
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/30/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন বিটিম্বে পবরচ্ছন্ন বিদ্যেৎ আর্ার জর্ে চ্োম্পম্বলইর্  াডির্ 

পাওয়ার এক্সম্বপ্রম্বির 339 মাইল ট্রান্সবমের্ লাইম্বর্র বর্ম নাণকাজ শুরুর হ াষণা করম্বলর্  

  

মযখ্ে প্রকম্বের শ্রম চু্ক্তি িম্পাবদ্ে বর্উ ইয়কন হেম্বির ভির্ ও বর্ম নাণ িাবণম্বজের িাম্বি 

বর্ক্তিে করার জর্ে যাম্বে লাইর্টি ইউবর্য়র্ কমীম্বদ্র দ্বারা বর্বম নে  য়  

  

অিকাঠাম্বমা বিকাে বর্উ ইয়কনিািীম্বদ্র জর্ে 3.5 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলার আর্ম্বি এিং 

প্রায় 1,400 পবরিার টিবকম্বয় রাখ্ার মম্বো চ্াকবর িৃটি করম্বি িম্বল প্রেোো করা যাম্বচ্ছ  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর বর্িঃিরণমযি বির্ অজনম্বর্র পম্বি 2030 িাম্বলর মম্বযে হেিিোপী 70 েোংে 

বিদ্যেৎ র্িায়র্ম্বযাগে উৎি হিম্বক পাওয়ার লম্বযে হপ ৌঁছাম্বর্ার অিগবেম্বক ত্বরাবিে কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেকসর (Champlain Hudson 

Power Express, CHPE) 339 মাইল ট্রান্সথমশর্ লাইকর্র থর্ম নাণক্াজ শুরু উদযাপর্ ক্রকলর্ যা 

থর্ম নাণ ক্রকে ট্রান্সথমশর্ হডকভলপাস ন ইর্ক্কপ নাকরকেড (Transmission Developers Inc), 

ক্ার্াডার  াইকরা-কু্ইকেক্ (Hydro-Québec) হিকক্ সরাসথর থর্উ ইয়ক্ন থসটেকে থর্ভনরকযাগয 

পথরচ্ছন্ন শক্তি সরেরা  ক্রার জর্য। এই সেজু অেক্াঠাকমা েক্কের থর্ম নাণ, যা থর্ম নাো ও থর্উ 

ইয়ক্ন হেকের ভের্ ও থর্ম নাণ োথণকজযর (New York State Building and Construction Trades) 

মকযয এক্টে মুখ্য ইউথর্য়র্ শ্রম চু্ক্তি সম্পাদকর্র মাযযকম শুরু  কয়কে, ো থর্উ ইয়ক্নোসীকদর 

জর্য 3.5 থেথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অি ননর্থেক্ লাভ থর্কয় আসকে এেং হসই সাকি থর্ম নাণক্াজ 

চ্লাক্াকল োয় 1,400 পথরোর টেথক্কয় রাখ্ার মকো ইউথর্য়র্ চ্াক্থর সটৃি ক্রকে েকল েেযাশা 

ক্রা যাকচ্ছ। আজকক্র হ াষণা থর্উ ইয়কক্নর থর্িঃসরণমুি থির্ অজনকর্র পকি 2030 সাকলর মকযয 

হেেেযাপী 70 শোংশ থেদুযৎ র্োয়র্কযাগয উৎস হিকক্ পাওয়ার জলোয় ুহর্েৃত্ব ও সম্প্রদায় 

সুরক্ষার আইকর্র (Climate Leadership and Community Protection Act) লকক্ষয হপ ৌঁোকর্ার 

অিগথেকক্ ত্বরাথিে ক্কর।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন থসটেকে পথরচ্ছন্ন শক্তি সরেরা  ক্রকে সা াযয ক্রার জর্য এই থর্ম নাণক্াজ শুরু 

 ওয়ার মাযযকম আমাকদর হেে আকরক্টে উদা রণ স্থাপর্ ক্রকে হয জলোয় ুপদকক্ষপ হক্মর্ 

 ওয়া উথচ্ে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস ট্রান্সথমশর্ 

লাইর্টে আমাকদর পথরকেশ রক্ষার জর্য এেং আপকেে ও ডাউর্কেে থর্উ ইয়ক্ন উভয় স্থাকর্ 

পথরোর টেথক্কয় রাখ্ার মকো সেুজ চ্াক্থর সটৃি ক্রার জর্য এক্টে থেরাে যাপ। ইউথর্য়র্ 



শ্রথমক্কদর সাকি অংশীদাথরকত্ব, সেুজ অেক্াঠাকমা েক্েটে আমাকদর হেকে ক্কয়ক্ থেথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার অি ননর্থেক্ লাভ আর্কে এেং পথরচ্ছন্নের োয় ুও সক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীর জর্য 

আকরা স্বাস্থযক্র ভথেষযকের পি তেথর ক্রকে।"  

  

মাবকনর্ েক্তি িবচ্ি হজবর্ফার এম. িোর্ম্ব াম িম্বলর্, "চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার 

এক্সকেস  কলা থর্উ ইয়ক্ন এেং আকমথরক্ায় অেক্াঠাকমা তেথরকে রাষ্ট্রপথে োইকডর্ ও গভর্ নর 

হ াক্ল হয েথেশ্রুথেেদ্ধ োর এক্টে শক্তিশালী উদা রণ। এই েক্েটে পথরচ্ছন্ন, সাশ্রয়ী, এেং 

থর্ভনরকযাগয থেদুযৎ সরেরা  ক্রকে এেং হসই সাকে ভাকলা, হেেকর্র ইউথর্য়র্ চ্াক্থর সটৃি ক্রকে 

েকল েেযাশা ক্রা যাকচ্ছ।"  

  

চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস দুইটে ঐথে াথসক্ েক্কের েিমটে যার থর্ম নাণক্াজ 

হেকের এযরকর্র েিম র্োয়র্কযাগয শক্তি ও ট্রান্সথমশর্ ক্ম নসূথচ্র অযীকর্ শুরু  কচ্ছ, যা টেয়ার 

4 (Tier 4) র্াকম পথরথচ্ে, এেং যা পথরচ্ালর্া ক্রকে থর্উ ইয়ক্ন হেকের শক্তি গকেষণা ও থেক্াশ 

ক্েৃনপক্ষ (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA)। 

ক্ম নসূথচ্টের উকেশয  কলা দাথয়ত্বশীলভাকে থর্উ ইয়ক্ন থসটের র্োয়র্কযাগয শক্তির পথরমাণ েকৃ্তদ্ধ 

ক্রা, হেকের এমর্ এলাক্ায় যা েথয়ষু্ণ জীোশ্ম জ্বালাথর্ চ্াথলে েজকের উপর থর্ভনর ক্কর যা 

অথযক্াংকশ সুথেযােক্তিে সম্প্রদাকয় অেথস্থে, যারা জীোশ্ম জ্বালাথর্র থর্িঃসরকণর ফকল সে নাথযক্ 

উকেখ্কযাগয োয়ুর মার্ সমসযায় এেং স্বাকস্থযর ক্ষথেকে ভুকগ, এেং যাকদর থিকডর থর্ভনরকযাগযো 

ও থস্থথেস্থাপক্ো উন্নে ক্রার এক্টে থচ্থিে েকয়াজর্ রকয়কে। ক্াজ হশষ  কল, চ্যাম্পকলইর্ 

 াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস 1,250 হমগাওয়াে পথরচ্ছন্ন জলথেদুযৎ সরেরা  ক্রকে, যা এক্ 

থমথলয়কর্র হেথশ োসায় থেদুযৎ েদার্ ক্রার জর্য যকিি, এেং এটে হেেেযাপী 37 থমথলয়র্ 

হমটট্রক্ ের্ ক্াে নর্ থর্িঃসরণ হ্রাস ক্রকে, যা েথে েের রাস্তা হিকক্ অয ন থমথলয়র্ গাথি অপসারণ 

ক্রার সমেুল। ট্রান্সথমশর্ লাইর্টে 2026 সাকলর েসকে সম্পূণ ন সক্তিয়  কে েকল েেযাশা ক্রা 

যাকচ্ছ।  

  

এই মাইলফলক্টে আসকলা থর্উ ইয়ক্ন হেকের জর্কসো ক্থমশর্ (New York State Public 

Service Commission), পাের্াম এেং হ ায়াইে কলর মযযক্ার এক্টে 17.6 মাইল থেস্েৃে 

ট্রান্সথমশর্ রুকের জর্য েক্েটের েিম পথরকেশ েযেস্থাপর্া এেং থর্ম নাণ পথরক্ের্া 

(Environmental Management and Construction Plan) অর্ুকমাথদে ক্রার পর। থর্ম নাণ 

ক্ম নক্াকের োিথমক্ পয নায়, যার মকযয রকয়কে সাইে েস্তুেক্রণ এেং হলডাউর্ ইয়াডন থর্ম নাণ, ো 

ওয়াথশংের্ ক্াউথিকে হ ায়াইে কলর ক্াকে শুরু  কে, এেং 2024 সাকলর র্কভম্বর পয নে চ্লকে 

েকল েেযাশা ক্রা যাকচ্ছ। ট্রান্সথমশর্ লাইকর্র এক্টে মার্থচ্ত্র পাওয়া যাকে এখ্াকর্।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির েক্তি গম্বিষণা ও বিকাে কেৃনপম্বযর হপ্রবিম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্ি না ী 

কম নকেনা, এিং জলিায়য পদ্ম্বযপ পবরষম্বদ্র (Climate Action Council) ি প্রযার্ হডাবরর্ 

এম.  োবরি িম্বলর্, "চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস েক্কের থর্ম নাণক্াজ শুরু ক্রার 

মাযযকম আমরা জীোশ্ম জ্বালাথর্ হিকক্ই থর্উ ইয়কক্নর স্থার্ােরকক্ পাক্াকপাি ক্রকে সা াযয 

ক্রথে এেং হদশকক্ েদশ নর্ ক্রথে হয ক্ীভাকে হক্ শলী হেসরক্াথর-সরক্াথর অংশীদাথরত্ব 

আমাকদরকক্ আমাকদর সেকিকক্ ক্টঠর্ শক্তি সমসযাগুথল সামকর্ হিকক্ সামাল থদকে সা াযয 

ক্রকে পাকর। দুইটে ঐথে াথসক্ ট্রান্সথমশর্ হডকভলপকমকির েিমটে থ কসকে ক্াজ শুরু ক্রা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FTier-Four&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0f2add7540da4812f85a08dad2ee38ed%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054217847959434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=47oysgVP%2Ft5cQyqSw5rqQLBiWfDbMJ5wbh36o291n68%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FTier-Four&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0f2add7540da4812f85a08dad2ee38ed%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054217847959434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=47oysgVP%2Ft5cQyqSw5rqQLBiWfDbMJ5wbh36o291n68%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FCommon%2FViewDoc.aspx%3FDocRefId%3D%257BFD2E4FC4-0B01-4271-8AC7-F81F40C95B6A%257D&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0f2add7540da4812f85a08dad2ee38ed%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054217847959434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1W7m1a1U4WDB7s%2B%2BRfVxC52eehDuzKyxT2qCmKfAkxI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchpexpress.com%2Fproject-overview%2Froute-maps%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0f2add7540da4812f85a08dad2ee38ed%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054217848115647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I%2B5YOsvgh4X6nXQ2wI3umYPCS7Sa8t9sxwVv6i0MXtU%3D&reserved=0


চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস ভথেষযকের থিড থর্কয় আসকে সা াযয ক্রকে, এেং 

এক্ইসাকি থর্উ ইয়ক্ন হদকশর সেকিকক্ েথলষ্ঠ সরক্াথর র্োয়র্কযাগয পাইপলাইর্ গঠর্ অেযা ে 

রাখ্কে যা আগামী েহু েের যকর োসা ও েযেসায় থেদুযৎ েদার্ ক্রকে।"  

  

জর্ম্বিিা কবমেম্বর্র প্রযার্ হরাবর এম. ক্তিবেয়ার্ িম্বলর্, "আথম চ্যাম্পকলইর্  াডসকর্র 

মকো েক্ে গঠকর্ গভর্ নর হ াক্কলর েথেশ্রুথের েশংসা ক্রথে যা আমাকদর শক্তি েযেস্থার 

হমরুদেকক্ হজারদার ক্রকে। এক্টে পথরচ্ছন্ন শক্তি ভথেষযৎ থর্ক্তিে ক্রকে সা াযয ক্রার 

পাশাপাথশ, এমর্ েক্ে ট্রান্সথমশর্ েযেস্থার থর্রাপত্তা ও থর্ভনরকযাগযো হজারদার ক্রকে। 

এমোেস্থায়, চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ আমাকদর হেকের ট্রান্সথমশর্ েযেস্থার আযুথর্ক্ায়কর্ আমাকদর 

সাথে নক্ পথরক্ের্ায় এক্টে মুখ্য ভূথমক্া পালর্ ক্রকে যাকে ক্কর এটে সক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীর 

জর্য পথরচ্ছন্ন থেদুযৎ সরেরা  ক্কর এেং এক্ইসাকি আমাকদর জলোয় ুলক্ষয অিসর ক্কর এেং 

পথরচ্ছন্ন শক্তির ক্ম নসংস্থার্ তেথর ক্কর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির পবরম্বিে িংরযণ বিভাম্বগর (New York State Department of 

Environmental Conservation, DEC) কবমের্ার এিং জলিায়য পদ্ম্বযপ পবরষম্বদ্র 

ি প্রযার্ িোবিল হিম্বগাি িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল এেং অংশীদারকদরকক্ অথভর্ন্দর্ সেুজ 

ভথেষযকের থদকক্ থর্উ ইয়কক্নর স্থার্ােরকক্ এই আক্ষ নণীয় সেুজ শক্তি মাইলফলক্ দ্বারা ত্বরাথিে 

ক্রার জর্য। ট্রান্সথমশর্ লাইর্টে োয়,ু হস র এেং জলথেদুযকের মকো র্োয়র্কযাগয শক্তি েযুক্তি 

অিসর ক্রকে উকেখ্কযাগয, েজেগে থেথর্কয়াকগর এক্টে থসথরকজর সেকিকক্ সাম্প্রথেক্টে, যা 

আমাকদরকক্ আমাকদর উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জলোয় ুলক্ষয অজনকর্ সা াযয ক্রকে এেং এক্ইসাকি 

স্থার্ীয় ক্ম নসংস্থার্ সটৃি ক্রকে এেং পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকের িা ক্কদর ক্াকে পথরচ্ছন্ন শক্তি 

সরেরা  ক্রকে সা াযয ক্রকে।"  

  

বর্উ ওয়াকন হেম্বির শ্রম বিভাম্বগর (New York State Department of Labor) কবমেম্বর্র 

এিং জলিায়য পদ্ম্বযপ পবরষম্বদ্র িদ্িে রিািনা বরয়ারডর্ িম্বলর্, "ইউথর্য়র্ শ্রম আমাকদর 

পথরচ্ছন্ন শক্তিকে স্থার্ােকরর হক্ষকত্র এক্টে অথেকচ্ছদয ভূথমক্া পালর্ ক্রকে। চ্যাম্পকলইর্ 

 াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস আকরা ইউথর্য়র্ চ্াক্থর সটৃি ক্রকে, এক্ থমথলয়র্ োসাকে থেদুযৎ 

সরেরা  ক্রকে, এেং পথরচ্ছন্ন শক্তি খ্াকে থর্উ ইয়ক্ন হেকের হর্েৃত্ব যকর রাখ্কে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির পবরি র্ বিভাম্বগর (New York State Department of 

Transportation) কবমের্ার মোবর হিম্বরি ডবমম্বেজ িম্বলর্, "পথরচ্ছন্ন এেং র্োয়র্কযাগয 

শক্তির ভথেষযৎ এম্পায়ার হেকে এখ্র্ই  কচ্ছ গভর্ নর হ াক্কলর সা সী হর্েৃকত্বর ক্লযাকণ, যা 

আক্ষ নণীয় র্েুর্ চ্াক্থরর সুকযাগ সটৃি ক্রকে এেং সক্ল থর্উ ইয়ক্নোসীর জর্য এক্টে হেক্সই 

ভথেষযৎ থর্ক্তিে ক্রকে।থর্উ ইয়কক্নর জলোয় ুহর্েৃত্ব ও সম্প্রদায় সুরক্ষার আইকর্র অযীকর্ 

আমাকদর সক্কলর এক্টে ভূথমক্া পালর্ ক্রকে  কে, এেং এই েক্েটে যেো ক্ায নক্র েেোই 

উচ্চাক্াঙ্ক্ষী। জরুথর েযাপার  কলা, এটে আমাকদর হেেকক্ আমাকদর থর্য নাথরে জলোয় ুলক্ষয 

অজনকর্ সা াযয ক্রকে এেং ক্কয়ক্ েজেকক্ হসোদার্ ক্রার জর্য এক্টে সেুজ শক্তির 

অি নর্ীথে থর্কয় আসকে।"  

  



হেম্বির িবচ্ি রিািন হজ. রক্তিম্বগজ িম্বলর্, "চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ েক্েটে থর্উ 

ইয়ক্নোসীকদর জর্য থর্ভনরকযাগয এেং হেক্সই পথরচ্ছন্ন শক্তির এক্টে র্েুর্ যুগ থর্কয় আসকে। 

আথম গভর্ নর হ াক্কলর েশংসা ক্রথে থর্উ ইয়কক্ন চ্যাম্পকলইর্  াডসকর্র মকো েক্ে থর্কয় 

আসকে োর থভশকর্র জর্য, যা হেকের শক্তি েযেস্থাকক্ আযথুর্ক্ ক্রকে এেং েেনমার্ ও ভথেষযৎ 

েজকের থর্উ ইয়ক্নোসীর জর্য পথরচ্ছন্ন শক্তির চ্াক্থর থর্কয় আসকে, এেং হসই সাকি আমাকদর 

হেকে পথরকেশোন্ধে ও অিসর শক্তি সরেরাক র র্েুর্ থভশর্ আর্কে।"  

  

এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) হপ্রবিম্বডন্ট, প্রযার্ 

বর্ি না ী কম নকেনা এিং কবমের্ার হ াপ র্াইি িম্বলর্, "চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস 

ট্রান্সথমশর্ লাইর্টে থর্উ ইয়ক্ন হেকের জর্য গভর্ নর হ াক্কলর উচ্চাক্াঙ্ক্ষী পথরচ্ছন্ন শক্তি লক্ষয 

অিসর ক্রকে সা াযয ক্রকে, এেং এক্ইসাকি থর্উ ইয়ক্নোসীকদর জর্য োয় 1,400 র্েুর্ 

ক্ম নসংস্থার্ সটৃি ক্রকে। ট্রান্সথমশর্ লাইর্টে 339 মাইল দী ন, থক্ন্তু এটে হযই 3.5 থেথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার অি ননর্থেক্ সুথেযার েথেথর্থযত্ব ক্কর ো র্োয়র্কযাগয শক্তি এেং থর্উ ইয়কক্নর হেক্সই 

ভথেষযৎ উভয় হক্ষকত্র আকরা অকর্ক্ েি েযাপার।"  

  

েক্েটের ফকল যাকে থর্উ ইয়ক্নোসীকদর জর্য মার্সম্পন্ন, পথরোর টেথক্কয় রক্ষার মকো চ্াক্থরর 

সটৃি  য় ো থর্ক্তিে ক্রকে, চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেকসর টঠক্াদারগণ, থক্উথয়ে 

(Kiewit), NKT এেং থ োথচ্ (Hitachi) ইউথর্য়র্ ক্মীকদর দ্বারা লাইকর্র থর্ম নাণক্াজ ক্রাকর্ার জর্য 

তেদুযথেক্ ও ভের্ োথণকজযর ইউথর্য়র্গুকলার সাকি েক্কের শ্রম চু্ক্তি (project labor 

agreements, PLA) সম্পাদর্ ক্রকে। 22টে পিৃক্ োথণজয হক্ষত্রেযাপী 15টের হেথশ স্থার্ীয় 

ইউথর্য়র্ অযযায় থর্কয়, েক্কের শ্রম চু্ক্তিটেকে সক্তিথলেভাকে হমাে থের্ থমথলয়কর্র হেথশ 

ক্ম ন ণ্টার েেযাশা ক্রা যাকচ্ছ। অকটাের মাকস, ইউথর্য়র্গুথল এেং চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ 

পাওয়ার এক্সকেস েিম PLA-হে সিে  কয়কে, যা হসই শ্রম  ণ্টার মকযয োয় দুই থমথলয়কর্র 

েথেফলর্ ক্রকে এেং 2022-র হশকষর থদকক্ ক্াজ শুরু  কে েকল েেযাশা ক্রা যাকচ্ছ। েক্কের 

147 মাইল আপকেে ভূগভনস্থ অংকশ অংশি ণক্ারী োথণজযগুথলর মকযয রকয়কে অপাকরটেং 

ইক্তিথর্য়াস ন (Operating Engineers), হলোরাস ন এেং টেমোস ন (Laborers and Teamsters)। 

েক্কের থর্ম নাকণর সময়, টঠক্াদারগণ সংখ্যাল ু ও র্ারী মাথলক্ার্াযীর্ েযেসা এিারোইজ 

(Minority and Women-Owned Business Enterprises, MWBE) হিকক্ থর্কয়াগ েদাকর্র এেং 

সামথরক্ দাথয়কত্ব অক্ষম  ওয়া হভকেরার্ মাথলক্ার্াযীর্ েযেসাসমূ  (Service-Disabled Veteran-

Owned Businesses) েযে ার ক্রার েয়াস ক্রকে েথেশ্রুথেেদ্ধ  কয়কে যাকে েক্কের পুকরা 

হক্ষকত্র সুথেযােক্তিে সম্প্রদায়সমূক র সদসযকদর অেভুনি ক্রা যায়। ট্রান্সথমশর্ লাইকর্র 

সােকমথরর্ অংকশর জর্য আগামী মাসগুথলকে অথেথরি েক্কের শ্রম চু্ক্তি সম্পাথদে  কে েকল 

েেযাশা ক্রা যাকচ্ছ, হসই সাকি কু্ইকন্সর অযাকোথরয়াকে চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেকসর 

ক্র্ভােনার হেশর্ থর্ম নাকণর জর্যও।  

  

চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেকস জর্গণকক্ এর থর্ম নাণ ও পথরচ্ালর্া ক্ম নক্াে সম্পকক্ন 

জার্াকে হেক্ক াল্ডার ও সম্প্রদায়কক্ জথিে ক্রার তেঠক্ আকয়াজর্ ক্রা অেযা ে হরকখ্কে। 

েক্েটে অিসর  কল, চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস ইউথর্য়র্ ও েথশক্ষণ 

ক্ম নসূথচ্গুথলর সাকি ক্াজ ক্কর সুথেযােক্তিে সম্প্রদায়সমূক  েথশক্ষণ ও থশক্ষার্থেথশ েচ্ার 

ক্রার জর্য ক্াজ ক্রকে। এই েয়াসগুথলর পাশাপাথশ, চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস 



সেুজ অি নর্ীথে ে থেল (Champlain Hudson Power Express Green Economy Fund) গঠর্ 

ক্রা  কয়কে জলোয় ুথশেখ্াকের েথশক্ষণ ক্ম নসথূচ্সমূক র জর্য 40 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার েদার্ 

ক্রার জর্য, যা র্ক্শা ক্রা  কয়কে পথরক্থেে রুে সংলগ্ন স্থার্ীয় ও সুথেযােক্তিে 

সম্প্রদায়সমূক র জর্য র্েুর্ ক্যাথরয়ার সুকযাগ উেীথপে ক্রার জর্য যার মকর্াকযাগ  কে 

থেক্থশে সেজু অি নর্ীথেকক্ সফল ক্রার জর্য দক্ষো গঠর্। এই েক্কের সরাসথর ফলাফল 

থ কসকে উপলভয  ওয়া মাযযথমক্ চ্াক্থরর সুকযাকগর থেজ্ঞাপর্ েদার্ ক্রা  কে চ্যাম্পকলইর্ 

 াডসর্ পাওয়ার এক্সকেকসর ওকয়েসাইকে এেং ো স্থার্ীয় সম্প্রদাকয়র হর্েৃেনৃ্দ ও র্াগথরক্ 

সংগঠর্গুথলর মাযযকম েচ্ার ক্রা  কে।  

  

 াইম্বিা-কয ইম্বিম্বকর প্রযার্ বর্ি না ী কম নকেনা হিাবফ হরাশু িম্বলর্, "র্ি ন আকমথরক্ার ে ৃত্তম 

পথরচ্ছন্ন র্োয়র্কযাগয শক্তি উৎপাদক্কক্ থর্উ ইয়ক্ন থসটের সাকি সংযুিক্ারী এই র্েুর্ 

ট্রান্সথমশর্ লাইর্টে আমাকদর সম্পূণ ন অিকলর শক্তির ভূদৃশয েদকল থদকে। CHPE, এক্ভাকে 

েলকে হগকল, েহু অি নপূণ ন ক্তজথর্কসর েণালী - োসা ও েযেসায় থর্ভনরকযাগয ভাকে থেদুযৎ েদাকর্র 

জর্য জীোশ্ম জ্বালাথর্ র্া পুথিকয় হেথশ আয়েকর্র জলথেদযুৎ; এক্টে সম্প্রদাকয় থেথর্কয়াকগর পন্থা 

যা সামাক্তজক্ র্ীথের উপর থভথত্ত ক্কর  কচ্ছ এেং আথদোসী সম্প্রদায়সমূক র, হযমর্ 

ক্া র্াওয়াক্ হিকক্ আমাকদর হমা ক্ েনু্ধগকণর সাকি র্েুর্ অংশীদাথরত্ব, যারা আজকক্ 

আমাকদর সাকি রকয়কে। থডক্াকে নার্াইকজশর্  কলা আমাকদর সাযারণ লক্ষয, এেং আমরা 

আপর্াকদর থমত্র  কয় িাক্কে চ্াই, থর্উ ইয়কক্ন আকরা েহু দশক্ যকর জলোয়ুোন্ধে শক্তি 

সরেরা  ক্কর হযকে চ্াই।"  

  

ট্রান্সবমের্ হডম্বভলপাম্বি নর প্রযার্ বর্ি না ী কম নকেনা হডার্াল্ড হজম্বিাম িম্বলর্, "এই মু েূ নটে 

এক্ দশকক্র হেথশ সময় যকর গটঠে  কচ্ছ, আমরা আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকে এক্টে রূপােরক্ারী 

েক্কের থর্ম নাণক্াজ শুরু ক্রথে যা থর্উ ইয়ক্নকক্ এর উচ্চাক্াঙ্ক্ষী র্োয়র্কযাগয শক্তি লক্ষয 

অজনকর্ সা াযয ক্রকে এক্টে মুখ্য ভূথমক্া পালর্ ক্রকে। CHPE-র ক্াজ শুরু ক্রার পয নাকয় 

হপ ৌঁোকর্া  কলা েহু েের যকর এই েক্কে আস্থা রাখ্া েহু মার্ুকষর, সরক্াথর ক্ম নক্েনা হিকক্ শুরু 

ক্কর সম্প্রদাকয়র অংশীদারগণ, েযেসা সংগঠর্, শ্রম ইউথর্য়র্ এেং পথরকেশ হগাষ্ঠী পয নে 

সক্কলই যারা এই েক্তিয়ায় গুরুত্বপূণ ন অেদার্ হরকখ্কে, োকদর থর্রলস েকচ্িার চূ্িাে ফল, এটে 

েদশ নর্ ক্রকে ক্ীভাকে এক্টে েি আক্াকরর, জটেল শক্তি উকদযাগকক্ োস্তকে পথরণে ক্রকে 

 য়। আমরা এই পথরচ্ছন্ন শক্তি ট্রান্সথমশর্ েক্কের ক্াজ ক্রকে এেং থর্উ ইয়ক্নকক্ এর েযাপক্ 

েযাথির সুথেযা েদার্ ক্রকে আমাকদর পথরশ্রম অেযা ে রাখ্কে উেুখ্।"  

  

ওম্ব র্ম্বো ইম্বয়ম্বেম্বর্ রাবেিা ায়াখ্ি কা ম্বিম্বর্র্ ওয়া স্কাই-বডয়ার িম্বলর্, 

"ক্া র্াওয়াক্ার ক্াথর্র্ক্া াক্কদর (হমা ক্কদর) থর্উ ইয়ক্ন থসটের সাকি এক্টে দৃঢ় েযক্তিগে 

েন্ধর্ রকয়কে, হযক েু েথেটে ক্া র্াওয়াক্া সম্প্রদায় হিকক্ েহু েজকের হল  ক্াকররা শ করর 

স্কাইলাইকর্র েহু ভের্ এেং হসেু থর্ম নাকণ সা াযয ক্করকে। এখ্র্,  াইরা-কু্ইকেকক্র এক্জর্ 

অংশীদার থ কসকে, আমরা শ রকক্ পথরচ্ছন্ন এেং র্োয়র্কযাগয শক্তি সরেরা  ক্রথে। এটে এক্ 

থমথলয়র্ োসায় থেদুযৎ সরেরাক র সমার্, ক্ষথেক্র ক্াে নর্ থর্িঃসরণ হ্রাস ক্কর এেং োোকসর মার্ 

উন্নে ক্কর। ক্া র্াওয়াক্া জর্কগাষ্ঠী থ কসকে, আমরা সেসময় আগামী সাে েজকের েযাপাকর 

থচ্ো ক্থর - এই অংশীদাথরত্বটে এক্টে পথরচ্ছন্নের পথরকেকশর থদকক্ েয়াসকক্ আকরা মজেুে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchpexpress.com%2Fnews%2Fchamplain-hudson-power-express-provides-update-on-anticipated-full-operation-date%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0f2add7540da4812f85a08dad2ee38ed%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054217848115647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qJH4OystiY7oPVWgQlUzDXxeNglZDicXizzcxqJ%2BOXg%3D&reserved=0


ক্কর এেং এক্ই সাকি ক্া র্াওয়াক্াকদর জর্য পথরকেকশর রক্ষক্ থ কসকে আমাকদর দাথয়ত্ব পালর্ 

ক্রার আকরা সুকযাগ েদার্ ক্কর।"  

  

হিিার বর্উ ইয়ম্বকনর ভির্ ও বর্ম নাণ িাবণজে পবরষম্বদ্র হপ্রবিম্বডন্ট গোবর লািারিারা 

িম্বলর্, "যথদ থর্উ ইয়ক্ন সেুজ অেক্াঠাকমাকে এর হর্েৃত্ব যকর রাখ্কে চ্ায়, ো কল আমাকদর 

জর্য এমর্ থর্ম নাকণ থেথর্কয়াগ অেযা ে রাখ্কে পারা অথে গুরুত্বপূণ ন যা শুয ুএইসে উকদযাগকক্ 

সমি নর্ ক্রকে র্া, েরং হসই েক্তিয়ায় ভাকলা হেেকর্র ইউথর্য়র্ চ্াক্থরও তেথর ক্রকে। আজকক্র 

ক্াজ শুরু  ওয়াটে আকরা এক্টে অেক্াঠাকমা েক্কের সূচ্র্ার েথেথর্থযত্ব ক্কর যা থর্উ ইয়কক্নর 

অি নর্ীথে এেং আমাকদর পথরচ্ছন্ন শক্তি লক্ষয অজনকর্র হক্ষকত্র এক্টে উেীপক্ থ কসকে ক্াজ 

ক্রকে। আমরা CHPE এেং হেকের সাকি ক্াজ ক্রকে উেুখ্ যাকে দক্ষ ইউথর্য়র্ হট্রডসকমর্ 

এেং হট্রডসউইকমর্ েদার্ ক্রকে পাথর যারা ক্ায নক্রভাকে এই েক্কের ক্াজ হশষ ক্রকে এেং 

এক্ইসাকি সুথেযাস  মযযথেকত্তর ক্যাথরয়ার গঠকর্র সুকযাগ পাকে।"  

  

র্ি ন আম্বমবরকার শ্রবমকম্বদ্র আেজনাবেক ইউবর্য়ম্বর্র (Laborers' International Union 

of North America) িাযারণ িবচ্ি-হট্রজারার এিং বর্উ ইংলোন্ড আঞ্চবলক িেিস্থাপক 

আম নন্ড ই. িোবিিবর্ িম্বলর্, "চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেকসর ক্াজ শুরু  কয়কে ো 

এক্টে দারুণ েযাপার - এই েক্েটে থর্উ ইয়ক্ন থসটেকে পথরচ্ছন্ন শক্তি সরেরা কক্ রূপােথরে 

ক্রকে এেং এক্ই সাকি ক্কয়ক্ থমথলয়র্ ইউথর্য়র্ শ্রম েযে াকর েথেশ্রুথে েদার্ ক্রকে। 

আমাকদর 500,000-র হেথশ সদকসযর পকক্ষ, আথম থর্উ ইয়ক্ন হেে এেং CHPE দলকক্ আজকক্র 

গুরুত্বপূণ ন মাইলফলকক্র জর্য অথভর্ন্দর্ জার্াক্তচ্ছ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির অপাম্বরটিং ইক্তিবর্য়াি ন কর্ফাম্বরম্বন্সর (New York State Conference 

of Operating Engineers) হপ্রবিম্বডন্ট িমাি এ. কোলা ার্ িম্বলর্, "আেজনাথেক্ অপাকরটেং 

ইক্তিথর্য়াস ন ইউথর্য়র্ (International Union of Operating Engineers) এই রূপােরক্ারী েক্কে 

ক্াজ ক্রকে হপকর গথে নে।চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস  কলা অর্র্য এক্টে শক্তি 

েক্ে যা পুকরা থর্কয় ইয়ক্ন হেে এেং োর োইকরও েযাপক্ অি ননর্থেক্ েভাে সটৃি ক্রকে।এটে 

ক্কয়ক্ শে ভাকলা হেেকর্র ইউথর্য়র্ চ্াক্থর তেথর ক্রকে যা স্থার্ীয় ক্মীকদর োকদর পথরোরকক্ 

সমি নর্ ক্রকে সা াযয ক্রকে। আজকক্র ক্াজ শুরু ক্রার জর্য গভর্ নর এেং এই গুরুত্বপূণ ন 

েক্েকক্ সামকর্র থদকক্ অিসর ক্রার জর্য ক্াজ ক্রা সক্ল একজক্তন্স ও সংগঠর্কক্ 

অথভর্ন্দর্।"  

  

চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেেজকুি 73টে থমউথর্থসপযাথলটে এেং 

59টে সু্কল হজলাকক্ অি ননর্থেক্ভাকে হজারদার ক্রকে, েক্কের েিম 25 েেকর স্থার্ীয় 

সম্প্রদায়সমূক র জর্য ে থেল থ কসকে 1.4 থেথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর িমেয নমার্ ক্র রাজস্ব েকৃ্তদ্ধ 

পাকে। আগামী সিা গুথলকে, চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস োয় 30 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলাকরর ে থেল থেেরণ শুরু ক্রকে, যার মকযয আকে:  

  

• 12 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার ট্রান্সথমশর্ লাইর্টে হযইসে ক্াউথিকে রকয়কে হসখ্ার্ক্ার 

থশেজাে থেক্াশ একজক্তন্সসমূক র জর্য  



• এর 117 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার পথরকেশ ট্রাে ে থেল (Environmental Trust Fund) 

হিকক্ েিম 12 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার েযে ার ক্রা  কে থর্উ ইয়কক্নর পূকে নর ক্থরকডাকরর 

ওয়াোরওকয়গুথলকক্ উন্নে ক্রার েক্ে অি নায়র্ ক্রকে।  

• 40 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার সেুজ অি নর্ীথে ে থেল (Green Economy Fund) হিকক্ েিম 

2.5 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার সুথেযােক্তিে সম্প্রদায়সমূক  ক্মীোথ র্ী থেক্াশ এেং েথশক্ষণ 

উকদযাগ সমি নর্ ক্রা শুরু ক্রকে।  

• র যান্ডাল আইলযান্ড হর্চ্ার হসিার (Randall's Island Nature Center) এেং কু্ইন্স 

ভযারাইটে েকয়স এেং গাল নস ক্লাে (Queens Variety Boys and Girls Club) থেজ্ঞার্, 

েযুক্তি, েকক্ শল ও গথণে (Science, technology, engineering, and mathematics, 

STEM) লযাে/কোিাথমংকয়র থর্ম নাণ সমি নকর্ 2 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার।  

  

চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস এেং থক্লর্ পাি থর্উ ইয়কক্নর (Clean Path NY) চু্ক্তিগুথল 

অর্ুকমাথদে  কয়কে জর্কসো ক্থমশর্ দ্বারা 2022 সাকলর এথেল মাকস, যা োকদরকক্ গে 50 

েেকর থর্উ ইয়ক্ন হেকের সে নে ৃৎ ট্রান্সথমশর্ অেক্াঠাকমা থর্ম নাকণ পথরণে ক্করকে। এক্কত্র, এই 

েক্েগুথল েথে েের েেযাথশে 18 থমথলয়র্ হমগাওয়াে- ণ্টা পথরচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদকর্র ক্ষমো 

রাখ্কে, ো থর্উ ইয়ক্ন থসটের োথষ নক্ থেদুযৎ খ্রকচ্র থের্ভাকগর এক্ ভাকগর হেথশ, এেং হসই সাকি 

হেেেযাপী হমাে 5.8 থেথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার সামাক্তজক্ সুথেযা সরেরা  ক্রকে, যার মকযয রকয়কে 

থির্ াউজ গযাস হ্রাস ও োয়ুর মার্ উন্নয়র্ এেং হেেেযাপী 10,000 পথরোর টেথক্কয় রাখ্ার মকো 

চ্াক্থর এেং 8.2 থেথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অি ননর্থেক্ থেক্াশ থেথর্কয়াগ, যা সুথেযােক্তিে 

সম্প্রদায়সমূক ও  কে।  

  

বর্উ ইয়কন বিটির হময়র এবরক অোডামি িম্বলর্, "এই শ র এেং হেকের জলোয় ু

পথরেেনকর্র থেরুকদ্ধ সচ্লোর জর্য এক্টে ঐথে াথসক্ থদেস এেং পথরকেশ র্যায়থেচ্াকরর জর্য 

এক্টে হদকশর শীষ নস্থার্ীয় থেজয়। আথম ক্থমশর্, NYSERDA, এেং গভর্ নর হ াক্কলর েশংসা 

ক্রথে অকর্ক্ হেথশ সময় যকর আমাকদর শ রকক্ ক্লক্তিে ক্কর রাখ্া র্োয়র্কযাগয শক্তি 

পাওয়ার অসম সুকযাকগর ইথে োর্কে সা সী পদকক্ষপ ি কণর জর্য। চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ 

পাওয়ার এক্সকেস ট্রান্সথমশর্ লাইর্টের ক্াজ হশষ  কল হেকের সেকিকক্ োচ্ীর্ এেং সেকিকক্ 

দষূণক্ারী থক্েু পাওয়ার প্ল্যাি েন্ধ ক্রা যাকে, যা এমর্ সম্প্রদাকয়র থর্ক্কে অেথস্থে যাকদর 

োথসন্দারা অসামিসযপূণ নভাকে হরস্পিেথর ও ক্াথডনওভাসকু্লার হরাকগ ভুকগ িাকক্। এই েক্েটে 

এোিাও সেুজ অি নর্ীথেকে এক্টে মখু্য থেথর্কয়াগ এর পথরোর টেথক্কয় রাখ্ার মকো ইউথর্য়র্ 

চ্াক্থর সটৃির ক্ারকণ যা আকরা স্বাস্থযক্র, র্যাযয এেং হেক্সই থর্উ ইয়ক্ন থসটে গঠকর্ সা াযয 

ক্রকে।"  

  

ওয়াবেংির্ কাউবন্ট প্রোিক হমবলিা বফচ্ িম্বলর্, "CHPE েক্েটে ওয়াথশংের্ ক্াউথির 

জর্য এক্টে দুদনাে সুকযাগ এেং এর েভাে থর্িঃসকন্দক  আগামী েহু েেকরর জর্য আমাকদর 

োথসন্দাকদর লাভোর্ ক্রকে।"  

  

হ ায়াইি ল িাম্বমর হময়র জযবল এগার্ িম্বলর্, "আথম গথে নে এেং আর্ক্তন্দে হয হ ায়াইে ল 

এই েক্কের এক্টে অংশ  কে থর্উ ইয়ক্ন হেকে র্োয়র্কযাগয শক্তির েযে ার েকৃ্তদ্ধর 

জর্য।এোিাও আথম কৃ্েজ্ঞ হয হ ায়াইে ল িাম েহু ো কক্র যকর এর সুথেযা হভাগ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2022-Announcements%2F2022-04-14-Governor-Hochul-Announces-Approval-of-Contracts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0f2add7540da4812f85a08dad2ee38ed%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054217848115647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JkUBw1gd4UzyV1NcIAPtqrhiwsXuLu9vjXt9XrG1n%2FU%3D&reserved=0


ক্রকে। থর্ম নাণ পয নায়টে ওয়াথশংের্ ক্াউথিকে স্থার্ীয় ক্ম নসংস্থার্ সটৃি ক্রকে এেং স্থার্ীয় 

েযেসাকক্ েলীয়ার্ ক্রকে।দী নকময়াকদ, আমাকদর োথসন্দা, থশক্ষািী এেং ক্রদাোগণ েেযাথশে 

পাইলে ে থেকলর মাযযকম েহু েের যকর লাভোর্  কে। এই েক্েটে উভয় থদক্ হিকক্ থেজয় 

এেং হ ায়াইে ল এর অংশ  কে হপকর গথে নে।"  

  

বর্উ ইয়কন কর্জাম্বভনটিভ হভািাি ন লীম্বগর (New York League of Conservation Voters) 

হপ্রবিম্বডন্ট জযবল টিম্ব  িম্বলর্, "জলথেদুযৎ েখ্র্ হিকক্ই থর্উ ইয়কক্নর শক্তি হপােনকফাথলওর 

এক্টে মুখ্য উৎস  কয় আকে যখ্র্ আমরা এক্ শোব্দী পূকে ন র্ায়ািা ফলকসর হরােকক্ েশ 

ক্করথেলাম। থর্উ ইয়ক্ন ক্র্জাকভনটেভ হভাোস ন লীগ গভর্ নর হ াক্কলর েশংসা ক্রকে 

চ্যাম্পকলইর্  াডসর্ পাওয়ার এক্সকেস ট্রান্সথমশর্ লাইর্ থর্ম নাকণর মাযযকম এই দারুণ ঐথে যকক্ 

অেযা ে রাখ্ার জর্য। থর্উ ইয়ক্ন থসটের 300 মাইকল পথরচ্ছন্ন শক্তি সরেরা  ক্রা, এেং হসই 

েক্তিয়ায় 1,400 ইউথর্য়র্ চ্াক্থরর েযেস্থা ক্রা, এই সেই এম্পায়ার হেে আক্াকরর অজনর্ যা 

থর্কয় আমাকদর সক্কলর গে ন ক্রা উথচ্ে।"  

  

পবরম্বিম্বের জর্ে র্াগবরক কোম্বম্পইম্বর্র (Citizens Campaign for the Environment) 

বর্ি না ী পবরচ্ালক অোক্তিয়ার্ এক্সম্বপাক্তজম্বিা িম্বলর্, "এটে দারুণ েযাপার হয অপথরচ্ছন্ন 

জীোশ্ম জ্বালাথর্ হিকক্ পথরচ্ছন্ন র্োয়র্কযাগয শক্তিকে আমাকদর স্থার্াের শুয ুআমাকদর 

োোসকক্ পথরষ্কার এেং জলোয় ুপথরেেনকর্র সাকি লিাই ক্রকে র্া, েরং আমাকদর অি নর্ীথের 

রংকক্ও ঝালাই ক্কর থদকে। এই অথে গুরুত্বপূণ ন স্থার্ােরটের জর্য আমাকদর শ্রথমক্ োথ র্ীকক্ 

এমর্ভাকে েযে ার ক্রা েকয়াজর্ যাকে আমাকদর পথরচ্ছন্ন শক্তি লক্ষয অিসর  য় এেং 

পথরশ্রমী থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ ভাকলা হেেকর্র ইউথর্য়র্ চ্াক্থর দ্বারা উক্তিে ক্রা যায়।থর্উ ইয়কক্ন, 

আমরা পথরচ্ছন্ন শক্তি ও দারুণ চ্াক্থরকক্ োস্তকে পথরণে ক্রথে।"  

  

বর্উ ইয়কন বরম্বয়ল এম্বেি হিাম্বডনর (Real Estate Board of New York, REBNY) 

হপ্রবিম্বডন্ট হজমি হ াম্বয়লার্ িম্বলর্, "এই ক্াজ শুরু  ওয়ার মাযযকম থর্উ ইয়ক্ন পথরচ্ছন্ন 

এেং আকরা হেক্সইভাকে গটঠে এক্টে পথরকেকশর থদকক্ আকরক্ যাপ অিসর  কলা যা আমাকদর 

অি নর্ীথে ও জর্স্বাকস্থযর জর্য েযাপক্ভাকে লাভজর্ক্  কে। আমরা গভর্ নর হ াক্ল এেং 

NYSERDA-হক্ যর্যোদ জার্াক্তচ্ছ এই েক্কে োকদর হর্েৃকত্বর জর্য এেং হেকের জলোয় ু

আইকর্র লক্ষয অজনকর্ অেযা ে েকচ্িার জর্য।"  

  

ওয়াম্বরর্-ওয়াবেংির্ ইন্ডাবিয়াল হডম্বভলপম্বমন্ট এম্বজক্তন্সর (Warren-Washington 

Industrial Development Agency) প্রযার্ হডভ ও’রায়ার্ িম্বলর্, "CHPE দ্বারা হযই 

ট্রান্সথমশর্ লাইর্টে থর্থম নে  কচ্ছ ো আগামী ক্তত্রশ েের যকর ওয়াথশংের্ ক্াউথির জর্য 

উকেখ্কযাগয লাভ থর্কয় আসকে।শুয ুথর্ম নাণ এেং সামিী ও হসো িকয়র হিকক্ লাভ  কে র্া, েরং 

িাম, োউর্, সু্কল হজলা ও ক্াউথিকক্ েদত্ত ভাো পযাকক্জ থ কসকে এেং এেং পাইলে থ কসকে 

283 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার েদার্ ক্রা  কে যা জথুরসথডক্শর্গুথলকক্ সু্কল, রাস্তা ও সরক্াথর 

ফযাথসথলটেগুথলকে অথে েকয়াজর্ীয় মুখ্য  ালর্াগাদক্রণ ও উন্নয়র্ ক্রকে থদকে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির হদ্ম্বের হর্েৃত্বকারী জলিায়য পবরকের্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেকের জাথের হর্েৃত্বক্ারী জলোয়ুর ক্ম নসূচ্ী  ল জাথের সে হচ্কয় হেথশ 



আিমণাত্মক্ জলোয় ুও পথরচ্ছন্ন শক্তির উকদযাগ, যা সুশঙৃ্খল ও র্যাযযভাকে পথরচ্ছন্ন শক্তিকে 

উত্তরকণর আহ্বার্ ক্কর যা চ্াক্থর তেথর ক্কর এেং থর্উ ইয়ক্ন হেে হক্াথভড-19 ম ামারী হিকক্ 

উদ্ধারলাকভর সাকি সাকি এক্টে সেজু অি নর্ীথেকক্ েথেপালর্ ক্রা অেযা ে রাকখ্। জলোয় ু

হর্েৃত্ব এেং জর্সমাকজর সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর মাযযকম আইকর্র অেভুনি ক্রার পকর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর মকযয শূর্য-থর্গ নমর্ 

থেদুযৎশক্তির হক্ষকত্র োর োযযোমূলক্ লক্ষয অজনকর্র পকি এথগকয় চ্কলকে, যার মকযয অেভুনি 

আকে 2030 এর মকযয 70 শোংশ পুর্র্ নোয়র্কযাগয শক্তি উৎপাদর্ এেং অি নর্ীথে েযাপী ক্াে নর্ 

থর্রকপক্ষো অজনর্ ক্রা। এটে রাজয জকুি 120টে েি আক্াকরর পুর্র্ নেীক্রণকযাগয এেং 

ট্রান্সথমশকর্র েক্েগুথলকে 35 থেথলয়র্ ডলাকরর হেথশ থেথর্কয়াকগর উপর থভথত্ত ক্কর গকি 

হোকল, যার মকযয আকে ভের্গুথলর থর্গ নমর্ ক্মাকে 6.8 থেথলয়র্ ডলার, হস রশক্তি োিাকে 1.8 

থেথলয়র্ ডলার, পথরচ্ছন্ন পথরে র্ উকদযাকগর জর্য 1 থেথলয়র্ ডলাকরর হেথশ এেং NY িীর্ 

েযাকির (NY Green Bank) েথেশ্রুথেকে 1.6 থেথলয়র্ ডলাকররও হেথশ স  পথরচ্ছন্ন শক্তি োিাকে 

থর্উ ইয়কক্নর অভূেপূে ন থেথর্কয়াগ। সক্তিথলেভাকে, এসে থেথর্কয়াগ 2021 সাকল থর্উ ইয়কক্নর 

থর্ম নল জ্বালাথর্ খ্াকে 165,000 এরও হেথশ চ্াক্থর, 2011 সাল হিকক্ থেেরণকৃ্ে হস র খ্াকে 2,100 

শোংশ েেকৃ্তদ্ধ এেং 2035 সাকলর মকযয 9,000 হমগাওয়াে অফকশার োয়ুশক্তি গকি হোলার 

েথেশ্রুথেকক্ সমি নর্ ক্কর৷ জলোয় ুআইকর্র অযীকর্, থর্উ ইয়কক্ন এই অিগথের উপর থভথত্ত 

ক্কর থর্ম নাণ ক্রকে এেং 2050 সাকলর মকযয থির্ াউস গযাস থর্গ নমর্কক্ 1990 এর স্তর হিকক্ 85 

শোংশ ক্মাকে, এেং থর্ক্তিে ক্রকে হয পথরচ্ছন্ন শক্তির থেথর্কয়াকগর 40 শোংশ হেথর্থফকের 

অেে 35 শোংশ সুথেযােক্তিে সম্প্রদায়গুথলকক্ হদওয়া  কে, এেং চূ্িাে েযে ারক্ারীর শক্তির 

খ্রচ্ সাশ্রয় ক্রার মাযযকম অর্-সাইে শক্তি খ্রচ্ 185 টট্রথলয়র্ BTU ক্মাকর্া, যাকে 2025 সাকলর 

শক্তির দক্ষোর লকক্ষর উকেকশয অিসর  ওয়া যায়।  
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