
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বের পবরচ্ছন্ন, সাশ্রয়ী েক্তি প্রোম্বর্র জর্ে 22টি িড়-

হেম্বলর পুর্র্ নিীকরণম্ব াগে েক্তির প্রকম্বের হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

এখর্ প নন্ত রাম্বজের িৃ ত্তম ভূবম-বভবত্তক িৃ ৎ-হেম্বলর পুর্র্ নিীকরণম্ব াগে প্রকেগুবলর 

সংগ্র   

  

620,000 এর হিবে বর্উ ইয়ম্বকনর গৃ ম্বক েক্তি হেম্বি, িেক্তিগত বিবর্ম্বয়াম্বগ 2.7 বিবলয়র্ 

ডলাম্বরর হিবে উৎসাব ত করম্বি এিং রাজে জুম্বড় 3,000 কাজ সৃটি করম্বি  

  

রাম্বজে এখর্ 120টি হসৌর, ভূবম-বভবত্তক িায় ুএিং অফম্বোর উইন্ড প্রকে বর্ম নাণাধীর্ 

রম্বয়ম্বে  া বগ্রম্বড 14,200 হমগাওয়াম্বির হিবে পবরচ্ছন্ন বিেেুৎ সরিরা  করম্বি,  া 

পুর্র্ নিীকৃত উৎস হিম্বক বর্উ ইয়ম্বকনর বিেেুম্বতর 66 েতাংে প্রোর্ করম্বি  

  

েূর্ে-বর্গ নমর্ বগ্রম্বডর পম্বি 2030 সাম্বলর মম্বধে র্িায়র্ম্ব াগে উৎস হিম্বক রাজেিোপী 70 

েতাংে বিেেুৎ পাওয়ার জর্ে বর্উ ইয়ম্বকনর লক্ষ্ে অজনম্বর্র অগ্রগবত ত্বরাবিত কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 22টি বড় মাপের হ ৌর এবং শক্তি  ঞ্চয় প্রক্পের জর্য ত থবল 

প্রদার্ ক্রার ক্িা হ াষণা ক্পরপের্ যা অন্তত 20 বেপরর জর্য 620,000 থর্উ ইয়পক্নর গপৃ  থবদযযৎ 

প্রদার্ ক্রার জর্য যপিষ্ট েথরচ্ছন্ন,  াশ্রয়়ী শক্তি  রবরা  ক্রপব৷ এখর্ েয নন্ত রাপজযর ব ৃত্তম 

ভূথম-থভথত্তক্ েযর্র্ নব়ীক্রণপযাগয শক্তির  ংগ্র  থ  াপব, এই প্রক্েগুথল হব রক্ার়ী থবথর্পয়াপগ 2.7 

থবথলয়র্ ডলার উৎ াথ ত ক্রপব এবং রাজয জযপড় 3,000টিরও হবথশ স্বে এবং দ়ী নপময়াদ়ী চাক্থর 

ততথর ক্রপব৷ আজপক্র প্রদার্গুথল 2030  াপলর মপযয র্বায়র্পযাগয উৎ  হিপক্ রাপজযর 70 

শতাংশ থবদযযপতর প্রাথির লক্ষ্য প্রাি ক্রার জর্য অগ্রগথত ত্বরাথিত ক্পর, 2040  াপলর মপযয 

জলবায়য হর্তৃত্ব এবং  ম্প্রদায়  যরক্ষ্া আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) অর্যযায়়ী শূর্য-থর্গ নমর্ থগ্রপডর েপি। এই প্রদার্গুথল র্বায়র্পযাগয উৎ  হিপক্ থর্উ ইয়পক্নর 

66 শতাংপশর হবথশ থবদযযপতর জর্য রাপজযর র্বায়র্পযাগয োইেলাইর্পক্ শক্তিশাল়ী ক্রপব৷  

  

"আজপক্র থবথর্পয়াগগুথল থর্উ ইয়ক্নপক্ ব বাপ র জর্য এক্টি  বযজতর স্থার্ থ  াপব গপড় 

তুলপব এবং র্তুর্ ক্ম ন ংস্থার্  টৃষ্ট ক্রপব এবং অি ননর্থতক্ উন্নয়র্পক্ উৎ াথ ত ক্রপব," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "এই প্রক্েগুথল আমাপদর হক্বল েূরণ ক্রপত র্য়, বরং র্বায়র্পযাগয  ংস্থার্ 

হিপক্ আমাপদর 70 শতাংশ থবদযযৎ োওয়ার লক্ষ্যপক্ অথতক্রম ক্রপব এবং জলবায়য েথরবতনপর্র 

থবরুপে লড়াইপয় থর্উ ইয়ক্নপক্ এক্টি জাত়ীয় হর্তা থ  াপব আরও প্রথতটিত ক্রপব।"  



  

অঞ্চল অর্যযায়়ী 22টি বড় আক্াপরর র্বায়র্পযাগয শক্তি প্রক্ে  ল:  

 

Capital Region  

• স্টার্ ন হসালার (Stern Solar): এক্টি CS এর্াক্তজন (CS Energy) অথযভুি থ প পব 

স্টার্ ন হ ালার LLC হরর্প লার ক্াউথির শযা টিপক্াক্ শ পর এক্টি 19.99-

হমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

• হফািন এডওয়াডন হসালার ফাম ন (Fort Edward Solar Farm): এক্টি হবারাপলক্স 

(Boralex) অথযভুি থ প পব হফ্ািন এডওয়াডন হ ালার LLC ওয়াথশংির্ ক্াউথির 

হফ্ািন এডওয়াডন এবং আথগ নল শ রগুথলপত এক্টি 100-পমগাওয়াপির হ ালার 

ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

• েচ বরজ হসালার (Scotch Ridge Solar): এক্টি হর্ক্সাপের (Nexamp) 

অথযভুি থ প পব স্কচ থরজ হ ালার LLC হশপর্ক্িযাথড ক্াউথির ডুয়াপর্ বাগ ন 

শ পর এক্টি 20-পমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

• ELP স্িুইম্বভসোন্ট হসালার (ELP Stuyvesant Solar): এক্টি ইস্ট লাইি 

োিনর্ার  (East Light Partners) অথযভুি থ প পব ELP  ্িুইপভ যাি হ ালার LLC 

ক্লথিয়া ক্াউথির  ্িুইপভ যাি শ পর এক্টি 19.99-পমগাওয়াি হ ালার 

ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

• ইস্টর্ হসালার ফাম ন (Easton Solar Farm): এক্টি হবারাপলক্স অথযভুি থ প পব 

ইস্টর্ হ ালার LLC ওয়াথশংির্ ক্াউথির ইস্টর্ শ পর এক্টি 20-পমগাওয়াপির 

হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব।  

• ELP রিারডাম হসালার (ELP Rotterdam Solar): এক্টি ইস্ট লাইি োিনর্ার  

অথযভুি থ প পব ELP রিারডাম হ ালার LLC হশপর্ক্টাথড ক্াউথির রিারডাম 

শ পর এক্টি 19.99-পমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

হক্ন্দ্র়ীয় থর্উ ইয়ক্ন  

•  ারম্বভস্ট ব লস হসালার 2 (Harvest Hills Solar 2): এক্টি ক্াপর্ক্টপজর্ 

(ConnectGen) অথযভুি থ প পব ক্াপর্ক্টপজর্ ক্ায়যগা LLC (ConnectGen 

Cayuga County LLC) ক্ায়যগা ক্াউথির হজপর্ায়া এবং হভথর্  শ রগুথলপত 

এক্টি 100-পমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

• সার্ইস্ট বসবপও হসালার (SunEast Scipio Solar): এক্টি  ার্ইস্ট 

হডপভলেপমি (SunEast Development) অথযভুি থ প পব SED NY হ াক্তডং  

LLC ক্ায়যগা ক্াউথির থ থেও শ পর এক্টি 18-পমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি 

ততথর ক্রপব৷  

হমা াক্ ভযাথল  

• বমল পম্বয়ন্ট হসালার 2 (Mill Point Solar 2): এক্টি ক্াপর্ক্টপজর্ অথযভুি 

থ প পব ক্াপর্ক্টপজর্ মিপগামাথর ক্াউথি LLC (ConnectGen Montgomery 

County LLC) মিপগামাথর ক্াউথির হের্ শ পর এক্টি 100-পমগাওয়াপির হ ালার 

ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

• সার্ইস্ট ফ্ল্োি ক্তিক II হসালার (SunEast Flat Creek II Solar): এক্টি 

 ার্ইস্ট হডপভলেপমি অথযভুি থ প পব  ার্ইস্ট ফ্ল্যাি ক্তক্রক্ হ ালার LLC 



মিপগামাথর ক্াউথির রুি শ পর এক্টি 100-পমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি 

ততথর ক্রপব।  

• বর্উম্বপািন হসালার ফাম ন (Newport Solar Farm): এক্টি হবারাপলক্স অথযভুি 

থ প পব থর্উপোিন থডয়ারথফ্ড হ ালার LLC অপর্ইডা এবং  ারথক্মার ক্াউথির 

থডয়ারথফ্ড, মাথ ন এবং থর্উপোিন শ রগুথলপত এক্টি 130-পমগাওয়াপির হ ালার 

ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব।  

• ফুিব লস হসালার ফাম ন (Foothills Solar Farm): এক্টি হবারাপলক্স অথযভুি 

থ প পব ফ্য িথ ল  হ ালার LLC ফ্য লির্ ক্াউথির হমথফ্ড শ পর এক্টি 40-

হমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব।  

• কলবেয়া হসালার এর্াক্তজন হসন্টার (Columbia Solar Energy Center): এক্টি 

EDF থরথর্উইপয়ব্লপ র (EDF Renewables) অথযভুি ক্লথিয়া হ ালার এর্াক্তজন 

হ িার LLC  ারথক্মার ক্াউথির ক্লথিয়া এবং থলচথফ্ড শ রগুথলপত 20 

হমগাওয়াপির   -অবথস্থত শক্তির  ঞ্চয়স্থার্    এক্টি 350-পমগাওয়াপির 

হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

র্ি ন ক্াউথি  

• বরচ হরাড হসালার এর্াক্তজন হসন্টার (Rich Road Solar Energy Center): 

এক্টি EDF থরথর্উপয়ব্ল  অথযভুি থ প পব থরচ হরাড হ ালার এর্াক্তজন হ িার LLC 

হ ি লপরন্স ক্াউথির ক্যাির্ শ পর 20 হমগাওয়াপির   -অবথস্থত  ঞ্চয়স্থার্ 

   এক্টি 240-পমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

• হফািন কবভংির্ হসালার ফাম ন (Fort Covington Solar Farm): এক্টি 

হবারাপলক্স অথযভুি থ প পব হফ্ািন ক্থভংির্ হ ালার LLC ফ্র্যাঙ্কথলর্ ক্াউথির 

হফ্ািন ক্থভংির্ শ পর 77 হমগাওয়াপির   -অবথস্থত হস্টাপরজ    এক্টি 250-

হমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব।  

• রুজম্বভল্ট হসালার (Roosevelt Solar): এক্টি হরপর্প ালা োওয়ার (ReneSola 

Power) অথযভুি থ প পব হরপর্প ালা োওয়ার হ াক্তডং  LLC (ReneSola Power 

Holdings LLC) হ ি লপরন্স ক্াউথির মযাপ র্া শ পর 2 হমগাওয়াপির   -

অবথস্থত হস্টাপরজ    এক্টি 19.99-পমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর 

ক্রপব৷  

• মস বরজ হসালার (Moss Ridge Solar): এক্টি হবাপরপগা হ ালার (Borrego 

Solar) অথযভুি থ প পব ম  থরজ হ ালার 1 LLC হ ি লপরন্স ক্াউথির হডক্ালব 

শ পর এক্টি 60-পমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

 াউদার্ ন িায়ার  

• ইম্বয়ম্বলা িার্ ন হসালার (Yellow Barn): এক্টি CS এর্াক্তজন অথযভুি থ প পব 

ইপয়পলা বার্ ন হ ালার LLC িেথক্ন্স ক্াউথির লযাক্তন্সং এবং হগ্রাির্ শ রগুথলপত 

এক্টি 160-পমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব।  

ওপয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন  

• বরজ বভউ হসালার এর্াক্তজন হসন্টার (Ridge View Solar Energy Center): 

এক্টি EDF থরথর্উপয়ব্ল  অথযভুি থ প পব থরজ থভউ হ ালার এর্াক্তজন হ িার, LLC 

র্ায়াগ্রা ক্াউথির  ািনলযান্ড শ পর 20 হমগাওয়াপির   -অবথস্থত হস্টাপরজ    

এক্টি 350-পমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  



• বিয়ার বরজ হসালার (Bear Ridge Solar): এক্টি  াইপপ্র  ক্তক্রক্ থরথর্উপয়ব্ল  

(Cypress Creek Renewables) অথযভুি থ প পব থবয়ার থরজ হ ালার LLC র্ায়াগ্রা 

ক্াউথির ক্যামথিয়া এবং হেন্ডলির্ শ পর এক্টি 100-পমগাওয়াপির হ ালার 

ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

• আলম্বেড ওকস হসালার (Alfred Oaks Solar): এক্টি র্ি নলযান্ড োওয়ার 

(Northland Power) অথযভুি থ প পব আলপফ্র্ড ওক্  হ ালার LLC অযাপলগথর্ 

ক্াউথির আলপফ্র্ড শ পর 20 হমগাওয়াপির   -অবথস্থত হস্টাপরজ    এক্টি 

100-পমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

• ইয়কন রার্ হসালার (York Run Solar): এক্টি CS এর্াক্তজন অথযভুি থ প পব 

ইয়ক্ন রার্ হ ালার LLC হচৌতাউক্া ক্াউথির বযথস্ট এবং থক্য়াপিার্ শ রগুথলপত 

এক্টি 90-পমগাওয়াপির হ ালার ফ্যাথ থলটি ততথর ক্রপব৷  

  

র্তুর্ চাকবর ততবর করা  

থর্উ ইয়পক্নর র্বায়র্পযাগয শক্তির অগ্রগথতর ফ্পল রাজয জযপড় 30টিরও হবথশ ক্াউথিপত স্থার়্ীয় 

 ম্প্রদায়গুথলর জর্য উপেখপযাগয হব রক্াথর থবথর্পয়াগ, র্তুর্ চাক্থর এবং অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ 

 পয়পে।  

  

সুবিধািক্তিত সম্প্রোয়গুবলম্বত বিবর্ম্বয়াগ করা  

র্তুর্ ত থবল প্রাি প্রক্েগুথলর মাযযপম, থবক্াশক্ার়ীরা রাজয জযপড়  যথবযাবক্তঞ্চত 

 ম্প্রদায়গুথলপত থবথর্পয়াপগ প্রায় 86 থমথলয়র্ ডলার প্রদাপর্র জর্য প্রথতশ্রুথতবে  পয়পে, যার 

মপযয  ম্প্রদায়-থভথত্তক্ থবথর্পয়াগ, হযমর্ র্তুর্ হেশাগত থশক্ষ্ার্থবশ়ী, স্কলারথশে হপ্রাগ্রাম এবং 

স্থার়্ীয়  যথবযাবক্তঞ্চত  ম্প্রদায়পক্  মি নর্ ক্রার উের দৃটষ্ট থর্বে ক্রা গ্র়ীষ্মক্াল়ীর্ ক্যােগুথল। 

উেরন্তু,  মস্ত থবক্াশক্ার়ীরা থর্ক্তিত ক্রপত প্রথতশ্রুথতবে হয প্রক্ে থর্ম নাপণর  াপি যযি 

শ্রথমক্পদর এক্টি প্রচথলত মজযথর প্রদার্ ক্রা  য়, যা NYS শ্রম থবভাগ (NYS Department of 

Labor) দ্বারা থর্য নাথরত এক্টি মার্।  

  

পবরম্বিেগত সুরক্ষ্াম্বক অগ্রাবধকার হেওয়া  

িার্া োাঁচ বের যপর, থর্উ ইয়ক্ন হস্টি এর্াক্তজন থর াচন অযান্ড হডপভলেপমি অিথরটি (New York 

State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) মাথক্নর্ যযিরাপে  ব হচপয় 

উচ্চাথভলাষ়ী েথরচ্ছন্ন শক্তির এপজন্ডা বাস্তবায়পর্র অঙ্গ়ীক্ারবেতা প্রদশ নর্ ক্পরপে। এই র্তুর্ 

প্রক্েগুথলর হযাগদাপর্র  াপি, NYSERDA এক্টি র্বায়র্পযাগয শক্তির োইেলাইর্ থর্ম নাপণর 

েপি রপয়পে যা রাপজযর দযই-তৃত়ীয়াংপশর  মার্ শক্তি থদপত  ক্ষ্ম৷ এই প্রক্েগুথল বাথষ নক্ 

আর্যমাথর্ক্ 4.5 থমথলয়র্ হমগাওয়াি- িার েযর্র্ নব়ীক্রণপযাগয শক্তি উৎেন্ন ক্রপব, যা 620,000 

টিরও হবথশ গপৃ  থবদযযৎ  রবরাপ র জর্য যপিষ্ট, এবং বাথষ নক্ 2.2 থমথলয়র্ হমটিক্ ির্ ক্াব নর্ 

থর্গ নমর্ হ্রা  ক্রপব, যা প্রথত বের 492,000-এর হবথশ গাথড় রাস্তা হিপক্  থরপয় হর্ওয়ার  মতুলয। 

6টি ত থবলপ্রাি প্রক্েগুথলপক্ শক্তি  ঞ্চয় বযবস্থা প্রদার্ ক্রা  পব, যার মপযয 159 হমগাওয়াি 

ইউটিথলটি-হস্কল শক্তি  ঞ্চয় ক্ষ্মতা রপয়পে যা তবদযযথতক্ থগ্রপড েযর্র্ নব়ীক্রণপযাগয শক্তি 

 ংস্থার্গুথলর এক্ত্র়ীক্রণপক্ উন্নত ক্রপব।  

  

বর্উ ইয়কনিাসীম্বের জর্ে খরচ কমাম্বর্া  



চুক্তির মপযয রপয়পে এক্টি  ূচক্ REC ক্াঠাপমা যা গ্রা ক্পদর জ্বালাথর্র দাপমর  ম্ভাবয বকৃ্তের 

থবরুপে  া াযয ক্পর, যাপত থবদযযপতর দাম বাড়পল টিয়ার 1 হপ্রাগ্রাপমর খরচ ক্পম যায়। 

প্রক্েগুথল চালয  ওয়ার েপর  াযারণ আবাথ ক্ গ্রা পক্র জর্য গড় রাজযবযাে়ী থবপলর প্রভাব 

প্রথত মাপ  প্রায় 0.13  পব। প্রথত হমগাওয়াি- ণ্টা $63.08 এর ওজর্যযি-গড়  ব নবযাে়ী উন্নয়পর্র 

বযয়    হমাি প্রক্পের খরচ, আরও হদখায় হয ভূথম-থভথত্তক্ েযর্র্ নব়ীক্রণপযাগয শক্তিগুথল 

প্রথতপযাথগতামূলক্ মূপলযর েযর্র্ নব়ীক্রণপযাগয শক্তির  ংস্থার্গুথল উৎেন্ন ক্পর যা রাপজযর লক্ষ্য 

অজনপর্র উপেপশয গুরুত্বেূণ ন  যথবযা প্রদার্ ক্পর। এই প্রদার্গুথলর অয়ীপর্ NYSERDA এর 

অি নপ্রদার্ শুরু  পব প্রক্েগুথল  মস্ত প্রপয়াজর়্ীয় োরথমি এবং অর্যপমাদর্ প্রাি  পয় হগপল 

এবং থর্উ ইয়ক্নপক্ শক্তি প্রদার্ ক্রার জর্য চালয  পয় হগপল৷  

  

এই র্তুর্ েযরসৃ্কত প্রক্েগুথল থর্উ ইয়পক্নর ব ৃৎ আক্াপরর র্বায়র্পযাগয শক্তি প্রক্েগুথলর 

শক্তিশাল়ী োইেলাইপর্ হযাগদার্ ক্রপব, যার মপযয আপে থর্ম নাণায়ীর্ 120টিরও হবথশ হ ৌর, ভূথম-

থভথত্তক্ বায়য এবং অফ্পশার বায়য প্রক্ে যা থগ্রপড 14,200 হমগাওয়াি েথরচ্ছন্ন থবদযযৎ  রবরা  

ক্রপব  েণূ ন  ওয়ার ের - যা প্রায়  াপড় োাঁচ থমথলয়র্ থর্উ ইয়পক্নর গপৃ  থবদযযৎ প্রদার্ ক্রার 

জর্য যপিষ্ট।  ম্প্রথত হ াথষত থির্ োি থর্উ ইয়ক্ন এবং চযামপেইর্  াড র্ োওয়ার এক্সপপ্র  

 বযজ শক্তি েথরক্াঠাপমা প্রক্েগুথলর  াপি রাজয জযপড় ইথতমপযযই চলমার্ 250 মাইল র্তুর্ বড় 

আেপগ্রপডর হর্তৃপত্ব র্তুর্  বযজ শক্তি িান্সথমশর্ ততথরর জর্য রাপজযর প্রথতশ্রুথত, 

র্বায়র্পযাগযগুথলর বতনমার্ োইেলাইর্পক্ চালয  পল র্বায়র্পযাগয উৎ  হিপক্ থর্উ ইয়পক্নর 

থবদযযপতর 66 শতাংপশর হবথশ শক্তি  রবরা  ক্রপত হদপব।  

  

ডবরর্ এম  োবরস, হপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও NYSERDA এিং জলিায় ুঅোকের্ 

কাউক্তিম্বলর (Climate Action Council) হকা-হচয়ার িম্বলম্বের্, "আজ েয নন্ত প্রদত্ত 

প্রক্েগুথলর ব ৃত্তম হোিনপফ্াথলওর  াপি, থর্উ ইয়ক্ন ইথতমপযযই এক্টি থবশাল র্বায়র্পযাগয 

শক্তির োইেলাইর্পক্ শক্তিশাল়ী ক্রপে যা আগাম়ী বেরগুথলর জর্য রাজয জযপড়  াজার  াজার 

েথরবারপক্ ক্রমবয নমার্ েথরমার্ েথরচ্ছন্ন এবং  াশ্রয়়ী থবদযযত  রবরা  ক্রার অবস্থায় আপে৷ 

NYSERDA েযরসৃ্কত হডপভলোর মূ , স্থার়্ীয় আপয়াজক্  রক্ার এবং ক্থমউথর্টি 

হস্টক্প াডারপদর  াপি প্রক্পের উন্নয়র্ প্রক্তক্রয়া জযপড় দাথয়ত্বশ়ীলভাপব প্রক্েগুথল স্থাের্ ক্রার 

জর্য স্থার্ হেপত ক্াজ ক্রার জর্য প্রথতশ্রুথতবে, যার মপযয প্রযার্ কৃ্থষ জথমর  যরক্ষ্া রপয়পে 

এবং থর্ক্তিত ক্রা হয তারা  ময় মত  মাথির হরখা অথতক্রম ক্পর।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি শ্রম বিভাম্বগর (New York State Department of Labor) কবমের্ার 

রিািনা হরয়াডনর্ িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন হস্টপির  বযজ অি নর়্ীথতর  ম্প্র ারণ থস্থর গথতপত 

অগ্র র  ওয়া অবযা ত হরপখপে। এই েযর্র্ নব়ীক্রণপযাগয শক্তির প্রক্েগুথল জলবায়য েথরবতনপর্র 

থবরুপে থবশ্ববযাে়ী লড়াইপয় অগ্রগাম়ী থ  াপব আমাপদর অবস্থার্পক্ দৃঢ় ক্পর, আমাপদর 

েথরপবশগত  েদপক্ রক্ষ্া ক্পর এবং অি ননর্থতক্ েযর্রুজ্জ়ীবর্পক্ উে়ীথেত ক্পর, যা 

রাজযবযাে়ী থর্উ ইয়ক্নবা ়ীপদর জর্য অভূতেূব ন ক্যাথরয়াপরর  যপযাগ থর্পয় আপ । থর্উ ইয়ক্ন 

হস্টপির শ্রম থবভাগ থর্উ ইয়ক্নবা ়ীপডর মার্ েন্ন প্রথশক্ষ্পণর  যপযাপগর  াপি  ংযযি ক্রপত 

 া াযয ক্রার জর্য প্রস্তুত রপয়পে যাপত তারা এই উদ়ীয়মার্ খাপত তাপদর েেপের ক্যাথরয়ার 

খযাঁপজ হেপত োপর।"  



 

বর্উ ইয়কন রাম্বজের কৃবষ কবমের্ার বরচাডন এ. িল িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন হস্টি েদপক্ষ্ে 

থর্পচ্ছ এবং জলবায়য েথরবতনপর্র থবরুপে লড়াইপয় জাত়ীয়ভাপব হর্তৃত্ব থদপচ্ছ। এই র্বায়র্পযাগয 

শক্তির প্রক্েগুথল আমাপদর রাপজযর 2030  াপলর এবং তার েপররও র্বায়র্পযাগয শক্তির 

লপক্ষ্যর উপেপশয এক্টি বড় েদপক্ষ্ে। আথম গথব নত হয আমাপদর েথরপবশ  ংক্রান্ত 

প্রপচষ্টাগুথলর মপযয কৃ্থষ রপয়পে, যা এক্টি গুরুত্বেূণ ন ভূথমক্া োলর্ ক্রপে যখর্ আমরা  বাই 

থগ্রর্ াউ  গযা  থর্গ নমর্ ক্মাপত এবং ভথবষযত প্রজপের জর্য আমাপদর প্রাকৃ্থতক্  েদ 

 ংরক্ষ্পণর জর্য এক্  াপি ক্াজ ক্রথে।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি বডপািনম্বমন্ট অফ এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভেম্বর্র (Department 

of Environmental Conservation) কবমের্ার এিং ক্লাইম্বমি অোকের্ কাউক্তিম্বলর 

(Climate Action Council) হকা-হচয়ার িাবসল হসম্বগাস িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়পক্নর 

উচ্চাথভলাষ়ী এবং হদপশর হর্তৃস্থার়্ীয় শক্তির লক্ষ্যগুথলর  াপি, আমরা প্রকৃ্ত ফ্লাফ্ল প্রদার্ 

ক্রা চাথলপয় যাক্তচ্ছ এবং থর্উ ইয়ক্নবা ়ীপদর জর্য েযর্র্ নব়ীক্রণপযাগয এবং  াশ্রয়়ী মূপলযর শক্তি 

আর্পত থবথভন্ন যরপণর প্রক্পে বড় থবথর্পয়াগ ক্রথে৷ এই হ ৌর এবং শক্তি  ঞ্চপয়র প্রক্েগুথল 

 াজার  াজার ক্ম ন ংস্থার্  টৃষ্ট ক্রপব,  যথবযাবক্তঞ্চত  ম্প্রদায়গুথলপত থবথর্পয়াগ ক্রপব এবং 

জর্স্বাপস্থযর উন্নথত ক্রপত, আমাপদর েথরপবশপক্ রক্ষ্া ক্রপত এবং  মস্ত থর্উ ইয়ক্নবা ়ীর জর্য 

এক্টি হিক্ ই ভথবষযত প্রদার্ ক্রপত আমাপদর  া াযয ক্রার জর্য েযর্র্ নব়ীক্রণপযাগযগুথলপত 

বযক্তিগত থবথর্পয়াপগর উের থভথত্ত ক্পর গপড় তুলপব।"  

  

রাজে বসম্বর্ির হকবভর্ পাকনার িম্বলম্বের্, "হ পর্ি এর্াক্তজন অযান্ড হিথলক্থমউথর্পক্শর্ 

ক্থমটির (Senate Energy and Telecommunications Committee) হচয়ারমযার্ থ প পব, 

আজপক্র হ াষণায় আথম গথব নত। এই উপদযাগটি  াশ্রয়়ী মূপলযর েথরচ্ছন্ন শক্তি  রবরা  ক্রপব যা 

থর্উ ইয়পক্নর অয ন থমথলয়পর্রও হবথশপক্ শক্তি প্রদার্ ক্রপব এবং তার  াপি থর্উ ইয়ক্ন হস্টপির 

বাথ োপদর জর্য থগ্রর্ ক্লাপরর চাক্থর ততথর ক্রপব। যখর্ আমরা জলবায়য েথরবতনপর্র  াপি 

লড়াই ক্রার জর্য ক্াজ ক্রথে এটি আমাপদর রাপজযর জর্য এক্টি থবশাল জয়, এবং আথম 

গভর্ নর হ াক্ল এবং NYSERDA-হক্ তাপদর থভশর্ এবং হর্তৃপত্বর জর্য  াযযবাদ জার্াই৷ আথম এই 

প্রক্পের  ম্প্র ারণ হদখার জর্য উেযখ।"  

  

অোলাম্বয়ি ফর বক্লর্ এর্াক্তজনর (Alliance for Clean Energy) বর্ি না ী পবরচালক অোর্ 

হরর্ল্ডস িম্বলম্বের্, "আজপক্র 22টি উপত্তজর্ােূণ ন র্তুর্ েথরচ্ছন্ন শক্তির প্রপজক্ট েযরষ্কাপরর 

হ াষণাটি হদখায় হয থর্উ ইয়ক্ন হস্টি আমাপদর তবদযযথতক্ থগ্রড েথরষ্কার ক্রার জর্য তার দৃঢ় 

প্রথতশ্রুথত অবযা ত হরপখপে এবং র্বায়র্পযাগয শক্তি থশে থর্উ ইয়পক্ন থবক্াশ ও থবথর্পয়াপগর 

জর্য গুরুত্ব   ক্াপর এথগপয় আ পে৷ আমরা এই প্রক্েগুথল হয থর্ম নাণ  ংক্রান্ত ক্াজ এবং 

দষূণমযি থবদযযৎ  রবরা  ক্রপব তার জর্য অপেক্ষ্া ক্রথে।"  

 

বর্উ ইয়কন বলগ অফ কর্জারম্বভের্ হভািাম্বরর (New York League of Conservation 

Voters) সভাপবত জুবল িাইগ িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন হস্টপির জ়ীবাশ্ম জ্বালার়্ী থর্গ নমর্ ক্মাপত 

এবং CLCPA-হত লক্ষ্য অজনপর্র জর্য েথরচ্ছন্ন শক্তি প্রপয়াজর্। টিয়ার 1 েযর্র্ নব়ীক্রণপযাগয 

েযরস্কার  ল এক্টি  ম্মযপখ এক্ দযদনান্ত েদপক্ষ্ে যা রাজযপক্ হক্বল 2030 এর জর্য আমাপদর 



েযর্র্ নব়ীক্রণপযাগয লক্ষ্যগুথল েূরণ ক্রপতই র্য় এবং আমাপদরপক্ শূর্য-থর্গ নমর্ থগ্রপডর েপি 

অগ্র র  পত  া াযয ক্রপব৷ অথযক্ন্তু, এটি হদখায় হয র্বায়র্পযাগয শক্তি থশে উদ্ভাবর়্ী  বযজ 

শক্তি অি নর়্ীথতপত থবথর্পয়াগ ক্রপত ক্তিা প্রথতশ্রুথতবে যা আমাপদর অঞ্চলপক্ ভথবষযপতর 

উপেপশয থর্পয় চপলপে।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির রাম্বের হর্তৃত্বকারী জলিায় ুপবরকের্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টপির জাথতর হর্তৃত্বক্ার়ী জলবায়যর ক্ম ন ূচ়ী  ল জাথতর  ব হচপয় হবথশ 

আক্রমণাত্মক্ জলবায়য ও েথরচ্ছন্ন শক্তির উপদযাগ, যা  যশঙৃ্খল ও র্যাযযভাপব েথরচ্ছন্ন শক্তিপত 

উত্তরপণর আহ্বার্ ক্পর যা চাক্থর ততথর ক্পর এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টি হক্াথভড-19 ম ামার়ী হিপক্ 

উোরলাপভর  াপি  াপি এক্টি  বযজ অি নর়্ীথতপক্ প্রথতোলর্ ক্রা অবযা ত রাপখ। জলবায়য 

হর্তৃত্ব এবং জর্ মাপজর  যরক্ষ্া আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর মাযযপম আইপর্র অন্তভুনি ক্রার েপর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর মপযয শূর্য-থর্গ নমর্ 

থবদযযৎশক্তির হক্ষ্পত্র তার বাযযতামূলক্ লক্ষ্য অজনপর্র েপি এথগপয় চপলপে, যার মপযয অন্তভুনি 

আপে 2030 এর মপযয 70 শতাংশ েযর্র্ নবায়র্পযাগয শক্তি উৎোদর্ এবং অি নর়্ীথত বযাে়ী ক্াব নর্ 

থর্রপেক্ষ্তা অজনর্ ক্রা। এটি রাজয জযপড় 120টি বড় আক্াপরর েযর্র্ নব়ীক্রণপযাগয এবং 

িান্সথমশপর্র প্রক্েগুথলপত 35 থবথলয়র্ ডলাপরর হবথশ থবথর্পয়াপগর উের থভথত্ত ক্পর গপড় 

হতাপল, যার মপযয আপে ভবর্গুথলর থর্গ নমর্ ক্মাপত 6.8 থবথলয়র্ ডলার, হ ৌরশক্তি বাড়াপত 1.8 

থবথলয়র্ ডলার, েথরচ্ছন্ন েথরব র্ উপদযাপগর জর্য 1 থবথলয়র্ ডলাপরর হবথশ এবং NY গ্র়ীর্ 

বযাপঙ্কর (NY Green Bank) প্রথতশ্রুথতপত 1.6 থবথলয়র্ ডলাপররও হবথশ    েথরচ্ছন্ন শক্তি বাড়াপত 

থর্উ ইয়পক্নর অভূতেূব ন থবথর্পয়াগ।  ক্তম্মথলতভাপব, এই থবথর্পয়াগগুথল 2020  াপল থর্উইয়পক্নর 

থর্ম নল জ্বালাথর্ খাপত 158,000 এরও হবথশ চাক্থর, 2011  াল হিপক্ থবতরণকৃ্ত হ ৌর খাপত 2,100 

শতাংশ প্রবকৃ্তে এবং 2035  াপলর মপযয 9,000 হমগাওয়াি অফ্পশার বায়যশক্তি গপড় হতালার 

প্রথতশ্রুথতপক্  মি নর্ ক্পর৷ জলবায়য আইপর্র অয়ীপর্, থর্উ ইয়পক্ন এই অগ্রগথতর উের থভথত্ত 

ক্পর থর্ম নাণ ক্রপব এবং 2050  াপলর মপযয থগ্রর্ াউ  গযা  থর্গ নমর্পক্ 1990 এর স্তর হিপক্ 85 

শতাংশ ক্মাপব, এবং থর্ক্তিত ক্রপব হয েথরচ্ছন্ন শক্তির থবথর্পয়াপগর 40 শতাংশ হবথর্থফ্পির 

অন্তত 35 শতাংশ  যথবযাবক্তঞ্চত  ম্প্রদায়গুথলপক্ হদওয়া  পব, এবং চূড়ান্ত বযব ারক্ার়ীর শক্তির 

খরচ  াশ্রয় ক্রার মাযযপম অর্- াইি শক্তি খরচ 185 টিথলয়র্ BTU ক্মাপর্া, যাপত 2025  াপলর 

শক্তির দক্ষ্তার লপক্ষ্র উপেপশয অগ্র র  ওয়া যায়।  
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