
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/14/2022  গভর্নর কোবি হ াকল 

 
 

এম্পায়ার উইন্ড 2 এিং বিকর্ উইন্ড প্রকল্পগুম্বলার চুবি চূড়ান্ত  ওয়ায় উপকূলীয় িায়েুবি 
সংক্রান্ত গুরুত্বপরূ্ন মাইলফলক অবজন ত  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্নর হ াকম্বলর হ াষর্া  

  
বর্উ ইয়কন  হেম্বের জর্ে িৃ ৎ অিননর্বতক সুম্ব াগ, বিবর্ম্বয়াগ, ও কমনসংস্থার্ ততবর  ম্বত  াম্বে  

  
উপকূলীয় িায়ুেবি বেম্বল্পর প্রবেক্ষম্বর্ স ায়তার জর্ে প্রিম হেে অর্ুদার্ িরাম্বের কিাও 

হ াষর্া করা  ম্বয়ম্বে  
  

2035 সাম্বলর মম্বযে 9,000 হমগাওয়াে অফম্বোর িায়ুেবি উন্নয়ম্বর্র জর্ে জলিায় ুহর্তৃত্ব ও 
কবমউবর্টি সুরক্ষা আইম্বর্র লক্ষেম্বক সমিনর্ কম্বর  

  
গভর্নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ ার্ন  আলবাথর্তে, যুক্তরাতের হেতের্াথর অব এর্াথজন  হজথর্ফার এম. 
গ্র্যার্ত াম, ক্ংতগ্র্েমযার্  ল র্র্তক্া এবং অর্যার্য থর্বনাথিে ক্মনক্েন াতের েতে থর্তে, থর্উ ইেক্ন  
হের্ জ্বালাথর্ গতবষণা ও উন্নের্ ক্েতন  ক্ষ (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) এবং এম্পাোর উইন্ড অফত ার LLC (Empire Wind 
Offshore LLC) ও থবক্র্ উইন্ড LLC (Beacon Wind LLC) এর মতযয, প্রতেযতক্ ইকুইর্র 
(Equinor) ও bp-র মযযক্ার 50-50 অং ীোথরত্ব থর্তে, এম্পাোর উইন্ড 2 (Empire Wind 
2) ও থবক্র্ উইন্ড (Beacon Wind) উ কূলীে বােু থক্ত প্রক্ল্পগুতলার িুথক্ত িূড়ান্ত  ওোর ক্িা 
হ াষণা ক্তরতের্, যা থর্উ ইেক্ন  হেতর্ উ কূলীে বােু থক্ত উন্নেতর্র অগ্র্গথেতে এক্টি গুরুত্ব ূণন 
মাইলফলতক্র প্রথেথর্থযত্ব ক্তর।  
  
"ভথবষযতের জর্য থর্মনাণ ক্রতে ও হেটি টিথক্তে রাখতে হক্ার্ থজথর্েটি প্রতোজর্ ো আমাতের 
জার্া আতে, এটি থর্উ ইেক্ন বােী থ তেতব আমাতের DNA-র েতে থমত  আতে," িম্বলম্বের্ গভর্নর 
হ াকল। "এেব উতেখতযাগয উ কূলীে বােু থক্ত প্রক্ল্প এথগতে হর্োর মাযযতম আমরা অথে 
প্রতোজর্ীে েবুজ ক্মনেংস্থার্ তেথর ও থবথর্তোগ ত্বরাথিে ক্রতব এমর্ প্রক্ল্পগুতলা উন্নেতর্র হক্ষতে 
আমাতের েন্দ বজাে রাখতে  ারতবা। অর্য হক্াতর্া হের্ থর্উ ইেক্ন  হেতর্র হিতে হবথ  জলবাে ু
 থরবেন তর্র প্রভাব অর্ুভব ক্তরথর্, এবং আতগর হযতক্াতর্া েমতের হিতে এখর্ আমরা এক্টি 
র্বাের্তযাগয জ্বালাথর্ ও অত ক্ষাক্ত ে থর্মনল, েবুজের ভথবষযতের থেতক্ উত্তরতণর জর্য আমাতের 
উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জােীে-হর্েত তত্বর থভ তর্র  তি এথগতে যাওোে হর্েত ত্ব থেতে  াথর।"  
  



আজতক্র এই হ াষণা হেতর্র উ কূলীে বাে ুথক্ত থ তল্পর প্রথেতযাথগোমূলক্ থিেীে েথলথেতর্ তর্র 
েমাথি  টিতেতে এবং এতে হেতর্র উ কূলীে বােু থক্ত থ তল্পর প্রথ ক্ষণ ইর্থেটিউতর্র জর্য প্রিম 
অর্ুোর্ প্রোর্ও অন্তভুন ক্ত থেল। এই েিাত  বুযতরা অব ওত র্ এর্াথজন  মযাতর্জতমন্ট (Bureau of 
Ocean Energy Management, BOEM)-এর থর্উ ইেক্ন  বাইতর্র জর্য থবথের িূড়ান্ত থবজ্ঞথি 
জাথর এবং NYSERDA-এর 2022 েথলথেতর্ তর্র মতযয উ কূলীে বাে ুথক্ত বন্দর, উৎ াের্, ও 
োপ্লাই হিইর্ অন্তভুন ক্ত ক্রার জর্য হেত র মতযয হর্েত স্থার্ীে 500 থমথলের্ ডলাতরর থবথর্তোগ 
েম্পতক্ন  হের্ অব েযা হেতর্ প্রোর্ক্ত ে হ াষণার   া া াথ  এেব ইতভন্ট 2035 োতলর মতযয 
9,000 হমগাওোর্ অফত ার বােু থক্ত উন্নেতর্র জর্য জলবােু হর্েত ত্ব ও ক্থমউথর্টি েুরক্ষা আইতর্র 
লক্ষযতক্ এথগতে হর্োর হক্ষতে োমতর্র থেতক্ এক্টি উতেখতযাগয  েতক্ষত র প্রথেথর্থযত্ব ক্তর।  
  
 িুরাম্বের হসম্বক্রোবর অি এর্াবজন  হজবর্ফার এম. গ্র্োর্ম্ব াম িম্বলর্, "থর্উ ইেতক্ন র  থরবারগুতলার 
জর্য থবেযুৎ থবল ক্থমতে আর্া, ক্তেক্  াজার ভাতলা হবেতর্র ক্মনেংস্থার্ েতথি ক্রা, এবং 
আতমথরক্াে এক্টি  থক্ত ালী উ কূলীে বােু থক্ত থ ল্প প্রথেষ্ঠার জর্য হপ্রথেতডন্ট বাইতডতর্র লক্ষযতক্ 
োমতর্ এথগতে হর্োর  তি এক্টি বত ৎ  েতক্ষ  গ্র্ ণ ক্রাে গভর্নর হ াক্লতক্ অথভর্ন্দর্। আমরা 
জলবােু  থরবেন তর্র িযাতলঞ্জ ক্াটিতে উঠতে  াথর এবং আমরা ো ক্রতবা, এবং আমরা এক্ 
এক্জর্ থর্মনল জ্বালাথর্ ক্মী অজন তর্র মযয থেতে হেই লতক্ষয এথগতে যাতবা।"  
  
বসম্বর্ের বগবলব্র্োন্ড িম্বলর্, "এই েিাত  আলবাথর্তে থর্মনল জ্বালাথর্ খাতে থর্উ ইেতক্ন র উদ্ভাবর্ 
উেযা তর্র েমতে, থর্উ ইেক্ন  হেতর্র জ্বালাথর্ গতবষণা ও উন্নের্ ক্েতন  ক্ষ এবং এম্পাোর উইন্ড 
অফত ার LLC ও থবক্র্ উইন্ড LLC-এর মযযক্ার এই গুরুত্ব ূণন অং ীোথরতত্বর ক্িা হ াষণা 
ক্রতে হ তর আথম হরামাথিে। এটি থর্মনল জ্বালাথর্ ও উ কূলীে বাে ুথক্ত উন্নেতর্র হক্ষতে আমাতের 
হেতর্র হর্েত ত্ব ও উদ্ভাবতর্র আতরক্টি মাইলফলক্  তে িাক্তব। থর্উ ইেতক্ন  থর্মনল জ্বালাথর্ 
েম্পথক্ন ে ক্মনেংস্থার্ ও প্রযুথক্ত থর্তে আোর জর্য আমাতের এই িমৎক্ার ক্াজটি িাথলতে যাওোর 
জর্য আথম প্রেযা া রাথখ।"  
  
কংম্বগ্র্সমোর্ পল ের্ম্বকা িম্বলর্, "উ কূলীে বােু থক্ত উন্নেতর্র হক্ষতে থর্উ ইেতক্ন র অোযারণ 
েম্ভাবর্ার ক্িা আমাতের জার্া আতে। এই থ তল্পর েম্প্রোরণ, ভাতলা হবেতর্র ক্মনেংস্থার্ তেথর, 
জ্বালাথর্ খাতের ভথবষযে ক্মীেতলর প্রথ ক্ষণ, এবং আমাতের জর্য েবতিতে উতিগজর্ক্ জলবােু 
িযাতলঞ্জগুতলা হমাক্াতবলাে ো াযয ক্রার হক্ষতে আজতক্র এই উদ্দী র্া ূণন েংবাে এক্টি হক্ন্দ্রীে 
ভূথমক্া  ালর্ ক্রতব। আমাতের অিতল থবথর্তোগ ক্রা এবং বােু থক্ত উৎ ােতর্র হক্ষতে থর্উ 
ইেক্ন তক্ এক্টি  াওোর াউজ  তে উঠার  তি এথগতে হর্ওো এই ভথবষেমখুী ভাবর্ার হ াষণার 
েতে েম্পতক্ত েবাইতক্ যর্যবাে।"  
  
NYSERDA-এর হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO হোবরর্ এম.  োবরস িম্বলর্, "থর্তজতেরতক্ হেত র হর্েত স্থার্ীে 
উ কূলীে বােু থক্ত বাজার এবং বাে ুথক্ত উৎ ােতর্র এক্টি তবথিক্  াওোর াউজ থ তেতব প্রথেথষ্ঠে 
ক্রার অেীক্ারাবদ্ধোে থর্উ ইেক্ন  হের্ অথবিল হিতক্তে। ইকুইর্তরর েতে এেব িুথক্ত আমাতের 
অগ্র্গথেতক্ আতরা মজবেু ক্রতব এবং র্েুর্ অিননর্থেক্ েুতযাগ-েুথবযা তেথরর  া া াথ  এক্ই 
েমতে থর্মনল, র্বাের্তযাগয জ্বালাথর্ থেতে িাথলে এক্টি র্েুর্ তবেযুথেক্ থগ্র্ড থর্মনাণ ক্রতব যা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nation-leading-500-million-investment-offshore-wind&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TBB3Vc%2FnVuA8m1g%2FI1O5Tw7H2ubvR2uVUCpIi71mGUw%3D&reserved=0


এক্টি অথযক্ের স্বাস্থযক্র ও আতরা হবথ  থস্থথে ীল ভথবষযতের থেতক্ আমাতের এথগতে যাওোর  ি 
থর্মনাণ ক্রতব।"  
 
NYSERDA-এর উ কূলীে বাে ুথক্ত থ তল্পর প্রথেতযাথগোমূলক্ থিেীে েথলথেতর্ তর্র ফলস্বরূ  2021 
োতলর জার্ুোথরতে 1,260-হমগাওোতর্র এম্পাোর উইন্ড 2 এবং 1,230-হমগাওোতর্র থবক্র্ উইন্ড 
প্রক্ল্প োমথেক্ভাতব অর্ুোর্ হ তেতে। যিােতম 2027 ও 2028 োতল বাথণথজযক্ ক্াযনেম শুরু 
 তব বতল প্রেযা া ক্রা এই প্রক্ল্পগুতলা থর্উ ইেতক্ন র অিনর্ীথেতক্  থক্ত ালী ক্রতব এবং উ কূলীে 
বােু থক্ত প্রক্ল্পগুতলাতে েরােথর ে ােো প্রোতর্র জর্য আতরা হবথ  থবথর্তোগ থর্তে আেতব এবং 
এক্ই েমতে থর্উ ইেক্ন তক্ উ কূলীে বােু থক্ত োপ্লাই হিইতর্র  াব থ তেতব প্রথেথষ্ঠে ক্রতব। 
প্রক্ল্পগুতলা েক্ল আব যক্ অর্মুথে ও অর্ুতমাের্ হ তে হগতল, থর্মনাণক্াজ েম্পন্ন ক্রতল, এবং থর্উ 
ইেতক্ন  থবেযুৎ েরবরা  শুরু ক্রতল হেগুতলা NYSERDA-এর েরফ হিতক্ হ তমন্ট হ তে শুরু 
ক্রতব।  
  
প্রক্তল্পর িূড়ান্ত িুথক্তগুতলা NYSERDA-এর ওতেবোইতর্  াওো যাতব এবং এতে থর্ম্নথলথখে প্রযার্ 
েুফলগুতলার প্রথে অেীক্ারাবদ্ধো অন্তভুন ক্ত রতেতে:  

• বন্দর অবক্াঠাতমাতে 644 থমথলের্ ডলাতরর র্থজরথব ীর্ েরক্াথর ও হবেরক্াথর অর্ুোতর্র 
অেীক্ার, যার মতযয রতেতে:  

o আলবাথর্ হ াতর্ন  হেত র প্রিম উ কূলীে বাে ুথক্ত র্াওোর মযার্ুফযাক্িাথরং ফযাথেথলটি 
থর্মনাতণর জর্য 357 থমথলের্ ডলার  

o থর্উ ইেক্ন  থেটির মাথলক্ার্াযীর্ এবং থর্উ ইেক্ন  থেটি অিননর্থেক্ উন্নের্ 
ক্ত নাতর র্ (New York City Economic Development Corporation, 
NYCEDC)-এর  থরিালর্াযীর্ োউি ব্রুক্থলর্ হমথরর্ র্াথমনর্াতল (SBMT) 
এক্টি উ কূলীে বাে ুথক্ত হেথজং ও অযাতেম্বথল ফযাথেথলটির জর্য 287 
থমথলের্ ডলাতররও হবথ  অর্ুোর্  

o হেতর্র অভযন্ততর েম্ভাবয বযতের জর্য এবং মজথুর ও প্রক্ল্প শ্রথমক্ িুথক্তর 
অেীক্ারেমূ  অর্যুােী 5,200 এরও হবথ  ক্মনেংস্থার্ তেথরর জর্য 8.9 থবথলের্ 
ডলাতররও হবথ  অর্ুোর্।  

• গ্র্া ক্তের জর্য গড় থবতলর প্রভাব  তব আর্ুমাথর্ক্ 0.8  োং  অিবা প্রথে মাতে 
আর্ুমাথর্ক্ 0.95 ডলার। প্রক্তল্পর হমার্ খরি প্রথে হমগাওোর্  ণ্টা উন্নেতর্র জর্য েব 
থমথলতে 80.40 ডলাতরর বযে-োশ্রেী গড় ে , প্রক্তল্পর হমার্ খরি NYSERDA-এর 2018 
োতলর বরাতদ্দর েুলর্াে প্রাে োে  োং  ক্ম, যা থর্তেন  ক্তর হয উ কূলীে বাে ুথক্ত 
প্রথেতযাথগোমলূক্ মূতলযর এক্টি র্বাের্তযাগয  থক্ত েম্পে যার রতেতে অোযারণ েুফল।  

  
ইকুইর্র উইন্ড US (Equinor Wind US)-এর হপ্রবসম্বেন্ট বসবর এসম্বপোল বকর্ম্বেম িম্বলর্, 
"আজতক্র এই হ াষণা ইকুইর্র ও bp-হক্ থর্উ ইেতক্ন র জর্য উ কূলীে বােু থক্ত িারা তেথর 3.3 
থগগাওোতর্রও হবথ  থবেযুৎ েরবরা  ক্রার  তি িাথলে ক্রতব। এোড়াও এটি থর্উ ইেতক্ন র েবুজ 
জ্বালাথর্ উত্তরতণর িারা িাথলে অোযারণ অিননর্থেক্ থেোক্লা  ও ক্াবনর্ ক্থমতে আর্ার 
েম্ভাবর্ার বত ৎ- থরেতরর, েত যমার্ প্রে নর্ীও েুতল যতরতে। থর্উ ইেতক্ন  এই িমৎক্ার থ তল্পর 
েমতথদ্ধতে ো াযয ক্রতে হ তর আমরা গথবনে।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FOffshore-Wind%2FFocus-Areas%2FOffshore-Wind-Solicitations%2F2020-Solicitation&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dcKKKiO39QbCIMEFW94NHd9aW7H2i0pHO6pfP%2BMV78k%3D&reserved=0


  
bp-এর বসবর্য়র ভাইস হপ্রবসম্বেন্ট ফর বজম্বরা কািনর্ এর্াবজন  হফবলম্বপ আরম্বিলাম্বয়জ িম্বলর্, 
"এগুতলা থবিমাতর্র েম্পে এবং আমরা োতের থেতে হলাক্জতর্র  েন্দ অর্ুযােী উ াতে প্রতোজর্ীে 
থবেযুৎ উৎ াের্ শুরু ক্রার জর্য দ্রুে ও থর্রা তে এথগতে যাথি এবং এক্ই েমতে আত  াত র 
ক্থমউথর্টি ও থ তল্পর জর্য ইথেবািক্ েরে প্রভাব তেথর ক্রথে। আজতক্র এই মাইলফলক্ োমতর্র 
থেতক্ এক্টি অথে গুরুত্ব ূণন  েতক্ষ  এবং এম্পাোর উইন্ড ও থবক্র্ উইন্ড প্রক্ল্প েম্পন্ন ক্রার 
জর্য আমরা ক্তঠার  থরশ্রম অবযা ে রাখতবা, হযেব প্রক্ল্প আগামী ে ক্গুতলাতে থর্মনল থবেযুৎ ও 
থস্থথে ীল থরর্ার্ন প্রোর্ ক্রতব।"  
  
বর্উ ইয়কন  অফম্বোর উইন্ড অোলাম্বয়ন্স (New York Offshore Wind Alliance)-এর বেম্বরক্টর হেে 
জোলকমোর্ িম্বলর্, "আজতক্র এই হ াষণা অব যম্ভাবীভাতব হের্তক্ 2035 োতলর মতযয 9,000 
হমগাওোর্ থবেযুৎ উৎ ােতর্র জর্য হেত র-হর্েত স্থার্ীে লক্ষয বাস্তবাের্ এবং থর্উ ইেক্ন তক্ 
উেীেমার্ উ কূলীে বাে ুথক্ত থ তল্পর অথবেংবাথেে অিননর্থেক্ হক্ন্দ্রস্থল থ তেতব গতড় হোলার থেতক্ 
এথগতে থর্তেতে। এই বত ৎ বাথণথজযক্ মাইলফলক্ অজন র্ ক্রাে আমরা NYSERDA এবং ইকুইর্র-
bp এর হযৌি উতেযাগতক্ এবং োর  া া াথ  থর্উ ইেতক্ন র এেব যুগান্তক্ারী প্রক্ল্পগুতলাতে 
থর্তোতগর জর্য েক্ষ ক্মীতের প্রিম প্রজন্ম থ তেতব প্রথ ক্ষতণর জর্য বরাদ্দ হেওো প্রিম অর্ুোতর্র 
গ্র্ ীোতেরতক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই।"  
  
ক্লাইম্বমে জিস NY (Climate Jobs NY)-এর এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর হজফ ভকম্বরােে িম্বলর্, 
"থর্গনমর্ ক্মাতর্া, উ কূলীে বােু থক্ত থ তল্প থর্উ ইেতক্ন র অবস্থার্ েুরথক্ষে ক্রা, এবং হের্বযা ী 
ক্থমউথর্টিগুতলাতে ভাতলা ইউথর্ের্ ক্মনেংস্থার্ ও ক্যাথরোর তেথরর থেতক্ এথগতে যাওোর  তি এটি 
আতরক্টি গুরুত্ব ূণন  েতক্ষ । এেব প্রক্ল্প যাতে দ্রুে োমতর্ এথগতে যাে, তেথর  ওো 
ক্মনেংস্থার্গুতলা যাতে  থরবাতরর জর্য থস্থথে ীল ভাতলা মাতর্র ইউথর্ের্ ক্মনেংস্থার্  ে, এবং এেব 
থবথর্তোগ হিতক্ থর্উ ইেক্ন বােীরা অিননর্থেক্ভাতব উ ক্ত ে  ে ো থর্থিে ক্রতে আমরা হ াক্ল 
প্র ােতর্র েতে ক্াজ ক্রার প্রেযা া রাথখ।  ীঘ্রই NYSERDA উ কূলীে বােু থক্তর জর্য  রবেী 
েথলথেতর্ র্ জাথর ক্রতে যাতি হেতখ আমরাও উৎো  হবায ক্রথে, যা র্েুর্ োপ্লাই হিইতর্র জর্য 
গভর্নর হ াক্তলর েম্প্রথে হ াষণা ক্রা 500 থমথলের্ ডলাতরর েতে থমতল বন্দর এবং উ কূলীে 
বােু থক্তর অর্যার্য অ থর াযন অবক্াঠাতমা থর্মনাতণ ো াযয ক্রতব।"  
  
এই েিাত , গভর্নর হ াক্ল যুক্তরাতের হেতের্াথর অব েয ইতন্টথরের হডব  ালযান্ড, এবং থর্উ 
জাথেনর গভর্নর থফল মারথফর েতে হযাগ থেতে থর্উ ইেক্ন  উ কূতল উ কূলীে বােু থক্ত উন্নেতর্র 
জর্য হমার্ 488,000 এক্র জায়্গাে েেটি থলজ প্রোতর্র জর্য BOEM-এর িূড়ান্ত থবেে থবজ্ঞথি 
হ াষণা ক্তরতের্, এবং "উ কূলীে বােু থক্তর োপ্লাই হিইর্ উন্নের্ েম্পথক্ন ে এক্টি হ োরক্ত ে 
থভ র্"  ীষনক্ এক্টি ডকুতমন্ট প্রক্া  ক্তরতের্, হযখাতর্ থর্উ ইেক্ন , থর্উ জাথেন ও BOEM-এর 
মযযক্ার এক্টি ে তযাথগোমূলক্ উ কূলীে বাে ুথক্ত োপ্লাই হিইর্ প্রতিিার ক্িা বণনর্া ক্রা  তেতে। 
থর্উ ইেক্ন  ও থর্উ জাথেনর জর্য োতের উ কূলীে বাে ুথক্ত েম্পথক্ন ে স্ব স্ব লক্ষয অজন তর্র জর্য 
এবং 2030 োতলর মতযয 30,000 হমগাওোর্ উ কূলীে বাে ুথক্ত উৎ ােতর্র হফডাতরল েরক্াতরর 
লক্ষয অজন তর্ ে ােো ক্রার জর্য এেব বাড়থে থলজ এলাক্াগুতলার প্রতোজর্ রতেতে।  
  



উ কূলীে বােু থক্ত থ তল্প যুক্তরাতে হর্েত তত্বর অবস্থার্ যতর রাখতে, থর্উ ইেক্ন  2022 োতলর 
শুরুতে এর হের্বযা ী েথলথেতর্ তর্র েত েীে রাউন্ড শুরু ক্রতব। গভর্নর হ াক্তলর 2022 োতলর 
হের্ অব েযা হের্ বক্ততবয হেওো হ াষণা অর্ুযােী, NYSERDA-এর  রবেী েথলথেতর্ র্ র্েুর্ 
প্রক্ল্পগুতলা হিতক্ ক্ম তক্ষ 2 থগগাওোর্ উৎ াের্ ক্রতব বতল প্রেযা া রতেতে — যা 1.5 থমথলের্ 
বাথড়তে থবেযুৎ হ ৌৌঁতে হেওোর জর্য যতিি  তব এবং হেতর্র উ কূলীে বােু থক্ত িারা 
তবেযুোের্ক্ত ে বাথড়র হমার্ েংখযা 4.5 থমথলেতর্ উন্নীে ক্রতব। এই হবতড় উঠতে িাক্া থ তল্পর 
 াব থ তেতব থর্উ ইেতক্ন র প্রথেথদ্ধ থর্থিে ক্রতে গুরুত্ব ূণন অবক্াঠাতমা থর্মনাতণর জর্য হবেরক্াথর 
থবথর্তোগ ক্াতজ লাগাতে এর েতে উ কূলীে বােু থক্ত অবক্াঠাতমাতে NYSERDA 500 থমথলের্ 
ডলার থবথর্তোগ ক্রতব। এই েথলথেতর্ তর্র মতযয থর্উ ইেক্ন  হেতর্র  াওোর থগ্র্ড েম্পথক্ন ে 
অযযের্ হিতক্  াওো েু াথরত র থভথত্ততে উ কূলীে অিতল েিালর্  দ্ধথে উন্নের্, হেতর্র 
অভযন্ততর উৎ ােতর্র উ র েমবযনার্  াতর হজার হেওো, অন্তভুন থক্তমূলক্ অিননর্থেক্ উন্নের্ ও 
জলবােু েমো, মজথুর ও প্রক্ল্প শ্রথমক্ িুথক্তর অেীক্ারেমূ  অর্যুােী থর্মনাণ শ্রথমক্ ে  থর্উ 
ইেতক্ন র শ্রথমক্ েতলর েতে থর্থবড় েম্পতক্ন র উ র হজার হেওো, এবং ডাউর্তেতর্র থবেযমার্ 
জীবাশ্ম-থভথত্তক্ থবেযুৎ উৎ াের্ অবক্াঠাতমার  ুর্বনযব ার ক্রা এবং থেতেতমর ভথবষযে 
থর্ভন রতযাগযো বতথদ্ধর জর্য জ্বালাথর্ েংরক্ষণতক্ ক্াতজ লাগাতর্ার প্রস্তাব হেওো প্রক্ল্পগুতলার জর্য 
বাড়থে হকাথরং হেথডর্ বরাদ্দ ক্রা অন্তভুন ক্ত িাক্তব।  
  
  
বর্উ ইয়কন  হেম্বের শ্রম বিভাম্বগর (Department of Labor) কবমের্ার রিােন া বরয়ারের্ িম্বলর্, 
"উ কূলীে বােু থক্ত থর্উ ইেতক্ন র অিনর্ীথেতে প্রাণিািলয থর্তে আেতে। ভাতলাভাতব প্রথ ক্ষণপ্রাি 
এক্টি ক্মীেতলর ে ােোে এই উেীেমার্ খাে আগামী বেরগুতলাতে অিননর্থেক্ েমতথদ্ধ থর্তে 
আেতব। আমাতের অিনর্ীথে, আমাতের  থরতব , ও থর্উ ইেতক্ন র ক্মীেতলর জর্য হক্ৌ লগে 
থবথর্তোগ অবযা ে রাখাে আথম গভর্নর হ াক্লতক্ যর্যবাে জার্াই।"  
  
এম্পায়ার হেে হেম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO পম্বদ মম্বর্ার্ীত হ াপ র্াইে িম্বলর্, "উ কূলীে বােু থক্তর বন্দরগুতলা েবুজ 
অিনর্ীথে ও অিননর্থেক্ েুতযাগ-েুথবযা উভতের িাথলক্া  থক্ত থ তেতব ক্াজ ক্রতব। এম্পাোর উইন্ড 
2 এবং থবক্র্ উইন্ড থর্উ ইেক্ন  হের্তক্ আতরা েবুজ ক্রতে েুলতব এবং েবুজ ক্মনেংস্থার্ তেথর 
ক্রতব, যা আমাতের অিনর্ীথেতক্ ভথবষযতের জর্য প্রস্তুে ক্রার জর্য এম্পাোর হের্ 
হডতভল তমতন্টর থম র্তক্ এথগতে থর্তে যাতব। আজতক্র এই হ াষণার মযয থেতে থর্উ ইেক্ন  জলবাে ু
 থরবেন তর্র থবরুতদ্ধ লড়াই ক্রা এবং েবুজ জ্বালাথর্ ও েবুজ ক্মনেংস্থার্ তেথর ক্রার হক্ষতে হর্েত ত্ব 
হেো অবযা ে হরতখতে - যা আমাতেরতক্ হেতর্র উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জলবাে ুলতক্ষযর থর্ক্র্বেী ক্তরতে।"  
  
হসন্টার ফর ইম্বকাম্বর্াবমক হগ্র্াি (Center for Economic Growth)-এর হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO মাকন  
ইম্বয়গার্ িম্বলর্, "আমরা এমর্ এক্টি খাতের জন্ম প্রেযক্ষ ক্রথে যা শুযু থর্উ ইেক্ন  হের্ র্ে, 
বরং  ুতরা হেত র জর্যই র্েুর্। এটি বাস্তব এবং এটি এখাতর্ - রাজযার্ী অিতল হক্ন্দ্রীভূে  তি। 
থর্উ ইেক্ন  হের্ উ কূলীে বাে ুথক্ত থ তল্পর অগ্র্েেূ এবং আমরা গভর্নর হ াক্ল ও NYSERDA-
এর থভ র্ ও অেীক্ারবদ্ধোর জর্য গভীরভাতব ক্ত েজ্ঞ। এই িুথক্ত েম্পন্ন  ওোে আমরা ইকুইর্র, 
bp, ও আলবাথর্ হ ার্ন তক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই, হয িুথক্তটি আমাতের অিনর্ীথের রূ ান্তর ক্রতে এবং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FPublications%2FNew-York-Power-Grid-Study&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v8DWmATRt9O8RTckOcsDWoiAftr9BqZYDZZKEgiIkhg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FPublications%2FNew-York-Power-Grid-Study&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v8DWmATRt9O8RTckOcsDWoiAftr9BqZYDZZKEgiIkhg%3D&reserved=0


ভাতলা হবেতর্র ক্মনেংস্থার্ প্রোর্ ক্রতে ো াযয ক্রতব। থের্ বের আতগ CEG এই অিতলর 
উ কূলীে বােু থক্তর েম্ভাবর্া েম্পতক্ন  তবথিক্ প্রিারণা শুরু ক্তরথেল, এবং হে প্রিারণা হেত র-
হর্েত স্থার্ীে এই থবথর্তোগ থর্তে আেতে ো াযয ক্তরতে এবং আতরা থবথর্তোগ থর্তে আেতে। 
উ কূলীে বােু থক্ত উৎ ােতর্র উ াোর্গুতলা প্রস্তুে ক্রার জােগা থ তেতব রাজযার্ী অিতলর 
অবস্থার্ আতরা েুপ্রথেথষ্ঠে ক্রতে CEG হের্ ও হফডাতরল ডলার ক্াতজ লাগাতর্ার জর্য এর 
অং ীোরতের েতে অবযা েভাতব ক্াজ ক্তর যাতব।"  
  
উপকূলীয় িায়ুেবি সংক্রান্ত প্রবেক্ষর্ ইর্বেটিউে  
এোড়াও আজ উ কূলীে বােু থক্ত েংোন্ত প্রথ ক্ষণ ইর্থেটিউতর্র অযীতর্ হেতর্র 20 থমথলের্ 
ডলাতরর প্রথেতযাথগোমলূক্ বরাতদ্দর প্রিম রাউন্ড হ াষণা ক্রা  তেতে, যা যুক্তরাতের হযতক্াতর্া 
হেতর্র েরফ হিতক্ উ কূলীে বােু থক্ত থ তল্পর ক্মীেতলর জর্য েবনবত ৎ েরক্াথর থবথর্তোগ। হের্ 
ইউথর্ভাথেনটি অব থর্উ ইেক্ন  (State University of New York)-এর ফাথমনংতডল হের্ ক্তলজ 
এবং লং আইলযাতন্ডর হোথর্ ব্রুক্ ইউথর্ভাথেনটির (Stony Brook University) মযযক্ার এক্টি 
অং ীোথরতত্বর মাযযতম এই প্রথ ক্ষণ ইর্থেটিউতর্র লক্ষয  তলা হেত র উেীেমার্ উ কূলীে বাে ুথক্ত 
থ ল্পতক্ ে ােো ক্রতে  ারতব এমর্ এক্টি েক্ষ ক্মীেল প্রথেষ্ঠার জর্য প্রতোজর্ীে উ কূলীে 
বােু থক্ত েংোন্ত প্রথ ক্ষণ ক্মনেূথি ও থ ক্ষাগে অবক্াঠাতমা এথগতে হর্ো। অফত ার ও অর্ত ার 
উভে যরতর্র র্বাের্তযাগয জ্বালাথর্ প্রক্ল্পগুতলাতক্ ে ােো ক্রার জর্য এবের হিতক্ শুরু ক্তর এই 
ইর্থেটিউর্ থর্উ ইেতক্ন র 2,500 ক্মীতক্ ের্ে ও প্রথ ক্ষণ প্রোর্ ক্রতব।  
  
রাজযার্ী অিল ও থর্উ ইেক্ন  থেটি উভে অিতল হভতর্রার্, প্রথেবন্ধী বযথক্ত, থর্ম্ন-আতের বযথক্ত, 
গত  ীর্ বযথক্ত, ও এক্ক্ বাবা বা মা ে  েুথবযাবথিে ক্থমউথর্টি ও অগ্র্াথযক্ারপ্রাি জর্তগাষ্ঠীতক্ 
প্রািথমক্ প্রথ ক্ষণ প্রোর্ ও েক্ষো উন্নেতর্ ে ােোর জর্য প্রিম েইুটি থবজেী প্রস্তাব েথিথলেভাতব 
569,618 ডলার অর্ুোর্ লাভ ক্রতব। অর্ুোর্প্রািতের মতযয রতেতে:  
  

• NY-এর ট্রে-এ অবথস্থে  াডের্ ভযাথল ক্থমউথর্টি ক্তলজ (Hudson Valley Community 
College, HVCC)  

  
• NY-এর কুইতে অবথস্থে লা গাথডন ো ক্থমউথর্টি ক্তলজ (LaGuardia Community 

College, LAGCC)  
  
রাজযার্ী অিতলর উ কূলীে বাে ুথক্ত উতেযাতগর জর্য এক্টি  থক্ত ালী  াই লাইর্ থর্মনাতণ ো াযয 
ক্রতে, HVCC েম্প্রথে ওতেথডং ও ফযাথিতক্ র্ থবষতে এক্টি েইু-বের হমোেী অযাতোথেতের্ থডথগ্র্ 
প্রোর্ শুরু ক্তরতে এবং থ ক্ষািী বাোই ক্রার হক্ষতে   র ও গ্র্ামীণ অিতলর েুথবযাবথিে 
ক্থমউথর্টিগুতলার অগ্র্াথযক্ারপ্রাি জর্তগাষ্ঠীর উ র মতর্াতযাগ থেতব এবং অং গ্র্ ণক্ারীতের জর্য 
 ূণনাে বা আংথ ক্ বতথত্ত প্রোর্ ক্রতব। HVCC-এর এক্টি থডথভ র্, ক্যাথ র্াল থরথজের্ 
এডুতক্ র্াল অ িুন থর্টি হেন্টার (Capital Region Educational Opportunity Center) প্রািথমক্ 
ওতেথডং েক্ষোর প্রথ ক্ষণ প্রোর্ ক্রতব এবং ক্তলতজর প্রযার্ ক্যাম্পাতে বাড়থে র্র্-হেথডর্ 
প্রথ ক্ষণ ও ের্ে প্রোর্ ক্রা  তব। এোড়াও ক্তলজটি ওতেডার ও ফযাথিতক্র্রতের এক্টি েক্ষ ক্মী 
 াই লাইর্ প্রোতর্র জর্য র্ারবাইর্ থর্মনাতণর উ াোর্গুতলার আিথলক্ প্রস্তুেক্ারক্তের েতে 



অং ীোর  তে ক্াজ ক্রতব, হযখাতর্ অগ্র্াথযক্ারপ্রাি জর্তগাষ্ঠী ও েুথবযাবথিে ক্থমউথর্টি হিতক্ 65 
জর্ ে  হমার্ 75 জর্য বযথক্ততক্ প্রথ ক্ষণ প্রোতর্র লক্ষয থর্যনারণ ক্রা  তেতে।  
 
থর্উ ইেক্ন  থেটির হমতট্রা এলাক্ার উ কূলীে বাে ুথক্ত ফযাথেথলটি থর্মনাণ, হমরামে, ও 
রক্ষণাতবক্ষতণর জর্য এক্টি  থক্ত ালী স্থার্ীে হমযার  াই লাইর্ থর্থিে ক্রতব এমর্ এক্টি 
অন্তভুন থক্তমলূক্ উ কূলীে বােু থক্ত ক্মীেল গতড় হোলার জর্য থেতমে গযাতমো (Siemens 
Gamesa)-এর েতে LAGCC অং ীোথরত্ব গতড় েুলতে। হেরা মাতর্র এক্টি স্বক্ীে  াঠযেম 
প্রণেতর্ ো াযয ক্রতে ক্মীেতল র্েুর্ হযাগোর্ক্ারীতের এবং থর্মনাণ থ তল্পর বেন মার্ ক্মীতের 
মযযক্ার েক্ষোর বযবযার্ েম্পতক্ন  অবথ ে  ওোর জর্য ক্তলজটি ক্মীতের এক্থেে ক্রতব। 
ব্রুক্থলর্-কুইে ওোর্ারফ্রতন্টর হমার্  িা জর্ থর্ম্ন-আতের বযথক্ততক্ অফত ার উইন্ড হর্ক্থর্থ োর্ 
থ তেতব ক্াজ ক্রার জর্য প্রথ ক্ষণ প্রোর্ ক্রা  তব।  
  
HVCC-এর ইম্বকাম্বর্াবমক হেম্বভলপম্বমন্ট এন্ড ওয়াকন ম্বফাসন ইবর্বেম্বয়টিভ বিষয়ক বের্ হপবর্ ব ল 
িম্বলর্, " াডের্ ভযাথল ক্থমউথর্টি ক্তলজ থর্উ ইেক্ন  হেতর্র থর্মনল জ্বালাথর্ ভথবষযতের জর্য 
ক্মীেল েরবরা  ক্রতে ো াযয ক্রার জর্য অেীক্ারাবদ্ধ। ওতেথডং ও ফযাথিতক্ র্ েম্পতক্ন  
প্রথ ক্ষণপ্রািরা োড়াও ক্তলজটি উ কূলীে বাে ুথক্ত থ তল্পর ে ােোর জর্য অর্যার্য থ ক্ষাগে েুতযাগ 
প্রোতর্র জর্য প্রস্তুে রতেতে। িাক্থরর প্রথ ক্ষণ প্রোর্ এবং অথযক্ের  থক্ত ালী, আতরা হবথ  
মজবুে ক্থমউথর্টি গতড় হোলার জর্য আমরা প্রস্তুেক্ারক্তের েতে অং ীোর  তে ক্াজ ক্রার 
প্রেযা া রাথখ।"  
  
ওয়াকন ম্বফাসন হেম্বভলপম্বমন্ট ফর LAGCC (Workforce Development for LAGCC)-এর বসবর্য়র 
বেম্বরক্টর  ান্না  ওম্বয়ইর্েক িম্বলর্, "উ কূলীে বােু থক্ত থ তল্পর এক্টি অন্তভুন থক্তমূলক্ ক্মীেল গতড় 
হোলা আমাতেরতক্ থর্ম্ন-আতের অতিোে ক্থমউথর্টিগুতলা এবং অেীতে থ থেতে  ড়া অর্যার্য 
ক্থমউথর্টি যাতে ভথবষযতের েবুজ অিনর্ীথেতে হর্েত ত্ব হেোর েুতযাগ  াে ো থর্থিে ক্রার 
েুতযাগ ক্তর থেতব।"  
 
আপম্বরাজ (UPROSE)-এর এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর এবলজাম্বিি ইম্বয়মবপম্বর িম্বলর্, "বেতরর  র 
বের যতর  থরতব গে র্যােথবিাতরর জর্য োমতর্র োথরতে হর্েত ত্ব হেওো এবং জলবাে ুহর্েত ত্ব ও 
ক্থমউথর্টি েুরক্ষা আইর্  া  ক্রার হক্ষতে আমাতের ভূথমক্ার ফলস্বরূ  থর্উ ইেক্ন  এখর্ 
উ কূলীে বােু থক্ত থ তল্প েথেযক্াতরর জােীে হর্েত তত্বর অবস্থাতর্ প্রথেথষ্ঠে  তে যাতি। CLCPA 
েমো, ও অিনর্ীথেবযা ী থর্গনমর্ ক্মাতর্ার থবথয থর্যনারণ ক্তরতে, এবং ব্রুক্থলতর্র োর্তের্  াতক্ন র 
মতো েুথবযাবথিে ক্থমউথর্টিগুতলাতে ক্ম তক্ষ 40% থবথর্তোগ ক্রার আতে  প্রোর্ ক্তরতে - 
হযেব ক্থমউথর্টি ক্তেক্ প্রজন্ম যতর েষূণ ও স্বাস্থযগে তবষতমযর ভুক্ততভাগী  তে রতেতে। োর্তের্ 
 াতক্ন র েইু ে ক্ যতর িলমার্  থরতব গে র্যােথবিার  াওোর েংগ্র্াম এবং NYC-এর েবনবত ৎ 
থ ল্প-এলাক্ার ওোর্ারফ্রতন্টর "েবুজ  ুর্ঃ-থ ল্পাের্" এক্টি েমো ূণন উ কূলীে বাে ুথক্ত থ ল্প 
তেথরর জর্য ে তযাথগোমূলক্ েরক্ার  থরিালর্ার এক্টি র্মুর্া। এখর্ েংগ্র্াম  তলা এক্টি র্যাযয 
উত্তরতণর জর্য, যাতে আমাতের উভে যরতর্র হলাক্জর্ প্রিম থের্ হিতক্ই উন্নেতর্র প্রথেটি যাত  
েম্পতক্ত িাতক্র্ এবং এই থ তল্প ক্াজ ক্রতে  াতরর্ ো থর্থিে ক্রা যাে। ক্থমউথর্টির োমতর্র 



োথরর হর্েত বততন্দর অং ীোথরতত্ব ও হেতর্র েমিনতর্ যুক্তরাতের ইথে াতে েবনবত ৎ উ কূলীে বােু থক্ত 
েংোন্ত েথলথেতর্ তর্র অগ্র্যাো অবযা ে রতেতে হেতখ UPROSE উিথেে।"  
  
বসটিম্বজর্স কোম্বম্পইর্ ফর দে এর্ভায়রর্ম্বমন্ট (Citizens Campaign for the Environment)-এর 
এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর অোবির্ এসম্বপাবসম্বো িম্বলর্, "এই হ াষণা বাে ুথক্তর জর্য এক্টি 
অগ্র্গামী  েতক্ষ  এবং অত ক্ষাক্ত ে থর্মনল জ্বালাথর্র ভথবষযতের থেতক্ এক্টি বত ৎ  থরবেন র্। 
জীবাশ্ম জ্বালাথর্ হিতক্ র্বাের্তযাগয জ্বালাথর্র থেতক্ আমাতের উত্তরতণর  তি উতেখতযাগয অগ্র্গথে 
 র্তে হেখা এক্টি হরামািক্র বযা ার। জর্োযারণ এই উত্তরণতক্ বযা ক্ভাতব েমিনর্ ক্রতে এবং 
থর্উ ইেক্ন  হের্া হ ৌৌঁতে থেতি! েবুজ অিনর্ীথে থর্মনাণ এবং উ কূলীে বােু থক্ততক্ এথগতে হর্োর 
মাযযতম আমরা থর্উ ইেক্ন তক্ জলবাে ু থরবেন তর্র থবরুতদ্ধ লড়াইতে হর্েত তত্বর অবস্থাতর্ রাখার 
অেীক্ার  ূরণ ক্রথে। অগ্র্গথের  ি থর্মনাণ অবযা ে রাখাে গভর্নর হ াক্ল ও NYSERDA-হক্ 
যর্যবাে।"  
  
এেব অগ্র্গথে উ কূলীে বােু থক্ত উন্নেতর্র জর্য থর্উ ইেতক্ন র োথেত্ব ীল ও বযে-োশ্রেী অবযা ে 
প্রতিিাগুতলার েতে হযাগ  তি, যার মতযয NYSERDA-এর েম্প্রথে প্রক্াথ ে উ কূলীে বােু থক্ত 
থ তল্প হেক্ত াডারতের েম্পতক্তো েংোন্ত থর্তেন ক্ র্ীথেমালা এবং অফত ার ও অর্ত ার ক্যাবল 
ক্থরডতরর থবতেষতণ থবতবির্া ক্রার মতো থবষেগুতলা  র্াক্ত ক্রতে জর্োযারণ ও আগ্র্ ী 
হেক্ত াডারতের ক্াে হিতক্ মোমে হিতে ক্রা েতিযর জর্য অর্ুতরায অন্তভুন ক্ত রতেতে। এোড়াও 
NYSERDA এক্টি র্েুর্ অফত ার উইন্ড মাোর প্লযার্ 2.0 শুরু ক্রতব: থড  ওোর্ার (Deep 
Water) এবের উ কূলীে বাে ুথক্ত উন্নেতর্র  রবেী হক্ষেটি উতন্মাির্ ক্রতব।  
  
থর্উ ইেক্ন  হেতর্  াৌঁিটি উ কূলীে বােু থক্ত প্রক্তল্পর উন্নের্ক্াজ েথেেভাতব িলতে, যা হেত র 
মতযয েবনবত ৎ হ ার্ন তফাথলও। এই প্রািথমক্ হ ার্ন তফাথলওতে হমার্ 4,300 হমগাওোতর্রও হবথ  থবেযুৎ 
উৎ ন্ন  তব এবং থর্উ ইেতক্ন র 2.4 থমথলেতর্রও হবথ  বাথড়তে থবেযুৎ হ ৌৌঁতে থেতব এবং এটি 
হেতর্ 12.1 থবথলের্ ডলাতরর েথিথলে অিননর্থেক্ প্রভাব থর্তে আেতব বতল প্রেযা া ক্রা  তি। 
এোড়াও প্রক্ল্প উন্নের্, উ াোর্ প্রস্তুেক্রণ, ইর্েতল র্, এবং ক্াযনেম  থরিালর্া ও রক্ষণাতবক্ষণ 
ইেযাথে ভূথমক্া  ালতর্র জর্য প্রক্ল্পগুতলা 6,800 এরও হবথ  ক্মনেংস্থার্ তেথর ক্রতব বতল প্রেযা া 
ক্রা  তি। হেতর্র 2035 োতলর মতযয 9,000 হমগাওোর্ থবেযুৎ উৎ ােতর্র লক্ষয অজন র্ ক্রতল 
থর্উ ইেক্ন  হেতর্র থবেযুতের িাথ োর প্রাে 30  োং   ূরতণর মতো উ কূলীে বাে ুথবেযুৎ উৎ ন্ন 
ক্রতব, যা থর্উ ইেতক্ন র প্রাে 6 থমথলের্ বাথড়তে থবেযুৎ হ ৌৌঁতে হেো এবং প্রাে 10,000 
ক্মনেংস্থার্ তেথর ক্রার েমেুলয।  
  
বর্উ ইয়কন  হেম্বের রাম্বের হর্তৃত্বকারী জলিায় ুপবরকল্পর্া (New York State's Nation-Leading 
Climate Plan)  
থর্উ ইেক্ন  হেতর্র জাথের হর্েত ত্বক্ারী জলবােুর ক্মনেূিী  ল জাথের েব হিতে হবথ  আেমণাত্মক্ 
জলবােু ও  থরিন্ন  থক্তর উতেযাগ, যা েু তঙ্খল ও র্যাযযভাতব  থরিন্ন  থক্ততে উত্তরতণর আহ্বার্ 
ক্তর যা িাক্থর তেথর ক্তর এবং থর্উ ইেক্ন  হের্ হক্াথভড-19 ম ামারী হিতক্ উদ্ধারলাতভর োতি 
োতি এক্টি েবুজ অিনর্ীথেতক্ প্রথে ালর্ ক্রা অবযা ে রাতখ। জলবাে ুহর্েত ত্ব এবং জর্েমাতজর 
েুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection Act) এর মাযযতম আইতর্র 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FOffshore-Wind%2FFocus-Areas%2FConnecting-With-New-Yorkers&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SWKF58IE%2BShqvfukcopnauvNTBqq4jby6EkdfrYT8kQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FOffshore-Wind%2FFocus-Areas%2FConnecting-With-New-Yorkers&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SWKF58IE%2BShqvfukcopnauvNTBqq4jby6EkdfrYT8kQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0rt000001PzqCmAAJ&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=82NL9vj7HX7kyvOSXEvYcrR6PGeJWoLek5UzZBUUsvg%3D&reserved=0


অন্তভুন ক্ত ক্রার  তর, থর্উ ইেক্ন  2040 এর মতযয  ূর্য-থর্গনমর্ থবেযুৎ থক্তর হক্ষতে োর 
বাযযোমূলক্ লক্ষয অজন তর্র  তি এথগতে িতলতে, যার মতযয অন্তভুন ক্ত আতে 2030 এর মতযয 70 
 োং   ুর্র্নবাের্তযাগয  থক্ত উৎ াের্ এবং অিনর্ীথে বযা ী ক্াবনর্ থর্রত ক্ষো অজন র্ ক্রা। হের্ 
জতুড় 102টি থব াল মাোর র্বাের্তযাগয ও থবেরতণর প্রক্তল্প 33 থবথলের্ ডলাতরর হবথ , থবথডং 
হিতক্ থর্গনমর্ হ্রাে ক্রার জর্য 6.8 থবথলের্ ডলার, হেৌর থক্তর মাো বতথদ্ধ ক্রার জর্য 1.8 
থবথলের্ ডলার, থর্মনল  থরব র্ উতেযাতগর জর্য 1 থবথলের্ ডলাতরর হবথ , এবং NY গ্র্ীর্ বযাংক্-
এর প্রথেশ্রুথেতে 1.6 থবথলের্ ডলাতরর হবথ  ে , এটি থর্মনল জ্বালাথর্র মাো বতথদ্ধ ক্রার জর্য 
থর্উ ইেতক্ন র অভূে ূবন থবথর্তোতগর োতি যুক্ত  তেতে৷ েথিথলেভাতব, এই থবথর্তোগগুথল 2020 
োতল থর্উইেতক্ন র থর্মনল জ্বালাথর্ খাতে 158,000 এরও হবথ  িাক্থর, 2011 োল হিতক্ থবেরণক্ত ে 
হেৌর খাতে 2,100  োং  প্রবতথদ্ধ এবং 2035 োতলর মতযয 9,000 হমগাওোর্ অফত ার বাে ুথক্ত 
গতড় হোলার প্রথেশ্রুথেতক্ েমিনর্ ক্তর৷ জলবােু আইতর্র অযীতর্, থর্উ ইেতক্ন  এই অগ্র্গথের উ র 
থভথত্ত ক্তর থর্মনাণ ক্রতব এবং 2050 োতলর মতযয থগ্র্র্ াউে গযাে থর্গনমর্তক্ 1990 এর স্তর 
হিতক্ 85  োং  ক্মাতব, এবং থর্থিে ক্রতব হয  থরিন্ন  থক্তর থবথর্তোতগর 40  োং  
হবথর্থফতর্র অন্তে 35  োং  েুথবযাবথিে েম্প্রোেগুথলতক্ হেওো  তব, এবং িূড়ান্ত বযব ারক্ারীর 
 থক্তর খরি োশ্রে ক্রার মাযযতম অর্-োইর্  থক্ত খরি 185 থট্রথলের্ BTU ক্মাতর্া, যাতে 
2025 োতলর  থক্তর েক্ষোর লতক্ষর উতদ্দত য অগ্র্ের  ওো যাে।  
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