া:হক্-এর হো াক্ ক্াউর্ন্সরলর সারি এক্টট 

অ্ংশীদ্াথররত্ব প্ররবশ ক্ররব ো চযাম্পরলর্  ােসর্ পাওয়ার এক্সরপ্ররসর সারি সংে়ুি  রব।  

  

কা র্াওযা:হকর হমা াক কাউক্তন্সম্বলর িোন্ড বচফ, কা ম্বসম্বর্র্ াওম্বয িাই-বডযার 

িম্বলম্বের্, "ক্া র্াওয়া:হক্ সীোরন্তর ক্ার্াোর থদ্রক্র ট্রান্সথেশর্ লাইরর্র হেৌি োথলক্  ওয়ার 

জর্য সম্মাথর্ত ো হশষ পে নন্ত থর্উ ইয়ক্ন শ রর সব়ুজ র্বায়র্রোগযরোগয শর্ি সরবরা  ক্ররব৷ 

থবগত শতাব্দীরত, আোরদ্র থর্ভীক্ হো াক্ হলৌ র্ক্েীরা থর্উ ইয়ক্ন শ ররর োইলাইর্ এবং 

পাশ্ব নবতী পথরক্াঠারো থর্ে নারণ অ্থবরেদ্য ভূথেক্া পালর্ ক্রররে। এবং  াইররা-থক্উরবরক্র 

সারি আোরদ্র অ্ংশীদ্াথররত্বর োধযরে আোরদ্র এখর্ স়ুরোগ  রয়রে থর্উ ইয়রক্নর 

ঐথত াথসক্ লযান্ডোক্নগুথলরক্ আরলাথক্ত ক্রার এবং থর্উ ইয়ক্ন শ ররর সারি আোরদ্র 

হো ক্রদ্র হে বন্ধর্গুথল আরে হসগুথলরক্ প়ুর্র্ নবীক্রণ ক্রার জর্য হে শর্ি বযবহৃত  রব তা 

সরবরা  ক্রার জর্য।"  

  

NYSERDA-এর সফল ক্ররয়র ফরল স়ুথবধাবর্িত সম্প্রদ্ায়গুথলর স্বাি ন, অ্ি ননর্থতক্ স়ুথবধা এবং 

ক্ে নশর্ির উন্নয়র্ স  থর্উ ইয়রক্নর জর্য সরব নাচ্চ এবং সরব নাত্তে েূলয থর্রয় আরস এের্ 

প্রক্ল্পগুথলরক্ প়ুরেৃত ক্রা  রয়রে। এই প্রক্ল্পগুথলর েূল স়ুথবধাগুথলর েরধয ররয়রে:  

  

• বর্উ ইযম্বকনর পবরিারগুম্বলাম্বক রক্ষ্া করা: প্রক্ল্পগুথল ক্ষ্থতক্ারক্ দ্ষূণক্ারীর 

সংস্পরশ ন আসা হ্রারসর ফরল জর্স্বারস্থযর জর্য 4 থবথলয়র্ েলার পে নন্ত স়ুথবধা প্রদ্ার্ 

ক্ররব - োর েরধয অ্ক্াল েৃতুয এড়ারর্া,  া ুঁপাথর্-সম্পথক্নত  াসপাতারল োওয়া হ্রাস 

এবং অ্স়ুস্থতার ক্াররণ ক্ারজর থদ্র্ র্ি  ওয়া অ্ন্তভুনি।  

  

• বিোল অি ননর্বতক পবরচালক এিং কম নসংস্থার্ সৃটিকতনা: প্রক্ল্পগুথল রাজযবযাপী 

প্রায় 10,000 পথরবার-বজায় রাখার ক্ে নসংস্থার্ ততথর ক্ররব হেখারর্ 8.2 থবথলয়র্ 

েলাররর অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্ সংক্রান্ত থবথর্রয়াগ  রব, ো হক্াথভে-19 হিরক্ রারজযর 

অ্ি ননর্থতক্ প়ুর্রুদ্ধাররক্ ত্বরাথিত ক্ররত স ায়তা ক্ররব। প্রক্রল্পর থবক্াশক্ারীরা থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরদ্র জর্য োর্সম্পন্ন, ভারলা হবতরর্র চাক্থর থর্র্িত ক্ররত প্রচথলত েজ়ুথর 

এবং প্রক্ল্প শ্রে চুর্িরতও প্রথতশ্রুথতবদ্ধ।  

  



• স়ুবিধািক্তিত সম্প্রদাযগুবলম্বত বিকােকারী-প্রবতশ্রুবতকৃত বিবর্ম্বযাগ: দ়্ুটট প্রক্ল্প 

সব়ুজ শর্ির চাক্থরর পি ততথর ক্ররত, জর্স্বাস্থযরক্ স ায়তা ক্ররত, েূলধর্ উন্নথতর 

প্রক্ল্পগুথলরক্ এথগরয় থর্রত, বাসস্থার্ প়ুর্রুদ্ধার ক্ররত এবং স়ুথবধাবর্িত 

সম্প্রদ্ায়গুথলরত ভবর্গুথলর পথররবশগত পদ্থচি উন্নত ক্ররত ক্থেউথর্টট হবথর্থফট 

ফারন্ড সর্ম্মথলত 460 থেথলয়র্ েলার থবথর্রয়াগ ক্ররত প্রথতশ্রুথতবদ্ধ।  

  

• পবরম্বিেগত স়ুরক্ষ্া: সর্ম্মথলতভারব, প্রক্ল্পগুথল পরবতী 15 বেরর 77 থেথলয়র্ হেটট্রক্ 

টর্ িীর্ াউস গযাস থর্গ নের্ হ্রাস ক্ররব বরল আশা ক্রা  য়, ো এই সেরয়র েরধয রাস্তা 

হিরক্ এক্ থেথলয়র্ গাথড় সথররয় হর্ওয়ার সেতুলয।  

  

• সাশ্রযী: টায়ার 4 হপ্রািােটট র্বায়র্রোগয শর্ি এবং র্তুর্ ট্রান্সথেশর্ উভয়ই সংি  

ক্রর। এটট এক্টট সূচক্ REC ক্াঠারোর সারি স্থাপর্ ক্রা  রয়রে োরত িা ক্রদ্র 

থবদ়্ুযরতর দ্াে বরৃ্দ্ধর থবরুরদ্ধ স়ুরথক্ষ্ত ক্রর োরত থবদ়্ুযরতর দ্াে বাড়রল টায়ার 4 

হপ্রািারের খরচ ক্রে োয়। উভয় প্রক্রল্পর জর্য প্রথত হেগাওয়াট  ন্টায় 28.29 এর 

প্রতযাথশত গড় টায়ার 4 REC খরচ স , এক্বার প্রক্ল্পগুথল চাল়ু  রল, িা ক্রদ্র জর্য 

গড় থবরলর প্রভাব  রব আর়্ুোথর্ক্ 2 শতাংশ, বা প্রথত োরস টঠক্ 2 েলাররর হবথশ। 

সম্ভাবয অ্থতথরি স়ুথবধার পথরথধরক্ স্পি ক্রার জর্য PSC ক্াে নক্ররের অ্ংশ থ সারব 

প্রক্রল্পর পষৃ্ঠরপাষক্রদ্র হিরক্ থবরিষণ প্রক্াথশত এবং জো হদ্ওয়া  রত পারর।  

  

তাোড়াও, এই সব র্তুর্ আন্ডারিাউন্ড ট্রান্সথেশর্ লাইর্গুথল সংরবদ্র্শীল প্রজাথত এবং 

বাসস্থারর্র উপর প্রভাব স  পথররবশগত ক্ষ্য়ক্ষ্থত এড়ারব, হ্রাস ক্ররব এবং প্রশথেত ক্ররব 

এবং চরে আব াওয়ায় থস্থথতস্থাপক্  রব। দ়্ুটট প্রক্ল্পরক্ই PSC ধারা VII অ্র়্ুেথত প্রদ্ারর্র 

প্রর্ক্রয়া এর োধযরে হেরত  রব, োর েরধয প্রক্রল্পর প্ররয়াজর্ীয়তা এবং থর্উ ইয়ক্ন হেরট প্রধার্ 

ট্রান্সথেশর্ স়ুথবধাগুথলর সাইটটং, থেজাইর্, থর্ে নাণ এবং পথরচালর্ার হে হক্ার্ও পথররবশগত 

প্রভারবর সম্পূণ ন পে নারলাচর্া অ্ন্তভুনি ররয়রে। CHPE তার আটটনরক্ল VII পারথেট হপরয়রে, এবং 

CPNY শীঘ্রই তার পারথেরটর জর্য আরবদ্র্ ক্ররত চায়।  

  

অ্র়্ুরোথদ্ত  রল, থর্উ ইয়রক্নর বড় আক্াররর র্বায়র্রোগয শর্ির শর্িশালী পাইপলাইর্, ো 

প্রায় 100-টট হসৌর, ভূথে-থভথত্তক্ বায়়ু এবং অ্ফরশার বায়়ু প্রক্ল্প থর্রয় গটঠত, সম্পূণ ন  রল থিরে 

প্রায় 11,000 হেগাওয়াট পথরষ্কার থবদ়্ুযৎ হোগ ক্ররব - ো থর্উ ইয়রক্নর পাুঁচ থেথলয়রর্র হবথশ 

বাথড়র থবদ়্ুযৎ সরবরা  ক্রার জর্য েরিি। র্তুর্ সব়ুজ শর্ি সিালর্ গরড় হতালার জর্য রারের 

অ্ঙ্গীক্ার, োর হর্তৃরত্ব আরে 250 োইল র্তুর্ বড় আপরিে ো ইথতেরধয রাজয জ়ুরড় চলরে, 

এই প়ুরোর দ্বারা বলবৎ  রয়, তা র্বায়র্রোগয শর্িগুথলর বতনোর্ পাইপলাইর্টট এক্বার চাল়ু 

 ওয়ার পরর র্বায়র্রোগয উৎস হিরক্ থর্উ ইয়রক্নর থবদ়্ুযরতর 60 শতাংরশরও হবথশ থবদ়্ুযৎ 

সরবরা  ক্ররত হদ্রব।  

  

NYSERDA স্থার্ীয় সরক্ারগুথলরক্ তারদ্র সম্প্রদ্ারয়র েরধয দ্াথয়ত্বশীল পথরষ্কার শর্ির থবক্াশ 

থক্ভারব পথরচালর্া ক্ররত  য় তা ব়ুঝরত সা ােয ক্রার জর্য সংস্থার্ এবং থবর্া খররচ প্রে়ুর্িগত 

স ায়তা প্রদ্ার্ ক্রর, োর েরধয আরে ধারপ-ধারপ থর্রদ্নশাবলী এবং পথরষ্কার শর্ির বাস্তবায়রর্র 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FTier-Four&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829936439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x4H%2BCLxWAQfohA2cjSQVZ%2BDrHf5KyChn9MUwal53c28%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww3.dps.ny.gov%2FW%2FPSCWeb.nsf%2F96f0fec0b45a3c6485257688006a701a%2Fa021e67e05b99ead85257687006f393b%2F%24FILE%2F19336071.pdf%2FArticle%2520VII%2520Guide%2520Web%252011-17%2520Final.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829946397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pUwp7wYkv%2FPz4HiugC9NeoYQeCPCoTPocvYk1tm70eM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww3.dps.ny.gov%2FW%2FPSCWeb.nsf%2F96f0fec0b45a3c6485257688006a701a%2Fa021e67e05b99ead85257687006f393b%2F%24FILE%2F19336071.pdf%2FArticle%2520VII%2520Guide%2520Web%252011-17%2520Final.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829946397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pUwp7wYkv%2FPz4HiugC9NeoYQeCPCoTPocvYk1tm70eM%3D&reserved=0


থর্রদ্নশর্া হদ্ওয়ার সরঞ্জাে, োর অ্ন্তভুনি পারথেট পাওয়ার প্রর্ক্রয়া, সম্পথত্ত ক্র, সাইটটং, 

হজাথর্ং এবং আরও অ্রর্ক্ থক্েু।  

  

বসম্বর্টর এিং েক্তির সভাপবত হকবভর্ পাকনার িম্বলম্বের্, "শর্ি ও হটথলরোগারোগ 

সংক্রান্ত হসরর্ট ক্থেটটর (Senate Committee on Energy and Telecommunications) 

হচয়ারেযার্ থ রসরব, আেরা আোরদ্র রারজযর শর্ি লক্ষ্য পূরণ ক্ররত পাথর তা থর্র্িত ক্রার 

উরেরশয প্ররয়াজর্ীয় পদ্রক্ষ্প হর্ওয়ার জর্য আথে NYSERDA এর প্রশংসা ক্থর৷ এই উরদ্যাগটট 

এক্টট বাতনা পাঠায় হে আোরদ্র পথরেন্ন শর্ির োর্ বাস্তব এবং অ্জনর্রোগয।"  

  

বসম্বর্ট পবরম্বিে সংরক্ষ্ণ কবমটট (Senate Environmental Conservation Committee)-

র সভাপবত বসম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "জলবায়়ু পথরবতনর্ আোরদ্র রাজয এবং 

সাথব নক্ভারব আোরদ্র ির র জর্য এক্ গুরুতর ঝ়ুুঁ থক্ ততথর ক্রর। জলবায়়ু হর্তৃত্ব এবং 

সম্প্রদ্ায় স়ুরক্ষ্া আইর্ শূর্য-থর্গ নের্ স  এক্টট ভথবষযত তবদ়্ুযথতক্ থিরের ক্ল্পর্া ক্রর থক্ন্তু তা 

বাস্তরব পথরণত ক্ররত আোরদ্র হসই লরক্ষ্যর থদ্রক্ সর্ক্রয়ভারব ক্াজ ক্ররত  রব। রারজযর 

পথরেন্ন শর্ির লক্ষ্য অ্জনর্রক্ অ্িাথধক্ার হদ্ওয়ার জর্য এই পদ্রক্ষ্পগুথল হর্ওয়ার জর্য 

আথে গভর্ নর হ াচুল এবং NYSERDA-এর হোররর্  যাথরসরক্ সাধ়ুবাদ্ জার্াই।"  

  

অোলাম্বযন্স ফর বির্ এর্াক্তজন বর্উ ইযম্বকনর বর্ি না ী পবরচালক অোর্ হরর্ল্ডস িম্বলম্বের্, 

"এই থপটটশরর্র োধযরে, থর্উ ইয়ক্ন তার উচ্চাক্াঙ্খী পথরেন্ন শর্ির েযান্ডােন বাস্তবায়রর্ 

আররক্টট পদ্রক্ষ্প থর্রে, এইবার থর্উ ইয়ক্ন থসটটরত পথরষ্কার, প়ুর্র্ নবীক্রণরোগয থবদ়্ুযত 

স্থার্ান্তররর থদ্রক্ েরর্াথর্রবশ ক্রর৷ এটট এক্টট থবরশষত দ়্ুদ্নান্ত খবর  য় েখর্ এক্টট র্তুর্ 

ট্রান্সথেশর্ প্রক্ল্প আপরেট থর্উইয়রক্ন র্তুর্ বায়়ু এবং হসৌর প্রক্রল্পর থর্ে নাণরক্ সেি নর্ ক্রর। 

এটট এখর্ চাক্থরর হক্ষ্রে এক্টট থবথর্রয়াগ এবং ভথবষযরতর জর্য এক্টট শর্িশালী থিে।"  

  

জ়ুবল টট , বর্উ ইযকন বলগ অফ কর্জারম্বভের্ হভাটারম্বসর (New York League of 

Conservation Voters) সভাপবত িম্বলম্বের্, "2030 সারলর েরধয রারজযর 70% 

প়ুর্র্ নবীক্রণরোগয শর্ির লক্ষ্যোো অ্জনরর্র জর্য থর্উ ইয়ক্নরক্ দ্রুত ক্াজ ক্ররত  রব এবং 

NYSERDA এবং থবক্াশক্ারীরদ্র েরধয টায়ার 4 চুর্ি স্বাক্ষ্ররর আজরক্র হ াষণা আোরদ্র 

ট্রযারক্ রাখার জর্য এক্টট বড় পদ্রক্ষ্প। থর্উ ইয়ক্ন হেট থলগ অ্ফ ক্র্জাররভশর্ হভাটারস 

থর্উ ইয়ক্ন হেরট পথরেন্ন শর্ির ভথবষযৎ এথগরয় থর্রত এবং সম্প্রদ্ায়গুথলরক্ রক্ষ্া ক্রার 

পাশাপাথশ রাজয জ়ুরড় বায়়ুর গুণোর্ উন্নত ক্রার সারি সারি অ্তীরতর জীবাশ্ম জ্বালার্ী 

পথরক্াঠারোর উপর থর্উ ইয়ক্ন থসটটর থর্ভনরতা ক্োরত টায়ার 4-এর েরতা বড় উরদ্যাগগুথলরক্ 

সেি নর্ ক্রর।"  

  

স্টুযাটন এফ. িাসবকর্, দে হর্চার কর্জারম্বভক্তন্সর বর্উ ইযম্বকনর প্রধার্ সংরক্ষ্ণ ও 

িব রাগত বিষযক কম নকতনা িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন হেট এর্ার্জন থরসাচন অ্যান্ড 

হেরভলপরেন্ট অ্িথরটট আজরক্ পথরেন্ন শর্ির েযান্ডারেনর র্তুর্ টায়ার 4-এর অ্ধীরর্ 

থর্ব নাথচত প্রক্ল্পগুথলরত অ্িসর  ওয়ার জর্য পাবথলক্ সাথভনস ক্থেশরর্র ক্ারে তার থপটটশর্ 

দ্াথখল ক্রার জর্য হর্ওয়া পদ্রক্ষ্পগুথলরক্ সাধ়ুবাদ্ জার্ায় হর্চার ক্ঞ্জাররভর্ন্স৷ এই থপটটশর্টট 

থর্উ ইয়ক্ন হেরটর পথরেন্ন শর্ি অ্ি নর্ীথত গরড় হতালার োধযরে,  াজার  াজার ভারলা 



ক্ে নসংস্থার্ সটৃি ক্রর এবং আোরদ্র গুরুত্বপূণ ন প্রাকৃ্থতক্ সম্পদ্ রক্ষ্া ক্রার সারি থর্উ ইয়ক্ন 

থসটটর পথরষ্কার, থর্ভনররোগয শর্ি থর্র্িত ক্রার োধযরে তার জলবায়়ু এবং পথরেন্ন শর্ির 

লক্ষ্য পূররণর এক্টট গুরুত্বপূণ ন পদ্রক্ষ্প।"  

  

কলবেযা ইউবর্ভাবস নটটর জলিায়ু ও স্থাবযত্ব বিষযক বিম্বেষ উপম্বদিা, ডোবর্ম্বযল 

জাবরবল িম্বলম্বের্, "ক্াব নর্ দ্ষূরণ গভীর হ্রাস অ্জনর্ ক্ররত এবং জলবায়়ু পথরবতনরর্র সব 

হচরয় থবপে নয়ক্র প্রভাবগুথল এড়ারত এটট এক্টট গুরুত্বপূণ ন দ্শক্। থর্উ ইয়ক্ন থসটটরত পথরেন্ন 

শর্ির ট্রান্সথেশর্ স়ুরথক্ষ্ত ক্রার জর্য NYSERDA-এর আজরক্র পদ্রক্ষ্প আোরদ্র সক্লরক্, 

োরা থবদ়্ুযতায়রর্র োধযরে হর্ট শূর্য অ্জনরর্ প্রথতশ্রুথতবদ্ধ তারদ্র সেি নর্ ক্রার জর্য এক্টট 

গুরুত্বপূণ ন পদ্রক্ষ্প। আেরা এই লক্ষ্য অ্জনরর্ ক্লাথম্বয়া থবশ্বথবদ্যালরয়র ভূথেক্া অ্রিষণ ক্রার 

উরেরশয NYSERDA-এর সারি ক্াজ ক্রার জর্য উন্ম়ুখ, ো পযাথরস চুর্ির লক্ষ্যগুথলর সারি 

থবশ্বথবদ্যালয়টটরক্ সাথরবদ্ধ ক্ররত, আোরদ্র আরশপারশর সম্প্রদ্ায়গুথলরত বায়়ু পথরষ্কার 

ক্ররত এবং জীবাশ্ম জ্বালাথর্র প্রথত থবরশ্বর আসর্ি হশষ ক্ররত আোরদ্র ক্াজরক্ সেি নর্ 

ক্রর ো  ল জলবায়়ুর হর্তারদ্র পরবতী প্রজন্মরক্ ক্ষ্েতায়র্ ক্রার জর্য আোরদ্র 

অ্ঙ্গীক্াররর সেস্ত অ্ংশ।"  

  

বর্উ ইযম্বকনর ইন্টারর্োের্াল রাদারহুড অফ ইম্বলকটট্রকাল ওযাকনাস ন (International 

Brotherhood of Electrical Workers , IBEW)-এর আন্তজনাবতক ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট 

মাইম্বকল বড. ওম্বযলে িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়রক্নর ইন্টারর্যাশর্াল ব্রাদ্ারহুে অ্ফ ইরলথিক্াল 

ওয়াক্নাস ন তারদ্র টটয়ার 4 দ্বারা প়ুরোরপ্রাপ্ত প্রক্ল্পগুথল, চযােরের্  ােসর্ পাওয়ার এক্সরপ্রস 

এবং থির্ পাি NY-এর পে নারলাচর্া, সব নজর্ীর্ েন্তবয, এবং অ্র়্ুরোদ্রর্র জর্য পাবথলক্ সাথভনস 

ক্থেশরর্র (Public Service Commission, NY PSC) ক্ারে জো হদ্ওয়ার হক্ষ্রে NYSERDA-এর 

প্ররচিারক্ সেি নর্ ক্ররত হপরর আর্র্িত৷ এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্ল্পগুথল আগােী 15 বেরর 77 

থেথলয়র্ হেটট্রক্ টর্ থির্  াউস গযাস (GHG's) ক্থেরয় জলবায়়ু হর্তৃত্ব এবং সম্প্রদ্ায় স়ুরক্ষ্ার 

আইরর্র লক্ষ্য অ্জনরর্র থদ্রক্ েরিি অ্িগথত প্রদ্ার্ ক্ররব। অ্থতথরিভারব, এই প্রক্ল্পগুথল 

10,000-টটরও হবথশ পথরবার বজায় রাখার ক্াজ চাক্থর ক্ররব বরল আশা ক্রা  রে োর েরধয 

হবথশর ভাগ IBEW স  থর্উ ইয়ক্ন ইউথর্য়র্ থর্ে নারণর বযবসার সারি  রব৷ এই স্থার্ীয় থর্উ 

ইয়রক্নর চাক্থরগুথল প্রক্রল্পর পিগুথল ধরর এবং র্তুর্ প্রজরন্মর প্রক্ল্পগুথলর হক্ষ্রে স্থার্ীয় 

সম্প্রদ্ায়গুথলরত হক্াটট হক্াটট েলার প্রদ্ার্ ক্ররব৷ প়ুরেৃত প্রক্ল্পগুথল সম্প্রদ্ারয়র স়ুথবধার 

ত থবরল 400 থেথলয়র্ েলাররর হবথশ প্রদ্ার্ ক্রার অ্ঙ্গীক্ার ক্রররে ো েধযথবত্ত চাক্থররত 

 াজার  াজার ক্েীরদ্র এক্টট পি প্রদ্ার্ ক্ররব। আেরা প্রথতটট পদ্রক্ষ্রপ এই গুরুত্বপূণ ন 

উরদ্যাগরক্ সেি নর্ ক্রার জর্য উন্ম়ুখ।"  

  

বর্উ ইযকন হেট বিক্তল্ডং অোন্ড কর্স্ট্রাকের্ হট্রডস কাউক্তন্সম্বলর (New York State 

Building and Construction Trades Council) হপ্রবসম্বডন্ট গোবর লািারম্বিরা িম্বলম্বের্, 

"থর্উ ইয়রক্নর পথরেন্ন শর্ির ভথবষযৎ গড়ার পরি এটট আররক্টট গুরুত্বপূণ ন পদ্রক্ষ্প ো 

থর্র্িত ক্রর হে এই প্রর্ক্রয়ায় স়ুথবধা স  ভাল, েধযথবত্ত হক্থরয়ার ততথর ক্রা  য়। ভাল হবতরর্র, 

েধযথবত্ত হশ্রণীর চাক্থরগুথল সব সেয় থর্উ ইয়ক্ন ক্ীভারব তার শর্ি সরবরা  ক্রর এবং ততথর 

ক্রর তার সারি  ারত  াত থেথলরয় চরল এবং আেরা গভর্ নর হ াচুল এবং NYSERDA হক্ তারদ্র 



ক্াে নক্র হর্তৃত্ব এবং এই উচ্চাক্াঙ্ক্ষী প্রক্ল্পগুথল এথগরয় োওয়ার সেয় রারজযর শ্রেজীবী 

প়ুরুষ ও েথ লারদ্র প্রথত তারদ্র অ্থবরত প্রথতশ্রুথতর জর্য প্রশংসা ক্থর।"  

  

বর্উ ইযকন হেট হলিারাস ন অগ নার্াইক্তজং ফাম্বন্ডর পবরচালক জর্  াবচংস িম্বলম্বের্, 

"আোরদ্র সদ্সযরা বতনোরর্ এের্ প্রক্রল্প ক্াজ ক্ররে ো থর্উ ইয়ক্ন হেট জ়ুরড়  াজার  াজার 

হেগাওয়ারটর পথরেন্ন, র্বায়র্রোগয শর্ির প্রথতথর্থধত্ব ক্রর। পরবতী পদ্রক্ষ্প  ল এটট 

থর্র্িত ক্রা হে রাজয জ়ুরড় হলাে-পরক্রট হের্ শর্ি পথরব র্ এবং বযব ার ক্রা োয়। 

চযাম্পরলর্  ােসর্ পাওয়ার এক্সরপ্রস (Champlain Hudson Power Express, CHPE) এবং থির্ 

পাি NY-এর েরতা প্রক্ল্পগুথল তা সম্পন্ন ক্ররত সা ােয ক্ররব এবং তার সারি  াজার  াজার 

থর্ে নাণ সংক্রান্ত চাক্থর ততথর ক্ররব ো শ্রথেক্রদ্র এক্টট প্রচথলত েজ়ুথর প্রদ্ার্ ক্রর। আেরা 

আশাবাদ্ী হে পাবথলক্ সাথভনস ক্থেশর্ দ্রুততার সারি NYSERDA-এর থপটটশর্ অ্র়্ুরোদ্র্ 

ক্ররব।"  

  

REBNY-এর হচযারমোর্ ডগলাস ডােন এিং হপ্রবসম্বডন্ট হজমস হুম্বযলার্ িম্বলম্বের্, 

"জলবায়়ু সংক্রটর হোক্ারবলায় এের্ পদ্ধথতর প্ররয়াজর্ ো সা সী, থচন্তাশীল এবং 

স রোথগতােূলক্। থর্উ ইয়ক্ন থসটটরত সফলভারব ক্াব নরর্র থর্গ নের্ ক্োরর্া র্বায়র্রোগয 

শর্ির উৎপাদ্র্ এবং ট্রান্সথেশর্ আক্রেণাত্মক্ স্থাপর্া োড়া সম্ভব  রব র্া। জলবায়়ু 

পথরবতনরর্র থবরুরদ্ধ লড়াইরয় থর্উ ইয়ক্নরক্ এক্টট সা সী, থচন্তাশীল এবং স রোথগতােূলক্ 

পন্থা ি ণ ক্রার দ্বারা জাতীয় হর্তা ক্রার জর্য ,ো রাজযরক্ থর্গ নের্ হ্রাস ক্ররত প্রকৃ্ত 

ফলাফল প্রদ্ার্ ক্ররত স ায়তা ক্ররব, তার জর্য গভর্ নর হ াচুল এবং NYSERDA হক্ আেরা 

সাধ়ুবাদ্ জার্াই।"  

  

বর্উ ইযকন হেম্বটর হদম্বের হর্তৃত্বকারী জলিায়ু পবরকল্পর্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেরটর জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলবায়়ুর ক্ে নসূচী  ল জাথতর সব হচরয় হবথশ 

আক্রেণাত্মক্ জলবায়়ু ও পথরেন্ন শর্ির উরদ্যাগ, ো স়ুশঙৃ্খল ও র্যােযভারব পথরেন্ন শর্িরত 

উত্তররণর আহ্বার্ ক্রর ো চাক্থর ততথর ক্রর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট হক্াথভে-19 ে াোরী হিরক্ 

উদ্ধারলারভর সারি সারি এক্টট সব়ুজ অ্ি নর্ীথতরক্ প্রথতপালর্ ক্রা অ্বযা ত রারখ। জলবায়়ু 

হর্তৃত্ব এবং জর্সোরজর স়ুরক্ষ্া আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর োধযরে আইরর্র অ্ন্তভুনি ক্রার পরর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর েরধয শূর্য-থর্গ নের্ 

থবদ়্ুযৎশর্ির হক্ষ্রে তার বাধযতােূলক্ লক্ষ্য অ্জনরর্র পরি এথগরয় চরলরে, োর েরধয অ্ন্তভুনি 

আরে 2030 এর েরধয 70 শতাংশ প়ুর্র্ নবায়র্রোগয শর্ি উৎপাদ্র্ এবং অ্ি নর্ীথত বযাপী ক্াব নর্ 

থর্ররপক্ষ্তা অ্জনর্ ক্রা। হেট জ়ুরড় 102-টট থবশাল োোর প়ুর্র্ নবায়র্রোগয প্রক্রল্প 33 

থবথলয়র্ েলাররর হবথশ, ভবরর্র থর্গ নের্ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ েলার, হসৌরশর্ি 

উৎপাদ্রর্র োো বাড়ারর্ার জর্য 1.8 থবথলয়র্ েলার, স্বে পথরব রর্র উরদ্যাগগুথলর জর্য 1 

থবথলয়র্ েলাররর হবথশ এবং NY িীর্ বযাংরক্র প্রথত অ্ঙ্গীক্ারর 1.6 থবথলয়র্ েলাররর হবথশ স , 

পথরেন্ন শর্ির উৎপাদ্রর্র োো বাড়ারর্ার জর্য থর্উ ইয়রক্নর অ্ভূতপূব ন থবথর্রয়ারগর ওপরর 

থভথত্ত ক্রর এটট গরড় হতারল। এই থবথর্রয়াগগুথল সর্ম্মথলতভারব 2020 সারল থর্উ ইয়রক্ন পথরেন্ন 

শর্ির হক্ষ্রে প্রায় 158,000 চাক্থর সেি নর্ ক্রর, 2011 সাল হিরক্ বথিত হসৌরশর্ির হক্ষ্রে 

2,100 শতাংশ বরৃ্দ্ধ এবং 2035 এর েরধয অ্ফরশার 9,000 হেগাওয়াট বায়়ুশর্ি উৎপাদ্র্ ক্রার 

প্রথত অ্ঙ্গীক্ারর স ায়তা ক্ররে। জলবায়়ু আইরর্র অ্ধীরর্, থর্উ ইয়রক্ন এই অ্িগথতর উপর 



থভথত্ত ক্রর থর্ে নাণ ক্ররব এবং 2050 সারলর েরধয থির্ াউস গযাস থর্গ নের্রক্ 1990 এর স্তর 

হিরক্ 85 শতাংশ ক্োরব, এবং থর্র্িত ক্ররব হে পথরেন্ন শর্ির থবথর্রয়ারগর 40 শতাংশ 

হবথর্থফরটর অ্ন্তত 35 শতাংশ স়ুথবধাবর্িত সম্প্রদ্ায়গুথলরক্ হদ্ওয়া  রব, এবং চূড়ান্ত 

বযব ারক্ারীর শর্ির খরচ সাশ্রয় ক্রার োধযরে অ্র্-সাইট শর্ি খরচ 185 টট্রথলয়র্ BTU 

ক্োরর্া, োরত 2025 সারলর শর্ির দ্ক্ষ্তার লরক্ষ্র উরেরশয অ্িসর  ওয়া োয়।  
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