অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/18/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

দেম্বের সিন িৃহৎ সমুদ্র িায়ু প্রক্লম্বের চু বি সম্পাের্ এিং ঐবিহাবসক জলিায়ু দর্িৃ ত্ব ও কবমউবর্টি
সুরক্ষা আইম্বর্ (CLIMATE LEADERSHIP AND COMMUNITY PROTECTION ACT, CLCPA)
স্বাক্ষর করম্বলর্ গভর্ন র কুওম্বমা

স্থার্ীয় জলিায়ু কার্ন ক্রম্বম বর্উইয়ম্বকনর বিবিক-দর্িৃ ত্ব গ্রহম্বের দপ্রক্ষােম্বে গভর্ন র কুওম্বমা'র সাম্বে
দর্াগ দের্ ভাইস দপ্রবসম্বেন্ট আল দগার
1,700 দমগাওয়াে বিেুেৎ উৎোেম্বর্র লম্বক্ষে দেম্বের সিন িৃহৎ সমুদ্র িায়ু প্রকল্প - 1 বমবলয়ম্বর্রও
দিবে িাবিম্বি সরিরাম্বহর জর্ে র্ম্বেষ্ট জ্বালাবর্
1,600 এর দিবে কমন সৃজর্ এিং ফলস্বরূে 3.2 বিবলয়র্ েলাম্বরর অেন নর্বিক কমন কাম্বের লম্বক্ষে
সমুদ্র িায়ু প্রকল্প চু বি
2040 সাম্বলর মম্বযে কািন র্ মুি বিেুেৎ িেিস্থা অজনর্ এিং 2050 সাম্বলর মম্বযে বগ্রর্হাউস গোস
বর্গন মর্ 85% হ্রাম্বসর লক্ষে অজনম্বর্র েম্বে বর্উইয়কন

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা, আজ দেমের সর্নর্ৃহৎ সমুদ্র র্ায়ু প্রকমের চু ক্তি সম্পাের্ কমরর্ যা
যুিরামের ইক্তিহামস দয দকামর্া অ্ঙ্গরামজযর জর্য একক র্ৃহত্তম র্র্ায়র্মযাগয জ্বালাক্তর্ সংগ্রমহর চু ক্তি,
দযখামর্ সামর্ক ভাইস দপ্রক্তসমেন্ট আল দগার িার সামে দযাগোর্ কমরর্ - েু'টি সমুদ্র র্ায়ু প্রকমের
ক্তর্র্নাচর্ দেমক প্রায় 1,700 দমগাওয়াট ক্তর্েুযৎ উৎপাক্তেি হমর্ যা 1 ক্তমক্তলয়মর্রও দর্ক্তে র্াক্তিমি
সরর্রামহর জর্য যমেষ্ট, 1,600 এর দর্ক্তে কমন সৃক্তষ্ট করমর্ এর্ং ফলস্বরূপ 3.2 ক্তর্ক্তলয়র্ েলামরর
অ্েননর্ক্তিক কমনকামের প্রর্াহ সৃক্তষ্ট হমর্। গভর্নর কুওমমা জলর্ায়ু দর্িৃ ত্ব ও কক্তমউক্তর্টি সুরক্ষা
আইমর্ (CLCPA) স্বাক্ষর কমরমের্, যার মাধ্যমম দেমের সর্মচময় উচ্চাক্তভলাষী এর্ং সমক্তিি
জলর্ায়ু ও পক্তরচ্ছন্ন জ্বালাক্তর্ আইর্ গৃহীি হময়মে। আজমকর দ াষণায় জলর্ায়ু ও পক্তরচ্ছন্ন জ্বালাক্তর্র
দক্ষমে ক্তর্উইয়মকন র বর্ক্তিক-দর্িৃ মত্বর অ্র্স্থামর্র উপর গুরত্ব প্রোর্ করা হয় এর্ং িা 2035 সামলর
মমধ্য গভর্নর কুওমমা'র 9,000 দমগাওয়াট ক্তর্েুযৎ উৎপাের্ সংক্তিষ্ট দেেমক দর্িৃ ত্ব োর্কারী
ক্তসদ্ধান্তমক এক্তগময় দর্য়। এোিা, আজমকর সমুদ্র র্ায়ু প্রকমের দ াষণার ফমল মাক্তকনর্ যুিরামের
প্রেম প্রজমের প্রধ্ার্ সরর্রাহ দচইমর্র দ্রুি র্ধ্নর্েীল সমুদ্র র্ায়ু প্রকে খামি ক্তর্ক্তর্ময়াগ ত্বরাক্তিি
করমর্ র্মল প্রিযাো করা হমচ্ছ, যা ক্তর্উইয়কন মক দেমের ক্রমর্ধ্নমার্ সমুদ্র র্ায়ু ক্তেমের দকন্দ্রক্তর্ন্দুমি
পক্তরণি করমর্।

"পক্তরমর্ে এর্ং জলর্ায়ু পক্তরর্িন র্ আমামের জর্য সর্মচময় গুরুত্বপূণন র্ীক্তি সংক্রান্ত অ্গ্রাক্তধ্কার",
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এগুমলা আক্ষক্তরক অ্মেনই ভক্তর্ষযি র্া এর াটক্তি ক্তর্ধ্নারণ করমর্।
এমর্ক্তক র্িন মার্ রাজনর্ক্তিক ক্তর্ন্দা এর্ং অ্ক্তিেময়াক্তির ক্তর্েৃঙ্খলার মমধ্য এখর্ও র্াস্তর্িা, িেয এর্ং
প্রমাণ রময়মে দয, এর্ং জলর্ায়ু পক্তরর্িন র্ এক অ্র্স্বীকাযন বর্জ্ঞাক্তর্ক সিয। িমর্ র্ি ধ্রমর্র লক্ষয
এর্ং িা অ্জনমর্র উপায় সম্পমকন র্াস্তর্ ক্তভক্তত্তক পক্তরকের্া োিা র্িু র্ সর্ুজ আমন্দালমর্র প্রচারণা
ফাাঁপা রাজনর্ক্তিক র্াগািম্বর মাে। এই চু ক্তির মাধ্যমম, ক্তর্উইয়কন দেমের সমুদ্র র্ায়ু ক্তভক্তত্তক
ক্তর্েুযমির র্ৃহত্তম উৎস বিক্তরর দক্ষমে দর্িৃ ত্ব দেমর্, এর্ং আজ আক্তম আমমক্তরকার যুিরামের সর্মচময়
েক্তিোলী জলর্ায়ু আইমর্ স্বাক্ষর করর্। আজ আমরা ভক্তর্ষযমির পে দেখামি, রূপকে এর্ং
র্ুক্তদ্ধমত্তা পক্তরচালর্ায়, র্িু র্ মার্েে প্রক্তিষ্ঠায়, এর্ং কোর সামে আমামের কামজর ক্তমল রাখায়
ক্তর্উইয়মকন র সক্তিযকামরর উত্তরাক্তধ্কার।"
বসম্বর্ম্বের সংখ্োগবরষ্ঠ দর্িা অোবন্ড্রয়া স্টু য়ােন-কাবজন্স িম্বলর্, "জলর্ায়ু পক্তরর্িন র্ হল র্াস্তর্িা
এর্ং ভক্তর্ষযমির প্রজেমক আরও ভালভামর্ সুরক্ষা প্রোর্ করমি অ্র্েযই দসটার দমাকামর্লা করমি
হমর্। ওয়াক্তেংটর্ কাজ করমি র্যেন হমল অ্র্েযই ক্তর্উইয়কন অ্ঙ্গরাজযমক এই গুরুত্বপূণন ক্তর্ষময় দর্িৃ ত্ব
ক্তেমি এক্তগময় আসমি হমর্। জলর্ায়ু দর্িৃ ত্ব ও কক্তমউক্তর্টি সুরক্ষা আইর্ আমামের সর্ুজ জ্বালাক্তর্
উৎমস উত্তরমণর মাধ্যমম জলর্ায়ু পক্তরর্িন মর্র ফমল সৃষ্ট ক্ষক্তির দমাকামর্লা, অ্ঙ্গরাজয র্যাপী
ক্তগ্রর্হাউস গযামসর ক্তর্গনমর্ হ্রাস, সর্ুজ প্রযুক্তিমি ক্তর্ক্তর্ময়ামগর উপর মমর্াক্তর্মর্ে, সুক্তর্ধ্া র্ক্তিি
কক্তমউক্তর্টিসমূহমক সুরক্ষা োর্, এর্ং শ্রক্তমকমের সুরক্তক্ষি রাখা ও দশ্রয় কমন সৃজমর্র ক্তর্ষয়টি
ক্তর্ক্তিি করমর্। আক্তম ক্তসমর্টর টে কাক্তমর্ক্তিমক এই ক্তর্মল পৃষ্ঠমপাষকিা প্রোর্, সারা দেমে শুর্াক্তর্
অ্র্ুষ্ঠার্ এর্ং জলর্ায়ু পক্তরর্িন মর্র ক্তর্রুমদ্ধ লিাইময় দর্িৃ মত্বর জর্য প্রেংসা কক্তর।"
েবরষম্বের বিকার কালন বহবস্ট িম্বলর্, "র্হু র্ের ধ্মর পক্তরষমের সংখযাগক্তরষ্ঠ সেসযরা জলর্ায়ুর
পক্তরর্িন র্ দমাকামে্লায় সমক্তিি আইমর্র জর্য লিাই কমরমের্। কম ার পক্তরশ্রম ও আত্ম-ক্তর্মর্েমর্র
জর্য পক্তরমর্ে সংরক্ষণ কক্তমটির সভাপক্তি ক্তিভ অ্যাঙ্গলব্রাইট এর্ং আমামের পক্তরষমের সংখযাগক্তরষ্ঠ
সহকমীমের ধ্র্যর্াে, ক্তর্উইয়কন অ্ঙ্গরাজয সর্ুজ জ্বালাক্তর্ ক্তর্কে উৎপাের্ এর্ং দটকসই র্ীক্তি প্রণয়মর্
দর্িৃ ত্ব ক্তেমচ্ছ। ওয়াক্তেংটমর্র প্রোস্ন পক্তরমর্েগি সুরক্ষা দেমক ক্তপক্তেময় আসমলও, আমরা জলর্ায়ু
পক্তরর্িন মর্র ক্ষক্তিকর প্রভার্ দেমক আমামের পক্তরমর্ে, অ্েনর্ীক্তি এর্ং ক্তর্উইয়কন র্াসীমের কলযাণমক
রক্ষা করার লিাই চাক্তলময় যার্।"
দেম্বের িৃহত্তম সমুদ্র িায়ু প্রকল্প চু বি
2035 সামলর মমধ্য 9,000 দমগাওয়াট সমুদ্র র্ায়ু ক্তভক্তত্তক ক্তর্েুযৎ উৎপাের্সহ ক্তর্উইয়মকন র
অ্ভূ িপূর্ন পক্তরচ্ছন্ন জ্বালাক্তর্ লক্ষযসমূমহর ক্তেমক দ্রুি অ্গ্রসর হওয়ার জর্য গভর্নর কুওমমা আজ
ক্তর্উইয়মকন র প্রেম সমক্তিি সমুদ্র র্ায়ু প্রকমের দ াষণা দের্: একুইমর্ার ইউএস দহাক্তডংস
ইর্কমপনামরের্ (Equinor US Holdings, Inc) এর্ং দর্ দিট উইন্ডস ক্তলক্তমমটে দকাম্পাক্তর্র (Bay
State Wind LLC) এম্পায়ার উইন্ড (Empire Wind) এর্ং সার্রাইজ উইন্ড (Sunrise Wind)
উন্নয়র্ প্রকে, যোক্রমম অ্সনমিে A / S (Ørsted A/S) এর্ং এভারমসাসন এর্াক্তজন
(Eversource Energy) এর দযৌে উমেযাগ। দযৌেভামর্, উভয় প্রকে দেমক 1,700 দমগাওয়াট
ক্তর্েুযৎ পাওয়া যামর্, যা ক্তর্উইয়মকন র এক ক্তমক্তলয়মর্রও দর্ক্তে র্াক্তিমি ক্তর্েুযৎ সরর্রামহর জর্য যমেষ্ট

এর্ং1,600 এর দর্ক্তে কমন সৃজমর্র মাধ্যমম দেের্যাপী 3.2 ক্তর্ক্তলয়র্ মাক্তকনর্ েলামরর অ্েননর্ক্তেক
কমনকামের প্রর্াহ টামর্। 2018 সামলর মাচন দেমক র্িন মার্ সময় পযনন্ত ক্তির্টি পৃেক উমেযামগর
মাধ্যমম ক্তর্উইয়কন দমাট 4,700 দমগাওয়াট র্িু র্ র্ি আকামরর র্র্ায়র্মযাগয জ্বালাক্তর্ চু ক্তিমি
এমসমে, যা মাে েুই র্েমর র্র্ায়র্মযাগয জ্বালাক্তর্র দক্ষমে ক্তর্মি উমেখমযাগয অ্গ্রগক্তি। সক্তিক্তলিভামর্
এসর্ প্রকে 2025 সামলর মমধ্য েুই ক্তমক্তলয়র্ পযনন্ত পক্তরর্ামরর জর্য ক্তর্েুযৎ সরর্রামহর পমক্ষ যমেষ্ট
র্র্ায়র্মযাগয েক্তি সরর্রাহ করমর্ এর্ং ক্তর্উইয়মকন র ক্তর্েুযৎ চাক্তহোর প্রায় 10% পূরণ করমর্।
গভর্নর কুওমমা'র 2019 সামলর দিট অ্র্ েয দিট র্িৃ্ ৃ িার সমঙ্গ সামঞ্জসয দরমখ প্রকে
র্াস্তর্ায়র্কারীরা উৎপাের্ ও র্ন্দর অ্র্কা ামমামি অ্ক্তিক্তরি ক্তর্ক্তর্ময়াগ করার অ্ঙ্গীকার
কমরমে। কযাক্তপটাল ক্তরক্তজয়র্, ব্রুকক্তলর্, দিমটর্ আইলযান্ড এর্ং লং আইলযান্ডসহ অ্ঙ্গরামজযর
একাক্তধ্ক অ্িমল অ্িযাধ্ুক্তর্ক অ্র্কা ামমামি দমাট 287 ক্তমক্তলয়র্ মাক্তকনর্ েলার ক্তর্ক্তর্ময়াগ করা
হমর্। এসর্ আক্তেনক প্রক্তিশ্রুক্তি র্যক্তি খামির সরর্রাহ দচইমর্র মূলধ্মর্র দ্বার উেুি কমর সমুদ্র
র্ায়ু ক্তভক্তত্তক প্রকমের আিক্তলক ক্তর্কাে দেমক অ্ঙ্গরামজযর েী নমময়াক্তে অ্েননর্ক্তিক সুক্তর্ধ্া সমর্নাচ্চ
করমর্।
9,000 দমগাওয়াট সমুদ্র র্ায়ু ক্তভক্তত্তক ক্তর্েুযৎ 10,000 এরও দর্ক্তে কমন সৃজর্ করমর্ র্মল প্রিযাো
করা হমচ্ছ। এই অ্ঙ্গরাজয দর্সরকাক্তর খামির সামে অ্ংেীোক্তরমত্ব শ্রমেক্তির উন্নয়মর্ সহায়িা করার
জর্য ক্তর্উইয়কন র্াসীমের ক্তেক্তক্ষি, প্রক্তেক্তক্ষি কমর গমি দিালার এর্ং ক্তর্ময়াগোর্ করার জর্য
প্রাক্তিষ্ঠাক্তর্ক অ্র্কা ামমা প্রক্তিষ্ঠায় সমুদ্র র্ায়ুর অ্েননর্ক্তিক ও কমনেক্তি উন্নয়মর্ ক্তর্উইয়কন
অ্ঙ্গরামজযর পরামেনক পক্তরষে 20 ক্তমক্তলয়র্ মাক্তকনর্ েলামরর সমুদ্র র্ায়ু প্রক্তেক্ষণ ইর্ক্তিটিউট
(Offshore Wind Training Institute, OWTI) এর্ং 3 ক্তমক্তলয়র্ মাক্তকনর্ েলামরর কক্তমউক্তর্টি ও
শ্রমেক্তি কলযাণ িহক্তর্ল (Community and Workforce Benefits Fund, CWB Fund) প্রক্তিষ্ঠাসহ
র্িু র্ পেমক্ষপও গ্রহণ করমে। সমুদ্র র্ায়ু প্রকমে গি কময়ক েেক ধ্মর ক্তর্উইয়মকন র অ্র্কা ামমা ও
অ্েনর্ীক্তিমক চাক্তলি কমরমে র্যাপকভামর্ এমর্ শ্রম র্যর্হার করা হমর্। এসর্ ক্তর্ক্তর্ময়াগ দেমক ক্তর্মেষ
কমর ক্তর্উইয়মকন র ক্তর্ম্ন আময়র এর্ং পক্তরমর্েগি র্যায়ক্তর্চার কক্তমউক্তর্টি (environmental justice
communities), CLCPA এর্ং গভর্নর কুওমমা'র পক্তরচ্ছন্ন জ্বালাক্তর্মি উত্তরমণর প্রক্তিশ্রুক্তি উপকৃ ি
করমর্।
এই ঐক্তিহাক্তসক কমনকামের ফলাফল ক্তর্উইয়মকন র দেেমক দর্িৃ ত্বোর্কারী সমুদ্র র্ায়ু পক্তরকের্া সংক্তিষ্ট
প্রমচষ্টায় গুরুত্বপূণন র্িু র্ অ্ধ্যায় সূক্তচি কমরমে, যা ক্তির্ র্েমররও দর্ক্তে সময় ধ্মর পক্তরচাক্তলি
হময়মে এর্ং সমক্তিি ও ক্তর্স্তৃ ি পক্তরসমরর অ্ংেীোর, সংস্থা এর্ং উেুি পরামেনসহ ক্তর্স্তাক্তরি
প্রযুক্তিগি ও আক্তেনক ক্তর্মিষণ অ্ন্তভুন ি কমরমে। এসর্ প্রকে অ্ঙ্গরাজয ও স্থার্ীয় ক্তর্র্নাক্তচি কমনকিন া
এর্ং সংরক্ষণ সংস্থা, শ্রক্তমক সমেনক গ্রুপ, একামেক্তমক প্রক্তিষ্ঠার্, সমুদ্র সংক্তিষ্ট ক্তেে এর্ং অ্র্যার্য
প্রক্তিষ্ঠার্সহ অ্ংেীোরমের কাে দেমক উমেখমযাগয সহায়িা দপময়মে। ক্তর্মেষ কমর ক্তর্উইয়মকন র
েৃক্তষ্টভক্তঙ্গর কারমণ র্াক্তণক্তজযক মৎসযজীর্ী ও পক্তরমর্েগি সংস্থার সামে আমলাচর্া এর্ং সমর্নাত্তম
অ্র্ুেীলর্ ক্তর্কামের মাধ্যমম র্াস্তর্ায়র্কারীমের প্রকে পক্তরকের্া গ্রহণ করমি হয়।
জলিায়ু দর্িৃ ত্ব ও কবমউবর্টি সুরক্ষা আইর্

CLCPA অ্র্ুযায়ী 2040 সাল র্াগাে অ্ঙ্গরাজযমক কার্নর্ মুি ক্তর্েুযৎ র্যর্স্থা অ্জনর্ করমি এর্ং
2050 সামলর মমধ্য ক্তগ্রর্হাউস গযাস ক্তর্গনমর্ 1990 এর িু লর্ায় 85% কক্তমময় আর্মি হমর্, যা
পক্তরচ্ছন্ন জ্বালাক্তর্র অ্েনর্ীক্তিমি রূপান্তর দ্রুিির করার দক্ষমে অ্ঙ্গরামজযসমূমহর ও দেমের জর্য
একটি র্িু র্ মার্ ক্তর্ধ্নারণ করমর্। র্িু র্ এই আইর্ র্ায়ু, দসৌর, জ্বালাক্তর্ েক্ষিা এর্ং েক্তি
সিময়র মমিা পক্তরচ্ছন্ন জ্বালাক্তর্ সমাধ্ামর্র দক্ষমে ক্তর্ক্তর্ময়ামগ উদ্বুদ্ধ করমর্। দযটা গুরুত্বপূণন িাহল,
CLCPA র্াস্তর্ায়মর্র লক্ষয হমর্ সুক্তর্ধ্া র্ক্তিি কক্তমউক্তর্টিগুমলামক সুক্তর্ধ্া প্রোমর্র লমক্ষয ক্তর্ক্তর্ময়াগ,
হাজার হাজার র্িু র্ কমন সৃজর্, জর্স্বাস্থয ও জীর্র্যাোর মামর্র উন্নয়র্ এর্ং সমস্ত ক্তর্উইয়র্নাসীমক
আরও েক্তিোলী পক্তরচ্ছন্ন জ্বালাক্তর্ ক্তর্কে সরর্রাহ।
র্িু র্ আইমর্র উমেখমযাগয:
বর্উইয়কনম্বক অেন র্ীবির েে - িোেক বভবত্তক কািন র্ বর্রম্বেক্ষিায় স্থাের্: ক্তর্উইয়কন অ্ঙ্গরামজযর
পক্তরমর্ে সংরক্ষণ ক্তর্ভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) ক্তর্ক্তধ্ক্তর্ধ্ার্
প্রণয়মর্র মাধ্যমম 2030 সামলর মমধ্য অ্ন্তর্নিী ক্তর্গনমর্ 40% হ্রাসসহ 2050 সামলর মমধ্য ক্তগ্রর্হাউস
গযামসর ক্তর্গনমর্ 85% হ্রাস (উভয়ই 1990 সামলর স্তমরর িু লর্ায়) করমর্। জলর্ায়ু সংক্তিষ্ট কমন
পক্তরষে (Climate Action Council) কার্নর্ আটক র্া অ্র্যার্য প্রযুক্তির মাধ্যমম অ্র্ক্তেষ্ট ক্তর্গনমর্
র্ার্চাল করার পক্তরকের্া বিক্তর করমর্, যার ফমল একটি কার্নর্-ক্তর্রমপক্ষ অ্েনর্ীক্তি পাওয়া যামর্।
2030 সাম্বলর মম্বযে 70% র্িায়র্ম্বর্াগে জ্বালাবর্ এিং 2040 সাম্বলর মম্বযে েূর্ে কািন র্ বর্গন মর্
বভবত্তক বিেুেবিক খ্াি: CLCPA গভর্নর কুওমমা'র দেেমক দর্িৃ ত্ব োর্কারী লক্ষযসমূহমক িার
সর্ুজ র্িু র্ চু ক্তি (Green New Deal) ক্তহসামর্ ক্তর্ক্তধ্র্দ্ধ কমর, যামি ক্তর্উইয়মকন র ক্তর্েুযমির
কমপমক্ষয 70% 2030 সামলর মমধ্য র্ায়ু এর্ং দসৌর উৎমসর মমিা র্র্ায়র্মযাগয ক্তর্েুযমির উৎস
দেমক আমস এর্ং 2040 সামলর মমধ্য অ্ঙ্গরামজযর ক্তর্েুযৎ র্যর্স্থা 100% কার্নর্ ক্তর্রমপক্ষ হয়।
দেেম্বক দর্িৃ ত্ব োর্কারী েবরচ্ছন্ন জ্বালাবর্ বিবর্ম্বয়াগ: CLCPA 2035 সামলর মমধ্য 9,000
দমগাওয়াট সমুদ্র র্ায়ু ক্তভক্তত্তক ক্তর্েুযৎ উৎপাের্; 2025 সামলর মমধ্য 6000 দমগাওয়াট র্ক্তিি দসৌর
ক্তর্েুযৎ প্রাক্তি; এর্ং 2030 সামলর মমধ্য 3,000 দমগাওয়াট জ্বালাক্তর্ সিময়র জর্য গভর্নর কুওমমা'র
দেেমক দর্িৃ ত্বোর্কারী প্রক্তিশ্রুক্তিও ক্তর্ক্তধ্র্দ্ধ করমে।
জলিায়ু কমন েবরষে এিং র্ীবির দরােমোে: অ্ঙ্গরামজযর সংক্তিষ্ট সংস্থাসমূমহর ক্তর্মেষজ্ঞ প্রধ্ার্
এর্ং আইক্তর্ ক্তর্ময়াগপ্রাি র্যক্তিরা আইর্ অ্র্ুসামর প্রময়াজর্ীয় দরােমযাপ ও র্ীক্তিমালা প্রণয়র্ করমর্।
ক্তর্মেষজ্ঞ এর্ং দিকমহাডাররা যামি CLCPA এর অ্ধ্ীমর্ প্রণীি সমস্ত র্ীক্তি অ্র্ক্তহি কমর দসটা
ক্তর্ক্তিি করমি ক্তর্উইয়কন অ্ঙ্গরামজযর জ্বালাক্তর্ গমর্ষণা ও উন্নয়র্ সংস্থা (New York State
Energy Research and Development, NYSERDA) এর্ং DEC এর সহ-সভাপক্তিমত্ব পক্তরষে
খাি ক্তভক্তত্তক ওয়াক্তকনং গ্রুপ প্রক্তিষ্ঠা করমর্। পক্তরকক্তেি ওয়াক্তকনং গ্রুপগুমলার মমধ্য র্যায় ক্তভক্তত্তক
উমত্তারণ সম্পক্তকনি ওয়াক্তকনং গ্রুমপর পাোপাক্তে পক্তরর্হণ, কৃ ক্তষ, েক্তি-ক্তর্ক্তর্ি ও র্াক্তণজয-প্রভাক্তর্ি
ক্তেে, ভূ ক্তম র্যর্হার এর্ং েক্তি েক্ষিা সম্পক্তকনি কমী দগাষ্ঠী অ্ন্তভুন ি।
েবরম্বিেগি র্োয়বিচার এিং র্োয় বভবত্তক উম্বত্তারম্বের দক্ষম্বে উম্বেখ্ম্বর্াগে বিবর্ম্বয়াগ: অ্ঙ্গরামজযর
সংক্তিষ্ট সংস্থাসমূহ সুক্তর্ধ্া র্ক্তিি কক্তমউক্তর্টিসমূহমক সুক্তর্ধ্া প্রোমর্র জর্য পক্তরচ্ছন্ন জ্বালাক্তর্ কমনসক্তূ চর

সম্পমে 35% ক্তর্ক্তর্ময়াগ করমর্ এর্ং 40% ক্তর্ক্তর্ময়ামগর লক্ষয রাখমর্। এোিা, প্রচক্তলি জ্বালাক্তর্ ক্তেমে
কমনরি র্যক্তিমেরমক ক্রমর্ধ্নমার্ প্রক্তেক্ষণ ও পক্তরচ্ছন্ন জ্বালাক্তর্র অ্েনর্ীক্তিমি সুমযাগ প্রোর্ ক্তর্ক্তিি
করমি র্যায় ক্তভক্তত্তক উমত্তারণ গ্রুপ কাজ করমর্।
বসম্বর্ের েে কাবমর্বি িম্বলর্, "আজমকর দ াষণা এটা প্রমাণ করা অ্র্যাহি দরমখমে দয, ক্তর্উইয়কন
সর্ুজ অ্েনর্ীক্তিমি উমত্তারমণ দর্িৃ ত্ব ক্তেমচ্ছ। CLCPA দেমের সর্মচময় েক্তিোলী সর্ুজ জ্বালাক্তর্র লক্ষয
ক্তর্ধ্নারণ কমরমে এর্ং 1,700 দমগাওয়াট র্ায়ু ক্তভক্তত্তক ক্তর্েুযৎ উৎপাের্ িা র্াস্তর্ায়মর্ র্ি ধ্রমর্র
এক পেমক্ষপ। ওয়াক্তেংটর্ যখর্ দকামর্া পেমক্ষপ ক্তর্মচ্ছ র্া, দসই র্িন মার্ মুহূিনই সাহসী, বর্ক্তিক
পক্তরর্িন মর্র সময়।"
েবরষে সেসে বস্টভ অোঙ্গলব্রাইে িম্বলর্, "জলর্ায়ু পক্তরর্িন র্ আমামের সামমর্ সর্মচময় গুরুত্বপূণন
সমসযাগুমলার একটি, এর্ং এর প্রভার্ প্রক্তিমরাধ্ ও হ্রাস করা আমার এর্ং আমার পক্তরষে
সহকমীমের জর্য সমর্নাচ্চ অ্গ্রাক্তধ্কামর রময়মে। আক্তম আর্ক্তন্দি দয এই আইমর্ এমর্ র্যাপক ও
সক্তক্রয় পেমক্ষপ রময়মে যামি ক্তর্গনমর্ হ্রাস এর্ং র্িু র্ প্রযুক্তির উন্নয়র্ ও চাকক্তরর সুমযাগ সৃক্তষ্টমক
উৎসাক্তহি করা হয়। ক্তর্উইয়কন সর্সময়ই পক্তরমর্মের দক্ষমে দর্িৃ মত্ব রময়মে এর্ং এই আইর্ ও
পাোপাক্তে সমুদ্র র্ায়ু প্রকে িার সর্নমেষ প্রমাণ।"
NYSERDA-এর দপ্রবসম্বেন্ট ও প্রযার্ বর্িন াহী কমন কিনা অোবলবসয়া িােনর্ িম্বলর্, "জলর্ায়ু
পক্তরর্িন মর্র ক্তর্রুমদ্ধ লিাইময় গভর্নর কুওমমা'র অ্ভূ িপূর্ন প্রক্তিশ্রুক্তি মাক্তকনর্ যুিরামের জলর্ায়ু ও
জ্বালাক্তর্র গক্তিপেমক দমৌক্তলকভামর্ পক্তরর্িন র্ কমরমে, এর্ং আজমকর দ াষণার মাধ্যমম গভর্নর স্পষ্ট
কমরমের্ দয আমামের ক্তর্ির্যাপী-উচ্চাকাঙ্ক্ষী লমক্ষযর ক্তেমক অ্গ্রসর হমি ক্তর্উইয়কন দকামর্া সময় র্ষ্ট
করমর্ র্া। NYSERDA এর উমদ্বাধ্র্ী সমুদ্র র্ায়ু ক্তভক্তত্তক প্রায় 1,700 দমগাওয়াট ক্তর্েুযৎ সংগ্রমহর
দক্ষমে ইম্পায়ার উইন্ড ও সার্রাইজ উইন্ড এর ক্তর্র্নাচর্ মাক্তকনর্ যুিরামে র্ি আকামরর সমুদ্র র্ায়ু
ক্তভক্তত্তক প্রকে উন্নয়মর্র দক্ষমে সক্তিক্ষণ এর্ং হাজার হাজার কমন সৃজর্ ও ক্তর্ক্তলয়র্ ক্তর্ক্তলয়র্
েলামরর অ্েননর্ক্তিক কমনকামন্ডর মাধ্যমম এসর্ প্রকে এই ক্তেমে যুিরামের দকন্দ্র ক্তহসামর্ ক্তর্উইয়মকন র
অ্র্স্থার্ ক্তর্রাপে করমর্।"
বর্উইয়কন অঙ্গরাম্বজের েবরম্বিে সংরক্ষে বিভাম্বগর কবমের্ার দিবসল দসম্বগাস িম্বলর্,
"ক্তর্উইয়মকন র জলর্ায়ু দর্িৃ ত্ব ও কক্তমউক্তর্টি সুরক্ষা আইর্ জলর্ায়ুর দক্ষমে অ্ঙ্গরাজয পক্তরচাক্তলি
পেমক্ষমপর স্বণন মার্ ক্তর্ধ্নারণ করমর্। দেেমক দর্িৃ ত্ব প্রোর্কারী অ্ঙ্গরামজযর লমক্ষয দপৌাঁোমর্া এর্ং
ক্তগ্রর্হাউস গযামসর ক্তর্গনমর্ হ্রাস ও র্র্ায়র্মযাগয জ্বালাক্তর্র উৎস র্ািামি, ক্তর্উইয়কন মক অ্র্েযই
আমামের অ্ঙ্গরামজযর সমুদ্র র্ায়ু ক্তভক্তত্তক জ্বালাক্তর্ সংগ্রহ করমি হমর্। এর্ং র্ায়ু ক্তভক্তত্তক জ্বালাক্তর্
উন্নয়মর্র ক্তর্ষয়টি োয়র্দ্ধিার সামে ক্তর্ক্তিি করমি DEC সংমর্ের্েীল সাগমরর আর্াস সুরক্ষার
জর্য র্াক্তণক্তজযক মৎসয ক্তেকার ক্তেেসহ প্রধ্ার্ প্রধ্ার্ দিকমহাডার ও অ্ংেীোরমের সামে ক্তর্ষ্ঠভামর্
কাজ কমরমে। আজমকর দ াষণা এটা আর্ারও প্রমাণ কমর দয, CLCPA এর্ং আমামের চলমার্
পক্তরচ্ছন্ন জ্বালাক্তর্ উমেযামগর মাধ্যমম ক্তর্উইয়কন আমামের কক্তমউক্তর্টিসমূহ এর্ং আমামের অ্প্রক্তিস্থাপর্ীয়
প্রাকৃ ক্তিক সম্পে রক্ষা করার পাোপাক্তে জলর্ায়ুর দক্ষমে কমনরি দেমের প্রমচষ্টায় ক্তর্িৃ ত্ব ক্তেমচ্ছ।"

োিবলক সাবভনস কবমেম্বর্র সভােবি জর্ বি. দরােস িম্বলর্, "জলর্ায়ু দর্িৃ ত্ব ও কক্তমউক্তর্টি
সুরক্ষা আইর্ 2040 সামলর মমধ্য 100 েিাংে পক্তরচ্ছন্ন এর্ং কার্নর্-ক্তর্রমপক্ষ জ্বালাক্তর্র জর্য গক্তি
ক্তর্ধ্নারণ কমর। এই ফলাফল অ্জনমর্ সমুদ্র র্ায়ু একটি ক্তর্ক্তেষ্ট ভূ ক্তমকা পালর্ করমর্। ক্তর্উইয়মকন র এই
র্িু র্ ক্তেেমক উন্নি করার জর্য র্িু র্ র্িু র্ চাকক্তর বিক্তরর লমক্ষয প্রায় 1,700 দমগাওয়াট সমুদ্র
র্ায়ু ক্তভক্তত্তক ক্তর্েুযৎ র্িু র্ ক্তেে ক্তর্কাে, উচ্চ দর্িমর্র র্িু র্ ভামলা চাকক্তর সৃক্তষ্ট, এর্ং পক্তরচ্ছন্ন
র্িু র্ প্রযুক্তি সক্তক্রয় কমর এই ক্তেমে ক্তর্উইয়কন মক স্পষ্টভামর্ দেমের দর্িৃ মত্বর অ্র্স্থামর্ ক্তর্ময় যায়।"
বর্উইয়কন অঙ্গরাম্বজের শ্রম বিভাম্বগর কবমের্ার (New York State Department of Labor) রিােনা
বরয়ােনর্ িম্বলর্, "আমরা দয সমুদ্র র্ায়ু ক্তভক্তত্তক জ্বালাক্তর্র এই দরামািকর সম্প্রসাক্তরি র্যর্হামরর
জর্য প্রস্তুি িা ক্তর্ক্তিি করমি কমনেক্তির উন্নয়র্ ও প্রক্তেক্ষণ অ্পক্তরহাযন উপাোর্, যা ক্তর্ক্তিি
করমর্ দয ক্তর্উইয়কন অ্ঙ্গরামজযর জ্বালাক্তর্ ক্তমশ্রণ র্িন মার্ ও ভক্তর্ষযমি কাযনকর ও সাশ্রয়ী।
ক্তর্উইওয়কন অ্ঙ্গরামজযর শ্রম ক্তর্ভাগ আমামেরমক ভামলাভামর্ পক্তরচ্ছন্ন, স্বাস্থযকর ক্তর্উইয়মকন র লমক্ষয
স্থাপর্ করায় ভূ ক্তমকা রাখমি দপমর আর্ক্তন্দি।"
বর্উইয়কন অঙ্গরাম্বজের দসম্বক্রোবর অি দস্টে দরাসার্া দরাসাম্বো িম্বলর্, "এই র্ুক্তদ্ধেীি, কাযনকর
পেমক্ষপ দেমের র্াক্তক অ্ংেমক িা সম্পন্ন করার পে প্রেেনর্ কমর। ক্তর্চক্ষণ র্ীক্তি প্রণয়মর্র মাধ্যমম
আমরা পক্তরমর্মের সুরক্ষা প্রোর্, জলর্ায়ু পক্তরর্িন মর্র দমাকামর্লা এর্ং র্াটকীয়ভামর্ জ্বালাক্তর্র
েৃেযপট উন্নি করমি পাক্তর - এর্ং িা করর্। জলর্ায়ু দর্িৃ ত্ব ও কক্তমউক্তর্টি সুরক্ষা আইর্
ক্তগ্রর্হাউস গযাস ক্তর্গনমর্ ক্তর্মূনল করার দচষ্টা চালামলও দফোমরল সরকার পক্তরমর্মের সুরক্ষা দেমক
ক্তপেু হটমে। র্িু র্ সমুদ্র র্ায়ু প্রকেসমূহ হােসর্ উপিযকা এর্ং লং আইলযামন্ড পক্তরচ্ছন্ন পক্তরমর্ে
এর্ং হাজার হাজার ভাল চাকক্তর সৃক্তষ্টর প্রক্তিশ্রুক্তি প্রোর্ কমর। এগুমলা হল পক্তরমর্ে, জ্বালাক্তর্ ও
অ্েননর্ক্তিক উন্নয়র্ সম্পক্তকনি সাহসী পেমক্ষমপর মাধ্যমম ক্তর্উইয়কন জুমি দটকসই কক্তমউক্তর্টির দক্ষমে
গভর্নর কুওমমা'র প্রক্তিশ্রুক্তির সর্নমেষ উোহরণ।"
এম্পায়ার দস্টে দেম্বভলেম্বমন্ট (Empire State Development)-এর দপ্রবসম্বেন্ট, প্রযার্ বর্িন াহী
কমন কিনা ও কবমের্ার হাওয়ােন দজমবি িম্বলর্, "পক্তরচ্ছন্ন জ্বালাক্তর্ ক্তর্উইয়মকন র অ্েননর্ক্তিক
ভক্তর্ষযমির একটি অ্িযার্েযক উপাোর্ এর্ং এসর্ ঐক্তিহাক্তসক পেমক্ষপ ক্তর্ক্তলয়র্ ক্তর্ক্তলয়র্ েলামরর
ক্তর্ক্তর্ময়াগ, হাজার হাজার র্িু র্, সর্ুজ চাকক্তর এর্ং পক্তরচ্ছন্ন, সর্ুজ ক্তর্উইয়কন বিক্তর করমর্।"
দস্টে ইউবর্ভাবসন টি অি বর্উ ইয়কন (State University of New York, SUNY)-এর চোম্বন্সলর
বক্রবস্টর্া এম. জর্সর্ িম্বলর্, "2040 সামলর মমধ্য 100% র্র্ায়র্মযাগয এর গুরুত্বপূণন ও আইর্
প্রণয়মর্র লমক্ষয দপৌাঁোমর্ার জর্য আমামের েরকার সুক্তেক্তক্ষি, সুেক্ষ ও প্রস্তুি জর্েক্তি। ক্তর্উ ইয়কন
দিট দিট ইউক্তর্ভাক্তসনটি আমামের SUNY কযাম্পামস অ্ফ-দোর উইন্ডমক কামজ লাগামর্ার জর্য
আমামের প্রক্তিভার্ার্ ক্তেক্ষােী এর্ং অ্র্ুষেমের ক্তেক্ষাগি ও গমর্ষণামূলক কামজ সুমযাগ প্রোমর্র
জর্য গভর্নর কুওমমার অ্ংেীোর হমি দপমর গক্তর্নি।"
বর্িন াবচি প্রকল্প
প্রস্তার্ক ক্তর্উ ইয়কন দিট কিৃন ক অ্ফারকৃ ি মূলয, অ্েননর্ক্তিক সুক্তর্ধ্ার্লী ও প্রকমের র্াস্তর্
উপমযাক্তগিা অ্র্ুযায়ী একটি যোযে ও প্রক্তিমযাক্তগিামূলক প্রক্তক্রয়ার মাধ্যমম ক্তর্উ ইয়কন দিট এর্াক্তজন

ক্তরসাচন অ্যান্ড দেমভলপমমন্ট অ্মোক্তরটি (New York State Energy Research and Development
Authority, NYSERDA) এই সকল প্রস্তার্র্ামক চু ক্তির সমম ািার জর্য ক্তর্র্নাক্তচি কমরমে। ক্তর্র্নাক্তচি
প্রকেগুক্তল 2018 সামলর শুরুমি ক্তর্মিষমণর িু লর্ায় প্রায় 40% কম মূমলয অ্ফার করা হময়মে।
চু ক্তি র্াস্তর্ায়মর্র পর, NYSERDA মূলয ও অ্র্যার্য আর্ুসক্তঙ্গক দমক্তিকসহ চু ক্তির ক্তর্স্তাক্তরি প্রকাে
করমর্।
এম্পায়ার উইন্ড 816-দমগাওয়াে প্রম্বজক্ট (Empire Wind 816-Megawatt Project)
একুইর্র (Equinor) চযামর্লগুক্তলর 816 দমগাওয়ামটর এম্পায়ার উইন্ড প্রকে এম্পায়ার দিট
(Empire State)-এর অ্ক্তদ্বিীয় সক্ষমিামক ক্তর্মেন ে করমে। ক্তর্উ ইয়কন র্াইট দেমক ক্তর্উ ইয়কন
ক্তসটি পযনন্ত র্র্ায়র্মযাগয ক্তর্েুযৎ সরর্রামহর মাধ্যমম, দযখামর্ চাক্তহো সর্মচময় দর্ক্তে, এই প্রকে 800
এর উপমর স্থার্ীয় কমনসংস্থার্ সৃক্তষ্ট করমর্ এর্ং কযাক্তপটাল ক্তরক্তজওমর্র কাওক্তয়মার্স দপামটন (Port of
Coeymans) পা রাখার জায়গার ফযাক্তব্রমকের্ সুক্তর্ধ্া ক্তর্ক্তিি করমর্। এই প্রকেটি ক্তর্উ ইয়কন
দিমট গুরুত্বপূণন ও েী নমময়ােী কমনসংস্থার্ ও অ্েননর্ক্তিক সুক্তর্ধ্া সৃক্তষ্ট করমর্ দযমর্- সাউে
ব্রুকক্তলর্মক পক্তরচালর্া ও রক্ষণামর্ক্ষণ দর্জ ক্তহমসমর্ প্রক্তিষ্ঠা, প্রকমের প্রস্তাক্তর্ি সংমযাজক পময়ন্ট কর্
এক্তেসর্ দগায়ার্াস সার্মিের্ (Con Edison's Gowanus substation)-এর আমেপামের মার্ুষমের
স্থায়ী উচ্চমামর্র কমনসংস্থার্ সৃক্তষ্ট করা উমেখমযাগয। দপামটনর উন্নয়র্ এর্ং ক্তর্ক্তভন্ন দমৌক্তলক
উপাোর্সমূমহর সংমযাগ 2021 সামলর শুরুর ক্তেমকই আরম্ভ করা হমর্। এম্পায়ার উইন্ড প্রকেটির
ক্তর্মনাণ কাজ 2022 সামল শুরু হমর্ এর্ং এটি 2024 সামলর ক্তেমসম্বর মামস র্াক্তণক্তজযকভামর্ চালু
হমর্ র্মল আো করা হমচ্ছ।
একুইর্র উইন্ড ইউএস (Equinor Wind US)-এর সভােবি বক্রস্টার দগইজাসোম িম্বলর্,
"প্রকৃ িপমক্ষ, গভর্নর কুওমমার অ্ফমোর উইন্ড দ াষণার ফমল স্বপ্ন দযর্ সক্তিয হমলা। ক্তির্ র্ের
আমগ যখর্ আমামের ক্তলজ এলাকাটি দপলাম িখর্ দেমকই একটি চযামলঞ্জমক গুরুত্ব ক্তেময় যাক্তচ্ছ:
ক্তর্উ ইয়কন র্াসীর জর্য সর্মচময় সম্ভার্য ভামলা প্রকে দকার্টি হমি পামর। এখর্ আমরা আমামের
অ্ফমোর অ্ক্তভজ্ঞিা ও েক্ষিামক ক্তর্উ ইয়কন দিট, স্থার্ীয় কক্তমউক্তর্টি ও ইউএস ইন্ডাক্তির
সহায়িায় কামজ লাক্তগময় র্িু র্ ও লাভজর্ক ক্তেে প্রক্তিষ্ঠার্ গমি দিালার এক অ্ক্তদ্বিীয় সুমযাগ
দপময়ক্তে।"
সার্রাইজ উইন্ড 880-দমগাওয়াে প্রম্বজক্ট (Sunrise Wind 880-Megawatt Project)
880 দমগা ওয়ামটর সার্রাইজ উইন্ড প্রকে হমলা ক্তর্মির অ্ফমোর উইন্ড প্রকমের েীষনস্থার্ীয়
অ্মিে ও এভারমসাসন এর্াক্তজন এর সামে দকৌেলগি অ্ংেীোর এর্ং এটি কর্ এক্তেসর্ িান্সক্তমের্ ও
ক্তর্উ ইয়কন পাওয়ার অ্মোক্তরটির (New York Power Authority) পৃষ্ঠমপাষকিায় পক্তরচাক্তলি যারা
এই প্রকমের িান্সক্তমের্ সুক্তর্ধ্ার উন্নয়মর্ সহায়িা করমর্। সার্রাইজ উইন্ড প্রমজক্ট প্রস্তার্র্ায়
অ্মিে এর্ং এভারমসামসনর েৃঢ় উপক্তস্থক্তি সুক্তর্ক্তিি করার কো র্মল র্েনইমি দযর্ র্েন আমমক্তরকার্
অ্পামরের্ দহেমকায়াটার (North American Operations Headquarters) পুর্ঃস্থার্ান্তর কমর এর
পক্তরচালর্া ও রক্ষণামর্ক্ষণ দকন্দ্র দপাটন দজফারসর্, লং আইলযামন্ড আর্মি পামর দযর্ এটি সার্রাইজ
উইন্ড প্রমজক্ট ও অ্র্যার্য ইউ.এস. প্রমজক্টমক সহায়িা করমি পামর। সার্রাইজ উইন্ড প্রমজক্ট দেমক
প্রিযাো করা হমচ্ছ 800টির দর্ক্তে স্থার্ীয় কমনসংস্থামর্র সৃক্তষ্ট করমি পারমর্, কযাক্তপটাল ক্তরক্তজওমর্র
দপাটন দসর্া র্ািামি পারমর্ যার ফমল টারর্াইর্ বিক্তরর ক্তিল কমম্পামর্ন্ট দফক্তব্রমকেমর্র সুক্তর্ধ্া ও

আরও ক্তকেু আিক্তলক প্রক্তিষ্ঠার্মক আক্তেনক ও দকৌেলগি সহায়িা ক্তেমি পারমর্ যা ক্তেক্ষা ও
গমর্ষণার উন্নয়মর্ এর্ং অ্ফমোর উইন্ড এর্াক্তজনর উন্নয়মর্ ভূ ক্তমকা রাখমি পারমর্। এই প্রকমের
পক্তরকক্তেি সংমযাগ পময়ন্ট হমলা ব্রুকহযামভর্ েহমরর হলব্রুক ও ওময়ি-র্াস সার্মিের্ দযটি লং
আইলযান্ড পাওয়ার অ্মোক্তরটি (Long Island Power Authority, LIPA) সাক্তভনস সীমার্ায়
অ্র্ক্তস্থি। সার্রাইজ উইন্ড প্রমজমক্টর ক্তর্মনাণ কাজ 2022 সামল শুরু হমর্ এর্ং এটি 2024 সামলর
দম মামস র্াক্তণক্তজযকভামর্ চালু হমর্ র্মল আো করা হমচ্ছ।
অম্বস্টে র্েন আম্বমবরকা (Ørsted North America)-এর সভােবি এিং অম্বস্টে ইউ.এস. অফম্বোর
(Ørsted U.S. Offshore)-এর প্রযার্ বর্িন াহী কমন কিনা েমাস দব্রাসট্রম িম্বলর্, "আমরা দরামাক্তিি
দয ক্তর্উ ইয়মকন র অ্ফমোর উইন্ড প্রকমের শুরু হমচ্ছ সার্রাইজ উইন্ড প্রকমের হাি ক্তেময় এর্ং
আমামের প্রস্তার্র্ামক সামক্তগ্রক ও সুক্তচক্তন্তিভামর্ মূলযায়র্ করার জর্য গভর্নর কুওমমার প্রোসর্ ও
NYSERDA-দক ধ্র্যর্াে জার্ামি চাই। অ্মিমে, আমরা ক্তর্িাস কক্তর দয এখর্ই পেমক্ষপ গ্রহমণর
সময় এমসমে দযর্ আমরা এমর্ পৃক্তের্ী গমি িু লমি পাক্তর দযটি ক্তগ্রর্ এর্াক্তজন দ্বারা চাক্তলি হমর্ এর্ং
জলর্ায়ু পক্তরর্িন র্ দরাধ্ করমি আমামের এখর্ই পেমক্ষপ ক্তর্মি হমর্। কীভামর্ ক্তর্উ ইয়কন এই সর্
মূলযমর্াধ্মক দেয়ার কমর দস ক্তর্ষময় গভর্নর কুওমমার এর্াক্তজন এমজন্ডা এর্ং অ্ফমোর উইমন্ডর প্রক্তি
িার প্রক্তিশ্রুক্তি সর্মচময় র্ি উোহরণ।"
এভারম্বসাম্বসন র এন্টারপ্রাইজ এর্াবজন স্ট্র্োম্বেবজর এবিবকউটিভ সহ-সভােবি বল ওবলবভয়ার
িম্বলর্, "সার্রাইজ উইন্ড ক্তর্উ ইয়মকন র জর্য ক্তকেু করার মমিা ভামলা স্থার্ এর্ং ভামলা টিম
দপময়মে দযমহিু গভর্নর কুওমমা একটি জািীয় অ্গ্রাক্তধ্কার ঠিক কমরমে দয ক্তর্উ ইয়মকন র জর্য
2035 সামলর মমধ্য 9,000 দমগাওয়ামটর অ্ফমোর উইন্ড সক্ষমিা বিক্তর করমর্। সার্রাইজ উইন্ড
প্রমজমক্টর অ্ঙ্গীকার এই দয এটি হাজার হাজার পক্তরর্ামর ক্তির্ এর্াক্তজন সরর্রাহ করমর্, অ্েননর্ক্তিক
উন্নয়র্ ও অ্েীক্তিমি ক্তর্ক্তর্ময়াগ ত্বরাক্তিি করমর্ এর্ং েি েি স্থায়ী কমনসংস্থার্ সৃক্তষ্ট করমর্।
গভর্নর কুওমমার দর্িৃ মত্ব ক্তর্উ ইয়কন অ্ফমোর উইন্ড ক্তেে প্রক্তিষ্ঠায় দর্িৃ ত্ব ক্তেমচ্ছ এর্ং জলর্ায়ু
পক্তরর্িন র্মক দমাকামর্লা করমি পারমে এর্ং আমরা এরূপ ভক্তর্ষযমির একটি অ্ংে হমি দপমর
আর্ক্তন্দি।"
বসম্বর্ের দকবভর্ োকনার িম্বলর্, "ঠিক দয সমময় দফোমরল সরকার জলর্ায়ু পক্তরর্িন র্মক অ্স্বীকার
কমর আসমে এর্ং এর ভয়ার্হ ফলাফমলর প্রক্তি উোসীর্, ক্তর্উ ইয়কন দসই সমময় ক্তির্ এর্াক্তজন ও
আমামের পক্তরমর্েমক রক্ষার জর্য দর্িৃ ত্ব ক্তেমচ্ছ। ঐক্তিহাক্তসক িাইমমট ক্তলোরক্তেপ ও কক্তমউক্তর্টি
দপ্রামটকের্ অ্যামক্টর সক্তিক্তলি অ্ফমোর উইন্ড প্রকমের চু ক্তি শুধ্ু পক্তরচ্ছন্ন পক্তরমর্ে বিক্তরমি সহায়িা
করমর্ িা র্য় র্রং এটি পুমরা দিটজুমি অ্েননর্ক্তিক প্রর্ৃক্তদ্ধমক র্াক্তিময় ক্তেমর্। আক্তম গভর্নর কুওমমা
ও আমার ক্তসমর্মটর পাটনর্ারমক ধ্র্যর্াে জার্াই যামের জর্য এই সংিার কাজটি র্াস্তর্রূপ লাভ
করমে।"
অোম্বসেবল দমোর মাইম্বকল কাবসক, "ক্তর্উ ইয়কন িার এর্াক্তজন ক্তসমিমমক কীভামর্ পক্তরচালর্া কমর
দস সম্পমকন আজমকর দ াষণা একটি পক্তরপূণন েৃষ্টান্ত প্রেেনর্ কমর, দযটি ক্তজমরা দলমভল ইমলক্তিক্তসটি
উৎপােমর্র সামে কার্নর্ ক্তর্ঃসরণমক অ্েনর্ীক্তির দযমকামর্া পযনাময় কমামি পামর যা এখক্তর্
আইর্গিভামর্ জরুক্তর। র্েমরর পর র্ের কাজ করার পর, আজ ক্তির্ এর্াক্তজন আমন্দালমর্র দক্ষমে

একটি িাৎপযনপূণন সময়। আক্তম প্রিযাো কক্তর অ্মর্ক দিট আমামের দর্িৃ ত্বমক অ্র্ুসরণ করমর্ এর্ং
আো কক্তর দফোমরল সরকার সর্ক্তকেু প্রিযক্ষ করমে। এটি গ্রহণীয় দয ক্তর্উ ইয়কন দেমের র্ি
মামপর বর্েুযক্তিক ক্তসমিমমর দকন্দ্রক্তর্ন্দু, দেেমক অ্ফমোর উইন্ড সম্পমের ও ক্তির্ অ্েনর্ীক্তির উন্নয়মর্
র্যাপকভামর্ দর্িৃ ত্ব ক্তেমচ্ছ। আজমকর এই অ্ফমোর উইন্ড দ াষণা ক্তর্িয়িা ক্তেমচ্ছ দয ক্তর্উ
ইয়কন র্াসীরা ক্তগ্রর্ ইমকামর্াক্তমমি সামমর্র সাক্তরমি োকমর্ এর্ং কমনসংস্থামর্র সুমযাগসহ েূষণমুি
পক্তরমর্মের সুক্তর্ধ্া ক্তর্মি পারমর্। এটি গুরুত্বপূণন দয সাম্প্রক্তিক সিাহগুমলামি ক্তর্েুযমির সরর্রামহর
প্রক্তি ক্তর্ভন রেীলিা কমামর্া দকার্ভামর্ই গ্রহণমযাগয র্য় এর্ং ক্তর্মেষভামর্ ক্তর্উ ইয়মকন র জর্য দিা
এটি র্য়ই। অ্ফমোর দেমক উৎপাক্তেি ক্তর্েুযৎ ক্তগ্রেগুমলামক সহায়িা করমি পারমর্ এর্ং ক্তর্উ
ইয়কন র্াসীমক মার্ক্তসক োক্তন্ত ক্তেমি পারমর্ দযমহিু িামের অ্েননর্ক্তিক প্রময়াজমর্ সার্নক্ষক্তণকভামর্ িারা
ক্তর্েুযৎ পামর্ এর্ং িামের পক্তরর্ারমক সাহাযয করমি পারমর্ আর এই ক্তর্িাস জোমর্ দয লাইট জ্বমল
আমে।"
বর্উ ইয়কন অফম্বোর উইন্ড অোলাম্বয়ন্স (New York Offshore Wind Alliance)-এর বেম্বরক্টর দজা
মাম্বেনর্ িম্বলর্, "গভর্নমরর অ্ফমোর উইন্ড দ াষণা ক্তর্উ ইয়মকন র পক্তরমর্েমকক্তন্দ্রক দর্িৃ মত্বর ঐক্তিমহয
একটি মহা কাক্তর্যক মাইলফলক। ক্তর্উ ইয়কন দিট দ্রুি ও সমচির্ভামর্ ক্তির্ ও র্র্ায়র্মযাগয
জ্বালার্ীর ক্তেমক ু মক যামচ্ছ এর্ং আজমকর এই দ াষণা এটি ক্তর্ক্তিি কমর দয, দিট িার এই
অ্ফমোর উইন্ড প্রকে দেমক স্থায়ীভামর্ র্ায়ু েূষণ দরাধ্, কমনসংস্থার্ সৃক্তষ্ট এর্ং ক্তর্উ ইয়কন মক
আমমক্তরকার ক্তেমের উপমকন্দ্র ক্তহমসমর্ প্রক্তিষ্ঠার সমুেয় সুক্তর্ধ্া ক্তর্মি পারমর্।"
লং আইলোন্ড অোম্বসাবসম্বয়ের্ (Long Island Association)-এর সভােবি এিং প্রযার্ বর্িন াহী
কমন কিনা দকবভর্ এস. ল িম্বলর্, "আজমকর দ াষণা গভর্নর কুওমমা এর্ং দিটমক একটি ক্তির্
এর্াক্তজনর অ্েনর্ীক্তির উন্নয়মর্ জাক্তিমক দর্িৃ ত্ব দেওয়ার জর্য একটি ধ্ারার্াক্তহক প্রক্তিশ্রুক্তি প্রেেনর্
কমর। আজমক অ্র্ুমমাক্তেি এর্ং ক্তর্মর্চর্াধ্ীর্ প্রকেটি লং আইলযান্ডমক দেমের অ্ফমোর উইন্ড
কযাক্তপটাল ক্তহমসমর্ প্রক্তিক্তষ্ঠি করমর্ এর্ং ভামলা দর্িমর্র কমনসংস্থার্ সৃক্তষ্ট ও এই অ্িমল ক্তর্ক্তলয়র্
েলার ক্তর্ক্তর্ময়ামগ সহায়িা করমর্।"
লং আইলোন্ড দফোম্বরের্ অি দলিার (Long Island Federation of Labor)-এর সভােবি জর্
আর. েুরম্বসা িম্বলর্, "ক্তর্উ ইয়কন দিট কিৃন ক গৃহীি পার্ক্তলক পক্তলক্তস গ্রহণ করার মাধ্যমম এই
গ্রহটি সুসংর্াে দপময়মে। গভর্নর কুওমমা দ্বারা অ্ফমোর উইন্ড পাওয়ামরর প্রেম র্ৃহৎ সংগ্রহ জলর্ায়ু
পক্তরর্িন র্ দমাকামর্লা এর্ং একটি উেীয়মার্ ক্তেে ক্তর্কাে করার সুমযাগ সৃক্তষ্টমি একটি র্ি পেমক্ষপ।
এটি ক্তর্মেষ কমর লং আইলযামন্ডর জর্য গুরুত্বপূণন, দযখামর্র কমনেক্তি সামমর্র চযামলঞ্জগুমলার সিুখীর্
হওয়ার জর্য প্রস্তুি রময়মে।"
বিবডং দট্রেস কাউবন্সল অি র্াসাউ অোন্ড সাম্বফাক কাউবন্টর (Building Trades Council of
Nassau and Suffolk County) সভােবি মোে আরাবচচ িম্বলর্, "জলর্ায়ু সংরক্ষণ প্রযুক্তিমি
অ্গ্রগক্তি এর্ং র্র্ায়র্মযাগয জ্বালার্ীর উপর দকন্দ্রীভূ ি একটি আগ্রাসী র্ীক্তিমালা একটি র্িু র্
কমনসংস্থামর্র র্াজার সৃক্তষ্ট কমর যা ক্তর্উ ইয়মকন র শ্রক্তমক দশ্রক্তণর জর্গমণর জর্য প্রমর্েমযাগয। শ্রক্তমক
দশ্রক্তণর কম ার পক্তরশ্রমী পুরুষ ও র্ারীমের মার্ ও দপো ক্তর্মর্চর্ায় এমর্ জলর্ায়ু পক্তরর্িন র্
দমাকামর্লা করার জর্য NYSERDA-এর এই উমেযামগ ক্তর্ক্তডং দিেস কাউক্তন্সল গর্নমর্াধ্ কমর।

অ্ফমোর উইমন্ডর উন্নয়মর্র মমিা কমনসূক্তচ ভক্তর্ষযি র্েরগুমলামি দটকসই, পক্তরমর্ের্াির্ কাজ
প্রোর্ করার পাোপাক্তে আমামের অ্িমলর উমেখমযাগয উপকার সাধ্র্ করমর্।"
ওয়াকনম্বফাসন দেম্বভলেম্বমন্ট ইন্সটিটিউে (Workforce Development Institute, WDI)-এর
এবিবকউটিভ বেম্বরক্টর এে মারবফ িম্বলর্, "আমামের পক্তরমর্ে রক্ষা এর্ং ভামলা মামর্র
কমনসংস্থার্ বিক্তরর ক্তেমক ক্তর্উ ইয়কন আমরকটি র্ি পেমক্ষপ গ্রহণ করমে। আমামের গমর্ষণা দেখায়
দয ক্তর্উ ইয়মকন র উপকূমল টারর্াইর্ পক্তরকের্া, ক্তর্মনাণ, স্থাপর্ ও রক্ষণামর্ক্ষণ করার জর্য 74টিরও
দর্ক্তে দপোয় ক্তর্উ ইয়মকন র হাজার হাজার কমী কাজ করমর্। অ্ফমোর উইন্ড ক্তেমের সামে সংক্তিষ্ট
কমনসংস্থার্মক সহায়িা করার জর্য WDI গভর্নর, আইর্ পক্তরষে, NYSERDA, শ্রম ইউক্তর্য়র্ এর্ং
র্যর্সাসমূমহর সামে কাজ করা অ্র্যাহি রাখমর্।"
দসন্টার ফর ইম্বকার্বমক দগ্রাে (Center for Economic Growth)-এর সভােবি ও প্রযার্ বর্িন াহী
কমন কিনা অোন্ড্রু দকম্বর্বে িম্বলর্, "অ্ফমোর উইন্ড আপমিমটর অ্েনর্ীক্তির জর্য রূপান্তরকারী ক্তহমসমর্
কাজ করমর্। আজমকর দ াষণার মাধ্যমম এটি স্পষ্ট হময়মে দয আমামের েক্তি, যামি অ্ন্তভুন ি আমে
অ্যালর্াক্তর্ এর্ং কাওক্তয়মার্স দপাটন, একটি র্ক্তলষ্ঠ উৎপাের্ খাি, অ্প্রক্তিদ্বন্দ্বী প্রাক্তিষ্ঠাক্তর্ক গমর্ষণা
ও উন্নয়র্ সংক্তিষ্ট সম্পে এর্ং একটি প্রস্তুি ও সক্ষম কমনেক্তিমক ক্তর্মর্চর্ায় ক্তর্ময় কযাক্তপটাল
ক্তরক্তজওর্ অ্ফমোর উইন্ড ক্তেেমক সমেনর্ করার জর্য প্রস্তুি রময়মে। র্াক্তির ফযাক্তব্রমকেমর্র কাজ
পক্তরচালর্া, দস্পস দেমক দিজ এর্ং পক্তরর্হমর্র ক্তভক্তত্ত, সার্মিের্ এর্ং র্ায়ুচাক্তলি টারর্াইর্
দজর্ামরটমরর চাক্তহো দমটামি এই ক্তেমের সামে কাজ করমি কযাক্তপটাল ক্তরক্তজওর্ উেুখ হময় আমে।"
বর্উ ইয়কন বলগ অি কর্জারম্বভের্ দভাোর (New York League of Conservation Voters)-এর
সভােবি জুবল টিম্বগ িম্বলর্, "আমরা অ্ফমোর উইন্ড ক্তর্ময় গভর্নমরর আজমকর দ াষণার প্রেংসা
করক্তে - 2035 সামলর মমধ্য 9,000 দমগাওয়াট উইন্ড পাওয়ার এর্ং 2040 সাল র্াগাে কার্নর্মুি ক্তর্েুযৎ উৎপােমর্ দিমটর জািীয়-দর্িৃ স্থার্ীয় লমক্ষয দপৌাঁোমর্ার ক্তেমক একটি র্ি পেমক্ষপ।
অ্ফমোর উইন্ড RFP-এর প্রক্তি NYSERDA-এর উৎসাহী প্রক্তিক্তক্রয়ামি এটিই প্রিীয়মার্ হয় দয এই
প্রকেগুমলার উন্নয়র্ এর্ং উইন্ড এর্াক্তজন স্থাপমর্র গক্তি র্ৃক্তদ্ধর দক্ষমে ঐক্তিহাক্তসক আগ্রহ রময়মে। এই
প্রকে এর্ং অ্র্যার্য প্রকেগুমলা যামি যিদ্রুি সম্ভর্ সামমর্ এক্তগময় চমল িা ক্তর্ক্তিি করার জর্য
আমরা দিকমহাডারমের সামে কাজ করার প্রিযাো রাখক্তে।"
দর্চার কর্জারম্বভবন্সর (The Nature Conservancy) বর্উ ইয়কন বচফ কর্জাম্বভনের্ অোন্ড
এিোর্ন াল অোম্বফয়াসন অবফসার স্টু য়ােন এফ. গ্রুসবকর্ িম্বলর্, "আজমকর এই দ াষণাটি জলর্ায়ু
পক্তরর্িন র্ দমাকামর্লায় এর্ং আমামের গ্রহ এর্ং জর্গমণর জর্য একটি দটকসই ভক্তর্ষযি সুরক্তক্ষি
করমি জািীয় দর্িা ক্তহমসমর্ ক্তর্উ ইয়মকন র অ্র্স্থার্মক েৃঢ় কমর। দেমে অ্ফমোর উইন্ড এর্াক্তজন
সর্নর্ৃহৎ উৎপাের্কারী হওয়ার পমে ক্তর্উ ইয়কন মক পক্তরচাক্তলি করার জর্য দর্চার কর্জারমভক্তন্স
গভর্নর কুওমমামক প্রেংক্তসি কমর। আমরা অ্ফমোর উইমন্ডর উন্নয়মর্ দিমটর েৃক্তষ্টভক্তঙ্গর প্রেংসা
কক্তর, যা ক্তর্ির্যাপী উষ্ণিা র্ি করার প্রময়াজমর্র পাোপাক্তে আমামের সংকটপূণন সামুক্তদ্রক জীর্র্
রক্ষা করার প্রময়াজর্ীয়িা এর্ং আমামের সমুমদ্রর উপর ক্তর্ভন রেীল জর্গণ ও ক্তেে রক্ষা করার
মমধ্য সামঞ্জসয কমর। গভর্নমরর দর্িৃ মত্বর প্রক্তি ধ্র্যর্াে, যার কারমণ জলর্ায়ু পক্তরর্িন মর্র সামে

লিাই করমি এর্ং ভক্তর্ষযমির প্রজমের জর্য একটি ক্তর্রাপে ক্তর্ি বিক্তরর জািীয় উোহরণ ক্তহমসমর্
ক্তর্উ ইয়কন প্রক্তিক্তষ্ঠি হময়মে।"
র্োের্াল ওয়াইডলাইফ দফোম্বরের্ (National Wildlife Federation)-এর সভােবি ও প্রযার্
বর্িন াহী কমন কিনা কবলর্ ও'মারা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার আজমকর এই ঐক্তিহাক্তসক অ্ফমোর
উইন্ড ক্তেমের প্রক্তিশ্রুক্তিটি সাহসী দর্িৃ মত্বর প্রক্তিফলর্ টায় যা আমমক্তরকামক জলর্ায়ু সংকট
দমাকামর্লা করমি এর্ং ভামলা দর্ির্ প্রোর্কারী উৎপাের্ ও ক্তর্মনাণ ক্তর্ষয়ক কমনসংস্থার্ সৃক্তষ্ট
করমি আমগর দচময় অ্মর্ক দর্ক্তে প্রময়াজর্। োক্তয়ত্বেীলভামর্ উন্নি পক্তরষ্কার অ্ফমোর উইন্ড
পাওয়ার ক্তর্মনাণ ত্বরাক্তিি করার জর্য গভর্নর কুওমমার স্বপ্নেেী দর্িৃ ত্ব এর্ং ক্তর্উ ইয়কন দিমটর
কমনকিন ামের কম ার পক্তরশ্রমমর প্রক্তি আক্তম সিার্ জার্াই। আমরা অ্ফমোর উইন্ড ক্তেে এর্ং
আমামের সকল অ্ংেীোরমক অ্ক্তভর্ন্দর্ জার্াক্তচ্ছ, এম্পায়ার দিট েক্তিোলী করার জর্য ক্তর্ক্তমনি
সমস্ত প্রকেগুমলা দ্বারা আমামের স্থার্ীয় কক্তমউক্তর্টিগুমলামক সর্নাক্তধ্ক সুক্তর্ধ্া প্রোর্ এর্ং উপকূলীয় ও
সামুক্তদ্রক র্র্যপ্রাক্তণমক প্রক্তিটি পেমক্ষমপ সুরক্ষা প্রোর্ করা ক্তর্ক্তিি করমি আমরা একসামে কাজ
চাক্তলময় যাওয়ার জর্য প্রিযাো করক্তে।"
বর্উ ইয়কন দস্টম্বের বগ্রর্ বর্উ বেল
গভর্নর কুওমমার ক্তগ্রর্ ক্তর্উ ক্তেলটি দেমের জলর্ায়ু পক্তরর্িন মর্র সংক্তিষ্ট কমনসক্তূ চগুমলার মমধ্য সর্মচময়
আগ্রাসী এর্ং এই কমনসক্তূ চটি ক্তর্েুযৎ উৎপাের্, পক্তরর্হর্, ভর্র্, ক্তেে ও কৃ ক্তষসহ অ্েনর্ীক্তির সর্
খািগুমলামক সম্পূণনরূমপ কার্নর্-ক্তর্রমপক্ষ হওয়ার পমে দিটমক পক্তরচাক্তলি কমর। গভর্নমরর এই
কমনসূক্তচ 2040 সামলর মমধ্য ক্তর্েুযৎ খামি ক্তজমরা-কার্নর্ ক্তর্গনমর্ অ্জনমর্র লক্ষযও প্রক্তিষ্টা কমর যা
দেমের অ্র্যার্য দিটগুমলার িু লর্ায় দ্রুিির। সম্প্রক্তি গৃহীি িাইমমট ক্তলোরক্তেপ অ্যান্ড কক্তমউক্তর্টি
দপ্রামটকের্ অ্যাক্ট গভর্নমরর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্তগ্রর্ ক্তর্উ ক্তেল পক্তরচ্ছন্ন জ্বালার্ী লক্ষযসমূমহর কময়কটি
সংমোধ্র্ কমরমে: 2035 সামলর মমধ্য অ্ফমোর র্ায়ুর র্য় ক্তগগাওয়াট স্থাপর্ করা; 2025 সামলর
মমধ্য ক্তর্িরণমযাগয েয় ক্তগগাওয়াট দসৌর দসালার এর্ং 2030 সামলর মমধ্য ক্তির্ ক্তগগাওয়ামটর
ক্তর্েুযৎ সিয়। এোিাও CLCPA একটি পদ্ধক্তি বিক্তরর জর্য র্মলমে এর্ং শুধ্ুমাে পক্তরচ্ছন্ন ক্তর্েুযমির
স্থার্ান্তরসহ একটি ক্তগ্রর্ ইমকামর্াক্তকমক উৎসাক্তহি করার পাোপাক্তে কমনসংস্থার্ সৃক্তষ্টর আহ্বার্
জাক্তর্ময়মে। এটি পক্তরচ্ছন্ন ক্তর্েুযৎ খামি ক্তর্উ ইয়মকন র অ্ভূ িপূর্ন উন্নয়র্সহ দিটজুমি 46টি র্ৃহৎ
পক্তরসমরর র্র্ায়র্মযাগয প্রকমে 2.9 ক্তর্ক্তলয়র্ মাক্তকনর্ েলার ক্তর্ক্তর্ময়াগ, ক্তর্উ ইয়মকন র পক্তরচ্ছন্ন ক্তর্েুযৎ
খামি 150,000 এর দর্ক্তে কমনসংস্থার্ সৃক্তষ্ট এর্ং র্ির্মযাগয দসালার খামি 2012 সাল দেমক এ
পযনন্ত 1,700% প্রর্ৃক্তদ্ধ সৃক্তষ্ট কমরমে। এোিাও CLCPA ক্তর্উ ইয়কন দিমটর এমজক্তন্স ও কিৃন পক্ষমক
ক্তগ্রর্হাউস গযাস ক্তর্গনমর্মক 1990 এর দলমভলসমূহ দেমক 2050 সামলর মমধ্য 85% কক্তমময় আর্মি
এর্ং অ্র্মহক্তলি কক্তমউক্তর্টিসমূমহর সুক্তর্ধ্ামেন 40 েিাংে পক্তরচ্ছন্ন ক্তর্েুযৎ এর্ং ক্তর্েুযৎ সাশ্রয়ী
ক্তরমসাসনসমূহ ক্তর্ক্তর্ময়ামগর লমক্ষয কাজ করার পক্তরকের্া প্রণয়মর্র লমক্ষয দিকমহাডারমের সামে
দযৌেভামর্ কাজ করার ক্তর্মেন ের্া দেয়।
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