
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/20/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল এিং সাম্ব াক কাউবির বর্ি না ী হিম্বলার্ ভূবি স্থার্ান্তর হ াষণা করম্বলর্ 

সাম্ব াক কাউবিম্বে জােীয় অ ম্বোর িায় ুপ্রবেক্ষণ হকন্দ্র বর্ম্বয় আসার জর্ে এিং বর্উ 

ইয়কনিাসীম্বের সিুজ চাকবরর জর্ে প্রবেক্ষণ প্রোম্বর্র জর্ে  

   

সম্প্রসাবরে অ ম্বোর িায় ুকিীিাব র্ী বিকাে ও প্রবেক্ষণ উম্বেোম্বগর জর্ে 9 বিবলয়র্ 

িাবকনর্ ডলাম্বরর প্রবেম্ব াবগোিূলক সুম্ব াম্বগর সূচর্া  াম্বে কম্বর কিীিাব র্ীর  াটবে েরূ 

করা  ায় এিং বর্উ ইয়কনিাসীম্বের উচ্চ-প্রিৃদ্ধির চাকবরর জর্ে প্রস্তুে করা  ায়  

   

2035 সাম্বলর িম্বযে 9,000 হিগাওয়াট অ ম্বোর িায়রু লক্ষেম্বক সিি নর্ কম্বর এিং বর্উ 

ইয়কনম্বক বেল্পখােটটর হকন্দ্র ব ম্বসম্বি প্রবেটিে কম্বর  

   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবং সাফ াক্ ক্াউথি থর্ব না ী থিভ হবফলার্ আজফক্ হ াষণা ক্রফলর্ হে 

থর্উ ইয়ফক্ন এক্টি জাতীয় অ ফ ার বায়ু প্রথ ক্ষণ হক্ন্দ্র (National Offshore Wind Training 

Center, NOWTC) আর্ার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হিি এবং সাফ াক্ ক্াউথির মফযয ভূথম স্থার্ান্তর 

স ল  ফয়ফে। এোড়াও গভর্ নর হিফির অ ফ ার বায় ুপ্রথ ক্ষণ ইর্থিটিউফির (Offshore Wind 

Training Institute, OWTI) মাযযফম এক্টি 9 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাফরর প্রথতফোথগতামূলক্ 

সুফোফগর সূচর্া ক্রফলর্, থর্উ ইয়ক্ন হিফির এর্ার্জন থরসাচন ও হডফভলপফমি ক্তত নপক্ষ (New 

York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) োর হর্ততত্ব থিফব, থর্উ 

ইয়ক্ন হিি ইউথর্ভাথস নটি (State University of New York, SUNY),  াথম নংফডল হিি ক্ফলফজ 

(Farmingdale State College) এবং হিাথর্ ব্রুক্ ইউথর্ভাথস নটির (Stony Brook University) সাফি 

স ফোথগতায়, োফত অ ফ ার বায়ুর ক্মীবাথ র্ীর থবক্া  সম্প্রসাথরত ক্রা োয় এবং 

ক্মীবাথ র্ীর  ািথত িরূ ক্রা োয় এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীফক্ এই বথয নষু্ণ থ ল্পখাফতর উচ্চ-প্রবতর্ির 

চাক্থরর জর্য প্রস্তুত ক্রা োয়। আজফক্র হ াষণাটি থর্উ ইয়ক্ন হিিফক্ অ ফ ার বায়ুর জর্য 

হিফ র প্রযার্ হক্ন্দ্র থ ফসফব প্রথতটিত ক্রার অবযা ত অগ্রগথতর প্রথতথর্থযত্ব ক্ফর এবং 2035 

সাফলর মফযয 9,000 হমগাওয়াি অ ফ ার বায়ুর জলবায় ুহর্ততত্ব ও সম্প্রিায় সুরক্ষার আইফর্র 

(Climate Leadership and Community Protection Act) লক্ষযফক্ সমি নর্ ক্ফর।   

   

"থর্উ ইয়ক্ন পথরচ্ছন্ন  র্ির থববতনফর্র হর্ততত্ব থিফচ্ছ," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমরা 

উদ্ভাবর্ী, থ ল্পখাফতর  ীষ ন হক্াম্পাথর্গুথলর সাফি অং ীিাথরত্ব ক্রথে এবং অি ননর্থতক্ থবক্া  

থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য হবতফর্র চাক্থরর বযবস্থা ক্রার জর্য থবথলয়র্ থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

সরক্াথর হবসরক্াথর থবথর্ফয়াফগর হর্ততত্বিার্ ক্রথে। জাতীয় অ ফ ার বায়ু প্রথ ক্ষণ হক্ন্দ্রটি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-01-13-SUNY-NYSERDA-Launch-Offshore-Wind-Training-Institute&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C727893addc10475bc63708dab2b553d1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018789114191583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QvtKOnsfnzW1u0gONPKfwdy8apxgEBAARPXcr59hdYA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-01-13-SUNY-NYSERDA-Launch-Offshore-Wind-Training-Institute&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C727893addc10475bc63708dab2b553d1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018789114191583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QvtKOnsfnzW1u0gONPKfwdy8apxgEBAARPXcr59hdYA%3D&reserved=0


আমাফির ক্মীবাথ র্ীফক্ ভথবষযফতর সবুজ চাক্থরর জর্য প্রস্তুত ক্রার প্রয়াসফক্ উন্নত ক্রফব, 

এইসব পথরচ্ছন্ন  র্ি প্রক্ফল্পর জর্য প্রফয়াজর্ীয় হভৌত অবক্াঠাফমা সমি নর্ ক্রফব এবং এই 

পাওয়ার াউজ থ ল্পখাফত থবফের এক্ হর্তা থ ফসফব থর্উ ইয়ফক্নর ভূথমক্াফক্ পাক্াফপাি ক্রফব।"  

   

সাফ াক্ ক্াউথি হেিউফড অবথস্থত হিি মাথলক্ার্াযীর্ সম্পথিটি 1.46 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাফর 

ক্রয় ক্ফরফে এক্টি সম্প্রিায় হক্র্ন্দ্রক্ স্থার্ ততথরর জর্য ো পথরবার টিথক্ফয় রাখার মফতা চাক্থরর 

সুফোগ পাওয়া এবং থ ক্ষাগত উন্নয়র্ফক্ সম্প্রসাথরত ক্ফর, থবফ ষ ক্ফর ক্ম নফক্ষফে প্রফব  ক্রফত 

োওয়া  াই সু্কল এবং ক্ফলফজ োওয়ার বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য। সাইিটিফত, হেখাফর্ 

ক্াউথির সাফি এক্টি 22 বেফরর লাইফসন্স চুর্ি অন্তভুনি রফয়ফে, িাক্ফব র্তুর্ভাফব স্থাথপত 

জাতীয় অ ফ ার বায়ু প্রথ ক্ষণ হক্ন্দ্র ো অি নাথয়ত  ফব সার্রাইজ উইফের (Sunrise Wind) 

(ওরফিড A/S (Ørsted A/S) এবং এভারফসাস ন এর্ার্জনর (Eversource Energy) এক্টি হেৌি 

উফিযাগ) 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্ফয়াগ দ্বারা, োর অং ীিার  ফব লং আইলযাে হলবার-

AFLCIO হ ডাফর র্ (Long Island Federation of Labor-AFLCIO), র্াসাউ ও সাফ াক্ থবর্ডং ও 

ক্র্স্ট্রাক্ র্ হেডস (Nassau and Suffolk Building and Construction Trades), সাফ াক্ 

ক্াউথি ক্থমউথর্টি ক্ফলজ (Suffolk County Community College), তবিুযথতক্ ক্মীফির 

আন্তজনাথতক্ ভ্রাততসং  (International Brotherhood of Electric Workers), আফমথরক্ার 

ইউটিথলটি ওয়াক্নাস ন ইউথর্য়র্ (Utility Workers Union of America), ব্লুথগ্রর্ অযালাফয়ন্স 

(BlueGreen Alliance) এবং মাইর্থরটি থমফলথর্য়ালস (Minority Millennials)। NOWTC তবথেক্ 

বায় ুসংগঠফর্র অ ফ ার বায়ুর প্রথ ক্ষণ (Global Wind Organization, GWO) মার্িণ্ড অর্ুোয়ী 

 ত  ত, এমর্থক্  াজার  াজার ক্মীফক্ প্রথ ক্ষণ ও সর্ি িার্ ক্রফব বফল আ া ক্রা োফচ্ছ। 

পা াপাথ , NOWTC থর্ম নাণ থ ফল্পর জর্য প্রাক্-র্থব  প্রথ ক্ষণ থ ফসফব ক্াজ শুরুর জর্য 

পাঠযসূথচ ও সমি নর্ হসবা প্রিার্ ক্রফব এবং এক্ই সাফি আঞ্চথলক্ চাক্থরিাফর্র সুথবযার জর্য 

উৎপাির্ সর্ি প্রিার্ ক্রফব।  

   

সাম্ব াক কাউবি বর্ি না ী বিভ হিম্বলার্ িম্বলর্, "আমাফির অঞ্চফলর প্রথতটি সম্প্রিাফয়র 

প্রফতযক্ বযর্ির ক্াফে সা লয পাওয়ার এক্ই সুফোগ রফয়ফে তা থর্র্িত ক্রা আমাফির 

অি নর্ীথতর থবক্াফ র চাথবক্াটঠ। এই সম্প্রিায় হক্র্ন্দ্রক্ হক্ন্দ্রটি থ ক্ষা, সরক্ার, থ ল্পখাত এবং 

সম্প্রিাফয়র এক্ফে এফস সুফোফগর িুয়ার উফমাথচত ক্রার এক্টি স্থার্। জাতীয় অ ফ ার বায়ু 

প্রথ ক্ষণ হক্ফন্দ্রর সাফি এই অং ীিাথরত্ব আমাফির বাথসন্দাফির উিীয়মার্ অ ফ ার বায়ু 

থ ল্পখাফতর হক্ফন্দ্র স্থাপর্ ক্রফব। আথম গভর্ নর হ াক্লফক্ ক্মীবাথ র্ী থবক্াফ র প্রথত তার 

প্রথতশ্রুথত এবং আমাফির ক্াউথিফক্ অি ননর্থতক্ প্রবতর্ির এক্টি র্তুর্ েুফগ পাঠাফত সা ােয 

ক্রার জর্য যর্যবাি জার্াফত চাই।"  

   

থর্উ ইয়ফক্নর ক্মীবাথ র্ীর জর্য সফব নাচ্চ সুথবযা প্রিার্ ক্রফত, NOWTC হিফির অ ফ ার বায় ু

প্রথ ক্ষণ ইর্থিটিউফির সাফি  থর্িভাফব ক্াজ ক্রফব োফত সাথব নক্ এবং সক্ল থবক্ফল্পর 

অ ফ ার বায় ুও পথরচ্ছন্ন  র্ির প্রথ ক্ষণ ও ক্মীবাথ র্ী থবক্া  উফিযাগ স্থাপর্ ক্রা োয়। 20 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাফরর OWTI অ ফ ার বায়ুর প্রথ ক্ষণ ক্ম নসূথচসমূ ফক্ এবং উিীয়মার্ 

জাতীয় অ ফ ার বায়ু থ ল্পখাতফক্ সমি নর্ ক্রফত পারফব এমর্ এক্টি িক্ষ ক্মীবাথ র্ী স্থাপর্ 

ক্রার জর্য প্রফয়াজর্ীয় থ ক্ষাগত অবক্াঠাফমা অগ্রসর ক্রফে। হিিবযাপী এক্টি থ ল্প, থ ক্ষা, 

বাথণজয ও সম্প্রিাফয়র অং ীিাথরফত্বর োতা সতটির মাযযফম, OWTI এই বেফরর শুরু হিফক্ 2027 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globalwindsafety.org%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C727893addc10475bc63708dab2b553d1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018789114191583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=doONnyiPGsLkrM3R7EWYlnnrbAWpkMQdDVrPZyyGmZ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globalwindsafety.org%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C727893addc10475bc63708dab2b553d1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018789114191583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=doONnyiPGsLkrM3R7EWYlnnrbAWpkMQdDVrPZyyGmZ8%3D&reserved=0


সাল পে নন্ত 2,500 থর্উ ইয়ক্নবাসীফক্ প্রথ ক্ষণ থিফব অ ফ ার ও অর্ফ ার উভয় যরফর্র 

র্বায়র্ফোগয  র্ি প্রক্ল্পসমূ ফক্ সমি নর্ ক্রার জর্য।  

   

আজফক্, NYSERDA প্রক্া  ক্ফরফের্ OWTI-র থদ্বতীয় আফবিফর্র অর্ুফরায ো র্তুর্ ক্মীবাথ র্ী 

থবক্া  ও প্রথ ক্ষণ উফিযাফগর জর্য ক্াথরগথর/হভাফক্ র্াল  াইসু্কল, ক্থমউথর্টি ক্ফলজ, 

ইউথর্ভাথস নটি, ইউথর্য়র্, প্রথ ক্ষণ ও চাক্থরফত থর্ফয়াগিাফর্র মযযস্থতাক্ারী, সম্প্রিায়থভথিক্ 

সংগঠর্ এবং অলাভজর্ক্ সংগঠফর্র থর্ক্ি হিফক্ প্রস্তাবর্া চাইফে। অর্ুিাফর্র ত থবল প্রিার্ 

ক্রা  ফব এমর্ প্রথ ক্ষণ উফিযাগ ও ক্ম নসূথচর জর্য ো র্তুর্ ও থবিযমার্ ক্মীফির উপর 

মফর্াফোগ ক্ফর এমর্ এমর্ প্রক্ল্পফক্ অগ্রাথযক্ার হিওয়া  ফব ো অগ্রাথযক্ার জর্ফগািী এবং 

সুথবযাবর্ঞ্চত সম্প্রিাফয়র বযর্িফির হসবািার্ ক্রফব। এোড়াও NYSERDA এমর্ প্রক্ল্পসমূ ফক্ 

অগ্রাথযক্ার প্রিার্ ক্রফব ো অ ফ ার বায়ুর ক্ম নফক্ষফে সরাসথর প্রফব  ক্রফত থিফব, অ ফ ার 

বায়ুর মূল সরঞ্জাম প্রস্তুতক্ারক্ (original equipment manufacturers, OEMs), থবতরণক্ারী, 

থবফক্রতা, সরবরা ক্ারী, থর্ম নাতা, শ্রথমক্ ইউথর্য়র্, এবং হেড অযাফসাথসফয় র্গুথলর সাফি 

অং ীিাথরত্ব ক্রার মাযযফম। থর্ব নাথচত প্রথ ক্ষণ প্রথতিার্গুথল অি ন পাওয়ার অল্প সমফয়র মফযযই 

ক্মীফির প্রথ ক্ষণ শুরু ক্রফব, ো 2023 সাফলর শুরুর থিফক্ শুরু  ফব বফল আ া ক্রা োফচ্ছ।  

  

বর্উ ইয়কন হিম্বটর এর্াদ্ধজন বরসাচন ও হডম্বভলপম্বিি কেৃনপম্বক্ষর হপ্রবসম্বডি ও প্রযার্ 

বর্ি না ী কি নকেনা এিং জলিায় ুপেম্বক্ষপ পবরষম্বের (Climate Action Council) স প্রযার্ 

হডাবরর্ এি.  োবরস িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ফলর হর্ততত্বাযীফর্, থর্উ ওয়াক্ন র্য় থগগাওয়াি 

অ ফ ার বায়ুর থিফক্ এর পি পাক্াফপাি ক্রার ক্াজ অবযা ত হরফখফে এবং এক্ইসাফি 

থর্র্িত ক্রফে আমরা োফত এক্টি তবথচেযময়, ভাফলাভাফব প্রথ থক্ষত, স্থার্ীয় থভথিক্ প্রথতভার 

সম্ভার স্থাপর্ ক্রফত পাথর োরা পথরবার টিথক্ফয় রাখার মফতা ক্যাথরয়ার দ্বারা আমাফির পথরচ্ছন্ন 

 র্ির অি নর্ীথতর থবক্া , উৎপাির্, থর্ম নাণ ও পথরচালর্া ক্াজ ক্রফব। NYSERDA এই সুফোফগর 

 ফল সতি বহু অং ীিাথরফত্বর জর্য উমুখ  ফয় আফে োফত থর্উ ইয়ক্নবাসীফক্ হিফির হিফ র 

 ীষ নস্থার্ীয় অ ফ ার বায়ু প্রক্ফল্পর হপািনফ াথলও এবং এর বাইফরও ক্াজ ক্রার জর্য প্রস্তুত ও 

প্রথ থক্ষত ক্রা োয়।"  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর এর্ভায়রর্ম্বিিাল কর্জাম্বভনের্ বিভাম্বগর কবিের্ার এিং জলিায় ু

পেম্বক্ষপ পবরষম্বের স প্রযার্ িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন থর্ফজফক্ অ ফ ার বায়ুর 

হক্ষফে এক্জর্ হর্তা থ ফসফব প্রথতটিত ক্ফরফে এবং এই প্রথ ক্ষণ হক্ন্দ্রটি থর্র্িত ক্রফত 

সা ােয ক্রফব োফত সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য এইসব ভথবষযফতর ভাফলা হবতফর্র চাক্থর 

উপলভয িাফক্। গভর্ নর হ াক্ফলর প্র াসফর্র জলবায়ু অগ্রাথযক্াফরর  ফল, আমাফির হিি 

আফরক্বার 2035 সাফলর মফযয 9,000 হমগাওয়াি অ ফ ার বায়ুর সমি নফর্ এবং আমাফির 

উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জলবায় ুঅযাফের লক্ষয অর্ুোয়ী আমাফির পথরফব  রক্ষা ক্রফত এবং জলবায়ু 

পথরবতনফর্র সাফি লড়াই ক্রফত 2050 সাফলর মফযয 85  তাং  থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ হ্রাস 

ক্রা এবং 2040 সাফলর মফযয 100 ভাগ থর্িঃসরণমুি থবিুযৎ উৎপাির্ ক্রার প্রয়াস অগ্রসর 

ক্রফে।"  

  

পািবলক সাবভনম্বসর (Public Service) হচয়ারিোর্ হরাবর এি. দ্ধিবিয়ার্ িম্বলর্, "অ ফ ার 

বায়ুর হেই প্রক্ল্পসমূ  গঠর্ ক্রা  ফচ্ছ তা জলবায়ু পথরবতনফর্র সাফি লড়াই ক্রার জর্য জলবায় ু

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Energy-Workforce-Development-and-Training%2FNew-York-State-Offshore-Wind-Training-Institute-Workforce-Training-and-Skills-Development&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C727893addc10475bc63708dab2b553d1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018789114191583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rq08Wod%2FTN1WJo6DX2FM75RSCtPAnvt3HOwl89wRRYo%3D&reserved=0


হর্ততত্ব ও সম্প্রিায় সুরক্ষার আইফর্র হিফ র  ীষ নস্থার্ীয় ক্াব নর্ হ্রাস ও পথরচ্ছন্ন  র্ি লক্ষয 

অজনফর্র জর্য অতযাব যক্ীয়। আথম লং আইলযাফে এক্টি ক্মীবাথ র্ীর প্রথ ক্ষণ ক্ম নসূথচর 

থবক্া  থর্র্িত ক্রফত গভর্ নর হ াক্ফলর হর্তত ফত্বর প্র ংসা ক্রথে। এই অ ফ ার বায় ুপ্রক্ল্পগুথল 

সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য লাভজর্ক্  ফব হেফ তু এগুথল জীবাশ্ম জ্বালাথর্র উপর 

থর্ভনর ীলতা হ্রাস ক্রফব, পথরচ্ছন্ন  র্ির থবথর্ফয়াগ বথলি ক্রফব, পথরচ্ছন্ন  র্ির ক্ম নসংস্থার্ 

সতটি ক্রফব, এবং আমাফির পথরফবফ র উন্নয়র্ ক্রফব।"  

  

ওরম্বিড অ ম্বোর র্ি ন আম্বিবরকার (Ørsted Offshore North America) প্রযার্ বর্ি না ী 

কি নকেনা হডবভড  াবডন িম্বলর্, "ওরফিড আমাফির প্রক্ল্পসমূ  গঠফর্র জর্য এক্টি র্তুর্ 

মাথক্নর্ ক্মীবাথ র্ী স্থাপর্ ক্রফত প্রথতশ্রুথতবি, এবং োর অি ন  ফলা ক্মীফির প্রথ ক্ষফণ মুখয 

থবথর্ফয়াগ ক্রা এবং স্থার্ীয় শ্রথমক্ ইউথর্য়র্, ক্মীবাথ র্ী থবক্া  সংগঠর্ এবং সম্প্রিাফয়র 

অং ীিারফির সাফি স ফোথগতামূলক্ ক্াজ ক্রা। শুরু হিফক্ই, NOWTC-র লক্ষয থেফলা 

থ ল্পখাত, শ্রথমক্ এবং থ ক্ষাখাফতর সাফি অং ীিাথরত্ব ক্ফর সাফ াক্ ক্াউথিফত উিীয়মার্ 

অ ফ ার বায় ুথ ফল্পর জর্য এক্টি মাযযাক্ষ নণ হক্ন্দ্র ততথর ক্রা। NOWTC-র হর্ততবতফন্দর িল 

অ ফ ার বায় ুথ ল্পখাফতর আবথ যক্তাসমূ  বুঝফত পারার জর্য এবং এলাক্ার ক্মী ও এই বথয নষু্ণ 

থ ল্প উভফয়র চাথ িা সমি নর্ ক্ফর এমর্ ক্ম নসূথচসমূ  র্ক্ া ক্রার জর্য আি ন ও উপেুি। 

আমরা গভর্ নর হ াক্লফক্ যর্যবাি জার্ার্চ্ছ আমাফিরফক্ এইসব অথত গুরুত্বপূণ ন পথরচ্ছন্ন  র্ি 

প্রক্ল্প গঠফর্ সা ােয ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্নবাসীফির ক্াফে োফত প্রফয়াজর্ীয় িক্ষতা িাফক্ তা 

থর্র্িত ক্রফত তার অবযা ত হর্তত ফত্বর জর্য।"  

 

এভারম্বসাস ন এর্াদ্ধজনর প্রযার্ বর্ি না ী কি নকেনা এিং হপ্রবসম্বডি হজা হর্ালার্ িম্বলর্, 

"আমরা জাতীয় অ ফ ার বায়ু প্রথ ক্ষণ হক্ন্দ্র ততথরফক্ সমি নর্ ক্রফত হপফর গথব নত ো থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর জর্য এই িারুণ থ ল্পখাফত প্রফব  ক্রার জর্য অথত গুরুত্বপূণ ন প্রথ ক্ষণ ও সুফোফগর 

পি প্রস্তুত ক্ফর থিফব। গভর্ নর হ াক্ফলর হর্তত ফত্বর ক্লযাফণ, থর্উ ইয়ক্ন র্তুর্ অ ফ ার বায় ু

ক্মীবাথ র্ী থবক্াফ র পালর্ ক্রফে, এবং হেিউফড NOWTC িতঢ় সম্প্রিায় সংফোগ পালফর্র 

এক্টি আি ন সুফোগ প্রিার্ ক্রফে োফত ক্ফর উিীয়মার্ অ ফ ার বায় ুথ ল্পখাফতর বযাপাফর 

সফচতর্তা এবং চাক্থর পাওয়ার সুফোগ প্রিার্ ক্রা োয়।"  

   

   

OWTI আফবিফর্র অর্ুফরাফয রফয়ফে এক্টি িুই যাফপর আফবির্ প্রর্ক্রয়া হেখাফর্ এক্টি 

আবথ যক্ যারণাপফের পর োফির আমন্ত্রণ ক্রা  ফব শুযু তারাই সমূ্পণ ন প্রস্তাবর্া প্রিার্ ক্রফত 

পারফব। যারণাপে 20 অফোবর, 2022 হিফক্ 23 মাচন, 2023 পে নন্ত পে নায়ক্রফম গ্র ণ ক্রা  ফব 

এবং গ্র ণ ক্রার চার হিফক্ েয় সপ্তাফ র মফযয মূলযায়র্ ক্রা  ফব। পে নাফলাচর্া পফক্ষ হগফল, 

থর্ব নাথচত আফবির্ক্ারীফির এক্টি সমূ্পণ ন প্রস্তাবর্া জমা হিওয়ার আমন্ত্রণ জার্াফর্া  ফব থর্ফচর 

জমািাফর্র তাথরখ অর্ুোয়ী:  

   

• প্রিি রাউন্ড - 17 জার্ুয়াথর, 2023;   

• বিেীয় রাউন্ড - 23 মাচন , 2023;   

• েৃেীয় রাউন্ড - 1 জরু্, 2023;  



   

থর্ব নাথচত অ ফ ার বায়ু প্রথ ক্ষণ ক্ম নসূথচ ও উফিযাফগর থবক্া  ও বাস্তবায়র্ আর্ুমাথর্ক্ 18 

হিফক্ 24 মাফসর মফযয হ ষ  ফব বফল আ া ক্রা োফচ্ছ। এইসব র্তুর্ প্রথ ক্ষণ উফিযাগসমূ  

 ফব থর্উ ইয়ফক্নর েফয়র  াডসর্ ভযাথল ক্থমউথর্টি ক্ফলজ (Hudson Valley Community 

College) এবং থর্উ ইয়ফক্নর কু্ইফন্সর লাগুয়াথডনয়া ক্থমউথর্টি ক্ফলফজর (LaGuardia 

Community College) OWTI-র প্রিম িুইটি থবজয়ী প্রস্তাবর্ার উপর থভথি ক্ফর, ো সুথবযাবর্ঞ্চত 

সম্প্রিায় ও অগ্রাথযক্ারথভথিক্ জর্ফগািীর প্রািথমক্ প্রথ ক্ষণ ও িক্ষতার থবক্া  সমি নর্ ক্রফব, 

োফির মফযয রফয়ফে ক্যাথপিাল থরর্জয়র্ ও থর্উ ইয়ক্ন থসটি উভয় স্থাফর্র হভফিরার্, অক্ষমতাস  

বযর্ি, থর্ম্ন আফয়র বযর্ি, গত  ীর্ বযর্ি, এবং এক্ক্ থপতামাতা।  

    

বর্উ ইয়কন হিট ইউবর্ভাবস নটটর চোম্বেলর হডম্বিারা  এ . িোর্বল িম্বলর্, "গভর্ নর 

হ াক্ফলর হর্ততত্বাযীফর্ এবং আমাফির হিিজফুড় র্বায়র্ফোগয  র্ির উৎস বযব ার বতর্ির 

এক্টি গভীর প্রথতশ্রুথতর  লা ল থ ফসফব, থর্উ ইয়ক্ন আমাফির ভথবষযৎ ক্মীবাথ র্ীর থ ক্ষা ও 

প্রথ ক্ষফণ উফেখফোগয থবথর্ফয়াগ ক্রফে। SUNY থ ক্ষািীফিরফক্ উিীয়মার্ অ ফ ার বায়ু থ ল্প, 

হেখাফর্ উৎপাির্, বায়ু িাব নাইর্ প্রেুর্ি,  র্ি স্থার্ান্তর, এবং আফরা অফর্ক্ হক্ষফে ভাফলা 

হবতফর্র চাক্থর রফয়ফে, তার জর্য প্রস্তুত ক্রার এই গুরুত্বপূণ ন ক্াফজর অং   ফত হপফর গথব নত। 

অ ফ ার বায় ুপ্রথ ক্ষণ ইর্থিটিউফি আমাফির অং ীিারগণফক্, থবফ ষ ক্ফর NYSERDA-হক্, 

এবং এক্ইসাফি  াথম নংফডল হিি ক্ফলজ ও হিাথর্ ব্রুক্ ইউথর্ভাথস নটিফক্ আমাফির যর্যবাি, 

োরা জলবায় ুপথরবতনফর্র থবরুফি লড়াইফয়র হক্ষফে হিফ র  ীষ নস্থার্ীয় প্রয়াফস এবং ভথবষযফতর 

পথরচ্ছন্ন  র্ি ক্মীবাথ র্ীফক্ থ থক্ষত ক্রার প্রফচিা অগ্রসর ক্রফে।"  

  

অোম্বসেবল সেসে বিভ এম্বেলব্রাইট িম্বলর্, "র্বায়র্ফোগয  র্ি পাওয়ার সুফোগ 

ভথবষযতফক্ সংজ্ঞাথয়ত ক্রফব। হসজর্য এটি হিখা অতযন্ত সফন্তাষজর্ক্ হে গভর্ নর হ াক্ল তার 

অথ ফসর পূরণ সমি নর্ থিফয় অ ফ ার বায় ু র্ির থবক্া  ক্রফের্ োফত ক্ফর এটি আমাফিরফক্ 

এমর্ এক্টি আ াবািী ভথবষযৎ প্রাণ ক্রফত পারফব হেখাফর্ বায়ু িষূণ হ্রাফসর ক্ারফণ স্বাস্থয সুথবযা 

এবং  াজার  াজার র্তুর্ চাক্থর উভয় অন্তভুনি িাক্ফব। গভর্ নর হ াক্লফক্ তার জ্ঞার্ ও 

থভ ফর্র জর্য অথভর্ন্দর্।"  

  

র্াসাউ এিং সাম্ব াক বিদ্ধডং এিং কর্স্ট্রাকের্ হেডম্বসর হপ্রবসম্বডি িোিু আরাবসচ 

িম্বলর্, "আজফক্ আমরা লং আইলযাফের ক্মীবাথ র্ীফক্ থর্উ ইয়ক্ন হিফির জর্য আমাফির 

র্তুর্ অি নর্ীথতর হক্ন্দ্রথবন্দফুত সাফি সংেুি ক্ফর হিওয়ার পরবতী বড় যাপটি গ্র ণ ক্রলাম। 

আথম গভর্ নর হ াক্ফলর প্রথত আমার আন্তথরক্ ক্ত তজ্ঞতা প্রক্া  ক্রফত চাই লং আইলযাফে 

অ ফ ার বায় ুথ ল্প অগ্রসর ক্রফত তার হর্তত ফত্বর জর্য। গভর্ নর ক্মীবাথ র্ী থবক্া ফক্ তার  ীষ ন 

অগ্রাথযক্ার ক্রার প্রথতশ্রুথত পূরণ ক্রফবর্, এবং থতথর্ আজফক্ তা প্রমাণ ক্ফর থিফয়ফের্! 

আমরা এখাফর্ আজফক্ এক্র্েত  ফয়থে েখর্ থতথর্ ো রাস্তার ওপাফর জাতীয় অ ফ ার বায়ু 

প্রথ ক্ষণ হক্ন্দ্র  ফয় উঠফব তার জর্য এক্টি র্তুর্ ত থবফলর প্রবা  হ াষণা ক্ফরফের্। এই 

 যাথসথলটিটি হেিউড সম্প্রিাফয় ক্মীবাথ র্ী থবক্া  ক্ম নসূথচর মাযযফম প্রথতভা আক্ষ নফণর চুম্বক্ 

থ ফসফব ক্াজ ক্রফব এবং তরুণফির ক্যাথরয়ার সুফোফগর র্তুর্ পফির থিফক্ থর্ফিনথ ত ক্রফত 

সা ােয ক্রফব। ওরফিড ও মাফয়রফস্কর সাফি NOWTC-র হক্ৌ লগত অং ীিাথরত্ব এক্টি হক্ন্দ্রীয় 

প্রথ ক্ষণ  যাথসথলটি ততথর ক্রফব ো অ ফ ার বায় ুথ ফল্প ক্াজ ক্রফত িাক্া সক্ফলর জর্য GWO 



সর্ি উপলভয ক্রফব এবং এক্টি থবফ ষ ক্ম নফক্ষে পূরণ ক্রফব, লং আইলযাফে আমরা হেই 

9GW অ ফ ার বায় ুগঠর্ ক্রথে তার প্রস্তুথতর জর্য এর প্রফয়াজর্ রফয়ফে।"  

  

সাম্ব াক কাউবি কবিউবর্টট কম্বলম্বজর হপ্রবসম্বডি এডওয়াডন টট. হিার্াব উ, Ph.D. 

িম্বলর্, "সাফ াক্ ক্াউথি ক্থমউথর্টি ক্ফলজ বায় ু র্ির মফতা উিীয়মার্ থ ল্পখাফত অতযাযুথর্ক্ 

ক্মীবাথ র্ীর থ ক্ষা প্রিার্ এবং সাফ াক্ ক্াউথির সক্ল সম্প্রিায়ফক্ সমি নর্ ক্রফব এমর্ 

উদ্ভাবর্ী সমাযার্ হখা োঁজা উভয় ক্াফজর জর্য প্রথতশ্রুথতবি। জাতীয় অ ফ ার বায় ুপ্রথ ক্ষণ 

হক্ন্দ্র থবক্াফ র প্রথতিাতা অং ীিার থ ফসফব, ক্ফলজ ভথবষযফতর বায় ু র্ির ক্মীবাথ র্ীর 

প্রথ ক্ষফণর জর্য প্রথতশ্রুথতবি।" 

 

অ ম্বোর িায়রু িেিসা হর্টওয়াম্বকনর (Business Network for Offshore Wind) প্রযার্ 

বর্ি না ী কি নকেনা এিং হপ্রবসম্বডি বলজ িাম্বডনাক িম্বলর্, "অ ফ ার বায় ুহিফ র  র্ি 

স্থার্ান্তরফক্ ত্বরাথিত ক্রফত এবং এক্ই সাফি সক্ল সম্প্রিাফয়র জর্য ভাফলা হবতফর্র চাক্থর 

ততথর ক্রাফক্ আমূফল বিফল থিফত পাফর। তফব আমাফির উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জাতীয় ও হিি লক্ষয 

অজনর্ ক্রার জর্য আমাফিরফক্ দ্রুতই  াজার  াজার িক্ষ ক্মীর ক্মীবাথ র্ী প্রস্তুত ক্রফত  ফব। 

থর্উ ইয়ক্ন হসই তবথচেযময় ক্মীবাথ র্ী গঠফর্ এবং অ ফ ার বায়ুর সুথবযা বযাপক্ভাফব থবস্তার 

ক্রফত আগ্রাসীভাফব ক্াজ ক্ফর হর্ততত্ব প্রি নর্ ক্ফরফে এবং ক্ফর োফচ্ছ। হর্িওয়াক্ন হিি এবং 

এর অং ীিারফিরফক্ আফরক্টি গুরুত্বপূণ ন অগ্রসর যাপ গ্র ফণর জর্য অথভর্ন্দর্ জার্াফচ্ছ।"  

   

আম্বিবরকার্ পবরচ্ছন্ন বিেেুম্বের (American Clean Power) অন্তি নেীকালীর্ প্রযার্ বর্ি না ী 

কি নকেনা এিং প্রযার্ অোডম্বভাম্বকবস কি নকেনা হজ বস সোন্ডিাগ ন িম্বলর্, "এটি ক্ফয়ক্ 

ি ফক্র মফযয আমাফির হিখা সবফিফক্ সঙ্কিপূণ ন শ্রথমক্ বাজার এবং আজফক্ এক্টি বথলি ও 

অন্তভুনিক্ারী ক্মীবাথ র্ীর পালর্ ক্রাই  ফব বথয নষু্ণ অভযন্তরীণ অ ফ ার বায় ুথ ল্পখাফতর 

সা ফলযর জর্য মুখয। আমরা গভর্ নর হ াক্ল, NYSERDA এবং তাফির অং ীিারফির প্র ংসা 

ক্রথে অ ফ ার বায়ুফত হর্ততত্ব থিফত োফচ্ছ এমর্ এক্টি হিফি ক্মীবাথ র্ী থবক্াফ র সুফোগ 

ততথর ক্রা অবযা ত রাখার জর্য। আমরা অভযন্তরীণ অ ফ ার বায় ুথ ল্পফক্ সমি নর্ ক্রার জর্য 

এক্টি িতঢ়, ভাফলাভাফব প্রথ থক্ষত, প্রথতভাবার্ ক্মীবাথ র্ী থর্ফয় এর ভথবষযৎ গঠফর্র আফরক্ যাপ 

ক্াফে চফল হগলাম।"  

   

পবরম্বিম্বের জর্ে র্াগবরক কোম্বেইম্বর্র (Citizens Campaign for the Environment) 

বর্ি না ী পবরচালক এদ্ধিয়ার্ এসম্বপাদ্ধজম্বটা িম্বলর্, "র্বায়র্ফোগয  র্িফত স্থার্ান্তর ক্রার অি ন 

 ফলা আমাফির ক্মীবাথ র্ীফক্ বায় ুখাফত ক্াজ ক্ফর এমর্ র্তুর্ চাক্থরর সুফোফগ স্থার্ান্তথরত 

ক্রা।লং আইলযাফের হক্ফন্দ্র অবথস্থত এই লযােমাক্ন  যাথসথলটিটি আমাফির ক্মীবাথ র্ীফক্ 

র্বায়র্ফোগয  র্ি দ্রুত থবক্া ফক্ স ায়তা ক্রার জর্য উৎপাির্ ও প্রেুর্িফত প্রফয়াজর্ীয় র্তুর্ 

ক্যাথরয়ার পফির জর্য প্রস্তুত ক্রফব।সম্প্রিায়সমূ ফক্ থ ক্ষা, প্রথ ক্ষণ ক্ম নসূথচ এবং চাক্থরফত 

থর্ফয়াগ প্রিার্ ক্রা শুযু আমাফির দ্বীফপর ক্মীবাথ র্ীর এক্টি অতযাব যক্ীয় চাথ িা পূরণ ক্ফর 

র্া, বরং সুথবযাবর্ঞ্চত সম্প্রিায়সমূফ র তরুণফির উর্িত ক্ফর। এক্টি থবক্া মার্ থ ল্পখাফত 

হিক্সই হবতর্ প্রিার্ ক্ফর এমর্ আক্ষ নণীয় ক্যাথরয়াফরর সুফোগ প্রিার্ ক্রা আমাফির তরুণফির 

থর্ফয়ার্জত ক্রার এবং তাফির সা ফলযর পফি স্থাপর্ ক্রার এক্টি িুিনান্ত উপায়। আমরা গভর্ নর 



হ াক্ল, ইউথর্য়ফর্র সিসয, ওরফিড এবং এটিফক্ লং আইলযাফের জর্য বাস্তফব পথরণত ক্রফত 

জথড়ত সক্লফক্ যর্যবাি জার্ার্চ্ছ।"  

   

NY অ ম্বোর িায় ুহজাম্বটর (NY Offshore Wind Alliance) পবরচালক হেড জোকিোর্ 

িম্বলর্, "মাথক্নর্ অ ফ ার বায়ু থ ল্প থর্উ ইয়ক্ন হিফি  াজার  াজার পথরবার টিথক্ফয় রাখার 

মফতা চাক্থর হোগ ক্রফত োফচ্ছ। আজফক্, গভর্ নর হ াক্ল প্রথ ক্ষফণর জর্য থভ র্াথর থবথর্ফয়াগ 

থর্ফয় আসফলর্, ো থর্র্িত ক্রফব োফত উৎসা ী র্ারী পুরুষফির ক্াফে উিীয়মার্ সবুজ ও র্ীল 

 র্ি অি নর্ীথতফত এক্টি অি নপূণ ন ভূথমক্া পালফর্র প্রফয়াজর্ীয় িক্ষতা িাফক্।"  

  

র্িায়র্ম্ব াগে েদ্ধি লং আইলোম্বন্ডর (Renewable Energy Long Island) বর্ি না ী 

পবরচালক গবডনয়ার্ রাম্বক িম্বলর্, "লং আইলযাফে এবং হিিজফুড় আমাফির পথরচ্ছন্ন  র্ির 

ক্মীবাথ র্ীফক্ প্রথ ক্ষণ প্রিার্ ক্রা র্বায়র্ফোগয  র্ি দ্বারা ক্ষমতাথয়ত ক্াব নর্মুি অি নর্ীথতফত 

থর্উ ইয়ফক্নর স্থার্ান্তফরর জর্য অতযাব যক্ীয়। আথম গভর্ নর হ াক্ফলর থভ র্াথর হর্ততত্ব এবং 

থর্উ ইয়ফক্নর অি নর্ীথতফক্ ক্াব নর্ থর্রফপক্ষ ক্রা ও এক্ইসাফি ভাফলা হবতফর্র চাক্থর ও 

অি ননর্থতক্ সুফোগ সতটি ক্রার প্রথত তার সংক্ফল্পর জর্য তার প্র ংসা ক্রথে।"  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর কর্জাম্বভনের্ লীম্বগর (New York League of Conservation) হপ্রবসম্বডি 

জুবল টটম্ব  িম্বলর্, "বুর্িমার্ ও ক্াে নক্র  র্ি পথলথস প্রণয়র্ ও তার দ্রুত বাস্তবায়ফর্র মাযযফম 

গভর্ নর হ াক্ল এবং NYSERDA থর্উ ইয়ক্নফক্ ক্রমবয নমার্ অ ফ ার বায় ুথ ফল্পর জাতীয় হর্তা 

বাথর্ফয়ফে। এবং এখর্, এক্টি জাতীয় প্রথ ক্ষণ হক্ন্দ্র এবং বথলি ক্মীবাথ র্ী থবক্া  ক্ম নসূথচ 

সামফর্ হরফখ, থর্উ ইয়ক্ন অপথরচ্ছন্ন জীবাশ্ম জ্বালাথর্ হিফক্ সফর এক্টি পথরচ্ছন্ন  র্ি 

অি নর্ীথতর থিফক্ অগ্রসর  ওয়ার হক্ষফে আফরক্টি যাপ গ্র ণ ক্রফলা।"  

  

সামথগ্রক্ভাফব, আজফক্র হ াষণাগুথল থর্উ ইয়ক্ন হিফির হিফ র হর্ততস্থার্ীয় অ ফ ার বায়ু 

প্রক্ল্পসমূফ র পাইপলাইফর্র থবক্া ফক্ সমি নর্ ক্ফর, হেখাফর্ বতনমাফর্ পাোঁচটি প্রক্ল্প সর্ক্রয়ভাফব 

থর্থম নত  ফচ্ছ, এটি হিফ র সব নবত ৎ হপািনফ াথলও। এই প্রািথমক্ হপািনফ াথলওফত হমাি 4,300 

হমগাওয়াফিরও হবথ  থবিুযৎ উৎপন্ন  ফব এবং থর্উ ইয়ফক্নর 2.4 থমথলয়ফর্রও হবথ  বাথড়ফত থবিুযৎ 

হপৌৌঁফে হিফব এবং এটি রাজযফক্ 12.1 থবথলয়র্ ডলাফরর সর্িথলত অি ননর্থতক্ প্রভাব প্রিার্ ক্রফব 

বফল আ া ক্রা  ফচ্ছ। এোড়াও প্রক্ল্প উন্নয়র্, উপািার্ থর্ম নাণ, ইর্িফল র্, এবং পথরচালর্া ও 

রক্ষণাফবক্ষণ ইতযাথি ভূথমক্া পালফর্র জর্য প্রক্ল্পগুফলা 6,800 এরও হবথ  ক্ম নসংস্থার্ ততথর 

ক্রফব বফল আ া ক্রা  ফচ্ছ। 2035 সাফলর মফযয 9,000 হমগাওয়াি অ ফ ার বায়ুর লক্ষয অজনর্ 

ক্রফল হসখার্ হিফক্ই থর্উ ইয়ক্ন হিফির আর্ুমাথর্ক্ 30  তাং  তবিুযথতক্ চাথ িার জর্য েফিি 

থবিুযৎ উৎপাির্ ক্রা োফব, ো প্রায় 6 থমথলয়র্ বাসায় থবিুযফতর সমতুল এবং আর্ুমাথর্ক্ 10,000 

চাক্থর ততথর ক্রফব।  

   

বর্উ ইয়কন হিম্বটর হেম্বের-হর্েৃস্থার্ীয় জলিায় ুপবরকল্পর্া  

  

থর্উ ইয়ক্ন হিফির জাথতর হর্ততত্বক্ারী জলবায়ুর ক্ম নসূচী  ল জাথতর সব হচফয় হবথ  

আক্রমণাত্মক্ জলবায় ুও পথরচ্ছন্ন  র্ির উফিযাগ, ো সু তঙ্খল ও র্যােযভাফব পথরচ্ছন্ন  র্িফত 

উিরফণর আহ্বার্ ক্ফর ো চাক্থর ততথর ক্ফর এবং থর্উ ইয়ক্ন হিি হক্াথভড-19 ম ামারী হিফক্ 



উিারলাফভর সাফি সাফি এক্টি সবুজ অি নর্ীথতফক্ প্রথতপালর্ ক্রা অবযা ত রাফখ। জলবায়ু 

হর্ততত্ব এবং জর্সমাফজর সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর মাযযফম আইফর্র অন্তভুনি ক্রার পফর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর মফযয  ূর্য-থর্গ নমর্ 

থবিুযৎ র্ির হক্ষফে তার বাযযতামূলক্ লক্ষয অজনফর্র পফি এথগফয় চফলফে, োর মফযয অন্তভুনি 

আফে 2030 এর মফযয 70  তাং  পুর্র্ নবায়র্ফোগয  র্ি উৎপাির্ এবং অি নর্ীথত বযাপী ক্াব নর্ 

থর্রফপক্ষতা অজনর্ ক্রা। এটি রাজয জফুড় 120টি বড় আক্াফরর পুর্র্ নবীক্রণফোগয এবং 

োন্সথম ফর্র প্রক্ল্পগুথলফত 35 থবথলয়র্ ডলাফরর হবথ  থবথর্ফয়াফগর উপর থভথি ক্ফর গফড় 

হতাফল, োর মফযয আফে ভবর্গুথলর থর্গ নমর্ ক্মাফত 6.8 থবথলয়র্ ডলার, হসৌর র্ি বাড়াফত 1.8 

থবথলয়র্ ডলার, পথরচ্ছন্ন পথরব র্ উফিযাফগর জর্য 1 থবথলয়র্ ডলাফরর হবথ  এবং NY গ্রীর্ 

বযাফঙ্কর (NY Green Bank) প্রথতশ্রুথতফত 1.6 থবথলয়র্ ডলাফররও হবথ  স  পথরচ্ছন্ন  র্ি বাড়াফত 

থর্উ ইয়ফক্নর অভূতপূব ন থবথর্ফয়াগ। সর্িথলতভাফব, এই থবথর্ফয়াগগুথল 2020 সাফল থর্উইয়ফক্নর 

থর্ম নল জ্বালাথর্ খাফত 158,000 এরও হবথ  চাক্থর, 2011 সাল হিফক্ থবতরণক্ত ত হসৌর খাফত 2,100 

 তাং  প্রবতর্ি এবং 2035 সাফলর মফযয 9,000 হমগাওয়াি অ ফ ার বায়ু র্ি গফড় হতালার 

প্রথতশ্রুথতফক্ সমি নর্ ক্ফর৷ জলবায়ু আইফর্র অযীফর্, থর্উ ইয়ক্ন এই অগ্রগথতফক্ সামফর্ এথগফয় 

থর্ফয় োফব এবং 2050 সাফলর মফযয থগ্রর্ াউজ গযাস থর্গ নমর্ 1990 সাফলর তুলর্ায় 85  তাং  

ক্থমফয় আর্ফব, হসই সাফি পথরচ্ছন্ন জ্বালাথর্ সংক্রান্ত থবথর্ফয়াফগর 40  তাং  সু ল হপৌৌঁফে 

হিওয়ার লক্ষয থস্থর হরফখ অন্তত 35  তাং  হের্ সুথবযাবর্ঞ্চত সম্প্রিায়গুফলার ক্াফে হপৌৌঁোয় তা 

থর্র্িত ক্রফব, এবং অর্-সাইি জ্বালাথর্ বযব ার ক্মাফর্ার জর্য হিফির 2025 সাফলর জ্বালাথর্ 

িক্ষতার লক্ষযমাোর থিফক্ অগ্রসর  ফব ো হ ষ-বযব ারক্ারীর 185 টেথলয়র্ BTU জ্বালাথর্ সাশ্রয় 

ক্রফব৷  
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