
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/29/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কন হেম্বে বর্র্ নল জ্বালাবর্ কর্ নসংস্থাম্বর্র সংখ্ো হরকর্ন সংখ্োয় হ  ৌঁম্বেম্বে িম্বল 

গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

2022 সাম্বলর বর্র্ নল জ্বালাবর্ বেম্বের বরম্ব ােন হিম্বক হেখ্া যায় হয সিুজ কর্ নসংস্থার্সর্ূ  

বর্উ ইয়ম্বকনর হকাবভর্-19 হিম্বক অি ননর্বিক  ুর্রুদ্ধাম্বরর প্রম্বেষ্টা এবগম্বয় বর্ম্বি সা াযে 

করম্বে  

  

সিুজ অি নর্ীবিম্বক স ায়িা করা এিং হেম্বের অবি গুরুত্ব ূণ ন জলিায় ুলক্ষ্েসর্ূ  

 ূরম্বণ স ায়িা করার জর্ে বর্উ ইয়কন বর্র্ নল জ্বালাবর্ হর্ধা  াই লাইর্ বর্র্ নাণ 

অিো ি হরম্বখ্ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেরে থর্র্ নল জ্বালাথর্ ক্র্ নসংস্থারর্র 

অথিক্ারী ব্যক্তির সংখ্যা 2021 সারলর হেষ র্াগাদ 165,000 ক্র্ীর এক্টে হরক্র্ন সংখ্যায় 

হ  ৌঁরেরে, ো 2020 সারল  াথররয় োওয়া থর্র্ নল জ্বালাথর্ ক্র্ নসংস্থার্গুরলা  ুর্রায় থিথররয় আর্ার 

র্ািযরর্ হক্াথভর্-19 হিরক্ থর্উ ইয়রক্নর  ুর্রুদ্ধার প্ররেষ্টা এথগরয় থর্রে সা ােয ক্ররে এব্ং 

হক্াথভর্-19  ূব্ নব্েী সর্রয়র থর্র্ নল জ্বালাথর্ ক্র্ নসংস্থারর্র সংখ্যারক্ অথেক্রর্ ক্রর ব্াড়থে 

1,300টে ক্র্ নসংস্থারর্র ব্যব্স্থা ক্রররে। আজরক্র হ াষণা জলব্ায় ুহর্েৃত্ব ও ক্থর্উথর্টে সুরক্ষা 

আইরর্র আব্থেযক্ো অর্ুোয়ী সব্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীর জর্য এক্টে র্যােয ও সর্ো ূণ ন উত্তরণ 

থর্ক্তিে ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেরের অঙ্গীক্ারব্দ্ধোর সরঙ্গ হোগ  রে।  

  

"এব্েররর থর্র্ নল জ্বালাথর্ থেরের থরর ােন হসোই হদথখ্রয়রে ো আথর্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীরদর 

সম্পরক্ন সব্সর্য় সথেয ব্রল হজরর্ এরসথে - হে আর্রা েক্তিোলী, এব্ং আর্রা বব্থর  থরথস্থথে 

হর্াক্ারব্লা ক্রর সার্রর্ এথগরয় োওয়া অব্যা ে রাথখ্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "েথদও 

হক্াথভর্-19 গে ক্রয়ক্ ব্েরর সর্গ্র অি নর্ীথেরক্ দারুণভারব্ ক্ষথেগ্রস্ত ক্রররে, থর্র্ নল জ্বালাথর্ 

থেে ক্ীভারব্ আর্ারদর  ুর্রুদ্ধার প্ররেষ্টায় হর্েৃত্ব থদরয় আসরে ো আর্রা প্রেযক্ষ ক্ররথে। 

আরগর হেরয় হব্থে সংখ্যক্ থর্উ ইয়ক্নব্াসী এখ্র্  থরব্ার োলারর্ার উ রোগী থর্র্ নল জ্বালাথর্ 

ক্র্ নসংস্থারর্ থর্রয়াক্তজে ররয়রের্ এব্ং থর্উ ইয়ক্নরক্ এর্র্ এক্টে ক্র্ীদল গরড় েুলরে 

সক্তক্রয়ভারব্ সা ােয ক্ররের্ হেটে ভথব্ষযরের োথ দাগুরলা  ূরণ ক্ররে সক্ষর্  রব্।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেরের জ্বালাথর্ গরব্ষণা ও উন্নয়র্ ক্েৃন ক্ষ (Energy Research and Development 

Authority) ক্েৃনক্ আজ প্রক্াথেে  ওয়া 2022 সারলর থর্উ ইয়রক্নর থর্র্ নল জ্বালাথর্ থেরের 
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থরর ােন 2021 সারলর হেষ  ে নন্ত হেরের থর্র্ নল জ্বালাথর্ খ্ারের ক্র্ নসংস্থার্ ব্কৃ্তদ্ধর র্াো প্রদার্ 

ক্ররে। এই থরর ারেন হদখ্া োয় হে এই খ্ােটে থর্উ ইয়রক্নর প্রায় অর্য সব্ থেরের েুলর্ায় 

অর ক্ষাকৃ্ে দ্রুেের সর্রয় হক্াথভর্-19 এর প্রভাব্ ক্াটেরয় উঠরে হ রররে এব্ং 2015 সারলর 

 র হিরক্ হেরের থর্র্ নল জ্বালাথর্ ক্র্ নসংস্থারর্র সংখ্যা আর্ুর্াথর্ক্ 17 েোংে ব্া 24,000 এরও 

হব্থে ব্কৃ্তদ্ধ  রয়রে।  

  

এিেম্বরর বরম্ব ােন হিম্বক  াওয়া গুরুত্ব ূণ ন বিষয়গুম্বলার র্ম্বধে রম্বয়ম্বে:  

• 2021 সাম্বলর হেষ র্াগাে 165,055 বর্উ ইয়কনিাসী বর্র্ নল জ্বালাবর্ কর্ নসংস্থাম্বর্ 

বর্ম্বয়াজজি বেম্বলর্,হেটে 2020 সারলর 157,686টে ক্র্ নসংস্থার্ হিরক্ হব্থে।  

• 2020 সাল হিম্বক 2021 সাল  য নন্ত বর্উ ইয়ম্বকনর সিুজ কর্ নসংস্থার্ 4.7 

েিাংম্বেরও হিবে িৃজদ্ধ হ ম্বয়ম্বে - 12 র্ারস 7,000 ক্র্ নসংস্থার্ ব্কৃ্তদ্ধ হ রয়রে  

o এই খ্াে থর্উ ইয়রক্নর অর্যার্য খ্াে, হের্র্ থেক্ষা ও খ্ুেরা থব্ক্রয় থেরের েুলর্ায় 

অর ক্ষাকৃ্ে দ্রুেের  রু্রুদ্ধার সম্পন্ন ক্ররে হ রররে, হেখ্ারর্ এসব্ খ্ারে 

2020 ও 2021 সারলর র্িযব্েী সর্রয় ক্র্ নসংস্থার্ ব্কৃ্তদ্ধর  থরর্াণ থেল 1.7-3 

েোংে।  

o সি প্রযুজি খ্াম্বি কর্ নসংস্থাম্বর্র সংখ্ো র্ ার্ারীর আম্বগর সর্ম্বয়র স্তম্বর 

বিম্বর এম্বসম্বে অিিা হসটেম্বক অবিক্রর্ কম্বরম্বে। র্ব্ায়র্রোগয থব্দুযৎ েক্তি 

উৎ াদর্, থব্ক্ে  থরব্ র্, র্ব্ায়র্রোগয জ্বালাথর্, এব্ং থগ্রর্ আিুথর্ক্ায়র্ ও 

জ্বালাথর্ সংরক্ষণ খ্ারের র্রিয সব্গুরলা খ্াে 2021 সারলর হেষ র্াগাদ 

হসগুরলার র্ ার্ারীর আরগর সর্রয়র ক্র্ নসংস্থারর্র স্তরর হ  ৌঁরেরে অিব্া 

হসটেরক্ োথড়রয় হগরে।  

o বিকে  বরি র্ প্রযুজি খ্াি 2020 ও 2021 সাম্বলর র্ধেিিী সর্ম্বয় 

র্জজরবি ীর্ প্রিৃজদ্ধ হেখ্ম্বি হ ম্বয়ম্বে। র্াত্র 12 র্াস সর্রয়র র্রিয থব্ক্ে 

 থরব্ র্ খ্ারের ক্র্ নসংস্থারর্র সংখ্যা প্রায় 26 েোংে ব্কৃ্তদ্ধ হ রয়রে ব্া 2,318টে 

ক্র্ নসংস্থার্ হোগ  রয়রে।  

o র্িায়র্ম্বযাগে বিেেুৎ েজি উৎ াের্ প্রযুজি খ্াম্বি সিম্বেম্বয় হিবে 

কর্ নসংস্থার্ িৃজদ্ধর জর্ে োয়ী  ম্বে হস রবিেেুৎ।  

▪ েথদও 2019 সাল হিরক্ 2020 সাল  ে নন্ত থর্উ ইয়ক্নজরুড় হসালার 

িার্ নগুরলা 400 এরও হব্থে ক্র্ী  াথররয়রে, 2020 সাল হিরক্ 2021 সাল 

 ে নন্ত সর্রয়র র্রিয হসগুরলা 1,000 এরও হব্থে ক্র্ী ব্কৃ্তদ্ধ ক্রররে।  

▪ হযসি বেেখ্াম্বি সিম্বেম্বয় হিবে কর্ নসংস্থার্ িৃজদ্ধ হ ম্বি হেখ্া 

হগম্বে হসগুম্বলা  ম্বলা শ্রবর্ক ও র্াগবরক সংগঠর্সর্ূ , সিেওয়োর 

 ািবলোর, হেকসই  ম্বণের  াইকাবর বিম্বক্রিা, এিং হর্বের্াবর, 

ইকুেই ম্বর্ন্ট, ও সাপ্লাই এর  াইকাবর বিম্বক্রিা।  

  

NYSERDA-এর হপ্রবসম্বর্ন্ট ও CEO হর্াবরর্ এর্.  োবরস িম্বলর্, "এক্টে েক্তিোলী থর্র্ নল 

জ্বালাথর্ ক্র্ীদল প্রথেষ্ঠা ক্রা আর্ারদর উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জলব্ায় ুলক্ষযসরূ্   ূররণর জর্য 

সব্গুরলা থেেখ্ারে আর্ারদররক্ হে অেযন্ত গুরুত্ব ূণ ন ক্াজ এথগরয় থর্রে  রব্ হসটের র্রো 

সর্ার্ গুরুত্ব রারখ্। থর্ক্তিেভারব্ই, আর্রা এক্টেরক্ ব্াদ থদরয় অর্যটে অজনর্ ক্ররে  াররব্া 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2F-%2Fmedia%2FProject%2FNyserda%2FFiles%2FPublications%2FClean-energy-industry%2F2022-CEI-GEN-report.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0267439db49e40d0104508dad23a9330%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638053446422492041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1xXqRu3rtmRPn%2B9fpV%2FxcKlM8BWWIml3t3GcZ7qAjyw%3D&reserved=0


র্া, এব্ং এব্েররর থরর ােন হিরক্ হদখ্া োয় হে আর্রা সব্ুজ ক্র্ নসংস্থারর্র জর্য প্ররয়াজর্ীয় 

উ াদার্গুরলা প্রথেষ্ঠা ক্রা অব্যা ে হররখ্থে োরে  ুররা হেেজরুড় থর্উ ইয়রক্নর  থরব্ারগুরলা 

জীব্াশ্ম জ্বালাথর্ হিরক্ থর্র্ নল জ্বালাথর্র থদরক্ আর্ারদর উত্তররণ অংেগ্র ণ ক্ররে  ারর এব্ং 

এটে হিরক্ উ কৃ্ে  রে  ারর।"  

  

এম্পায়ার হেে হর্ম্বভল ম্বর্ন্ট (Empire State Development)-এর হপ্রবসম্বর্ন্ট, CEO ও 

কবর্ের্ার হ া  র্াইে িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেে এক্টে সব্জু অি নর্ীথে গরড় েুলরে এব্ং 

আররা হেক্সই এক্টে ভথব্ষযে থর্র্ নারণর এটের অব্ক্াঠারর্াগুরলা েক্তিোলী ক্রর েুলরে। 

আর্ারদর থর্র্ নল জ্বালাথর্ থেরের থব্থর্রয়াগ এব্ং ক্র্ীদল উন্নয়রর্র প্রথে অব্যা ে র্রর্ারোগ 

ক্ীভারব্ আগার্ী থদরর্র ক্র্ নসংস্থার্ বেথর ক্ররে, এব্ং হসগুরলা  ূরণ ক্রার জর্য হর্িাব্ীরদর 

প্রথেক্ষণ প্রদার্ ক্ররে ো এই থরর ােন হিরক্ হদখ্া োয়।"  

  

থর্উ ইয়রক্ন সব্ুজ ক্র্ নসংস্থার্ আররা এথগরয় হর্ওয়ার জর্য, NYSERDA এক্টে থর্র্ নল জ্বালাথর্ 

ক্র্ীদল  াই লাইর্ বেথররে স ায়ো ক্রা এব্ং র্েুর্ ও থব্দযর্ার্ ক্র্ীরদর জর্য প্রথেক্ষরণর 

সুরোগ প্রদার্ ক্রার জর্য 120 থর্থলয়র্ র্লারররও হব্থে অর্ুদার্ প্রদারর্র অঙ্গীক্ার ক্রররে। 

এসব্ সুরোগ-সুথব্িার র্রিয থির্ থ টেং, জ্বালাথর্ দক্ষো, এব্ং অর্যার্য থর্র্ নল প্রেুক্তি 

খ্ােগুরলারে এক্জর্ ক্র্ীর দক্ষো সর্দৃ্ধ ক্রার জর্য এব্ং ব্যব্সা প্রথেষ্ঠার্গুরলারক্ োরদর 

থব্দযর্ার্ ক্র্ীরদর দক্ষো ব্কৃ্তদ্ধ, থর্রয়াগ সংক্রান্ত ব্যয় ক্থর্রয় আর্া, এব্ং র্েুর্ ক্র্ নোরীরদর 

থর্রয়াগ ও প্রথেক্ষণ প্রদারর্র ক্ারজ স ায়ো ক্রার জর্য র্ক্োকৃ্ে ক্র্ নসূথেগুরলা অন্তভুনি 

ররয়রে। আররা গুরুত্ব ণূ ন থব্ষয়  রলা, এসব্ প্ররেষ্টা হেরের সব্রেরয় সুথব্িাব্ক্তিে জর্রগাষ্ঠী, 

হের্র্ থর্ম্ন-আরয়র হলাক্জর্, হভরেরার্, অক্ষর্োয় আক্রান্ত শ্রথর্ক্, থসরঙ্গল  যাররন্ট, এব্ং 

সারব্ক্ ক্ারারুদ্ধ ব্যক্তিরদর জর্য প্রথেক্ষণ ক্র্ নসথূেগুরলারক্ অগ্রাথিক্ার প্রদার্ ক্ররে এব্ং 

ক্র্ নসংস্থার্ হিরক্ থেেরক্  ড়া ক্র্ীরদররক্ এই র্েুর্ সম্ভাব্র্ার্য় থেরে এক্ীভূে  ওয়ার 

ব্যা াররও সা ােয ক্ররব্।  

  

এটের ক্র্ীদল উন্নয়রর্র জর্য ে থব্ল প্রদারর্র অঙ্গীক্ারাব্দ্ধোর অংে থ রসরব্, NYSERDA 

ইরোর্রিয শ্রর্ থব্ভাগ, ক্রলজ ও থব্শ্বথব্দযালয়, অলাভজর্ক্ সংস্থা, প্রস্তুেক্ারক্, হের্ 

অযারসাথসরয়ের্ এব্ং অর্যার্য সংস্থার সরঙ্গ গুরুত্ব ূণ ন অংেীদাথরত্ব স্থা রর্ স ায়ো ক্ররে 

আর্ুর্াথর্ক্ 50 থর্থলয়র্ র্লার অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রররে, োরে অব্যা ে থেক্ষার হক্াস ন, 

সাটেনথিরক্ে হপ্রাগ্রার্, থর্থগ্র হপ্রাগ্রার্, ইন্টার্ নথে , অযারপ্রথন্টসথে  এব্ং ক্র্ নস্থরল প্রথেক্ষণ 

ইেযাথদর র্ািযরর্ ক্র্ীরদররক্ প্রথেক্ষণ প্রদার্ ক্রা থর্ক্তিে ক্রা োয়।  

  

NYSERDA-এর আররা থক্েু েলর্ার্ ও সিল ক্র্ীদল উন্নয়র্ উরদযারগর র্রিয ররয়রে:  

  

  

•  জ্বালাথর্ দক্ষো ও থর্র্ নল প্রেুক্তি থব্ষয়ক্ প্রথেক্ষণ (Energy Efficiency and Clean 

Technology Training): 12,400 এরও হব্থে থর্উ ইয়ক্নব্াসীরক্ জ্বালাথর্ দক্ষো ও 

থর্র্ নল প্রেুক্তি খ্ারে (হের্র্ HVAC, ইর্সুরলের্ ও এয়ার থসথলং, স্মােন থগ্রর্, 

ইেযাথদ)  ারে-ক্লরর্ প্রথেক্ষণ, এব্ং োক্থররে থর্রয়ারগর হক্ষরত্র স ায়ো প্রদার্ 

ক্রার জর্য NYSERDA 9.5 থর্থলয়র্ র্লার অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রররে।  
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•  ক্র্ নস্থরল প্রথেক্ষণ (On-the-Job Training): 147টে ব্যব্সা প্রথেষ্ঠার্রক্ 

হব্ের্ভাো প্রদার্ ও ক্র্ নস্থরল প্রথেক্ষণ প্রদারর্র ক্ারজ স ায়ো ক্রার জর্য 7.1 

থর্থলয়র্ র্লারররও হব্থে প্রদার্ ক্রা  রয়রে, হেসব্ ব্যব্সা প্রথেষ্ঠার্ 1,150 

জরর্রও হব্থে র্েুর্ ক্র্ী থর্রয়াগ থদরয়রে, োরদর 33 েোংে  রে 

অগ্রাথিক্ারপ্রাপ্ত জর্রগাষ্ঠী হিরক্।  

•  থর্র্ নল জ্বালাথর্ খ্ারের ইন্টার্ নথে  ক্র্ নসূথে (Clean Energy Internship 

Program): NYSERDA 1,500 জরর্রও হব্থে থেক্ষািী এব্ং সম্প্রথে গ্রযাজরুয়ের্ 

সম্পন্ন ক্রা ইন্টার্ নরক্ হেেজরুড় থর্র্ নল জ্বালাথর্ খ্ারের 262টে ব্যব্সা প্রথেষ্ঠারর্ 

োক্থরর ব্যব্স্থা ক্রর থদরয়রে।  

• ভব্রর্র ক্াে নক্রর্  থরোলর্া ও রক্ষণারব্ক্ষণ ক্র্ীরদর জর্য প্রথেক্ষণ ক্র্ নসূথে 

(Building Operations and Maintenance Worker Training 

Program): NYSERDA ব্েনর্ারর্ থব্ক্তডং োিরদর প্রথেক্ষণ ক্র্ নসূথেরে স ায়ো 

ক্ররে, হেসব্ ক্র্ী হেেজরুড় 3,000 এরও হব্থে ভব্রর্র ক্াে নক্রর্  থরোলর্া ও 

রক্ষণারব্ক্ষরণর দাথয়ত্ব  ালর্ ক্ররের্। এই ক্র্ নসূথে ভব্রর্র ক্াে নক্রর্  থরোলর্া 

ও রক্ষণারব্ক্ষরণর ক্ারজ থর্রয়াক্তজে 6,000 এরও হব্থে ক্র্ীরক্ প্রথেক্ষণ প্রদার্ 

এব্ং োরদর দক্ষো উন্নয়রর্র জর্য 10 থর্থলয়র্ র্লারররও হব্থে অর্ুদার্ প্রদার্ 

ক্ররে।  

• উ কূ্লীয় ব্ায়ুেক্তি খ্ারের ক্র্ীরদর প্রথেক্ষণ ও দক্ষো উন্নয়র্ (Offshore Wind 

Workforce Training and Skills Development): NYSERDA এর্র্ প্রথেক্ষণ 

উরদযাগগুরলার জর্য 9 থর্থলয়র্ র্লার প্রদার্ ক্ররে হেগুরলা ক্র্ীরদর 

প্রেুক্তিগে দক্ষো উন্নে ক্ররব্ এব্ং ক্র্ীরদররক্ থর্উ ইয়রক্নর ক্রর্ব্ি নর্ার্ 

উ কূ্লীয় ব্ায়ুেক্তি থেরের ক্র্ নসংস্থারর্র জর্য প্রস্তুে ক্রর েুলরব্।  

• থর্র্ নল জ্বালাথর্ থব্ষয়ক্ প্রথেক্ষণ  থররষব্া (Clean Energy Training Services): 

প্রথেক্ষণ প্রদার্,  াঠযক্রর্ এব্ং/অিব্া প্রথেক্ষণ সরঞ্জার্ উন্নয়র্, এব্ং ব্াজার 

দক্ষো এব্ং/অিব্া থর্র্ নল জ্বালাথর্ খ্ারের ক্র্ীরদর উন্নয়র্ ও প্রথেক্ষরণর সারি 

সম্পথক্নে অর্যার্য  থররষব্া প্রদারর্র জর্য হোগযোসম্পন্ন ক্ন্ট্রাক্টররদর এক্টে 

 ুল প্রথেষ্ঠা ক্রার জর্য থর্রব্থদে।  

• হরার্টে  হর্ের্ (Roadtrip Nation): হেে জরুড় সব্ুজ োক্থর এব্ং থর্র্ নল 

জ্বালাথর্ খ্ারে ক্যাথরয়াররর  ি সম্পরক্ন থব্ লু সম্ভাব্র্া েুরল িরার জর্য থর্র্ নল 

জ্বালাথর্ ক্যাথরয়ার সংক্রান্ত এক্টে থব্স্েৃে সরেের্ো উরদযাগ ক্াে নক্র ক্ররে 

NYSERDA হরার্টে  হর্েরর্র সারি অংেীদাথরত্ব গরড় েুলরে।  

  

জলব্ায় ুআইর্ ব্াস্তব্ায়রর্র সরঙ্গ প্রেযাথেে থর্র্ নল জ্বালাথর্ খ্ারের ক্র্ী োথ দা  ূররণর জর্য 

থর্উ ইয়রক্নর ক্াজ ক্রর োওয়ার এই সর্রয় এসব্ প্ররেষ্টা অথে গুরুত্ব ূণ ন ভূথর্ক্া  ালর্ ক্ররব্। 

িাইরর্ে অযাক্ের্ ক্াউক্তিরলর (Climate Action Council) র্যােয উত্তরণ ওয়াথক্নং গ্রু  (Just 

Transition Working Group)-এর ইসুয ক্রা 2021 সারলর ক্র্ নসংস্থার্ অিযয়রর্রিলািল হিরক্ 

হদখ্া োয় হে 21টে ক্রর্ব্ি নর্ার্ উ -খ্ারে 2019 সাল হিরক্ 2030 সাল  ে নন্ত সর্রয়র র্রিয 

হর্াে ক্র্ নসংস্থারর্র  থরর্াণ 60 েোংরেরও হব্থে ব্কৃ্তদ্ধ  ারব্, ো থর্উ ইয়ক্ন হেরে ক্র্ রক্ষ 

211,000 র্েুর্ ক্র্ নসংস্থার্ হোগ ক্ররব্।  
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হেে বসম্বর্ের হজবসকা রাম্বর্াস িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেে এক্টে জলব্ায় ুঅি নর্ীথের থদরক্ 

র্যােয উত্তররণর র্ািযরর্ োথলে  ুর্রুদ্ধাররর  রি ররয়রে। গে অথিরব্েরর্র ব্ারজরে, 

 থররব্েগে ব্ন্ড আইর্ োরে উন্নে র্জথুর থর্ক্তিে ক্রর এব্ং আর্রা োরে জলব্ায় ুক্র্ নসংস্থার্ 

সংক্রান্ত প্রথেক্ষণ ক্র্ নসথূেগুরলারে থব্থর্রয়াগ ক্থর হস থব্ষয়টে থর্ক্তিে ক্ররে আথর্ ক্রঠার 

লড়াই ক্ররথে। এসব্ লড়াইরয়র িলািল হদখ্রে  াওয়া অেযন্ত সরন্তাষজর্ক্ এক্টে ব্যা ার। 

আথর্ আো ক্থর এই উৎসা ব্যঞ্জক্ থর্র্ নল জ্বালাথর্ থেরের ক্র্ নসংস্থার্ সংক্রান্ত থরর ােন 

আর্ারদর  রব্েী ব্ারজরের থদরক্ এথগরয় োওয়ার এই সর্রয় আর্ার স ক্র্ীরদররক্ 

অর্ুপ্রাথণে ক্ররব্, এব্ং আর্রা সব্ুজ, ইউথর্য়র্ ক্র্ নসংস্থার্গুরলারে থব্থর্রয়াগ ক্রা অব্যা ে 

রাখ্রে  াররব্া হেগুরলা  থরব্ারগুরলা টেথক্রয় রাখ্রে এব্ং এক্টে েক্তিোলী ভথব্ষযে গরড় 

েুলরে," ব্রলরের্ জযাথসক্া রারর্াস, শ্রর্ থব্ষয়ক্ থসরর্ে ক্থর্টের সভা থে।  

  

অোম্বসেবল সেসে র্াইম্বকল কুবসক িম্বলর্, "থর্র্ নল জ্বালাথর্ খ্ারের ক্র্ নসংস্থার্ ক্রর্াগে 

ব্কৃ্তদ্ধ  ারে এব্ং থর্উ ইয়রক্নর অর্যার্য থেেরক্ থ েরর্ হিরল সার্রর্ এথগরয় োরে। আর্ারদর 

হেরের জলব্ায় ুআইরর্র লক্ষযসরূ্   ূররণর জর্য োথ দা হর্োরে ো প্ররয়াজর্ োর জর্য 

NYSERDA-এর সাম্প্রথেক্ িলািলগুরলা আোব্যঞ্জক্ সংব্াদ।"  

  

অোম্বসেবল সেসে লাম্বোয়া জয়র্ার িম্বলর্, "ভাল হব্েরর্র সব্ুজ জ্বালাথর্ খ্ারের 

ক্র্ নসংস্থার্ ব্কৃ্তদ্ধ থর্উ ইয়ক্নব্াসীরদর জর্য আর্ারদর হেরের অি ননর্থেক্ ভথব্ষযরের অংে 

 ওয়ার সুরোগ প্রেস্ত ক্ররে। আর্ারদর  থররব্েগে স্থাথয়ত্ব ব্কৃ্তদ্ধ ক্রার র্ািযরর্ এসব্ 

ক্র্ নসংস্থার্ থর্উ ইয়ক্নরক্ থর্গ নর্র্ ক্থর্রয় আর্া এব্ং  থররব্েগে র্যায়থব্োর প্রথেষ্ঠার হক্ষরত্র 

হক্ারর্া ক্থর্উথর্টে োরে থ থেরয় র্া িারক্ হস থব্ষয়টে থর্ক্তিে ক্রার হক্ষরত্র হর্েৃরত্বর অব্স্থারর্ 

রাখ্রেও অব্দার্ রাখ্রে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে অোম্বসাবসম্বয়ের্ অি কাউবন্টস (New York State Association of 

Counties)-এর এজিবকউটেভ বর্ম্বরক্টর বেম্বির্ অোকুয়াবরও িম্বলর্, "হেেজরুড় 

ক্থর্উথর্টেগুরলারে, থর্র্ নল জ্বালাথর্ খ্ারের ক্র্ নসংস্থার্গুরলা অি ননর্থেক্  ুর্রুদ্ধার ও 

 ুর্রুজ্জীব্ীেক্ররণর েক্তি হোগার্ থদরে সা ােয ক্ররে। ক্াউথন্টগুরলা থর্র্ নল জ্বালাথর্র থদরক্ 

উত্তররণর সম্মুখ্ভারগ ররয়রে এব্ং ভথব্ষযরের সব্ুজ ক্র্ নসংস্থারর্র জর্য দক্ষো ও প্রথেক্ষরণর 

সরঙ্গ ক্র্ীরদর সংরোগ স্থা র্ ক্রার ব্যা ারর এটের অঙ্গীক্ারাব্দ্ধোর জর্য আর্রা থর্উ ইয়ক্ন 

হেরের প্রেংসা ক্থর। জলব্ায় ুআইর্ দ্বারা প্রথেটষ্ঠে লক্ষযগুরলা অজনরর্র থদরক্ আর্ারদর 

এথগরয় োওয়ার এই সর্রয়, আর্ারদর অব্েযই স্থার্ীয় অি নর্ীথেরক্ উন্নে ক্রা, থর্র্ নল জ্বালাথর্ 

খ্ারের এক্টে েক্তিোলী ক্র্ীদল গরড় হোলা এব্ং এই উত্তররণর দ্বারা সব্রেরয় হব্থে ক্ষথেগ্রস্ত 

ক্থর্উথর্টেগুরলারক্ স ায়ো ক্রার জর্য হক্ েলগে থব্থর্রয়াগ োথলরয় হেরে  রব্৷ এক্টে 

সব্ুজের ভথব্ষযরের থদরক্ সাব্লীল উত্তরণ থর্ক্তিে ক্ররে সা ােয ক্ররব্ এর্র্ থেক্ষা ও 

প্রথেক্ষরণর সুরোগসর্ূ  সম্প্রসাররণর জর্য আর্রা গভর্ নর হ াক্ল ও থর্উ ইয়ক্ন হেরের সারি 

অংেীদার  রয় ক্াজ ক্রার প্রেযাো রাথখ্।"  

  

ওয়াকনম্বিাস ন হর্ম্বভল ম্বর্ন্ট ইর্বেটেউম্বের (Workforce Development Institute) 

এজিবকউটেভ বর্ম্বরক্টর অোবর্ হর্সজাবর্নর্স িম্বলর্, "আর্ারদর হেরের থর্র্ নল জ্বালাথর্ 

খ্ারের ক্র্ীদল ব্কৃ্তদ্ধর হক্ষরত্র NYSERDA-এর হর্েৃত্বরক্ WDI সািুব্াদ জার্ায়। NYSERDA এই 



ব্েররর থর্র্ নল জ্বালাথর্ থেরের থরর ারেনর র্রো সূক্ষ্ম, ব্যব্ াথরক্ গরব্ষণার র্ািযরর্ এই ব্কৃ্তদ্ধরে 

স ায়ো ক্রর েরলরে৷ এক্ইসারি সর্ার্ভারব্ গুরুত্ব থদরয়, এটে থর্র্ নাণক্াজ, ইউটেথলটে, থব্দুযৎ 

উৎ াদর্, থব্ক্তডং  ারির্ নযাি ও  থরব্ রর্র র্রো গুরুত্ব ূণ ন খ্ারের প্রথেক্ষণ ও থেক্ষার োথ দা 

 ূররণর জর্য হেরের প্ররয়াজর্ীয় সংস্থার্সরূ্র র অযারেস স জের ক্রররে। এক্ দেরক্রও 

হব্থে সর্য় িরর, WDI-এর জ্বালাথর্ ও জলব্ায় ুক্র্ নসূথে থর্র্ নল জ্বালাথর্ খ্ারের সদা  থরব্েনর্েীল 

োথ দা  ূররণর জর্য র্ার্সম্মে ক্র্ নসংস্থার্, সর্ো ূণ ন ক্যাথরয়ার গঠরর্র  ি এব্ং োথ দাসম্পন্ন 

দক্ষোগুরলা ব্কৃ্তদ্ধ ক্রররে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের হেম্বের হর্িৃত্বকারী জলিায় ু বরকের্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেরের জাথের হর্েৃত্বক্ারী জলব্ায়ুর ক্র্ নসূেী  ল জাথের সব্ হেরয় হব্থে 

আক্রর্ণাত্মক্ জলব্ায় ুও  থরেন্ন েক্তির উরদযাগ, ো সুেঙৃ্খল ও র্যােযভারব্  থরেন্ন েক্তিরে 

উত্তররণর আহ্বার্ ক্রর ো োক্থর বেথর ক্রর এব্ং থর্উ ইয়ক্ন হেে হক্াথভর্-19 র্ ার্ারী হিরক্ 

উদ্ধারলারভর সারি সারি এক্টে সব্জু অি নর্ীথেরক্ প্রথে ালর্ ক্রা অব্যা ে রারখ্। জলব্ায় ু

হর্েৃত্ব এব্ং জর্সর্ারজর সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর র্ািযরর্ আইরর্র অন্তভুনি ক্রার  রর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর র্রিয েূর্য-থর্গ নর্র্ 

থব্দুযৎেক্তির হক্ষরত্র োর ব্ািযোর্ূলক্ লক্ষয অজনরর্র  রি এথগরয় েরলরে, োর র্রিয অন্তভুনি 

আরে 2030 এর র্রিয 70 েোংে  ুর্র্ নব্ায়র্রোগয েক্তি উৎ াদর্ এব্ং অি নর্ীথে ব্যা ী ক্াব্ নর্ 

থর্রর ক্ষো অজনর্ ক্রা। এটে রাজয জরুড় 120টে ব্ড় আক্াররর  ুর্র্ নব্ীক্রণরোগয এব্ং 

োিথর্েরর্র প্রক্েগুথলরে 35 থব্থলয়র্ র্লাররর হব্থে থব্থর্রয়ারগর উ র থভথত্ত ক্রর গরড় 

হোরল, োর র্রিয আরে ভব্র্গুথলর থর্গ নর্র্ ক্র্ারে 6.8 থব্থলয়র্ র্লার, হস রেক্তি ব্াড়ারে 1.8 

থব্থলয়র্ র্লার,  থরেন্ন  থরব্ র্ উরদযারগর জর্য 1 থব্থলয়র্ র্লাররর হব্থে এব্ং NY গ্রীর্ 

ব্যারের (NY Green Bank) প্রথেশ্রুথেরে 1.6 থব্থলয়র্ র্লারররও হব্থে স   থরেন্ন েক্তি ব্াড়ারে 

থর্উ ইয়রক্নর অভূে ূব্ ন থব্থর্রয়াগ। সক্তম্মথলেভারব্, এসব্ থব্থর্রয়াগ 2021 সারল থর্উ ইয়রক্নর 

থর্র্ নল জ্বালাথর্ খ্ারে 165,000 এরও হব্থে োক্থর, 2011 সাল হিরক্ থব্েরণকৃ্ে হস র খ্ারে 

2,100 েোংে প্রব্কৃ্তদ্ধ এব্ং 2035 সারলর র্রিয 9,000 হর্গাওয়াে অিরোর ব্ায়ুেক্তি গরড় 

হোলার প্রথেশ্রুথেরক্ সর্ি নর্ ক্রর৷ জলব্ায় ুআইরর্র অিীরর্, থর্উ ইয়রক্ন এই অগ্রগথের উ র 

থভথত্ত ক্রর থর্র্ নাণ ক্ররব্ এব্ং 2050 সারলর র্রিয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নর্র্রক্ 1990 এর স্তর 

হিরক্ 85 েোংে ক্র্ারব্, এব্ং থর্ক্তিে ক্ররব্ হে  থরেন্ন েক্তির থব্থর্রয়ারগর 40 েোংে 

হব্থর্থিরের অন্তে 35 েোংে সুথব্িাব্ক্তিে সম্প্রদায়গুথলরক্ হদওয়া  রব্, এব্ং েূড়ান্ত 

ব্যব্ ারক্ারীর েক্তির খ্রে সাশ্রয় ক্রার র্ািযরর্ অর্-সাইে েক্তি খ্রে 185 টেথলয়র্ BTU 

ক্র্ারর্া, োরে 2025 সারলর েক্তির দক্ষোর লরক্ষর উরেরেয অগ্রসর  ওয়া োয়।  
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