
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়ম্বকনর প্রিম উপকূলীয় িায়েুক্তি প্রকম্বের বর্ম নাণকাজ শুরু  ম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর 

হ াকম্বলর হ াষণা  

  

সাউি ফকন উইন্ড প্রকে বর্উ ইয়ম্বকনর উপকূলীয় িায়েুক্তি বেম্বের সূচর্া করম্বি এিং লং 

আইলোম্বন্ড বর্ম নল জ্বালাবর্ সরিরা  করম্বি  

  

2035 সাম্বলর মম্বযে 9,000 হমগাওয়াট অফম্বোর িায়েুক্তি উন্নয়ম্বর্র জর্ে জলিায় ু

হর্তৃত্ব ও কবমউবর্টট সুরক্ষা আইম্বর্র লক্ষেম্বক সমি নর্ কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ যুক্তরাষ্ট্রের হেষ্ট্রেটাথর অব দ্য ইষ্ট্রেথরয়র হেব  ালযান্ড এবং অর্য 

থর্ব নাথিত ক্র্ নক্তনাষ্ট্রদ্র েষ্ট্রে থর্ষ্ট্রয় লং আইলযান্ড উপকূ্ষ্ট্রল অরষ্ট্রেে (Ørsted) ও এভারষ্ট্রোে ন 

(Eversource)-এর দ্বারা হযৌিভাষ্ট্রব উন্নয়র্কৃ্ত থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর প্রির্ উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত প্রক্ল্প, 

োউি ফক্ন উইন্ড (South Fork Wind)-এর থর্র্ নাণক্াজ শুরু  ওয়া উদ্যাপর্ ক্ষ্ট্ররর্। বুযষ্ট্ররা অব 

ওষ্ট্রশর্ এর্াক্তজন র্যাষ্ট্রর্জষ্ট্রর্ষ্ট্রের (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) জার্ুয়াথর 

র্াষ্ট্রে থর্উ ইয়ক্ন উপকূ্ষ্ট্রলর জায়গা থবক্তের িূড়ান্ত থবজ্ঞথি জাথর, েম্প্রথত অক্তজনত গুরুত্বপূণ ন 

অফষ্ট্রশার বায়ুশক্তক্ত েংোন্ত িুক্তক্তর র্াইলফলক্, এবং হেট অব দ্যা হেট ভাষষ্ট্রণ থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর 

পরবতী উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত েংোন্ত েথলথেষ্ট্রটশষ্ট্রর্র েেী  ওয়ার জর্য অফষ্ট্রশার বায়ুশক্তক্ত 

েংথিষ্ট বন্দর, উৎপাদ্র্, ও োপ্লাই হিইর্ অবক্াঠাষ্ট্রর্াষ্ট্রত হদ্ষ্ট্রশর র্ষ্ট্রযয হর্তৃস্থার্ীয় 500 থর্থলয়র্ 

েলাষ্ট্ররর থবথর্ষ্ট্রয়াষ্ট্রগর হ াষণা ইতযাথদ্র র্াযযষ্ট্রর্ থর্উ ইয়ক্ন 2035 োষ্ট্রলর র্ষ্ট্রযয 9,000 হর্গাওয়াট 

উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত উন্নয়ষ্ট্রর্র জর্য জলবায় ুহর্তৃত্ব ও ক্থর্উথর্টট েুরক্ষা আইষ্ট্রর্র লক্ষয অজনষ্ট্রর্ 

এথগষ্ট্রয় যাওয়া অবযা ত হরষ্ট্রেষ্ট্রে।  

  

"জলবায় ুপথরবতনষ্ট্রর্র ক্ষ্ট্রঠার প্রভাব ও বযয়বহুল বাস্তবতার েষ্ট্রে লং আইলযান্ড অষ্ট্রর্ক্ হবথশ 

পথরথিত, থক্ন্তু আজ থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর প্রির্ উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত প্রক্ল্প থর্র্ নাষ্ট্রণর ক্াজ শুরু ক্রার 

র্যয থদ্ষ্ট্রয় আর্রা ভথবষযত প্রজন্মগুষ্ট্রলাষ্ট্রক্ উপকৃ্ত ক্রষ্ট্রব এর্র্ অথযক্তর থর্র্ নল, আষ্ট্ররা েবুজ 

এক্টট পষ্ট্রি এথগষ্ট্রয় যাওয়ার প্রথতশ্রুথত পূরণ ক্রথে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "োউি ফক্ন 

উইন্ড পরবতী পথঁিশ বেষ্ট্রর েয় থর্থলয়র্ টর্ পয নন্ত ক্াব নর্ থর্গ নর্র্ দ্রূ ক্রষ্ট্রব যা শুয ুএম্পায়ার 

হেটষ্ট্রক্ই র্য় বরং পুষ্ট্ররা হদ্শষ্ট্রক্ উপকৃ্ত ক্রষ্ট্রব। এোড়াও এই প্রক্ল্প ক্ষ্ট্রয়ক্ শতাথযক্ ভাষ্ট্রলা 

হবতষ্ট্রর্র ক্র্ নেংস্থার্ ততথর ক্রষ্ট্রব যা হক্াথভে-19 হিষ্ট্রক্ আর্াষ্ট্রদ্র হেষ্ট্রর উঠার এই ের্ষ্ট্রয় এই 

অঞ্চলবযাপী অি ননর্থতক্ ের্কৃ্তিষ্ট্রক্ ত্বরাথিত ক্রষ্ট্রত ো াযয ক্রষ্ট্রব। এটট থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর জর্য 

এক্টট ঐথত াথেক্ থদ্র্, এবং আর্াষ্ট্রদ্র েবার জর্য এক্টট অথযক্তর েবজু, উজ্জ্বলতর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-interior-secretary-haaland-and-governor-murphy-announces-historic-wind-energy&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57a6aef0712847940e9908d9ed7eece1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637801951694615123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ODZrBZFhScwqoUcB33sEJG2UjW61GFXAfXe8yElTKig%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-key-offshore-wind-milestone-contracts-empire-wind-2-and-beacon-wind&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57a6aef0712847940e9908d9ed7eece1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637801951694615123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eQLdVwO5tABeA5mwlSyHIoC%2BpeooBehNpkzJoOdPm08%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-key-offshore-wind-milestone-contracts-empire-wind-2-and-beacon-wind&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57a6aef0712847940e9908d9ed7eece1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637801951694615123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eQLdVwO5tABeA5mwlSyHIoC%2BpeooBehNpkzJoOdPm08%3D&reserved=0
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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57a6aef0712847940e9908d9ed7eece1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637801951694615123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FQ%2FWWFlo8acEYekXMtver61P4t2DihcSVtJe1lwe1Dc%3D&reserved=0


ভথবষযষ্ট্রতর থদ্ষ্ট্রক্ হদ্শষ্ট্রক্ এথগষ্ট্রয় থর্ষ্ট্রয় যাওয়ার এই ের্ষ্ট্রয় আথর্ হেষ্ট্রেটাথর  ালযাষ্ট্রন্ডর েষ্ট্রে 

অবযা তভাষ্ট্রব ক্াজ ক্ষ্ট্রর যাওয়ার প্রতযাশা রাথে।"  

  

যুিরাম্বের বিপাটনম্বমন্ট অি ইম্বন্টবরয়র (Department of Interior)-এর হসম্বেটাবর হিি 

 ালোন্ড িম্বলর্, "আষ্ট্রর্থরক্ার থর্র্ নল জ্বালাথর্র থদ্ষ্ট্রক্ উত্তরণ েুদ্রূ ভথবষযষ্ট্রতর হক্াষ্ট্রর্া স্বপ্ন র্য় - 

এটা এোষ্ট্রর্ই ও এের্ই  টষ্ট্রে। উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত আর্াষ্ট্রদ্র ক্থর্উথর্টটগুষ্ট্রলাষ্ট্রক্ থবদ্ুযৎ 

েরবরা  ক্রষ্ট্রব, আর্াষ্ট্রদ্র পথরষ্ট্রবশগত র্যায়থবিার েংোন্ত লক্ষযগুষ্ট্রলাষ্ট্রক্ এথগষ্ট্রয় থর্ষ্ট্রয় যাষ্ট্রব, 

এবং হদ্শবযাপী  াজার  াজার ভাষ্ট্রলা হবতষ্ট্রর্র ইউথর্য়র্ ক্র্ নেংস্থার্ ততথরর র্াযযষ্ট্রর্ আর্াষ্ট্রদ্র 

অি নর্ীথতষ্ট্রক্ উদ্দীথপত ক্রষ্ট্রব। আষ্ট্রর্থরক্ার্ পথরবারগুষ্ট্রলার এবং আর্াষ্ট্রদ্র গ্রষ্ট্র র স্বাস্থয উভয়টটর 

উন্নথতর জর্য হপ্রথেষ্ট্রেষ্ট্রের লক্ষয অজনষ্ট্রর্র জর্য আর্াষ্ট্রদ্র গ ৃীত বহু পদ্ষ্ট্রক্ষষ্ট্রপর র্ষ্ট্রযয এটটও 

এক্টট।"  

  

ওষ্ট্রয়ইর্স্কষ্ট্রট আজষ্ট্রক্র হ াষণাটট হদ্য়ার র্াযযষ্ট্রর্ গভর্ নর 2023 োষ্ট্রলর হশষ র্াগাদ্ ক্ায নপথরিালর্া 

শুরু  ষ্ট্রল োউি ফক্ন উইষ্ট্রন্ডর র্াযযষ্ট্রর্ থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত উৎপাদ্র্ শুরু  ওয়ার 

থবষয়টট উদ্যাপর্ ক্ষ্ট্ররর্। োউি ফক্ন উইন্ড  ষ্ট্রব উত্তর আষ্ট্রর্থরক্ায় ক্ায নের্ শুরু ক্রা প্রির্ 

বাথণক্তজযক্-আক্াষ্ট্ররর উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত প্রক্ল্পগুষ্ট্রলার র্ষ্ট্রযয এক্টট। লং আইলযাষ্ট্রন্ডর পূব ন প্রাষ্ট্রন্ত 

ের্বয নর্ার্ থবদ্ুযষ্ট্রতর িাথ দ্া হর্াক্াষ্ট্রবলার জর্য 2015 োষ্ট্রলর লং আইলযান্ড পাওয়ার অষ্ট্রিাথরটট 

(Long Island Power Authority, LIPA) ক্তৃনক্ প্রস্তাব পাঠাষ্ট্রর্ার অর্ুষ্ট্ররাষ্ট্রযর আওতায় থর্ব নাথিত 

এই প্রক্ল্প র্োউক্ পষ্ট্রয়ে হিষ্ট্রক্ আর্ুর্াথর্ক্ 35 র্াইল পূব ন থদ্ষ্ট্রক্ অবথস্থত  ষ্ট্রব এবং এটটর 

12টট থেষ্ট্রর্ন্স গযাষ্ট্রর্ো 11 হর্গাওয়াট টারবাইর্ আর্ুর্াথর্ক্ 130 হর্গাওয়াট থবদ্ুযৎ উৎপন্ন ক্রষ্ট্রব 

- যা 70,000 এরও হবথশ বাথড়ষ্ট্রত থবদ্যুষ্ট্রতর িাথ দ্া হর্টাষ্ট্রর্ার জর্য যষ্ট্রিষ্ট  ষ্ট্রব। এটটর ট্রান্সথর্শর্ 

থেষ্ট্রের্ েরােথর ইে  যাম্পটর্ টাউষ্ট্রর্র তবদ্ুযথতক্ থগ্রষ্ট্রে থর্র্ নল থবদ্ুযৎ হপৌৌঁষ্ট্রে থদ্ষ্ট্রব। 25 

বেষ্ট্রররও হবথশ ের্য় যষ্ট্রর োউি ফক্ন উইন্ড েয় থর্থলয়র্ টর্ পয নন্ত ক্াব নর্ থর্গ নর্র্ দ্রূ ক্রষ্ট্রব 

বষ্ট্রল প্রতযাশা ক্রা  ষ্ট্রে, যা বেষ্ট্রর প্রায় 60,000 গাথড়ষ্ট্রক্ েড়ক্ হিষ্ট্রক্ েথরষ্ট্রয় হর্ওয়ার ের্তুলয 

 ষ্ট্রব।  

  

NYSERDA-এর হপ্রবসম্বিন্ট ও CEO হিাবরর্ এম.  োবরস িম্বলর্, "োউি ফক্ন উইন্ড প্রক্ষ্ট্রল্পর 

থর্র্ নাণক্াজ শুরুর র্যয থদ্ষ্ট্রয় আর্রা থর্উ ইয়ক্ন হেষ্ট্রটর থর্র্ নল জ্বালাথর্র থভশর্ষ্ট্রক্ র্জবুত 

ক্রথে এবং উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত উন্নয়ষ্ট্রর্র হক্ষষ্ট্রে হদ্শষ্ট্রক্ হর্তৃত্ব হদ্য়ার র্যয থদ্ষ্ট্রয় এক্টট র্তুর্ 

পষ্ট্রির েূির্া ক্রথে। থর্উ ইয়ষ্ট্রক্ন হদ্ষ্ট্রশর র্ষ্ট্রযয েবষ্ট্রিষ্ট্রয় শক্তক্তশালী উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত প্রক্ল্প ও 

োপ্লাই হিইর্ থর্র্ নাণ অবযা ত রাোর এই ের্ষ্ট্রয় আর্াষ্ট্রদ্র হেষ্ট্রটর প্রির্ উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত 

প্রক্ল্প থ ষ্ট্রেষ্ট্রব োউি ফক্ন ভথবষযষ্ট্রতর থগ্রে বযবস্থার েূির্া  টাষ্ট্রত ো াযয ক্রষ্ট্রে, এেব অথত 

গুরুত্বপূণ ন প্রক্ষ্ট্রল্পর জর্য হর্যাবীষ্ট্রদ্র এক্টট পাইপলাইর্ েরবরা  ক্রার জর্য ক্র্ীদ্ষ্ট্রলর উন্নয়র্ 

ও শ্রথর্ক্ষ্ট্রদ্র েষ্ট্রে অংশীদ্াথরত্ব হজারদ্ার ক্রষ্ট্রত, এবং োর্ষ্ট্রর্র বেরগুষ্ট্রলাষ্ট্রত থর্উ ইয়ষ্ট্রক্ন 

থবদ্ুযৎ েরবরা  ক্রষ্ট্রব এর্র্ েবুজ অি নর্ীথত প্রথতষ্ঠা ক্রষ্ট্রত ো াযয ক্রষ্ট্রে।"  

  

লং আইলোন্ড পাওয়ার অম্বিাবরটটর CEO টমাস ফোলকর্ িম্বলর্, "2017 োষ্ট্রল LIPA হবােন 

অব ট্রাথেজ-এর ভথবষযতরু্েী ভাবর্ার দৃ্টষ্টভথে এর্র্ এক্ ের্ষ্ট্রয় োউি ফক্ন উইন্ড প্রক্ল্প 

অর্ুষ্ট্রর্াথদ্ত  ওয়ার থদ্ষ্ট্রক্ থর্ষ্ট্রয় হগষ্ট্রে হয ের্ষ্ট্রয় হদ্ষ্ট্রশ উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্তর থবদ্ুযৎ েষ্ট্রয়র আর 

হক্াষ্ট্রর্া িুক্তক্তর অক্তস্তত্ব থেল র্া। থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর প্রির্ উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত ফার্ ন থ ষ্ট্রেষ্ট্রব, োউি ফক্ন 



উইন্ড আর্াষ্ট্রদ্র অঞ্চষ্ট্রলর জর্য এক্টট র্তুর্ থশল্প শুরু ক্রষ্ট্রত যাষ্ট্রে যা থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর জর্য 2040 

োষ্ট্রলর র্ষ্ট্রযয শূর্য-ক্াব নর্ থবদ্ুযৎ থগ্রে অজনষ্ট্রর্র লক্ষয পূরষ্ট্রণর হক্ষষ্ট্রে অতযন্ত গুরুত্বপণূ ন ভূথর্ক্া 

পালর্ ক্রষ্ট্রব।"  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation, DEC) 

কবমের্ার িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "অথযক্তর থর্র্ নল, আষ্ট্ররা েবুজ এক্টট জ্বালাথর্ ভথবষযষ্ট্রতর 

থদ্ষ্ট্রক্ হেষ্ট্রটর উত্তরষ্ট্রণর এই ের্ষ্ট্রয় আর্াষ্ট্রদ্র জ্বালাথর্ িাথ দ্া পূরষ্ট্রণ ো াযয ক্রষ্ট্রত উপকূ্লীয় 

বায়ুশক্তক্তর েম্ভাবর্াষ্ট্রক্ ক্াষ্ট্রজ লাগাষ্ট্রর্ার বযাপাষ্ট্রর থর্উ ইয়ক্ন এক্টট দৃ্ষ্টান্ত স্থাপর্ ক্রষ্ট্রত যাষ্ট্রে। 

োউি ফক্ন উইন্ড এক্টট উদ্দীপর্াপণূ ন ও রূপান্তরর্ূলক্ প্রক্ল্প যা আর্াষ্ট্রদ্র হেটষ্ট্রক্ থগ্রর্ াউজ 

গযাে থর্গ নর্র্ ক্র্াষ্ট্রর্া এবং র্বায়র্ষ্ট্রযাগয শক্তক্তর উৎে বকৃ্তি ক্রার পাশাপাথশ এক্ই ের্ষ্ট্রয় 

আর্াষ্ট্রদ্র প্রাকৃ্থতক্ েম্পদ্গুষ্ট্রলা েুরথক্ষত রাো এবং এোষ্ট্রর্ লং আইলযাষ্ট্রন্ড ও হেটবযাপী র্তুর্ 

অি ননর্থতক্ েুষ্ট্রযাগ থর্ষ্ট্রয় আোর উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লক্ষযেরূ্  অজনর্ ক্রষ্ট্রত ো াযয ক্রষ্ট্রব।"  

  

ভারপ্রাপ্ত হসম্বেটাবর অি হেট রিাটন হজ. রিবরম্বগজ িম্বলর্, "োউি ফক্ন উইষ্ট্রন্ডর 

থর্র্ নাণক্াজ শুরু  ওয়াটা জলবায় ুপথরবতনর্ হর্াক্াষ্ট্রবলা ক্রার জর্য আর্াষ্ট্রদ্র প্রষ্ট্রিষ্টায় থর্উ 

ইয়ষ্ট্রক্নর উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত থশষ্ট্রল্পর জর্য এবং েক্ল থর্উ ইয়ক্নবােীর জর্য এক্টট ঐথত াথেক্ 

র্াইলফলক্। অথযক্তর থর্র্ নল, আষ্ট্ররা েবুজ এক্টট ভথবষযষ্ট্রতর থদ্ষ্ট্রক্ আর্াষ্ট্রদ্র উত্তরষ্ট্রণর এই 

ের্ষ্ট্রয় প্রক্ষ্ট্রল্পর েম্ভাবয ক্ষথত র্ূযর্তর্ পয নাষ্ট্রয় রােষ্ট্রত এবং আর্াষ্ট্রদ্র উপকূ্লীয় অি নর্ীথতষ্ট্রক্ 

থবথিত ক্রা এড়াষ্ট্রত থেপাটনষ্ট্রর্ে অব হেট (Department of State) আর্াষ্ট্রদ্র হেক্ষ্ট্র াল্ডারষ্ট্রদ্র 

ও েরক্াথর অংশীদ্ারষ্ট্রদ্র েষ্ট্রে ক্াজ ক্রা অবযা ত হরষ্ট্রেষ্ট্রে। আর্াষ্ট্রদ্র েক্তিথলত প্রষ্ট্রিষ্টার 

র্াযযষ্ট্রর্, আর্াষ্ট্রদ্র হেষ্ট্রটর ক্াব নর্ ফুটথপ্রে ক্থর্ষ্ট্রয় আর্ার এই ের্ষ্ট্রয় থর্উ ইয়ক্নবােীরা লং 

আইলযাষ্ট্রন্ডর অকৃ্ক্তের্ েরু্দ্র তেক্ত ও েরু্ষ্ট্রদ্রর ের্িৃ েংস্থার্গুষ্ট্রলা উপষ্ট্রভাগ ক্রষ্ট্রত িাক্ষ্ট্রবর্।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর শ্রম বিভাম্বগর (Department of Labor) কবমের্ার রিাটনা বরয়ারির্ 

িম্বলর্, "এই উষ্ট্রেেষ্ট্রযাগয র্াইলফলক্ থর্র্ নল অি নর্ীথতষ্ট্রত থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর তবথিক্ হর্তৃষ্ট্রত্বর 

অবস্থার্ষ্ট্রক্ েুদৃ্ঢ় ক্ষ্ট্ররষ্ট্রে। আজ আর্াষ্ট্রদ্র এই থভথত্ত স্থাপর্ থর্উ ইয়ক্নবােীষ্ট্রদ্র জর্য র্তুর্, 

উদ্দীপর্াপূণ ন ক্র্ নেংস্থাষ্ট্রর্র েুষ্ট্রযাগ ততথর ক্রষ্ট্রে এবং এক্ই ের্ষ্ট্রয় ভথবষযত প্রজষ্ট্রন্মর জর্য 

আর্াষ্ট্রদ্র পথরষ্ট্রবশষ্ট্রক্ েরুথক্ষত রােষ্ট্রে। র্যাযয উত্তরণ ওয়াথক্নং গ্রুপ (Just Transition Working 

Group) এর ে -েভাপথত থ ষ্ট্রেষ্ট্রব, হর্তৃত্ব থদ্ষ্ট্রয় এথগষ্ট্রয় যাওয়ার জর্য এবং এই আষ্ট্রন্দালষ্ট্রর্ 

েুথবযাবক্তঞ্চত ক্থর্উথর্টটগুষ্ট্রলার অন্তভুনক্তক্ত থর্ক্তিত ক্রষ্ট্রত তার অফুরন্ত অেীক্ারবিতার জর্য 

আথর্ গভর্ নর হ াক্লষ্ট্রক্ যর্যবাদ্ জার্াই।"  

  

পািবলক সাবভনস কবমেম্বর্র (Public Service Commission) সভাপবত হরাবর এম. 

ক্তেবেয়ার্ িম্বলর্, "োউি ফক্ন প্রক্ল্প থর্উ ইয়ক্ন হেষ্ট্রটর জর্য অথত প্রষ্ট্রয়াজর্ীয় থর্র্ নল জ্বালাথর্ 

উন্নয়ষ্ট্রর্র হক্ষষ্ট্রে এক্টট গুরুত্বপূণ ন ভূথর্ক্া পালর্ ক্রষ্ট্রব এবং এটট থর্উ ইয়ক্নষ্ট্রক্ এটটর হদ্ষ্ট্রশর 

হর্তৃস্থার্ীয় র্বায়র্ষ্ট্রযাগয জ্বালাথর্ লক্ষয অজনষ্ট্রর্ ো াযয ক্রষ্ট্রব এবং এক্ই ের্ষ্ট্রয় বযক্তক্ত ও 

থশল্পগুষ্ট্রলার জর্য ক্র্ নেংস্থার্ ও েুষ্ট্রযাগ-েুথবযা ততথর ক্রষ্ট্রব। োউি ফক্ন লং আইলযাষ্ট্রন্ডর জর্য 

এক্টট জয় এবং েব থর্উ ইয়ক্নবােীর জর্য এক্টট জয়।"  

  



অবফস অি হজর্াম্বরল সাবভনম্বসস (Office of General Services, OGS)-এর কবমের্ার 

হজম্বর্ট এম. ময় িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেষ্ট্রটর প্রির্ উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত প্রক্ল্প শুরু  ওয়াটা 

স্থাথয়ষ্ট্রত্বর িযাষ্ট্রলঞ্জগুষ্ট্রলা হর্াক্াষ্ট্রবলা এবং থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর জর্য এক্টট েবজু ভথবষযত থর্ক্তিত 

ক্রার হক্ষষ্ট্রে গভর্ নর হ াক্ষ্ট্রলর হজারাষ্ট্রলা অেীক্ারবিতা প্রদ্শ নর্ ক্ষ্ট্রর। OGS োউি ফক্ন উইন্ড 

প্রক্ষ্ট্রল্প এবং হেষ্ট্রটর ভথবষযতরু্েী জলবায় ুও েবুজ জ্বালাথর্ উষ্ট্রদ্যাগগুষ্ট্রলা এথগষ্ট্রয় হর্য়ার হক্ষষ্ট্রে 

ভূথর্ক্া রােষ্ট্রত হপষ্ট্রর গথব নত।"  

 

এম্পায়ার হেট হিম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার 

এিং হপ্রবসম্বিন্ট ও CEO পম্বে মম্বর্ার্ীত হ াপ র্াইট িম্বলর্, "এক্টট েবুজ অি নর্ীথতর 

িাথলক্াশক্তক্ত থ ষ্ট্রেষ্ট্রব এবং হটক্েই অি ননর্থতক্ েুষ্ট্রযাগ-েুথবযা প্রবয নষ্ট্রর্র জর্য উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন৷ োউি ফক্ন উইষ্ট্রন্ড থর্উ ইয়ক্ন হেষ্ট্রটর প্রির্ উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত প্রক্ষ্ট্রল্পর 

থর্র্ নাণক্াজ শুরু  ওয়াটা থর্র্ নল জ্বালাথর্র লক্ষয অজনর্ এবং েবুজ ক্র্ নেংস্থার্ ততথরর থদ্ষ্ট্রক্ 

এথগষ্ট্রয় যাওয়ার হক্ষষ্ট্রে এক্টট গুরুত্বপূণ ন পদ্ষ্ট্রক্ষপ থর্ষ্ট্রদ্নশ ক্ষ্ট্রর, যা আর্াষ্ট্রদ্র অি নর্ীথতষ্ট্রক্ 

ভথবষষ্ট্রতর জর্য প্রস্তুত ক্ষ্ট্রর হতালার এম্পায়ার হেট হেষ্ট্রভলপষ্ট্রর্ষ্ট্রের থর্শর্ষ্ট্রক্ এথগষ্ট্রয় হর্য়। 

আজষ্ট্রক্র হ াষণার র্যয থদ্ষ্ট্রয় থর্উ ইয়ক্ন হেট জলবায় ুপথরবতনষ্ট্রর্র থবরুষ্ট্রি লড়াইষ্ট্রয় হর্তৃষ্ট্রত্বর 

অবস্থার্ যষ্ট্রর রাোর পাশাপাথশ এক্ই ের্ষ্ট্রয় উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত উৎপাদ্ষ্ট্রর্র হক্ষষ্ট্রে আর্াষ্ট্রদ্র 

অবস্থার্ষ্ট্রক্ শক্তক্তশালী ক্রষ্ট্রব।"  

  

গত র্াষ্ট্রে BOEM ক্তৃনক্ এই প্রক্ষ্ট্রল্পর থর্র্ নাণক্াজ ও ক্ায নপথরিালর্া েংোন্ত পথরক্ল্পর্া (COP) 

অর্ুষ্ট্রর্াদ্ষ্ট্রর্র পষ্ট্রর এই র্াইলফলক্ অক্তজনত  ষ্ট্রে। এই COP-এ এই প্রক্ষ্ট্রল্পর এক্ র্টটক্যাল 

র্াইল টারবাইর্ হেথেং, হফোষ্ট্ররল েরু্দ্রেীর্ার র্ষ্ট্রযয  টা েক্ল ক্াষ্ট্রজর জর্য থর্র্ নাণ পিথতর 

শতনেরূ্ , এবং োর্ুথদ্রক্ প্রাণীর আবােস্থল ও প্রজাথতগুষ্ট্রলাষ্ট্রক্ েুরথক্ষত রাোর জর্য 

থর্রের্রূ্লক্ পদ্ষ্ট্রক্ষপেরূ্  তুষ্ট্রল যরা  ষ্ট্রয়ষ্ট্রে। 2021 োষ্ট্রলর র্ষ্ট্রভম্বর র্াষ্ট্রে BOEM-এর হর্তৃষ্ট্রত্ব 

এই প্রক্ষ্ট্রল্পর পুঙ্খার্ুপুঙ্খ পথরষ্ট্রবশগত পয নাষ্ট্রলাির্া েম্পন্ন ক্ষ্ট্রর থেিাষ্ট্রন্তর হরক্েন প্রক্াশ ক্রার 

পষ্ট্রর BOEM এই COP-এর িূড়ান্ত অর্ুষ্ট্রর্াদ্র্ প্রদ্ার্ ক্ষ্ট্ররষ্ট্রে।  

  

বসম্বর্টর টি কাবমর্বি িম্বলর্, "আজষ্ট্রক্র হ াষণা েবজু অি নর্ীথতষ্ট্রত থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর হর্তৃষ্ট্রত্বর 

অবস্থার্ষ্ট্রক্ েুদৃ্ঢ় ক্রষ্ট্রত ো াযয ক্রষ্ট্রব। CLCPA হদ্ষ্ট্রশর র্ষ্ট্রযয েবষ্ট্রিষ্ট্রয় আগ্রােী লক্ষয থর্য নারণ 

ক্ষ্ট্ররষ্ট্রে এবং লং আইলযাষ্ট্রন্ডর উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত হেগুষ্ট্রলার পূরণ ক্রষ্ট্রত হক্ন্দ্রীয় ভূথর্ক্া 

রােষ্ট্রব। এই প্রক্ল্প এক্টট অর্ু টক্ এবং এটট হদ্োয় হয লং আইলযাষ্ট্রন্ড আপথর্ ব ৃৎ থিন্তা 

ক্রষ্ট্রত এবং হেটট বাস্তবায়র্ ক্রষ্ট্রত পারষ্ট্রবর্।"  

  

অোম্বসেবল সেসে বেভ ইংম্বলব্রাইট িম্বলর্, "োউি ফক্ন উইন্ড প্রক্ল্প থগ্রর্ াউজ গযাে 

ক্থর্ষ্ট্রয় আর্া এবং জলবায় ুপথরবতনষ্ট্রর্র িযাষ্ট্রলঞ্জগুষ্ট্রলা হর্াক্াষ্ট্রবলার জর্য আর্াষ্ট্রদ্র হেষ্ট্রটর 

অেীক্ারবিতা পূরষ্ট্রণর পষ্ট্রি এক্টট গুরুত্বপূণ ন প্রির্ পদ্ষ্ট্রক্ষপ। থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর র্বায়র্ষ্ট্রযাগয 

বায়ুশক্তক্ত জ্বালাথর্র হপাটনষ্ট্রফাথলও এথগষ্ট্রয় হর্য়া ও ের্িৃ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ষ্ট্রলর থভশর্ ও 

দৃ্ঢ় প্রথতজ্ঞ র্ষ্ট্রর্াভাবষ্ট্রক্ আথর্ োযুবাদ্ জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সেসে হেি বিম্বয়বল িম্বলর্, "আথর্ এটা বলষ্ট্রত হপষ্ট্রর গথব নত হয লং আইলযান্ড 

র্বায়র্ষ্ট্রযাগয জ্বালাথর্ োষ্ট্রত এক্ উদ্ীয়র্ার্ পিপ্রদ্শ নক্ এবং শীঘ্রই এটট উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boem.gov%2Frenewable-energy%2Fstate-activities%2Fsouth-fork&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57a6aef0712847940e9908d9ed7eece1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637801951694615123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vjZnum9l5FFl3hTtgArXfefXj4CmFVvEWQ6Z3tJTv9U%3D&reserved=0


উৎপাদ্ষ্ট্রর্র হক্ষষ্ট্রে হেট ও হদ্শষ্ট্রক্ হর্তৃত্ব থদ্ষ্ট্রব। োউি ফক্ন উইন্ড ফার্ ন ইে এষ্ট্রন্ড আর্াষ্ট্রদ্র 

জর্য উদ্দীপর্াপূণ ন এক্টট র্তুর্ অযযায় উন্মুক্ত ক্রষ্ট্রে, এবং এই ঐথত াথেক্ থবথর্ষ্ট্রয়াষ্ট্রগর র্াযযষ্ট্রর্ 

আথর্ শীঘ্রই অথযক্তর েবুজ এক্টট থগ্রে পাওয়ার প্রতযাশা রাথে। আথর্ গভর্ নর হ াক্লষ্ট্রক্ তার 

অবযা ত হর্তৃত্ব ও ে ায়তার জর্য যর্যবাদ্ জার্াই।"  

  

সাম্বফাক কাউবন্টর এক্তিবকউটটভ বেভ হিম্বলাম্বর্ িম্বলর্, "লং আইলযান্ড থর্র্ নল জ্বালাথর্ 

েংথিষ্ট েব বযাপাষ্ট্রর হর্তৃত্ব থদ্ষ্ট্রয় আেষ্ট্রে, এবং থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর প্রির্ বায়ুশক্তক্ত ফাষ্ট্রর্ নর থর্র্ নাণক্াজ 

শুরু ক্রার র্যয থদ্ষ্ট্রয়, আর্রা এোষ্ট্রর্ োষ্ট্রফাষ্ট্রক্ আর্াষ্ট্রদ্র বাথড় ও বযবো প্রথতষ্ঠার্গুষ্ট্রলাষ্ট্রত 

থবদ্ুযৎ হপৌৌঁোষ্ট্রর্ার উপায়ষ্ট্রক্ পাষ্ট্রে থদ্ক্তে। এই ঐথত াথেক্ প্রক্ল্প যা োষ্ট্রফাক্ ক্াউথেষ্ট্রক্ 

উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত থশষ্ট্রল্পর হক্ন্দ্রস্থষ্ট্রল স্থাপর্ ক্ষ্ট্ররষ্ট্রে এবং প্রায় 70,000 বাথড়র থবদ্ুযষ্ট্রতর িাথ দ্া 

হর্টাষ্ট্রব, আর্াষ্ট্রদ্র অঞ্চষ্ট্রল জলবায় ুপথরবতনষ্ট্রর্র প্রভাব হর্াক্াষ্ট্রবলার জর্য আর্াষ্ট্রদ্র 

অেীক্ারবি িাক্ার এই ের্ষ্ট্রয় আর্াষ্ট্রদ্র অি নর্ীথতর জর্য, শ্রথর্ক্ষ্ট্রদ্র জর্য, এবং আর্াষ্ট্রদ্র 

পথরষ্ট্রবষ্ট্রশর জর্য এক্টট থবশাল থবজয়।"  

  

ইে  োম্পটর্ টাউম্বর্র সুপারভাইজর বপটার ভোর্ হিাম্বয়াক িম্বলর্, "2014 োষ্ট্রল ইে 

 যাম্পটর্ 100% র্বায়র্ষ্ট্রযাগয জ্বালাথর্ লক্ষয গ্র ণ ক্ষ্ট্রর হর্য়া থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর প্রির্ 

থর্উথর্থেপযাথলটটষ্ট্রত পথরণত  য়। আজ থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর প্রির্ উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত ফাষ্ট্রর্ নর 

থর্র্ নাণক্াজ শুরুর র্যয থদ্ষ্ট্রয় আর্রা হে লষ্ট্রক্ষযর েুব ক্াষ্ট্রে হপৌৌঁষ্ট্রে হগথে। আর্রা উপকূ্লীয় 

বায়ুশক্তক্ত োষ্ট্রত গভর্ নর হ াক্ষ্ট্রলর হদ্ষ্ট্রশর হর্তৃস্থার্ীয় থবথর্ষ্ট্রয়াষ্ট্রগর প্রশংো ক্থর যা থর্উ ইয়ক্নষ্ট্রক্ 

আর্াষ্ট্রদ্র হদ্ষ্ট্রশর জলবায় ুপথরবতনর্ হর্াক্াষ্ট্রবলা প্রষ্ট্রিষ্টার েিুেভাষ্ট্রব হরষ্ট্রেষ্ট্রে।"  

  

বর্উ ইয়কন বলগ অি কর্জাম্বভনের্ হভাটাস ন (New York League of Conservation 

Voters)-এর হপ্রবসম্বিন্ট জুবল বতম্ব  িম্বলর্, "থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর প্রির্ উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত প্রক্ল্প, 

োউি ফক্ন উইন্ড ফাষ্ট্রর্ নর থর্র্ নাণক্াজ শুরুর র্যয থদ্ষ্ট্রয় আজ আর্রা এক্টট যারণাষ্ট্রক্ বাস্তব রূপ 

লাভ ক্রষ্ট্রত হদ্েথে। অরষ্ট্রেে ও এভারষ্ট্রোে নষ্ট্রক্ অথভর্ন্দর্! এই থদ্র্টট আর্াষ্ট্রদ্র অি নর্ীথতষ্ট্রক্ 

েিল রাোর উপায় পথরবতনর্ ক্ষ্ট্রর হদ্য়া এই প্রক্ল্প ও র্তুর্ থশল্প িালুর জর্য ক্ষ্ট্রয়ক্ বেষ্ট্ররর 

অযযবোষ্ট্রয়র িূড়ান্ত রূপ। আর্াষ্ট্রদ্র জলবায় ুলক্ষয পূরষ্ট্রণর জর্য আর্াষ্ট্রদ্র অষ্ট্রর্ক্ দ্ী ন পি 

পাথড় থদ্ষ্ট্রত  ষ্ট্রব, থক্ন্তু গভর্ নর হ াক্ল, হেষ্ট্রেটাথর  ালযান্ড, ও BOEM-এর থেষ্ট্ররক্টর হলফটষ্ট্রর্র 

হর্তৃত্ব ও অেীক্ারবিতার েষ্ট্রে এযরষ্ট্রর্র ব ৃৎ থবথর্ষ্ট্রয়াষ্ট্রগর েক্তিলর্ আর্াষ্ট্রদ্রষ্ট্রক্ এক্টট থর্র্ নল 

জ্বালাথর্ থবপ্লষ্ট্রবর থদ্ষ্ট্রক্ এথগষ্ট্রয় যাওয়ার পষ্ট্রি যষ্ট্রর রােষ্ট্রে।"  

  

অরম্বেি অফম্বোর র্ি ন আম্বমবরকা (Ørsted Offshore North America)-এর CEO 

হিবভি  াবিন িম্বলর্, "থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর প্রির্ উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত ফাষ্ট্রর্ নর থর্র্ নাণক্াজ শুরুর র্যয 

থদ্ষ্ট্রয় আর্রা যুক্তরাষ্ট্রের এক্টট র্তুর্ জ্বালাথর্ থশষ্ট্রল্পর থভশর্ষ্ট্রক্ বাস্তবায়র্ ক্রা অবযা ত রােথে 

হয থশল্প থর্র্ নল থবদ্ুযৎ, ক্র্ নেংস্থার্, ও অি ননর্থতক্ েুষ্ট্রযাগ ততথর ক্রষ্ট্রব। আর্াষ্ট্রদ্রষ্ট্রক্ এই অথত 

গুরুত্বপূণ ন রু্ ষূ্ট্রতন থর্ষ্ট্রয় আোর জর্য োউি ফক্ন উইন্ডষ্ট্রক্ ের্ি নর্ ক্ষ্ট্রর যাওয়া অেংেয 

ের্ি নর্ক্ারীর প্রথত, এবং উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত থশষ্ট্রল্পর প্রথত বাইষ্ট্রের্ প্রশাের্ ও থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর 

হর্তৃত্ব ও অেীক্ারবিতার জর্য আথর্ কৃ্তজ্ঞ।"  

  



এভারম্বসাস ন এর্াক্তজনর (Eversource Energy) হপ্রবসম্বিন্ট ও CEO হজা হর্ালার্ িম্বলর্, "থর্উ 

ইয়ষ্ট্রক্নর প্রির্ উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত ফাষ্ট্রর্ নর থর্র্ নাণক্াজ শুরু উদ্যাপর্ ক্রার র্যয থদ্ষ্ট্রয় আজ 

আর্রা ইথত াে ততথর ক্রথে। আঞ্চথলক্ জ্বালাথর্ স্থার্ান্তর োষ্ট্রতর হদ্শীয় থবষ্ট্রশষজ্ঞ থ ষ্ট্রেষ্ট্রব 

আর্রা অেংেয অবক্াঠাষ্ট্রর্া প্রক্ষ্ট্রল্পর হর্তৃত্ব থদ্ষ্ট্রয় এষ্ট্রেথে, থক্ন্তু আজ, আর্রা েম্পূণ ন র্তুর্ ও 

থভন্ন থক্েুষ্ট্রক্ স্মরণীয় ক্ষ্ট্রর রােষ্ট্রত যাক্তে। এই প্রির্ আর্রা উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্তর থবশাল, 

অবযবহৃত েম্ভাবর্াষ্ট্রক্ বযব াষ্ট্ররর জর্য আর্াষ্ট্রদ্র দ্ক্ষতাষ্ট্রক্ ক্াষ্ট্রজ লাগাষ্ট্রবা।"  

  

র্াসাউ সাম্বফাক বিক্তডং এন্ড কর্স্ট্রাকের্ কাউক্তিম্বলর (Nassau Suffolk Building and 

Construction Trades Council) হপ্রবসম্বিন্ট মাটটন আরাবচক িম্বলর্, "উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত 

প্রক্ষ্ট্রল্পর থর্র্ নাণক্াজ শুরু  ওয়াটা থর্গ নর্র্ উষ্ট্রেেষ্ট্রযাগয  াষ্ট্রর ক্থর্ষ্ট্রয় আর্ার জর্য থর্উ ইয়ক্ন 

হেষ্ট্রটর লক্ষয অজনষ্ট্রর্র হক্ষষ্ট্রে এক্টট র্তুর্ যুষ্ট্রগর েূির্া ক্ষ্ট্ররষ্ট্রে। এই থরষ্ট্রল হদ্ৌষ্ট্রড়র হশষ পয নায় 

বাস্তবায়র্ ক্রষ্ট্রত এবং জলবায় ুপথরবতনষ্ট্রর্র থবরুষ্ট্রি লড়াইষ্ট্রয় NYS-হক্ ইোর্ ন থেষ্ট্রবাষ্ট্রেন হর্তৃষ্ট্রত্বর 

অবস্থাষ্ট্রর্ রােষ্ট্রত ক্াজ ক্ষ্ট্রর যাওয়ার র্াযযষ্ট্রর্ দ্ক্ষ থশল্পগুষ্ট্রলার এক্টট ভূথর্ক্া পালর্ ক্রষ্ট্রত  ষ্ট্রব। 

NYSERDA-এর েষ্ট্রে গভর্ নর হ াক্ষ্ট্রলর হশয়ারকৃ্ত থভশর্ ও অেীক্ারবিতা 

অরষ্ট্রেে/এভারষ্ট্রোে ন ও র্ি ন আষ্ট্রর্থরক্ার থবক্তল্ডং হট্রে ইউথর্য়র্গুষ্ট্রলার র্যযক্ার তর্েীর 

েম্পক্নষ্ট্রক্ হজারদ্ার ক্রষ্ট্রব। থর্উ ইয়ক্ন হেট ভথবষযত প্রজন্মগুষ্ট্রলার জর্য এক্টট অথযক্তর 

উজ্জ্বল, আষ্ট্ররা হবথশ থর্র্ নল ভথবষযষ্ট্রতর থদ্ষ্ট্রক্ থর্ষ্ট্রয় যাষ্ট্রব এর্র্ এক্টট স্থার্ীয় ক্র্ীদ্ল ততথরর 

েুষ্ট্রযাগ প্রদ্াষ্ট্রর্র থদ্ষ্ট্রক্ দৃ্টষ্ট থর্বি হরষ্ট্রেষ্ট্রে। থর্ষ্ট্রজষ্ট্রক্ েুস্থ ক্রার পষ্ট্রি পথৃিবীষ্ট্রক্ এথগষ্ট্রয় হর্য়ার 

জর্য তর্থতক্ থদ্ক্থর্ষ্ট্রদ্নশর্া ও হর্তৃষ্ট্রত্বর জর্য গভর্ নর হ াক্ল, হেষ্ট্রেটাথর অব ইষ্ট্রেথরয়র হেব 

 ালযান্ড, আর্ান্ডা হলফটর্, হোথরর্  যাথরে, ও শ্রর্ থবভাষ্ট্রগর আর্াষ্ট্রদ্র অংশীদ্ারষ্ট্রদ্র অেংেয 

যর্যবাদ্।"  

  

লং আইলোম্বন্ডর শ্রবমক হফিাম্বরের্, AFL-CIO-এর হপ্রবসম্বিন্ট জর্ আর. িাম্বস না িম্বলর্, 

"এটট লং আইলযাষ্ট্রন্ডর জর্য এবং েব থর্উ ইয়ক্নবােীর জর্য এক্টট থবজয়। এটা শুয ুজলবায় ু

পথরবতনষ্ট্রর্র থবরুষ্ট্রি লড়াইষ্ট্রয় এথগষ্ট্রয় যাওয়ার হক্ষষ্ট্রে এক্টট অথত গুরুত্বপূণ ন পদ্ষ্ট্রক্ষপই র্য়, বরং 

এর র্াষ্ট্রর্  ষ্ট্রলা লং আইলযাষ্ট্রন্ড হযোষ্ট্রর্ েবষ্ট্রিষ্ট্রয় হবথশ প্রষ্ট্রয়াজর্ রষ্ট্রয়ষ্ট্রে হেোষ্ট্রর্ ক্র্ নেংস্থার্ এবং 

র্তুর্ থর্র্ নল জ্বালাথর্ েংস্থার্ ততথর  ষ্ট্রব। পথরক্ল্পর্া ও উন্নয়ষ্ট্রর্র জর্য অরষ্ট্রেে ও এভারষ্ট্রোষ্ট্রে নর 

বহু বেষ্ট্ররর ক্ষ্ট্রঠার পথরশ্রষ্ট্রর্র পর, শ্রর্ োষ্ট্রতর ও ক্থর্উথর্টট থর্েষ্ট্রদ্র ে ায়তা থর্ষ্ট্রয় আর্রা 

এতথদ্র্ যষ্ট্রর অষ্ট্রপক্ষায় িাক্া েফলতা বাস্তবায়র্ ক্রথে।"  

  

োউি ফক্ন উইন্ড প্রক্ল্পটট থশল্পোষ্ট্রতর হর্তৃস্থার্ীয় প্রক্ল্প শ্রথর্ক্ িুক্তক্ত এবং স্থার্ীয় ইউথর্য়র্ 

েংস্থাগুষ্ট্রলার েষ্ট্রে েুথর্থদ্নষ্ট অংশীদ্াথরষ্ট্রত্বর অযীষ্ট্রর্ থর্থর্ নত  ষ্ট্রব, যা এই প্রক্ষ্ট্রল্পর থর্র্ নাণক্াষ্ট্রজর 

েক্ল পয নাষ্ট্রয় স্থার্ীয় ইউথর্য়র্ শ্রথর্ক্ষ্ট্রদ্র অংশগ্র ণ থর্ক্তিত ক্রষ্ট্রব। প্রক্ষ্ট্রল্পর র্াটটর থর্ষ্ট্রির 

োক্ট বযাঙ্ক থেষ্ট্রের্ ও আন্তঃেংষ্ট্রযাগ ফযাথেথলটটর জর্য উপকূ্লীয় থর্র্ নাণ ক্তেয়াক্লাপ প্রিষ্ট্রর্ 

শুরু  ষ্ট্রব এবং স্থার্ীয় ইউথর্য়ষ্ট্রর্র শ্রথর্ক্ থর্ষ্ট্রয়াষ্ট্রগর  লগুষ্ট্রলা হিষ্ট্রক্ থর্র্ নাণ শ্রথর্ক্ষ্ট্রদ্র েংগ্র  

ক্রা  ষ্ট্রব। হবশ থক্েু বথ রাগত েংস্থা ও থবষ্ট্রশষজ্ঞষ্ট্রদ্র েষ্ট্রে থর্থবড়ভাষ্ট্রব ক্াজ ক্রার র্াযযষ্ট্রর্ 

অরষ্ট্রেে ও এভারষ্ট্রোে ন এেব প্রথবযার্ ও েুরক্ষা র্ীথতর্ালা থর্য নারণ ক্ষ্ট্ররষ্ট্রে, যা ে াবস্থাষ্ট্রর্র জর্য 

ে ায়তা ক্রষ্ট্রত েব হেক্ষ্ট্র াল্ডার েম্পষ্ট্রক্নর হক্ষষ্ট্রে হক্াম্পাথর্গুষ্ট্রলার পালর্ ক্রা এক্টট 

অেীক্ারবিতা।  

  



লং আইলযান্ড থভথত্তক্ ক্ন্ট্রাক্টর  গলযান্ড এর্াক্তজন গ্রুপ LLC (Haugland Energy Group LLC) 

( গলযান্ড গ্রুপ LLC-এর এক্টট অথযভুক্ত েংস্থা) এই প্রক্ষ্ট্রল্পর র্াটটর থর্ষ্ট্রির উপকূ্লীয় ট্রান্সথর্শর্ 

লাইষ্ট্রর্র জর্য োক্ট বযাংক্ থেষ্ট্রের্ বোষ্ট্রর্ার জর্য এবং ইে  যাম্পটষ্ট্রর্ অবথস্থত উপকূ্লীয় 

আন্তঃেংষ্ট্রযাগ ফযাথেথলটটর থর্র্ নাণক্াষ্ট্রজ হর্তৃত্ব হদ্য়ার জর্য থর্ব নাথিত  ষ্ট্রয়ষ্ট্রে। এই িুক্তক্ত লং 

আইলযাষ্ট্রন্ডর দ্ক্ষ হট্রে ক্র্ীষ্ট্রদ্র জর্য 100টটরও হবথশ ইউথর্য়র্ ক্র্ নেংস্থার্ ততথর ক্রষ্ট্রব, যাষ্ট্রদ্র 

র্ষ্ট্রযয হ থভ ইকু্ইপষ্ট্রর্ে অপাষ্ট্ররটর, ইষ্ট্রলথিথশয়ার্, লাইর্ ওয়াক্নার, ও স্থার্ীয় হেথলভাথর 

ড্রাইভাররা অন্তভুনক্ত রষ্ট্রয়ষ্ট্রের্ যারা প্রক্ল্প োইষ্ট্রট উপক্রণ পথরব ষ্ট্রর্র ক্াষ্ট্রজ ে ায়তা 

ক্রষ্ট্রবর্। প্রক্ষ্ট্রল্পর উপকূ্লীয় োবষ্ট্রেশষ্ট্রর্র ফযাথিষ্ট্রক্শর্ ইষ্ট্রতার্ষ্ট্রযয িলর্ার্ রষ্ট্রয়ষ্ট্রে।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেষ্ট্রট পািঁটট উপকূ্লীয় বায়ুশক্তক্ত প্রক্ষ্ট্রল্পর উন্নয়র্ক্াজ েক্তেয়ভাষ্ট্রব িলষ্ট্রে, যা হদ্ষ্ট্রশর 

র্ষ্ট্রযয েব নব ৃৎ হপাটনষ্ট্রফাথলও। এই বতনর্ার্ হপাটনষ্ট্রফাথলওষ্ট্রত হর্াট 4,300 হর্গাওয়াষ্ট্রটরও হবথশ 

থবদ্ুযৎ উৎপন্ন  ষ্ট্রব এবং থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর 2.4 থর্থলয়ষ্ট্রর্রও হবথশ বাথড়ষ্ট্রত থবদ্যুৎ হপৌৌঁষ্ট্রে থদ্ষ্ট্রব এবং 

এটট হেষ্ট্রট 12.1 থবথলয়র্ েলাষ্ট্ররর েক্তিথলত অি ননর্থতক্ প্রভাব থর্ষ্ট্রয় আেষ্ট্রব বষ্ট্রল প্রতযাশা ক্রা 

 ষ্ট্রে। এোড়াও প্রক্ল্প উন্নয়র্, উপাদ্ার্ প্রস্তুতক্রণ, ইর্েষ্ট্রলশর্, এবং ক্ায নের্ পথরিালর্া ও 

রক্ষণাষ্ট্রবক্ষণ ইতযাথদ্ ভূথর্ক্া পালষ্ট্রর্র জর্য প্রক্ল্পগুষ্ট্রলা 6,800 এরও হবথশ ক্র্ নেংস্থার্ ততথর 

ক্রষ্ট্রব বষ্ট্রল প্রতযাশা ক্রা  ষ্ট্রে। হেষ্ট্রটর 2035 োষ্ট্রলর র্ষ্ট্রযয 9,000 হর্গাওয়াট থবদ্ুযৎ উৎপাদ্ষ্ট্রর্র 

লক্ষয অজনর্ ক্রষ্ট্রল থর্উ ইয়ক্ন হেষ্ট্রটর থবদ্যুষ্ট্রতর িাথ দ্ার প্রায় 30 শতাংশ পূরষ্ট্রণর র্ষ্ট্রতা 

উপকূ্লীয় বায় ুথবদ্ুযৎ উৎপন্ন ক্রষ্ট্রব, যা থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর প্রায় 6 থর্থলয়র্ বাথড়ষ্ট্রত থবদ্ুযৎ হপৌৌঁষ্ট্রে হদ্য়া 

এবং প্রায় 10,000 ক্র্ নেংস্থার্ ততথর ক্রার ের্তুলয।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর হেম্বের হর্তৃত্বকারী জলিায় ুপবরকের্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেষ্ট্রটর জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলবায়ুর ক্র্ নেূিী  ল জাথতর েব হিষ্ট্রয় হবথশ 

আের্ণাত্মক্ জলবায় ুও পথরেন্ন শক্তক্তর উষ্ট্রদ্যাগ, যা েুশঙৃ্খল ও র্যাযযভাষ্ট্রব পথরেন্ন শক্তক্তষ্ট্রত 

উত্তরষ্ট্রণর আহ্বার্ ক্ষ্ট্রর যা িাক্থর ততথর ক্ষ্ট্রর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট হক্াথভে-19 র্ ার্ারী হিষ্ট্রক্ 

উিারলাষ্ট্রভর োষ্ট্রি োষ্ট্রি এক্টট েবজু অি নর্ীথতষ্ট্রক্ প্রথতপালর্ ক্রা অবযা ত রাষ্ট্রে। জলবায় ু

হর্তৃত্ব এবং জর্ের্াষ্ট্রজর েুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর র্াযযষ্ট্রর্ আইষ্ট্রর্র অন্তভুনক্ত ক্রার পষ্ট্রর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর র্ষ্ট্রযয শূর্য-থর্গ নর্র্ 

থবদ্ুযৎশক্তক্তর হক্ষষ্ট্রে তার বাযযতার্লূক্ লক্ষয অজনষ্ট্রর্র পষ্ট্রি এথগষ্ট্রয় িষ্ট্রলষ্ট্রে, যার র্ষ্ট্রযয অন্তভুনক্ত 

আষ্ট্রে 2030 এর র্ষ্ট্রযয 70 শতাংশ পুর্র্ নবায়র্ষ্ট্রযাগয শক্তক্ত উৎপাদ্র্ এবং অি নর্ীথত বযাপী ক্াব নর্ 

থর্রষ্ট্রপক্ষতা অজনর্ ক্রা। হেট জষু্ট্রড় 102টট থবশাল র্াোর র্বায়র্ষ্ট্রযাগয ও থবতরষ্ট্রণর প্রক্ষ্ট্রল্প 33 

থবথলয়র্ েলাষ্ট্ররর হবথশ, থবক্তল্ডং হিষ্ট্রক্ থর্গ নর্র্ হ্রাে ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ েলার, হেৌরশক্তক্তর 

র্াো বকৃ্তি ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্ েলার, থর্র্ নল পথরব র্ উষ্ট্রদ্যাষ্ট্রগর জর্য 1 থবথলয়র্ েলাষ্ট্ররর 

হবথশ, এবং NY গ্রীর্ বযাংক্-এর প্রথতশ্রুথতষ্ট্রত 1.6 থবথলয়র্ েলাষ্ট্ররর হবথশ ে , এটট থর্র্ নল 

জ্বালাথর্র র্াো বকৃ্তি ক্রার জর্য থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর অভূতপূব ন থবথর্ষ্ট্রয়াষ্ট্রগর োষ্ট্রি যুক্ত  ষ্ট্রয়ষ্ট্রে৷ 

েক্তিথলতভাষ্ট্রব, এই থবথর্ষ্ট্রয়াগগুথল 2020 োষ্ট্রল থর্উইয়ষ্ট্রক্নর থর্র্ নল জ্বালাথর্ োষ্ট্রত 158,000 এরও 

হবথশ িাক্থর, 2011 োল হিষ্ট্রক্ থবতরণকৃ্ত হেৌর োষ্ট্রত 2,100 শতাংশ প্রবকৃ্তি এবং 2035 োষ্ট্রলর 

র্ষ্ট্রযয 9,000 হর্গাওয়াট অফষ্ট্রশার বায়ুশক্তক্ত গষ্ট্রড় হতালার প্রথতশ্রুথতষ্ট্রক্ ের্ি নর্ ক্ষ্ট্রর৷ জলবায় ু

আইষ্ট্রর্র অযীষ্ট্রর্, থর্উ ইয়ষ্ট্রক্ন এই অগ্রগথতর উপর থভথত্ত ক্ষ্ট্রর থর্র্ নাণ ক্রষ্ট্রব এবং 2050 োষ্ট্রলর 

র্ষ্ট্রযয থগ্রর্ াউে গযাে থর্গ নর্র্ষ্ট্রক্ 1990 এর স্তর হিষ্ট্রক্ 85 শতাংশ ক্র্াষ্ট্রব, এবং থর্ক্তিত ক্রষ্ট্রব 

হয পথরেন্ন শক্তক্তর থবথর্ষ্ট্রয়াষ্ট্রগর 40 শতাংশ হবথর্থফষ্ট্রটর অন্তত 35 শতাংশ েুথবযাবক্তঞ্চত 



েম্প্রদ্ায়গুথলষ্ট্রক্ হদ্ওয়া  ষ্ট্রব, এবং িূড়ান্ত বযব ারক্ারীর শক্তক্তর েরি োশ্রয় ক্রার র্াযযষ্ট্রর্ অর্-

োইট শক্তক্ত েরি 185 টট্রথলয়র্ BTU ক্র্াষ্ট্রর্া, যাষ্ট্রত 2025 োষ্ট্রলর শক্তক্তর দ্ক্ষতার লষ্ট্রক্ষর উষ্ট্রদ্দষ্ট্রশয 

অগ্রের  ওয়া যায়।  

  

###  

  

 
আষ্ট্ররা েংবাদ্ পাওয়া যাষ্ট্রব এোষ্ট্রর্ www.governor.ny.gov -এ 
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