
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/17/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল পবরচ্ছন্ন েক্তির কাম্বের ের্ে বিদ্েমার্ শ্রবমকম্বদ্র স্থার্ান্তর করার এিং 

সুবিধািক্তিত সম্প্রদ্ায় হিম্বক িেক্তিম্বদ্র প্রবেক্ষম্বের ের্ে 25 বমবলয়ম্বর্র ডলাম্বরর প্রস্তাি 

হ াষো কম্বরম্বের্  

  

NYSERDA 3,500 বর্উ ইয়কনিাসীর ের্ে প্রবেক্ষে এিং চাকবরর প্রস্তুবত ত্বরাবিত করম্বত 

বর্উ ইয়কন কবমউবর্টি কম্বলম্বের এর্াক্তেন ইকুেইটি কর্ম্বসাটিনয়ামম্বক স ায়তা করার 

ের্ে হেডাম্বরল অর্ুদ্ার্ পাওয়ার ের্ে হচষ্টা করম্বে  

  

পবরচ্ছন্ন েক্তির বিবর্ম্বয়াগ হিম্বক সুবিধািক্তিত সম্প্রদ্ায়গুবলম্বক অন্তত 35 েতাংে 

সুবিধা প্রদ্ার্ করার েলিায় ুহর্তৃত্ব এিং সম্প্রদ্ায় সুরক্ষা আইম্বর্র লক্ষেম্বক সমি নর্ কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেট এর্ার্জন থরসার্ন অ্যান্ড হেভভলপভেন্ট অ্িথরটট (New 

York State Energy Research and Development Authority), থর্উ ইয়ক্ন হেট থেপাটনভেন্ট 

অ্ফ হলবার (New York State Department of Labor) এবং থর্উ ইয়ক্ন ক্থেউথর্টট ক্ভলজ 

এর্ার্জন ইক্য যইটট ক্র্ভসাটটনয়াে (New York Community Colleges Energy Equity Consortium) 

দ্বারা সেথি নত এক্টট 25 থেথলয়র্ েলাভরর রাজযবযাপী হফোভরল অ্র্যদার্ প্রস্তাভবর হ াষণা 

ক্ভরভের্। এই প্রস্তাবটট র্তুর্ পথরচ্ছন্ন শর্ি ক্াভজর সযভ াভগর জর্য জীবাশ্ম জ্বালার্ী খাভত 

অ্পসাথরত শ্রথেক্ এবং সযথবধাবর্িত সম্প্রদাভয়র সদসযভদর স  থর্উ ইয়ক্নবাসীভদর পযর্রায় 

দক্ষতা প্রদার্ ও প্রথশক্ষভণর জর্য এক্টট বহুেযখী পদ্ধথত গ্র ণ ক্রভব। উপরন্তু, প্রস্তাবটট থশল্প-

র্াথলত পাঠ্যক্রে উন্নয়র্ এবং োইভক্রা-হক্রভের্থশয়াথলং এর সাভি ক্থেউথর্টট ক্ভলজগুথলভক্ 

স ায়তা ক্রভব এবং ক্ে নজীবভর্র সাফভলযর হক্ষভে বযর্িভদর স ায়তা ক্রার জর্য অ্ভর্ক্গুথল 

থবস্তৃত পথরভষবা প্রদার্ ক্রভব। এই প্রস্তাভবর অ্ধীভর্ ক্াজটট ক্লাইভেট থলোরথশপ অ্যান্ড 

ক্থেউথর্টট হপ্রাভটক্শর্ অ্যাক্ট (জলবায়য আইর্) সেি নর্ ক্ভর  াভত সযথবধাবর্িত সম্প্রদায়গুথলভক্ 

পথরচ্ছন্ন শর্ির থবথর্ভয়াগ হিভক্ 40 শতাংশ সযথবধার লক্ষয স  35 শতাংশ সযথবধা প্রদার্ ক্রা  ায় 

এবং এক্টট র্যা য রূপান্তভরর বযবস্থা ক্রা  ায়।  

  

"এটট এই ধরভর্র প্রিে সরক্ারী-হবসরক্ারী রাজযবযাপী স ভ াথগতা  া থর্উ ইয়ভক্নর পথরচ্ছন্ন 

শর্িভত রূপান্তভরর জর্য সযথবধাবর্িত সম্প্রদাভয়র বযর্িভদর প্রস্তুত ক্রার উভেভশয সরক্ার, 

থশল্প, শ্রে, থশক্ষা, উৎপাদর্, এবং সম্প্রদায়-থভথিক্ সংস্থাগুথলর হ ৌি প্রথতশ্রুথত প্রথতফথলত 

ক্ভর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "ভথবষযভতর থর্উ ইয়ভক্নর ক্েীবাথ র্ীভক্ প্রথশথক্ষত ক্রার জর্য, 

আোভদর সজৃর্শীলভাভব থর্ন্তা ক্রভত  ভব  াভত আেরা এই র্তুর্ এবং উভিজর্াপণূ ন খাত 



বরৃ্দ্ধর জর্য থবদযোর্ দক্ষতা এবং সংস্থার্গুথলভক্ ক্াভজ লাগাভত পাথর - এবং আবারও - থর্উ 

ইয়ক্ন হেট এথগভয়  াওয়ার পভি হর্তৃত্ব থদভচ্ছ।"  

  

রাজযবযাপী স ভ াগীতাটটর পভক্ষ, NYSERDA োথক্নর্ অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্ সথেথতর (Economic 

Development Association, EDA) গুে জবস র্যাভলভের োধযভে এক্টট অ্ি নায়ভর্র সযভ াভগর 

জর্য 25 থেথলয়র্ েলাভরর প্রস্তাব জো থদভয়ভে। NYCCEE,  া 24টট হেট ইউথর্ভাথস নটট অ্ফ থর্উ 

ইয়ক্ন (State University Of New York, SUNY)/থসটট ইউথর্ভাথস নটট অ্ফ থর্উ ইয়ক্ন (City 

University Of New York, CUNY) ক্থেউথর্টট ক্ভলজ, থর্ভয়াগক্তনা, সম্প্রদায়-থভথিক্ সংস্থা, 

ইউথর্য়র্, থবশ্বাস-থভথিক্ হর্তা এবং রাজয ও স্থার্ীয় সরক্াভরর এক্টট ক্র্ভসাটটনয়াে, থবদযোর্ 

সংস্থার্গুথলভক্ হফাক্াস ক্রভব এবং থবদযযতায়র্, উপকূ্লীয় বায়য, হসৌর, এবং উন্নত উত্পাদভর্র 

প্রস্তুথতর হক্ষভে র্তুর্ প্রথশক্ষণ এবং ক্ে নজীবর্ থবক্াভশর জর্য রাজয, হফোভরল এবং বযর্িগত 

অ্ি নায়ভর্র সযভ াগগুথল অ্ভেষণ ক্রভব। প্রথতটট খাভতর হর্তৃত্ব হদভব  িাক্রভে অ্যাভসাথসভয়শর্ 

ফর এর্ার্জন অ্যাভফাভেনথবথলটট (Association for Energy Affordability, AEA), হসন্টার ফর 

ইভক্ার্থেক্ হগ্রাি (Center for Economic Growth, CEG) এবং NYC ইভক্ার্থেক্ হেভভলপভেন্ট 

ক্ভপ নাভরশর্ (NYC Economic Development Corporation, NYCEDC), ইন্টারভেট থরথর্উভয়বল 

এর্ার্জন ক্াউর্িল (Interstate Renewable Energy Council, IREC), এবং েযার্যফযাক্র্াথরং 

অ্যাভসাথসভয়শর্ দ্বারা পথরর্াথলত  ভব। হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন (Manufacturing Association of 

Central New York, MACNY)। NYSERDA এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট শ্রে থবভাগ (New York 

Department of Labor, NYSDOL) এই প্রভর্ষ্টাভক্ থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্লাইভেট অ্যাক্শর্ ক্াউর্িল 

(New York State Climate Action Council) এবং জাে ট্রার্র্জশর্ ওয়াথক্নং গ্রুভপর (Just 

Transition Working Group) সযপাথরশগুথলর সাভি এবং হসই সাভি রাভজযর সােথগ্রক্ ক্ে নশর্ির 

লক্ষয ও উভেশযগুথলর সাভি সােেসযপূণ নতা থর্র্িত ক্রার জর্য এই প্রভর্ষ্টাভক্ অ্বথ ত ক্রভব৷  

  

NYSERDA এর হপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও এিং ক্লাইম্বমি অোকের্ কাউক্তিম্বলর হকা-হচয়ার 

হডাবরর্ এম.  োবরস িম্বলম্বের্ "এটা স্পষ্ট হ  আেরা থর্উ ইয়ক্ন হেভট পথরভবশ অ্েযক্য ল 

র্াক্থরর প্রথশক্ষণ এবং ক্েীবাথ র্ীর উন্নয়র্ভক্ হজারদার ক্রার জর্য হ  ক্াজ ক্রথে, থবভশষ 

ক্ভর এই ধরভর্র এক্টট থবস্তৃত ক্াঠ্াভোর োধযভে,  ল টঠ্ক্ হসই র্জথর্স  া পথরচ্ছন্ন শর্িভত 

রূপান্তভর অ্ংশগ্র ণ ক্রভত প্রথতটট সম্প্রদাভয়র সক্ল বযর্ির সোর্ সযভ াগ রভয়ভে তা থর্র্িত 

ক্রার জর্য জাতীয়ভাভব ক্রা দরক্ার। NYSERDA এই প্রভর্ষ্টার হর্তৃত্ব থদভত সা া য ক্রভত 

হপভর গথব নত এবং থর্উ ইয়ভক্নর পথরচ্ছন্ন শর্ির ক্েীবাথ র্ীর জর্য এক্টট উজ্জ্বল ভথবষযত গভ়ে 

হতালার জর্য আোভদর প্রভর্ষ্টা অ্বযা ত রাখভব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি বডপািনম্বমন্ট অে হলিার কবমের্ার এিং োে ট্রার্ক্তেের্ ওয়াবকনং 

গ্রুম্বপর হকা-হচয়ার রিািনা বরয়াডনর্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেট আোভদর দ্রুত সম্প্রসাথরত 

 ওয়া পথরচ্ছন্ন শর্ি থশভল্প সযথবধাবর্িত সম্প্রদায়গুথলভক্ থবথশষ্টভাভব অ্ন্তভুনি ক্রার থবষয়টট 

থর্র্িত ক্ভর সেতার এক্টট র্তুর্  যভগর সূর্র্া ক্রভে৷ শ্রে থবভাগ থর্উ ইয়ক্নবাসীভদর 

প্রথশক্ষভণর সযভ াভগর সাভি সং যি ক্রভত সা া য ক্রার জর্য প্রস্তুত রভয়ভে  া তাভদর এের্ 

এক্টট হক্ষভে হক্থরয়াভরর জর্য প্রস্তুত ক্রভব  া পথরভবশগতভাভব দাথয়ত্বশীল পদ্ধথতভত 

আোভদর রাভজযর শর্ির র্াথ দা পরূণ ক্রভত সা া য ক্রভব।"  

  



তাো়োও, অ্ংশগ্র ণক্ারী CUNY/SUNY ক্ভলজগুথল পাঠ্যক্রে এবং প্রাক্-থশক্ষার্থবশী উন্নত 

ক্রভত, দরূবতী এবং  াইথিে থশক্ষার সযভ াভগর ক্াঠ্াভো প্রস্তুত ক্রভত এবং তাভদর থর্জ থর্জ 

শর্িভক্ ক্াভজ লাগায় এের্ ক্লাস ও হপ্রাগ্রাে ততথর ক্রভত এক্ সাভি ক্াজ ক্রভব। থশল্প উপভদষ্টা 

এবং পথরভবশগত র্যায়থবর্াভরর থবভশষজ্ঞভদর সর্ক্রয় অ্ংশগ্র ভণর সাভি NYCCEE-র দ্বারা 

পথরচ্ছন্ন শর্ির শংসাপেগুথল ততথর ক্রা  ভব। অ্ংশগ্র ণক্ারীভদর পথরব র্, হে-হক্য়ার, 

ক্াউভিথলং এবং স্থার্ীয় প্রভয়াজর্ অ্র্য ায়ী থর্ধ নাথরত অ্র্যার্য হক্ষভে বযাপক্ পথরভষবাও প্রদার্ 

ক্রা  ভব।  

  

NYSERDA EDA গুে জবস র্যাভলভের ক্াভে ত থবভলর প্রস্তাব জো থদভয়ভে ক্ারণ থর্উ ইয়ভক্নর 

রাজযবযাপী প্রভর্ষ্টা হফোভরল র্যাভলভের লভক্ষযর সাভি থর্ক্টভাভব হজাটবদ্ধ -  া  ল 

আভেথরক্ার্ভদর ক্াভজ হফরাভর্া এের্ থসভেে এবং অ্ংশীদাথরত্ব ততথর ক্ভর এবং শর্িশালী 

ক্রার োধযভে  া ক্েী থর্ভয়াভগর প্রভয়াজর্ আভে এের্ থর্ভয়াগক্ারীভদর অ্র্যার্য েূল সিার 

সাভি থেথলত ক্ভর ক্েীভদর হসই সব দক্ষতার জর্য প্রথশক্ষভণর উভেভশয  া ভাভলা হবতভর্র 

র্াক্থরর পি প্রশস্ত ক্ভর। 25 থেথলয়র্ েলাভরর হফোভরল ত থবভলর জর্য আভবদভর্র পথরপূরক্ 

থ ভসভব, NYSERDA পথরচ্ছন্ন শর্ির ত থবল (Clean Energy Fund) এবং আিথলক্ থগ্রর্ াউজ 

গযাস উভদযাগ (Regional Greenhouse Gas Initiative) হিভক্ আভরা 3 থেথলয়র্ েলার প্রদার্ 

ক্রভব খরভর্র ভাগ থ ভসভব, অ্যাভযার্থগ্রে ইঙ্ক. (AVANGRID, Inc.) হিভক্ 500,000 েলার এবং 

হর্াভভা ফাউভন্ডশর্ (NoVo Foundation) হিভক্ 250,000 েলার ো়োও।  

  

অোভার্বিম্বডর প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা হডবর্স বভ. আবরওলা িম্বলর্, "এক্টট হর্তৃস্থার্ীয় 

বজায় রাখা হ  এের্ শর্ির সংস্থা থ সাভব, ভথবষযভতর পথরচ্ছন্ন শর্ির ক্েী বাথ র্ী গভ়ে হতালা 

 ল এক্টট দৃটষ্টভথি  া আেরা গভর্ নর হ াক্ভলর সাভি ভাগ ক্থর৷ NYCCEE-এর জর্য থশভল্পর 

হর্তা থ সাভব, NYSERDA-এর সাভি AVANGRID-এর স ভ াথগতা এক্টট সােথগ্রক্ হপ্রাগ্রাে প্রদার্ 

ক্ভর এটট থর্র্িত ক্রভত হ  আেরা তবথর্েেয় দক্ষতার ক্েীভদর এক্টট প্রথতভার পাইপলাইর্ 

ততথর ক্রথে  া আেরা হ  সক্ল সম্প্রদায়ভক্ পথরভষবা প্রদার্ ক্থর তাভদর প্রথতথর্থধত্ব ক্ভর। এই 

হপ্রাগ্রােটট সাম্প্রদাথয়ক্ হগাষ্ঠী এবং স্থার্ীয় ক্থেউথর্টট ক্ভলজ স  হেক্ভ াল্ডারভদর সাভি 

অ্ভর্ক্ ক্ভিাপক্িভর্র রূ়্োন্ত পথরণথত  া আোভদর পারস্পথরক্ লক্ষযগুথল পূরণ ক্রভত পাভর 

এের্ সোধার্গুথলর উপর দৃটষ্ট থর্বদ্ধ ক্ভর  া এক্টট দক্ষ ক্েী বাথ র্ী গভ়ে তুলভত সা া য 

ক্রভব  া পথরচ্ছন্ন শর্ির রূপান্তরভক্ সক্ষে ক্রভব।"  

  

হর্াম্বভা োউম্বেেম্বর্র বসবর্য়র হেোল প্রম্বেক্টস হকা-অবডনম্বর্ির মাটিনর্ কাকন িম্বলর্, 

"আেরা বযঝভত পাথর হ  এই হফোভরল অ্র্যদাভর্র সযভ াগটট থর্উ ইয়ক্ন হেভট এক্টট উপক্ারী 

প্রভাব হফলভব, এই অ্ভি ন হ  এটট এক্টট বথলষ্ঠ পথরচ্ছন্ন শর্ি দক্ষতার প্রথশক্ষণ বযবস্থা থবক্াভশর 

জর্য গুরুত্বপূণ ন সংস্থার্ সরবরা  ক্রভব।"  

  

NYSERDA-এর EDA প্রস্তাভবর অ্ধীভর্, NYCCEE 2,000 জর্ র্তুর্ ক্েীভক্ প্রথশক্ষণ হদভব এবং 

1,500 থবদযোর্ ক্েীভক্ পযর্রায় দক্ষতা প্রদার্ ক্রভব এবং তারপভর োর্সম্পন্ন, ভাভলা হবতভর্র 

পথরচ্ছন্ন শর্ির র্াক্থরভত থর্ভয়াগ ক্রভব, হ খাভর্ থবভশষভাভব র্জর হক্ন্দ্রীভূত ক্রা  ভব 

সযথবধাবর্িত সম্প্রদায় এবং অ্গ্রাথধক্ারপ্রাপ্ত জর্ভগাষ্ঠীর ক্াভে হপৌৌঁোভর্ার উপর। আর্ন থিট 

ক্থেউথর্ভক্শর্স (Arch Street Communications), এক্টট NY এর েথ লা-োথলক্ার্াধীর্ বযবসা 



 ার পথরচ্ছন্ন শর্ি এবং শর্ি দক্ষতার হক্ষভে দী নস্থায়ী অ্থভজ্ঞতা আভে, হপ্রাগ্রাে বাস্তবায়ভর্ 

স ায়তা ক্রভব  থদ EDA-হক্ হদওয়া প্রস্তাবটট অ্ি নায়র্ ক্রা  য়৷  

  

এই রাজযবযাপী প্রভর্ষ্টা NYSERDA-এর র্তুর্ এবং থবদযোর্ ক্ে নশর্ি উন্নয়র্ এবং প্রথশক্ষণ 

উভদযাগভক্ সেি নর্ ক্রার জর্য 120 থেথলয়র্ েলাভররও হবথশ প্রথতশ্রুথতর উপর থভথি ক্ভর গভ়ে 

হতাভল,  া 2025 সাভলর েভধয 40,000 জভর্রও হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসীভক্ হবভ়ে ওঠ্া পথরচ্ছন্ন 

শর্ির ক্াভজর সযভ াভগর জর্য প্রস্তুত ক্রভত এবং পথরচ্ছন্ন শর্ির বযবসায় ক্ে নসংস্থার্, থর্ভয়াগ 

এবং ক্ে নরত অ্বস্থায় ক্াভজর প্রথশক্ষভণর হক্ষভে সা া য ক্ভর। 2021 সাভলর োর্ন োভস, 

NYSERDA হক্ োথক্নর্ হট্রজাথর থবভাগ এবং োথক্নর্ শ্রে থবভাগ হবভে থর্ভয়থেল তাভদর প্রিে 

ফলাফভলর জর্য অ্ি ন প্রদাভর্র জর্য সাোর্জক্ প্রভাব অ্ংশীদাথরত্ব (SIPPRA) প্রক্ভল্প, 

স ভ াথগতা ক্রার জর্য  া হবক্ার এবং থর্ম্ন আভয়র ক্েীভদর পথরচ্ছন্ন শর্ির ক্াভজর প্রথশক্ষণ 

প্রদার্ ক্রভত, অ্ংশগ্র ণক্ারীভদর েজযথর বরৃ্দ্ধ ক্রভত এবং প্রথশক্ষভণর ক্া নক্াথরতা েূলযায়র্ 

ক্রার জর্য ততথর ক্রা  ভয়ভে। প্রক্ল্পটট সরাসথর পথরচ্ছন্ন শর্ির ক্েীবভলর প্রথশক্ষভণ স ায়তা 

ক্ভর এবং োর্সম্পন্ন র্াক্থরভত প্রভবভশর বাধা দরূ ক্রভত সা া য ক্রভব - থবভশষ ক্ভর 

সযথবধাবর্িত সম্প্রদাভয়র েভধয।  

  

বসম্বর্ির চাক শুমার িম্বলর্, "জলবায়য পথরবতনভর্র থবরুভদ্ধ ল়োই হক্বল আোভদর পথরভবভশ 

এক্টট থবথর্ভয়াগ র্য়; এর অ্ি ন  ল ভাভলা হবতভর্র র্াক্থর, ক্ে শর্ি খরর্ এবং অ্ি ননর্থতক্ 

সযভ াগ। NYSERDA-এর প্রস্তাবটট শ্রথেক্ভদর এবং সযথবধাবর্িত সম্প্রদায়গুথলভক্ প্রিভে রাভখ 

 ারা জলবায়য সংক্ভটর প্রিে সাথরভত থেল এবং পরবতী প্রজন্মভক্  াজার  াজার পথরচ্ছন্ন শর্ির 

ক্াভজর জর্য প্রথশক্ষণ হদভব সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীভদর জর্য এক্টট উজ্জ্বল ভথবষযত ত্বরাথেত 

ক্রার জর্য," থসভর্টর শুোর বভলভের্৷ "অ্ফভশার উইন্ড হিভক্ পথরচ্ছন্ন  াইভরাভজর্ প নন্ত, 

থর্উ ইয়ক্ন পথরভবশ অ্র্যকূ্ল শর্ির জর্য উদ্ভাবর্ এবং উৎপাদভর্র হক্ষভে হদশভক্ হর্তৃত্ব থদভচ্ছ 

এবং এই ধরভর্র প্রক্ভল্পর হক্ষভে জীবাশ্ম জ্বালাথর্ হিভক্ দভূর সভর  াওয়ার সাভি সাভি এই 

জাতীয় প্রক্ল্পগুথল আোভদর প্রভর্ষ্টাভক্ আভরা হবথশ উৎসাথ ত ক্রভব৷ থর্উ ইয়ক্ন জলবায়য 

পথরবতনভর্র থবরুভদ্ধ ল়োই ক্রভত সক্ষে  ভয়ভে এবং আোভদর ক্েীভদর উচ্চ-োভর্র, ভাভলা 

হবতভর্র র্াক্থর পাওয়ার জর্য প্রভয়াজর্ীয় সেস্ত দক্ষতা এবং স ায়তা উপলব্ধ আভে তা থর্র্িত 

ক্রার জর্য আথে আপ্রাণ ল়োই র্াথলভয়  াব।"  

  

বসম্বর্ির কাম্বেনর্ বগবলব্র্োে িম্বলর্, "NYSERDA এর প্রক্ভল্পর প্রস্তাব এক্টট পথরচ্ছন্ন শর্িভত 

রূপান্তভরর জর্য এক্টট বযর্দ্ধোর্, উদ্ভাবর্ী পদ্ধথত। এটট থর্উ ইয়ক্নভক্ এক্টট শর্িশালী সবযজ 

শর্ির ক্েীবাথ র্ী গভ়ে থতলভত হদভব এটা থর্র্িত ক্রার সাভি হ  জীবাশ্ম জ্বালার্ীর থশল্প হিভক্ 

বাস্তুরু্যত শ্রথেক্রা এবং সযথবধাবর্িত সম্প্রদায়গুথলর সদসযরা থপথেভয় িাক্ভবর্ র্া। আথে 

ইভক্ার্থেক্ হেভভলপভেন্ট অ্যােথেথর্ভিশর্ (Economic Development Administration)-হক্ 

এই প্রস্তাবটটর সম্পূণ নভাভব থবভবর্র্া ক্রার জর্য অ্র্যভরাধ ক্রথে।"  

  

প্রবতবর্বধ পল বড. ির্ম্বকা িম্বলর্, "আোভদর পথরচ্ছন্ন শর্ির ক্েীবাথ র্ীভক্ প্রথশথক্ষত ক্রার 

ফভল জলবায়য সংক্ভটর হোক্াভবলা ক্রার জর্য আোভদর ক্াভজর হক্ষভে প্ররু্র সযথবধা  ভব, 

উদ্ভাবর্ র্থলত ক্রা এবং আভেথরক্ার অ্ি নর্ীথতভক্ শর্িশালী ক্রার সাভি। আথে দী নক্াল ধভর 

ক্ংভগ্রভস ভথবষযভতর পথরচ্ছন্ন শর্ির র্াক্থরগুথলভত থবথর্ভয়াগ ক্রার জর্য হর্তৃত্ব থদভয়থে এবং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-03-22-Treasury-and-Labor-Departments-Award-Funding-for-the-First-Social-Impact-Partnership-Project&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc73d034e8b3d4aa40ed008d9f231bee6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637807117744171398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vfv%2BZ6k4SU%2FoVMvwsLHJ6jrWYzeHpeBRSUBgTag5oP8%3D&reserved=0


আজভক্র হসই হ াষণায় আথে আর্র্িত  া হসই প্রভর্ষ্টার উপর থভথি ক্ভর শর্িশালীভাভব গভ়ে 

তুলভব। গভর্ নর হ াক্ল, NYSERDA এবং তাভদর সক্লভক্ ধর্যবাদ জার্াই  াভদর প্রথতশ্রুথত 

 াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নবাসীভদর জর্য র্তুর্ সযভ াগ থর্ভয় আসভে এবং থর্র্িত ক্রভে হ  

আোভদর রাজয এক্টট আরও শর্িশালী, আরও পথরচ্ছন্ন এবং আরও অ্ন্তভুনর্িেূলক্ ভথবষযভতর 

উভেভশয ল়োইভয় জাথতভক্ হর্তৃত্ব থদভচ্ছ।"  

  

রাম্বেের বসম্বর্ির হকবভর্ পাকনার িম্বলর্, " খর্ আেরা ে াোরীটট ক্াটটভয় উঠ্ভত ক্াজ 

ক্রথে, তখর্ পথরবারগুথলভক্ আবার থর্ভজর হপভয় উভঠ্ দা াঁ়োভত স ায়তা ক্রার জর্য সযথবধা স  

উচ্চ েজযথরর র্াক্থর প্রদার্ অ্পথর া ন  ভয় উঠ্ভব৷ আথে এই উভদযাভগর জর্য গভর্ নর হ াক্ল 

এবং NYSERDA হক্ সাধযবাদ জার্াই  া অ্র্গ্রসর সম্প্রদায়গুথলর জর্য পথরচ্ছন্ন শর্ির র্াক্থরর 

সযভ াগ প্রদার্ ক্রভব। গুে জবস র্যাভলে এটট থর্র্িত ক্রভব হ   ারা ক্ে নসংস্থার্ খযাঁজভের্ 

আেরা তাভদর জর্য সযভ াগ প্রদার্ ক্থর ও এক্ই সাভি আোভদর পথরচ্ছন্ন শর্ির লভক্ষযর 

উভেভশয ক্াজ ক্থর।"  

  

ইন্টারর্োের্াল ব্র্াদ্ারহুড অে ইম্বলকটট্রকোল ওয়াকনাস ন (International Brotherhood 

of Electrical Workers, IBEW)-এর আন্তেনাবতক ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট মাইম্বকল বড. ওম্বয়লে 

িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেট এবং সম্প্রদাভয়র ক্ভলজগুথলর সাভি স ভ াথগতােূলক্ভাভব ক্াজ ক্রা 

আোভদর ইউথর্য়র্ ক্যাথরয়ার পভির হপ্রাগ্রােগুথলভত র্তুর্, ভাভলাভাভব প্রস্তুত ক্রা 

প্রথশক্ষণািীভদর থর্ভয় আসার এক্টট ক্া নক্র উপায়৷ থক্ভাভব এই হপ্রাগ্রােটট রাভজযর ইউথর্য়র্ 

ক্েীভদর স্বাভি নর প্রথতথর্থধত্ব ক্ভর IBEW তার েযলয হদয়,  াভদর েভধয অ্ভর্ভক্ই ক্রেবধ নোর্ভাভব 

পথরচ্ছন্ন শর্ির র্াক্থরভত ভথবষযত হদখভত পার্।"  

  

400 োউম্বেেম্বর্র (400 Foundation) স -প্রবতষ্ঠাতা ও ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট হরভাম্বরে 

ডক্টর কা বল মুিু িম্বলর্, "আোভদর পাবথলক্ উচ্চ থশক্ষার প্রথতষ্ঠার্গুথলর সাভি 

অ্ংশীদাথরভত্বর েভধয এক্টট স জ বযর্দ্ধদীপ্ততা আভে উদীয়োর্ পথরভবশ অ্র্যকূ্ল ক্ে নজীবভর্র 

সযভ াভগর পি প্রদার্ ক্রার জর্য এবং ঐথত াথসক্ভাভব সযথবধাবর্িত এবং প্রাথন্তক্ 

সম্প্রদায়গুথলর োর্যষভদর হসই সযভ াগগুথল প্রদার্ ক্রার জর্য। র্যায়থবর্াভরর ক্াঠ্াভোভত হক্বল 

এক্টট সরল বযর্দ্ধর থবষয়  ল NYCCEE এর সূর্র্া,  া ভুভল  াওয়া োর্যষভদর জর্য প্রজন্মগত 

সম্পভদর থভথি প্রদার্ ক্ভর, তার সাভি পথরভবশগতভাভব লালর্শীল শর্ির সংস্থার্ প্রদার্ ক্রা  া 

পরবতী 100 প্রজন্মভক্ শর্ি প্রদার্ ক্রভব। এক্ ক্িায় অ্সাধারণ!"  

  

বসটি ইউবর্ভাবস নটি অে বর্উ ইয়ম্বকনর (CUNY) বকংসম্বিাম্বরা কবমউবর্টি কম্বলম্বের 

(Kingsborough Community College) হপ্রবসম্বডন্ট ড: ক্লবডয়া বভ. হশ্রডার িম্বলম্বের্, 

"NYCCEE-এর লক্ষযগুথল দৃঢ়ভাভব CUNY-এর প্রভর্ষ্টা এবং  াজার  াজার  যবক্ এবং 

প্রাপ্তবয়স্কভদর প্রথত থর্উ ইয়ক্ন হেভটর প্রথতশ্রুথতর সাভি সাথরবদ্ধ, পথরচ্ছন্ন শর্ির থশভল্প ভাভলা 

হবতভর্র র্াক্থর পাওয়া  াভদর প্রাপয৷ NYCCEE-র পথরক্ল্পর্া থর্উ ইয়ভক্নর পাবথলক্ ক্ভলজ 

থসভেভের শর্িভক্ ক্াভজ লাগায়; আেরা পাঠ্যক্রে সর্াি ক্রভত এবং 21 শতভক্র এই 

বযবসাথয়ক্ সযভ াগগুথলভত অ্যাভেভসর জর্য বাধাগুথল দরূ ক্রভত হেক্ভ াল্ডারভদর সাভি 

স ভ াথগতা ক্রার জর্য উন্মযখ।"  

  



হেি ইউবর্ভাবস নটি অে বর্উ ইয়ম্বকনর (SUNY মর্ম্বরা) মর্ম্বরা কবমউবর্টি কম্বলম্বের 

(Monroe Community College) হপ্রবসম্বডন্ট ড. বডআর্া িািন-র্ান্না িম্বলর্, "SUNY ের্ভরা 

ক্ভলজগুথলর েভধয এক্টট শর্িশালী পাঠ্যক্রে ভাগ ক্রার এবং প্রথশক্ষণ বযবস্থা ততথর ক্রভত 

সা া য ক্রার এই সযভ াভগর অ্ংশ  ভত হপভর হরাোর্িত  া অ্ি ননর্থতক্ভাভব অ্র্গ্রসর এবং 

ঐথত াথসক্ভাভব প্রাথন্তক্ পটভূথের োেভদর জর্য  ভিষ্ট সযথবধা ততথর ক্রভব৷ NYCCEE-এর 

গুরুত্বপূণ ন অ্ংশীদাথরত্ব পথরচ্ছর্ শর্ির অ্ি নর্ীথতভত  ারা তাভদর ক্যাথরয়াভরর পি ততথর ক্রভত 

র্ায় তাভদর তা প্রদার্ ক্রভত সা া য ক্রভব।"  

  

বর্উ ইয়কন অোম্বসাবসম্বয়ের্ অে হট্রবর্ং অোে এমপ্লয়ম্বমন্ট প্রম্বেের্ালস (New York 

Association of Training and Employment Professionals, NYATEP) এর বর্ি না ী 

পবরচালক হমবলো মোক িম্বলর্, "আেরা থবশ্বাস ক্থর NYSERDA এবং NYCCEE 

আভেথরক্ার্ভদর ভাভলা র্াক্থরভত থফভর আসার জর্য অ্র্র্যভাভব অ্বথস্থত৷ NYATEP এইরক্ে 

এক্টট অ্ংশীদাথরত্ব গভ়ে হতালায় এবং শর্িশালী ক্রায় থবশ্বাস ক্ভর,  াভদর থর্ভয়াভগর প্রভয়াজর্ 

আভে এের্ থর্ভয়াগক্তনাভদর সাভি হসই সব সংস্থার সংভ াগ স্থাপভর্র জর্য  ারা অ্র্যন্নত 

সম্প্রদায় এবং স্থার্রু্যত ক্েীভদর স ায়তা এবং প্রথশক্ষণ প্রদার্ ক্ভর।"  

  

অোম্বসাবসম্বয়ের্ ের এর্াক্তেন অোম্বোম্বডনবিবলটির (Association for Energy 

Affordability) বর্ি না ী পবরচালক হডবভড হ বপর্েল িম্বলর্, "NYCCEE-এর থবর্ল্ডং 

ইভলক্টট্রথফভক্শর্ হসক্টভরর হর্তা থ সাভব, অ্যাভসাথসভয়শর্ ফর এর্ার্জন অ্যাভফাভেনথবথলটট 

(Association for Energy Affordability, AEA) আোভদর বহু হেক্ভ াল্ডারভদর দক্ষতাভক্ 

এক্র্েত ক্রভত প্রথতশ্রুথতবদ্ধ সফল ক্ে নশর্ি থবক্াভশর পি ততথর ক্রার জর্য  ার লক্ষয 

থশক্ষািীভদরভক্ র্াথ দা আভে এের্ র্াক্রীর জর্য প্রভয়াজর্ীয় উদীয়োর্ দক্ষতা প্রদার্ ক্রা।"  

  

হসন্টার ের ইম্বকার্বমক হিাম্বির (The Center for Economic Growth, CEG) প্রধার্ 

অি ননর্বতক উন্নয়র্ কম নকতনা মাকন ইগার্ িম্বলর্, "NYSERDA-এর প্রভর্ষ্টায় সা া য ক্রার 

জর্য, CEG আোভদর আিথলক্ হর্তৃভত্বর ভূথেক্া বযব ার ক্রভব পথরচ্ছন্ন শর্ির থর্ভয়াগক্তনা, 

থশক্ষািী, প্রাপ্তবয়স্ক থশক্ষািী এবং অ্র্যার্য েূল হেক্ভ াল্ডারভদর আহ্বার্ ক্রভত  াভত সেস্ত পক্ষ 

এই হপ্রাগ্রাভের সযথবধা থর্ভত পাভর তা থর্র্িত ক্রা  ায়৷ আেরা পাঠ্যক্রে এবং হপ্রাগ্রাে উন্নয়ভর্র 

থবষভয় পরােশ ন হদওয়ার জর্য থবষয় সংক্রান্ত থবভশষজ্ঞ প্রদার্ ক্রব;  িা িভাভব থেটটংভয় হর্তৃত্ব 

থদভত এবং অ্ংশগ্র ণ ক্রভত, র্থি প নাভলার্র্া ক্রভত এবং বাধাগুথলর হোক্াথবলা ক্রভত এবং 

হপ্রাগ্রাভের সাফলযগুথল র্থিভুি এবং প্রথতথলথপ ক্রা  ভয়ভে তা থর্র্িত ক্রভত হেটা সংক্লর্ 

ক্রার জর্য।"  

  

NYC ইম্বকার্বমক হডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (The NYC Economic Development 

Corporation) বর্ি না ী ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট এিং বচে স্ট্র্োম্বিক্তে অবেসার বলেম্বস বির্ 

িম্বলর্, "গুে জবস র্যাভলভে অ্ংশগ্র ণ ক্রার হক্ষভে NYSERDA-এর লক্ষযগুথল NYCEDC-এর 

প্রভর্ষ্টার সাভি দৃঢ়ভাভব সাথরবদ্ধ এবং  াজার  াজার  যবক্ এবং প্রাপ্তবয়স্কভদর প্রথত থর্উ ইয়ক্ন 

থসটটর প্রথতশ্রুথত প্রথতফথলত ক্ভর  ারা ভাভলা হবতভর্র র্াক্থর পাওয়ার সযভ াভগর হ াগয৷ 

ক্যাম্পাস জযভ়ে এক্টট শর্িশালী পাঠ্যক্রে ভাগাভাথগ এবং প্রথশক্ষণ বযবস্থার জর্য NYSERDA 



পথরক্ল্পর্াটট সটঠ্ক্, এবং আেরা পথরভবশগত র্যায়থবর্াভরর উপর এর হজার হদওয়াভক্ সেি নর্ 

ক্থর।"  

  

ইন্টারম্বেি বরবর্উম্বয়িল এর্াক্তেন কাউক্তিম্বলর (The Interstate Renewable Energy 

Council, IREC) হপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও লোবর হেরউড িম্বলর্, "IREC এই উভদযাভগর জর্য হসৌর 

খাভতর হর্তা থ সাভব ক্াজ ক্রভত হপভর আর্র্িত। ক্র্ভসাটটনয়াভের হসবায়, আেরা আোভদর 

র্যাশর্াল থক্লর্ এর্ার্জন ওয়াক্নভফাস ন অ্যালাভয়ি (National Clean Energy Workforce Alliance) 

এবং বাথষ নক্ র্যাশর্াল হসালার জবস হসিাস (National Solar Jobs Census) এবং আোভদর 

ইন্টাভরথক্টভ ক্যাথরয়ার েযাপ থর্ভয় আসব  াভত থর্উ ইয়ক্নবাসীভদর জর্য ভাভলা র্াক্থর হপভত 

সা া য ক্রা  ায়।"  

  

দ্ে মোর্ুেোকচারাস ন অোম্বসাবসম্বয়ের্ অে হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন (The Manufacturers 

Association of Central New York, MACNY) এর সভাপবত এিং বসইও র্ নাক্তে ওলম্বকর্ 

িম্বলর্, "MACNY আোভদর আিথলক্ এবং রাজযবযাপী হর্তৃভত্বর ভূথেক্া বযব ার ক্ভর পথরচ্ছন্ন 

শর্ির সরবরা  শঙৃ্খভল উন্নত থর্ে নাণ সংস্থাগুথল, হসই সাভি োে, প্রাপ্তবয়স্ক থশক্ষািী এবং 

অ্র্যার্য েূল হেক্ভ াল্ডারভদর আহ্বার্ ক্রভত প্রথতশ্রুথতবদ্ধ  াভত সবাই এই হপ্রাগ্রাভের সযথবধা 

থর্ভত পাভরর্।"  

  

আচন বস্ট্র্ি কবমউবর্ম্বকেম্বর্র (Arch Street Communications) প্রবতষ্ঠাতা ও বসইও হর্ারা 

মোম্বডাবর্ক িম্বলর্, "থর্উ ইয়ভক্নর পথরচ্ছন্ন শর্ি ক্ে নশর্ি  খর্ 10 বের পভর আয়র্ায় হদখভব, 

তখর্ তারা থক্ হদখভব? NYCCEE এর সা াভ য, আোভদর ভথবষযত সম্পণূ নরূভপ থর্উ ইয়ক্নভক্ 

প্রথতফথলত ক্রভব। আর্ন থিট ক্থেউথর্ভক্শর্স থশক্ষার সাভি সযভ াভগর সেেভয়র জর্য, সেস্ত 

থর্উ ইয়ক্নবাসীভক্ সবযজ অ্ি নর্ীথতর সযথবধা হর্ওয়ার এবং উপকৃ্ত  ওয়ার জর্য এক্টট র্যায়সিত 

থভথি ততথর ক্রার জর্য NYSERDA-এর হর্তৃত্বভক্ সাধযবাদ জার্ায়।"  

  

NYSERDA-র ক্েীবাথ র্ী প্রথশক্ষণ এবং উন্নয়ভর্র উভদযাগগুথল সম্পভক্ন আভরা তিয এখাভর্ 

পাওয়া  াভব।  

  

NYCCEE সম্পভক্ন আভরা তিয হপভত, তার সাভি সদসযভদর এক্ পূণ ন তাথলক্ার জর্য অ্র্যগ্র  ক্ভর 

এখাভর্ থক্লক্ ক্রুর্।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির োবতর হর্তৃত্বকারী েলিায় ুপবরকল্পর্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেভটর জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলবায়যর ক্ে নসূর্ী  ল জাথতর সব হর্ভয় হবথশ 

আক্রেণাত্মক্ জলবায়য ও পথরচ্ছন্ন শর্ির উভদযাগ,  া সযশঙৃ্খল ও র্যা যভাভব পথরচ্ছন্ন শর্িভত 

উিরভণর আহ্বার্ ক্ভর  া র্াক্থর ততথর ক্ভর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট হক্াথভে-19 ে াোরী হিভক্ 

উদ্ধারলাভভর সাভি সাভি এক্টট সবযজ অ্ি নর্ীথতভক্ প্রথতপালর্ ক্রা অ্বযা ত রাভখ। জলবায়য 

হর্তৃত্ব এবং জর্সোভজর সযরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর োধযভে আইভর্র অ্ন্তভুনি ক্রার পভর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর েভধয শূর্য-থর্গ নের্ 

থবদযযৎশর্ির হক্ষভে তার বাধযতােূলক্ লক্ষয অ্জনভর্র পভি এথগভয় র্ভলভে,  ার েভধয অ্ন্তভুনি 

আভে 2030 এর েভধয 70 শতাংশ পযর্র্ নবায়র্ভ াগয শর্ি উৎপাদর্ এবং অ্ি নর্ীথত বযাপী ক্াব নর্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Energy-Workforce-Development&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc73d034e8b3d4aa40ed008d9f231bee6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637807117744171398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qouKSwwQqNxA8dwWgN8edxpX8eQHogefaTHPQDYSRY0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyccee.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc73d034e8b3d4aa40ed008d9f231bee6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637807117744171398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NZ9d%2FHz3P8Lc3g%2BH0YoknjAC%2FMXhzexEfcZjIaUW2Yk%3D&reserved=0


থর্রভপক্ষতা অ্জনর্ ক্রা। হেট জযভ়ে 102টট থবশাল োোর র্বায়র্ভ াগয ও থবতরভণর প্রক্ভল্প 33 

থবথলয়র্ েলাভরর হবথশ, থবর্ল্ডং হিভক্ থর্গ নের্ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ েলার, হসৌরশর্ির 

োো বরৃ্দ্ধ ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্ েলার, থর্ে নল পথরব র্ উভদযাভগর জর্য 1 থবথলয়র্ েলাভরর 

হবথশ, এবং NY গ্রীর্ বযাংক্-এর প্রথতশ্রুথতভত 1.6 থবথলয়র্ েলাভরর হবথশ স , এটট থর্ে নল 

জ্বালাথর্র োো বরৃ্দ্ধ ক্রার জর্য থর্উ ইয়ভক্নর অ্ভূতপূব ন থবথর্ভয়াভগর সাভি  যি  ভয়ভে৷ 

সর্িথলতভাভব, এই থবথর্ভয়াগগুথল 2020 সাভল থর্উইয়ভক্নর থর্ে নল জ্বালাথর্ খাভত 158,000 এরও 

হবথশ র্াক্থর, 2011 সাল হিভক্ থবতরণকৃ্ত হসৌর খাভত 2,100 শতাংশ প্রবরৃ্দ্ধ এবং 2035 সাভলর 

েভধয 9,000 হেগাওয়াট অ্ফভশার বায়যশর্ি গভ়ে হতালার প্রথতশ্রুথতভক্ সেি নর্ ক্ভর৷ জলবায়য 

আইভর্র অ্ধীভর্, থর্উ ইয়ভক্ন এই অ্গ্রগথতর উপর থভথি ক্ভর থর্ে নাণ ক্রভব এবং 2050 সাভলর 

েভধয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নের্ভক্ 1990 এর স্তর হিভক্ 85 শতাংশ ক্োভব, এবং থর্র্িত ক্রভব 

হ  পথরচ্ছন্ন শর্ির থবথর্ভয়াভগর 40 শতাংশ হবথর্থফভটর অ্ন্তত 35 শতাংশ সযথবধাবর্িত 

সম্প্রদায়গুথলভক্ হদওয়া  ভব, এবং রূ়্োন্ত বযব ারক্ারীর শর্ির খরর্ সাশ্রয় ক্রার োধযভে অ্র্-

সাইট শর্ি খরর্ 185 টট্রথলয়র্ BTU ক্োভর্া,  াভত 2025 সাভলর শর্ির দক্ষতার লভক্ষর উভেভশয 

অ্গ্রসর  ওয়া  ায়।  

  

###  
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