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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কওম্বমা বর্উ ইয়কনিাসীম্বের কাম্বে প্রায় 1,700 মমগাওয়াম্বের বিশুদ্ধ ও সাশ্রয়ী মূম্বলের
র্িায়র্ম্ব াগে জ্বালাবর্ ম ৌঁম্বে মেয়ার জর্ে অোম্পায়ার উইন্ড (EMPIRE WIND) এিং সার্রাইস
উইম্বন্ডা (SUNRISE WIND) অফম্বোর উইন্ড প্রকম্বের চূ ডান্ত চু বি ম াষণা কম্বরর্

সেে প্রকাবেত বর্উইয়কন অফম্বোর উইন্ড ইন্ডাবি বরম্ব ােন প্রবতম্ব াবগতামূলক মূলে বর্র্ন ারণ ,
অর্ন নর্বতক উন্নয়র্, চাকবরর সুম্ব াগ সৃবি ও স্বচ্ছতার জর্ে উম্বেখম্ব াগে প্রবতশ্রুবত প্রমাণ কম্বর
গভর্ন র কুওম্বমা 'র 2035 সাম্বলর মম্বর্ে 9,000 মমগাওয়াম্বে অফম্বোর উইন্ড উন্নয়ম্বর্র লম্বযে র্তু র্
মর্ের্-বলব ং বির্ চু বিম্বক সমর্ন র্ করুর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে দর্উ ই়ের্ন ঘেট এর্াদজন দরসার্ন অ্যান্ড
ঘেমভলপমমন্ট অ্থদরটি (New York State Energy Research and Development Authority)
816 ঘমগাও়োমটর জর্য ইকুযইর্র উইন্ড ইউএস এলএলদস (Equinor Wind US LLC), 880
ঘমগাও়োমটর জর্য অ্যাম্পা়োর উইন্ড প্রমজক্ট এবং সার্রাইজ উইন্ড এলএলদস (Sunrise Wind
LLC) (অ্মেনে এ/এস (Ørsted A/S) এবং এভারমসাসনএর্াদজন (Eversource Energy) এর
ঘেৌথ উমিযামগ), দর্উ ই়ের্ন বাসীমির দর্রদবদিন্ন, সাশ্র়েী মূমলযর র্বা়ের্মোগয জ্বালার্ী ঘপৌৌঁমে দিমে
সার্রাইজ উইন্ড প্রমজমক্টর সামথ র্ু দি র্ূ ডান্ত র্মরমে। ঘিমের ইদেহামস অ্ফমোর উইমন্ডর সবমর্ম়ে
বৃহৎ প্রদর্উরমমমন্টর এই ঘ াষণাটি গভর্নর কুওমমা'র 2035 সামলর মমযয 9,000 ঘমগাও়োট
অ্ফমোর উইন্ড তেদরর লমযয র্েু র্ ঘর্ের্-দলদেং দির্ র্ু দিমর্ অ্িগামী র্মর এবং দর্উই়ের্ন
ঘেটমর্ মাদর্ন র্ েুিরামে দ্রুেোর সামথ গমড উঠা দেল্প র্ারখার্ার ঘর্ন্দ্রদবন্দুমে পদরণে র্মর।
"আমরা জরুদর পিমযপ িহর্ র্া র্রমল জলবা়েুপদরবেন মর্র দবধ্বংসী প্রভাব এবং যদে সম্পমর্ন
দর্উ ই়ের্ন বাসীরা খুব ভামলাভামব জামর্", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘিমের বৃহত্তম অ্ফমোর উইন্ড
প্রদর্উরমমন্ট-এর র্ু দি র্ূ ডান্ত র্রার ফমল আমরা বুঝমে পারদে আমামির অ্থনর্ীদেমর্ তবদর্ত্রপূণন
র্রা এবং ঘেমট উমেখমোগয অ্থননর্দের্ সুদবযা দর্ম়ে আসার পাোপাদে পদরমবমের উপর এই
প্রর্ল্পগুদলর ইদেবার্র্ প্রভাব পডমব।''
"আমরা র্বা়ের্মোগয জ্বালাদর্ বৃদির প্রমর্োর অ্ংে দহমসমব অ্ফমোর উইন্ড প্রমজক্টমর্ সমথনর্ র্রমে
প্রদেশ্রুদেবি", মলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্ ম াচু ল িম্বলর্। "এই উমেখমোগয র্ু দিগুদল িূষণ এবং
জলবা়েু পদরবেন মর্র দবরুমি লডাই র্রমে আমামির আিাসী দর্রদবদিন্ন জ্বালার্ী লমযযর দভদত্তমে

গমড উমঠ। দর্উ ই়ের্ন আমামির জাদেমর্ পদরমবে রযা়ে র্াজ র্রা়ে ঘর্েৃ ত্ব দিমি এবং ভদবষযৎ
প্রজমের জর্য এটি িূষণমুি ও সবুজ পদরমবে দর্দিে র্রমে।"
NYSERDA এর্ই সামথ োর দবস্তাদরে র্দথপত্র জমা দিম়েমে, "দর্উ ই়েমর্ন র অ্ফমোর উইন্ড ইন্ডাদি
র্ালু র্রা: ঘফজ 1 প্রদেমবির্," দর্উই়ের্ন ঘেমটর পাবদলর্ সাদভন স দবভামগ এই প্রদেমবিমর্ দর্উ
ই়েমর্ন প্রথম প্রা়ে 1,700 ঘমগাও়োমটর সামথ বৃহৎ যারণযমো সম্পন্ন অ্ফমোর উইন্ড অ্র্ুমমািমর্র
ফলাফল এবং এই সমবনাচ্চ ঘকাদরং প্রর্ল্প সম্পমর্ন গুরুত্বপূণন েথয প্রিার্ র্রা হম়েমে।
দেদপএস-এর র্ামে জমা ঘিও়ো দরমপামটন দবস্তাদরে জার্ামর্া হম়েমে, ঘেমটর প্রথম বৃহৎ অ্ফমোর উইন্ড-

এর ফমল অ্ফমোর উইন্ড দরদর্উম়েবল এর্াদজন সাটিনদফমর্মটর (Offshore Wind Renewable Energy
Certificate, OREC) মূলয 2018 সামলর NYSERDA-এর দর্যনাদরে মূমলযর েু লর্া়ে প্রা়ে 40
েোংে র্ম দবমেষণ, দর্মিন ে র্মর ঘে অ্ফমোর উইন্ড স্থাপমর্র খরর্ দ্রুে র্মম োমি। এর্টি
OREC অ্ফমোর উইন্ড দরমসাসন ঘথমর্ এর্ ঘমগাও়োট- ন্টার দবিুযৎ উৎপাির্ এবং দর্উ ই়ের্ন
ঘেমটর িাহর্মির বযবহামরর সামথ সংদেে পদরমবেগে সুদবযার প্রদেদর্দযত্ব র্মর। এসব দবদর্ম়োমগর
জর্য অ্ফমোর উইন্ড ঘজর্ামরটরমর্ যদেপূরণ দহমসমব দিম়ে OREC দেল্প প্রদেষ্ঠার জর্য ঘমৌদলর্ র্াজ
র্রমে প্রম়োজর্ী়ে আদথনর্ সহা়েো প্রিার্ র্মর, োর ফমল ইন্ডাদির প্রদেষ্ঠা লাভ র্রার সামথ সামথ
দর্উ ই়ের্ন বাসীমির লভযাংে বৃদি পামব। এই প্রর্ল্পগুমলামে সম্প্রদে দর্উ জাদসন এবং ঘবে দর্েু দর্উ
ইংলযান্ড ঘেমটর সামথ সামাঞ্জসয ঘরমখ মূলয দর্যনারণ র্রা হম়েমে, ঘেখামর্ উমেখমোগয দর্উ ঘপাটন
অ্বর্াঠামমা দবদর্ম়োগ, সরর্াদর-ঘবসরর্ারী জর্বল প্রদেযমণর প্রদেশ্রুদে এবং হাজামরা ভাল মামর্র
র্ামজর সুমোগ।
প্রদেমবির্টির মূল দবষ়েবস্তুর মমযয অ্ন্তভুন ি:
•

•

•

অভূ ত ি
ূ ন প্রবতম্ব াবগতা: দর্উ ই়েমর্ন র প্রথম প্রদর্উরমমন্ট সর্ল মাদর্ন র্ ঘেট অ্ফমোর
উইন্ড-এর মমযয দিমর্র সবমর্ম়ে প্রদেমোদগোমূলর্ মামর্ন ট ঘরসপন্স ঘপম়েমে। র্ারটি
ঘেমভলপারমির ঘমাট 18টি প্রস্তাবসহ প্রস্তাবগুমলা দর্উ ই়ের্ন ঘথমর্ দর্উ ইংলযামন্ড ও দর্উ
জাদসন ঘবদেে এলার্া়ে ঘপৌৌঁমে ঘি়ে, োর মমযয রম়েমে সম্প্রদে দেমসম্বর 2018 সামলর
ঘফোমরল বুযমরা অ্ফ ওোর্ এর্াদজন মযামর্জমমমন্টর দর্লাম। উপরন্তু, এই প্রদেদি়ো প্রমার্
র্মর ঘে OREC এর জর্য দর্উ ই়ের্ন ঘেমটর ঘপ্রাদর্উরমমন্ট বযাপর্ভামব মাদর্ন র্ অ্ফমোর
উইন্ড মামর্ন মট ঘবসরর্াদর ঘেমভলপারমির দর্র্ট আর্ষনণী়ে দহসামব ঘিখা হ়ে।
খরচ-কা ন কাবরতা: OREC প্রেযাদেে গড খরর্ প্রদে ঘমগাও়োট ন্টা়ে 25.14 েলার সহ
অ্যাম্পা়োর উইন্ড ও সার্রাইজ উইন্ড প্রর্মল্প গমড সব দমদলম়ে উন্ন়ের্ প্রদে ঘমগাও়োট
ণ্টা়ে (2018 েলার) খরর্ 83.36 মাদর্ন র্ েলার। আবাদসর্ িাহর্মির জর্য গড দবল
প্রদে মামস এর্ েলামরর র্ম হমব-আর্ুমাদর্র্ 0.73 মাদর্ন র্ েলার।
উদ্ভাির্ী চু বির গঠর্: র্ু দিগুদল এর্টি উদ্ভাবর্ী সূর্র্ OREC এর র্ু দি র্াঠামমা বযবহার
র্মর ঘেখামর্ খরর্ ঘবমড ো়ে এবং দর্উ ই়েমর্ন রএর্াদজন এন্ড র্যাপাদসটি মামর্ন মটর এর্টি
র্মম্পাদজট গড পেনন্ত পের্ মট, ো প্রর্ৃ ে প্রর্ল্প রাজমের প্রদেফলর্ টা়ে র্া। এই

•

•

•

র্াঠামমা 25 বের আজীবর্ র্ু দির মাযযমম ইউটিদলটি দবল এবং প্রর্ল্প রাজে ঘযমত্র
অ্দস্থদেেীলোর দবরুমি র্রিাোমির সুরযা প্রিার্ র্মর।
বরম্বিে, মৎসে ও সমুদ্র িেি ার অিাবর্কার: অ্যাও়োেন গ্রুপ এর্টি েদিোলী প্রদেশ্রুদে
প্রিেনর্ র্মর, ো প্রেমর্ পদরর্ল্পর্া িহমণর মাযযমম, ঘেমর্ বাদণদজযর্ এবং
দবমর্াির্মূলর্ভামব মাে যরা এবং প্রার্ৃ দের্ ঘের্মহাল্ডারমির মমো সমুদ্র বযবহারর্ারীমির
োথন সদি়েভামব ঘমার্ামবলা, এবং উপকূলী়ে সম্প্রিা়ে োমে উন্ন়ের্ ও দর্মনাণ প্রদি়োর
সম়ে পুমরাপুদর দর্ম়োদজে ও অ্বদহে র্রা হমব।
বর্উ ইয়ম্বকনর বরিারগুম্বলাম্বক রযা করা: উপরন্তু, প্রর্ল্পটি হাৌঁপাদর্ এবং শ্বাসেন্ত্র এবং
দপমের ঘরামগ আিান্তমির হাসপাোমল ভদেন এবং অ্র্াল মৃেুয এডামর্া জর্য োস্থয সুদবযা
দহমসমব প্রা়ে 700 দমদল়ের্ মাদর্ন র্ েলার প্রিার্ র্রমব, দর্উই়েমর্ন র পদরবামররগুমলামর্
গুরুের অ্থননর্দের্ ও সামাদজর্ মূলয প্রিেনর্।
বর্উ ইয়ম্বকন াওয়ার াউস বির্ এর্াবজন ইন্ডাবি প্রবতষ্ঠা করা: দর্যনাদরে প্রর্ল্পগুমলা দর্উ
ই়েমর্ন র দির্ এর্াদজন ইন্ডাদিমর্ 3.2 দবদল়ের্ মাদর্ন র্ েলামর উদন্নে র্রমব, ো আপমেট,
োউর্মেট, এবং লং আইলযামন্ডর সামথ সংেুি অ্থননর্দের্ প্রভাব, িী নমম়োিী ঘপাটন সুদবযা
এবং র্াটিং-এজ প্রেুদিমে 85 দমদল়ের্ মাদর্ন র্ েলার ঘবদে দবদর্ম়োগ এবং প্রর্ল্প উন্ন়ের্,
র্মম্পামর্ন্ট উৎপাির্, ইর্েমলের্, এবং অ্পামরের্ এবং রযণামবযমণ সরাসদর 1,600 এর
অ্দযর্ উপর র্েু র্ র্াজ প্রিার্। িী নমম়োিী বন্দর সুদবযা এবং র্াটিং-এজ প্রেুদিগুদলর
মমযয বযদিগে দবদর্ম়োমগ সমবনাচ্চ মূলযর্ র্রার প্রমর্ো গভর্নর কুওমমা এর জটিল বন্দর
পদরর্াঠামমার সহা়েো়ে বযদিগে দবদর্ম়োগ র্রার জর্য 200 দমদল়ের্ মাদর্ন র্ েলামরর
রাষ্ট্রী়ে েহদবমলর সমে োল দমদলম়ে দবমবর্র্া র্রা উদর্ে।

অোবলবসয়া িােনর্, মপ্রবসম্ব ন্ট ও বসইও, NYSERDA, িম্বলর্, "প্রদেটি মাপর্াঠিমে, দর্উ ই়েমর্ন র
প্রথম অ্ফমোর উইন্ড ি়ে এর্টি সাফলয দেল এবং র্ু দি বাস্তবা়ের্ আজ আমামির ঘর্ের্-দলদেং
সাযর্ার এর্টি বড মাইলফলর্ ো দর্উ ই়েমর্ন র হাজার হাজার রবাদড এবং বযবসা়ে দর্রদবদেন্ন,
স্থার্ী়েভামব উত্পাদিে পাও়োর প্রিার্ র্মর। এই প্রর্ল্পসমূহ, ো েুক্ত্ররামষ্ট্রর ইদেহামস এর্টি রাষ্ট্র
দ্বারা প্রণীে বৃহত্তম র্বা়ের্মোগয জ্বালার্ী িম়ের প্রদেদর্দযত্ব র্মর, ো অ্সাযারণ অ্থননর্দের্ সুদবযা
প্রিার্ র্রমব এবং র্ম়ের্ হাজার দর্উ ই়ের্ন বাসীমর্ র্ার্দর ঘিমব।"
রামষ্ট্রর িী নমম়োদি বন্দর অ্বর্াঠামমা দবদর্ম়োগমর্ এদগম়ে দর্মে এ মামসর শুরুমে
NYSERDA,অ্যাম্পা়োর ঘেট ঘেমভলপমমন্ট (Empire State Development) এবং দর্উই়ের্ন ঘেট
দেপাটনমমন্ট অ্ব ট্রান্সমপামটনের্ (New York State Department of Transportation) ঘপাটন
অ্পামরটর এবং মামর্ন ট অ্ংেিহণর্ারীমির প্রার্-ঘোগযো ঘথমর্ প্রস্তাদবে ঘোগযোর জর্য অ্র্ুমরায
(Request for Qualifications, RFQL) জাদর র্মর। োরা দর্উ ই়ের্ন বন্দমর উন্নীে এবং
দবদর্ম়োগ র্রমে আিহী, োরা রামষ্ট্রর িমবযনমার্ অ্ফমোর উইন্ড ইন্ডাদিমর্ সমথনর্ র্মর। রামষ্ট্রর
বন্দরগুমলা িী নমম়োদি স্থার্ী়ে অ্থননর্দের্ উন্ন়ের্ সম্ভাবর্া়ে ঘর্াটি টার্া প্রিার্ র্রমব এবং উত্তরপূবন
অ্ঞ্চমলর বৃহত্তর অ্ফমোর উইন্ড ইন্ডাদির জর্য ঘর্ন্দ্রদবন্দু দহমসমব িাদ়েত্ব পালর্ র্মর োমব । RFQL
হমি িুই পেনা়ে দবদেে প্রদি়োর প্রথম যাপ োর মাযযমম দর্উ ই়ের্ন উপস্থাপমর্র প্রাথদমর্-ঘোগযো
সন্ধার্ র্মর এবং এর ফমল বন্দর পদরর্াঠামমা়ে সরর্াদর-ঘবসরর্াদর দবদর্ম়োমগর সুমোমগর

প্রস্তাবগুমলা দর্বনার্র্ র্মর। শুযুমাত্র ঐ প্রস্তাবর্ োরা 2020 সামল জাদর র্রা 200 দমদল়ের্ মাদর্ন র্
েলার পেনন্ত পরবেী প্রদেমোদগোমূলর্ আমবিমর্ অ্ংেিহমণর জর্য এই RFQL-এর অ্যীমর্
প্রাথদমর্ভামব-ঘোগযোসম্পন্ন। ঘোগয হমে, প্রস্তাবর্মর্ অ্বেযই র্মপময এর্টি ঘপাটন সুদবযা সর্াি
র্রমে হমব এবং সাইট দর়্েন্ত্রমণর বেন মার্ স্তর বণনর্া র্রা এবং সাইট দর়্েন্ত্রণ র্রার যমো থার্া
আবেযর্, এবং এই প্রর্মল্পর প্রিদেনে মার্ এবং সম্ভাবযোর উপর দভদত্ত র্মর মূলযা়ের্ র্রা হমব।
আিহী ঘর্াম্পাদর্গুদল এখামর্ আমবির্ র্রমে পারমব।
15 র্মভম্বর, 2019, NYSERDA লং আইলযামন্ড ফারদমংমেল ঘেট র্মলমজ (Farmingdale State
College) এর্টি অ্ফমোর উইন্ড ঘটর্দর্র্যাল অ্যান্ড ঘট্রদর্ং ও়োর্ন েপ আম়োজর্ র্রমব। এই
ও়োর্ন েপ স্থার্ী়ে বযবসা প্রদেষ্ঠার্, প্রদেযণ প্রিার্র্ারী, শ্রদমর্ সংগঠর্ এবং দেযার্ুরাগীমির জর্য
এর্টি সুমোগ ো এই অ্ঞ্চমল সার্রাইজ উইন্ড, অ্যাম্পা়োর উইন্ড এবং ভদবষযৎ অ্ফমোর উইন্ড
প্রর্মল্পর জর্য প্রেুদি ও প্রদেযণ প্রম়োজর্ী়েো দর্দিে র্রমে অ্ফমোর উইন্ড ঘেমভলপার,
র্মম্পামর্ন্ট দর্মনাো এবং ঘসবা সরবরাহর্ারীমির সামথ সমন্ব়ে র্মর। এই ও়োর্ন েমপ দর্উ ই়েমর্ন র
20 দমদল়ের্ মাদর্ন র্ েলার অ্ফমোর উইন্ড ঘট্রদর্ং ইর্দেটিউমটর জর্য সুমোগ সৃদে র্রা হমব, ো
র্েু র্ জব ঘট্রদর্ং ঘপ্রািাম, র্মলজ পাঠযিমমর্ উপমোগী র্রা, এবং এর্ামেদমর্ গমবষণার সুমোগ
বৃদি র্রার মাযযমম দর্উ ই়ের্ন ঘেট জুমড শ্রদমর্মির সুদবযা প্রিার্ র্রমব। আিহী অ্ংেিহণর্ারীরা
এখামর্ দর্বন্ধর্ র্রমে পামরর্।
একুেইর্র উইন্ড ইউএস (Equinor Wind US)-এর সভা বত বিস্টার মগইজাস্টনাম িম্বলর্, "আজ,
একুযইর্র, দর্উ ই়েমর্ন র্বা়ের্মোগয অ্ফমোর উইন্ড পাও়োর প্রিার্ এবং দর্উ ই়ের্ন ঘেমটর
উচ্চাদভলাষী র্বা়ের্মোগয জ্বালার্ী লযয পূরণ র্রার জর্য আমামির অ্েীর্ার সুরদযে র্রার জর্য
গভর্নর কুওমমা এবং NYSERDA-এর সামথ ঘোগ দিমে আিহী। ইকুযইর্র অ্যাম্পা়োর উইন্ড প্রমজক্ট
ঘেমটর র্েু র্ অ্ফমোর উইন্ড ইন্ডাদির এর্টি গুরুত্বপূণন অ্ংে, ো শুযু উমেখয র্বা়ের্মোগয
জ্বালার্ী র়্ে, র্েু র্ র্মনসংস্থার্ এবং উমেখমোগয অ্থননর্দের্ উন্ন়ের্ও বম়ে আর্মে।"
অম্বস্টন ইউএস অফম্বোর উইন্ড (Ørsted U.S. Offshore Wind)-এর বসইও এিং অম্বস্টন র্র্ন
আম্বমবরকার (Ørsted North America) সভা বত র্মাস মরািম িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা,
NYSERDA এবং দর্উ ই়েমর্ন র ঘর্েৃ ত্বমর্ যর্যবাি, সার্রাইজ উইন্ড উত্তর আমমদরর্ার দির্ এর্াদজন
রূপান্তমরর ঘযমত্র রামষ্ট্রর ভূ দমর্ামর্ দর্দিে র্রমে সাহােয র্রমে। অ্মেনে এবং এভারমসাসন দর্দিে
র্রমে সাহােয র্রমব ঘে দর্উ ই়ের্ন বাসীরা ঘর্বল সবুজ, র্বা়ের্মোগয জ্বালার্ীমে লাভবার্ই হমব
র্া, বরং োরা এই িমবযনমার্ দেমল্প প্রারদম্ভর্ পিমযপ িহণর্ারী হও়োর েীর্ৃ দে ঘপমে পামর।"
এভারম্বসাম্বসন র এন্টারপ্রাইজ এর্াবজন িোম্বেবজ এিং বর্উ বিজম্বর্স ম ম্বভল ম্বমন্ট-এর ইবভব বল
অবলভার িম্বলর্, "সার্রাইজ উইন্ড র্বা়ের্মোগয জ্বালার্ী এবং র্েু র্ অ্থননর্দের্ উন্ন়ের্ সাযর্
র্রমব, এবং দর্উ ই়েমর্ন র এই িাদন্তর্ামল ঘটর্সই ও র্বা়ের্মোগয জ্বালার্ীর ভদবষযৎমর্ ত্বরাদন্বে
র্রমব। আমরা দর্উই়ের্ন মর্ দির্ এর্াদজন দলোর দহমসমব গমড েু লমে এবং সারা রামষ্ট্রর স্থার্ী়ে
র্দমউদর্টি এবং বযবসামর্ সরাসদর সুদবযা প্রিার্ র্রমে গভর্নর কুওমমা আর NYSERDA-এর সামথ
র্াজ র্রমে ঘপমর উদ্দীপ্ত।"

বসম্বর্ের মকবভর্ এস. াকনার িম্বলর্, "দসমর্ট এর্াদজন অ্যান্ড ঘটদলর্দমউদর্মর্ের্ র্দমটির (Senate
Energy and Telecommunications Committee) সভাপদে দহমসমব আদম উৎসাহী ঘে দর্উই়ের্ন
ঘেট অ্যাম্পা়োর উইন্ড এবং সার্রাইজ উইন্ড প্রর্মল্পর প্রদেশ্রুদে উপলদি র্রমে। এর্ইসামথ, এই
উমিযাগসমূহ উমেখমোগযভামব আমামির র্বা়ের্মোগয জ্বালার্ী অ্পের্ আমামির সামদির্ সুদবযা বৃদি
র্রমব, েখর্ দর্উ ই়ের্ন ঘেমটর অ্দযবাসীমির জর্য দির্ র্লার জব সৃদে র্মর। এটা আমামির
রামষ্ট্রর জর্য দবোল জ়ে এবং জলবা়েু পদরবেন র্ ঘমার্ামবলা়ে োর িৃদেভদে ও ঘর্েৃ ত্বিামর্র জর্য
আদম গভর্নর কুওমমামর্ সাযুবাি জার্াই।"
বসম্বর্ে এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনের্ কবমটি (Senate Environmental Conservation
Committee)-এর সভা বত বসম্বর্ের ে কাবমর্বি িম্বলর্, "এর্টি দর্রদবদিন্ন-জ্বালার্ী অ্থনর্ীদে
বৃদি এবং জলবা়েু পদরবেন র্ ঘমার্ামবলা়ে অ্ফমোর উইন্ড অ্েযাবেযর্। আজমর্র এই ঘ াষণা
জীবাশ্ম জ্বালাদর্র উপর আমামির রামষ্ট্রর দর্ভন রেীলো র্মামর্ার জর্য এর্টি উমত্তজর্াপূণন ও
প্রম়োজর্ী়ে পিমযপ এবং আমার জলবা়েু ঘর্েৃ ত্ব ও র্দমউদর্টি ঘপ্রামটর্ের্ অ্যামক্ট (Climate
Leadership and Community Protection Act, CLCPA) লযযগুমলা এদগম়ে দর্ম়ে ঘেমে সহা়েো
র্রমব। দর্উ ই়েমর্ন র জােী়ে ঘর্ো দহমসমব র্বা়ের্মোগয জ্বালার্ীমর্ এদগম়ে দর্ম়ে োও়োর জর্য
োমির বযাপর্ র্ামজর জর্য আদম গভর্নর কুওমমা এবং অ্যাদলদস়ো বাটনমর্র র্ামে র্ৃ েজ্ঞ।"
সাম্বফাক কাউবন্টর এবিবকউটিভ বস্টভ মিম্বলার্ িম্বলর্, "এই পিমযপ এর্টি জােী়ে ঘর্ো দহমসমব
দর্উ ই়ের্ন ঘেমটর ভূ দমর্ামর্ দর্দিন ে র্মর, েখর্ এটি সাশ্র়েী, পেনাপ্ত এবং উমেখয র্বা়ের্মোগয
জ্বালার্ী উৎপন্ন র্রমে। অ্ফমোর উইন্ডমর্ বাস্তবা়ের্ র্রা ো লং আইলযামন্ড র্ামজর সুমোগ তেদর
র্রমব এবং োফর্ র্াউদির ঘর্মন্দ্র উমেখমোগয উপদস্থদের জর্য আদম গভর্নর কুওমমা-ঘর্ যর্যবাি
জার্ামে র্াই।"
র্াসাউ কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "প্রজমের পর প্রজে যমর আমামির
পদরমবেমর্ রযা র্রা আমামির িাদ়েত্ব। র্বা়ের্মোগয জ্বালার্ী ঘেমর্ অ্ফমোর উইন্ড পাও়োর
জলবা়েু পদরবেন মর্র দবরুমি লডাইম়ে এর্টি দবোল প্রিমযপ এবং আদম গভর্নর কুওমমা এবং
NYSERDA-ঘর্ লং আইলযান্ড ও দর্উ ই়েমর্ন র এর্টি দর্রদবদিন্ন জ্বালার্ী ভদবষযমের দিমর্ দর্ম়ে
োও়োর জর্য োমির র্ামজর জর্য প্রেংসা র্রদে।
িৃ ত্তর বর্উ ইয়ম্বকনর 100,000 সেসে বিবেি বিবডংএন্ড কন্সট্রাকের্ কাউবন্সম্বলর (Building &
Construction Trades Council of Greater New York) মপ্রবসম্ব ন্ট গোবর লািারম্বিরা িম্বলম্বের্,
"গভর্নর কুওমমা এবং োৌঁর প্রোসর্ জলবা়েু পদরবেন র্ বযাপামর জাদেমর্ ঘর্েৃ ত্ব দিমে থামর্র্।
অ্ফমোর উইমন্ড এই দবদর্ম়োগ দর্উই়ের্ন ঘেমটর জর্য এর্টি উমেখমোগয পিমযপ এবং সুদবযাসহ
ভামলা ঘবেমর্র অ্সংখয মযযদবত্ত মামর্র র্ার্দরর সুমোগ সৃদে র্রমব।"
লং আইলোন্ড মফ াম্বরের্ অি মলিার (Long Island Federation of Labor)-এর, AFL-CIO এর
সভাপতি জন আর. দুরসসা বসেন, "জুলাই মামস গভর্নর কুওমমা জলবা়েু পদরবেন মর্র দবরুমি

লডাইম়ে দর্উ ই়ের্ন ঘেমট অ্ফমোর উইন্ড পাও়োর প্রথম বৃহৎ প্রদর্উরমমন্ট ঘ াষণা র্মরর্। এটি
উিী়েমার্ দেমল্প ভাল মামর্র র্াজ সৃদের এর্টি সুমোগ। র্ূ ডান্ত র্ু দি ঘ াষণার মাযযমম আমরা ভামলা
মামর্র র্মনসংস্থার্ সৃদে, আমামির অ্থনর্ীদে প্রবৃদি, জলবা়েু পদরবেন মর্র দবরুমি প্রম়োজর্ী়ে লডাই
র্াদলম়ে োও়োর পমথ আমরর্টি ঐদেহাদসর্ পিমযপ দর্ম়েদে।"
বসম্বয়রা িাম্বির (Sierra Club) বসবর্য়র বর্উইয়কন কোম্বম্পইর্ মোম্বর্জার বলসা ব ি িম্বলর্,
"অ্ফমোর উইন্ড র্ু দিগুমলামে োযর র্রার এই পিমযমপর জর্য আমরা আজ গভর্নর কুওমমা এবং
NYSERDA-ঘর্ সাযুবাি জার্াই, ঘেটি দর্উ ই়েমর্ন র েে সহস্র রবাদডমে দর্রদবদিন্ন র্বা়ের্মোগয
জ্বালার্ী সরবারাহ র্রমব। আজমর্র এই পিমযপ জলবা়েু ঘর্েৃ ত্ব ও র্দমউদর্টি ঘপ্রামটর্ের্ অ্যাক্ট,
এবং দর্উ ই়েমর্ন র পদরমবে, জর্বল, এবং অ্থনর্ীদের জ়ে-জ়ে-জ়ে-এর লমযয এর্টি গুরুত্বপূণন
বাস্তবা়ের্ পিমযপ। এই র্ু দিগুদল শুযুমাত্র জলবা়েু পদরবেন মর্র ঘমার্াদবলা়ে সাহােয র্রার জর্য
প্রম়োজর্ী়ে পদরমামণ দর্রদবদিন্ন জ্বালাদর্ই প্রিার্ র্মর র্া, বরং ঘে সর্ল প্রর্ল্প প্রর্ন্ড শ্রম এবং
পদরমবেগে মার্ ঘমমর্ র্মল োমির জর্য প্রম়োজর্। এই প্রর্ল্পগুদল স্থার্ী়ে সাপ্লাই ঘর্ইর্ তেদর এবং
স্থার্ী়ে দর্ম়োগমর্ অ্িাদযর্ার ঘি়ো, দর্উ ই়েমর্ন র বযবসা ও সম্প্রিাম়ের উন্ন়েমর্র মাযযমম শুরু
র্রমব। দর্উ ই়ের্ন এই র্েু র্ দেমল্পর আঞ্চদলর্ ঘর্ন্দ্রদবন্দু এবং জাদের জর্য এর্টি মমেল দহমসমব
ভাল অ্বস্থামর্ আমে।"
বর্উ ইয়কন অফম্বোর উইন্ড অোলাম্বয়ন্স (New York Offshore Wind Alliance)-এর ব ম্বরক্টর মজা
মাম্বেনর্ িম্বলর্, "আজমর্র এই ঘ াষণা এর্টি দর্রদবদিন্ন জ্বালার্ী ভদবষযমের দিমর্ দর্উ ই়েমর্ন র
অ্িোত্রা়ে আমরর্টি দবোল প্রিমযপ। সার্রাইজ এন্ড অ্যাম্পা়োর উইন্ড অ্ফমোর প্রর্ল্পগুদলর জর্য
র্ু দিগুদল হল দর্উ ই়েমর্ন র প্রথম পিমযপ ঘেখামর্ র্বা়ের্মোগয জ্বালার্ী এবং অ্ফমোর উইমন্ডর জর্য
জাদে-ঘর্েৃ স্থার্ী়ে জলবা়েু ঘর্েৃ ত্ব আইমর্র মার্ দর্ম়ে আমলার্র্া র্রা হম়েমে এবং আমমদরর্ার্ এই
র্েু র্ ইন্ডাদির জর্য ঘেমটর ঘর্ন্দ্র দহমসমব দর্যনারণ র্রমে।"
ওসার্ এন্ড বফোবরজ উইর্ মর্চার কন্সারম্বভবন্স (Oceans and Fisheries with The Nature
Conservancy) বর্উ ইয়কন এর বরচালক কালন মলািুম্বয় িম্বলর্, "আজমর্র ঘ াষণা রাজয জুমড
মার্ুষ ও বযবসা়েীমির দর্রদবদিন্ন জ্বালার্ী ঘপৌৌঁমে ঘিও়োর এর্ গুরুত্বপূণন পিমযপ। আমরা গভর্নর
কুওমমা এবং NYSERDA-ঘর্ সাযুবাি জার্াই, দর্উ ই়ের্ন মর্ অ্ফমোর উইন্ড এর্াদজন র বৃহত্তম
উৎপাির্ারী দহমসমব পদরণে র্রার জর্য, এবং োমির পিমযপ ো উন্ন়ের্ প্রদি়োর সব পেনাম়ে
সংরযণর্ারী, মােযরা সম্প্রিা়ে এবং ঘেমভলপারমির মমযয ঘোগামোগ অ্বযাহে রামখ।"
োবয়ত্বেীল অফম্বোর উইন্ড ম ম্বভল ম্বমন্ট অোলাম্বয়ন্স-এর বর্িন া ী বরচালক অোবর্ বকন্স
িম্বলর্, "RODA, অ্ফমোর উইন্ড এর্াদজন ঘেমভলপমমন্ট ঘথমর্ সাসমটইমর্বল দফদেং এর প্রভাব
র্দমম়ে আর্মে NYSERDA-এর প্রমর্োর প্রেংসা র্মর। দবমেষ র্মর, ি়ে প্রদি়োর অ্ংে দহমসমব
এর্টি সমদন্বে মৎসয প্রেমর্ পদরর্ল্পর্া প্রণ়ের্ এবং মৎসয র্াদরগদর ও়োদর্ন ং গ্রুপ মৎসযজীবীমির
প্রাথদমর্ উমদ্বমগর দবষ়ে ঘমার্ামবলার জর্য এর বযবহামর দর্উ ই়ের্ন প্রথম রাষ্ট্র দহমসমব ঘর্েৃ ত্ব
ঘিদখম়েমে। অ্ফমোর উইন্ড ও মৎসয দবষ়ের্ ঘোগামোগ সংদেে গুরুত্বপূণন গমবষণা বৃদিমে িাদ়েত্বেীল

অ্ফমোর সাম়েন্স অ্যালাম়েমন্সর সমথনমর্র জর্য আমরা র্ৃ েজ্ঞ এবং এই উৎপাির্েীল অ্ংেীিাদরত্ব
আমরা বাডমেও উেুখ হম়ে থার্লাম।"
বরম্বিম্বের জর্ে র্াগবরক প্রচারণা (Executive Director of Citizens Campaign for the
Environment) এর বর্িন া ী বরচালক আবদ্রম্বয়র্ এস বজম্বতা িম্বলম্বের্, "অ্ফমোর উইন্ড দর্উ ই়েমর্ন
বাস্তমব পদরণে হমি, আর ঘসটা আমামির পদরমবে, োস্থয এবং পৃদথবীর জর্য িারুণ খবর।
র্বা়ের্মোগয জ্বালাদর্ উৎপািমর্র সামথ জীবাশ্ম জ্বালার্ী ঘথমর্ েদি উৎপাির্ ঘর্ন্দ্র আমামির জাদেমর্
েদিোলী, আমামির বাোস পদরষ্কার, স্থার্ী়ে র্াকুদর তেদর এবং জলবা়েু পদরবেন মর্র সামথ লডাই
র্রমে সাহােয র্রমব। জলবা়েু পদরবেন র্ প্রর্ৃ ে এবং োই এগুমলা সমাযার্। উইন্ড পাও়োর এর্টি
েদিোলী সমাযার্। অ্ফমোর উইমন্ডর জর্য এর্যাপ আগামর্া মামর্ পৃদথবীমর্ বাৌঁর্ামর্ার আরও
এর্যাপ আগামর্া।"
বর্উ ইয়কন মস্টম্বের বির্ বর্উ ব ল
গভর্নর কুওমমার দির্ দর্উ দেল জাদের জর্য আবহাও়ো ও পদরমবে-বান্ধব এর্াদজন র ঘযমত্র সবমর্ম়ে
গুরুত্বপূণন পিমযপ ো 2040 সাল র্াগাি অ্র্যার্য ঘেমর্ামর্া ঘেমটর েু লর্া়ে অ্থননর্দের্ সর্ল ঘযমত্র
র্াবনমর্র বযবহারমর্ র্দমম়ে েূর্য র্াবনর্ দর্িঃসরণ দবিুযৎ ঘযত্র প্রদেষ্ঠার লযয দর্যনারণ র্মরমে। এটি
পদরিন্ন এর্াদজন খামে দর্উ ই়েমর্ন র অ্ভূ েপূবন উন্ন়ের্সহ ঘেটজুমড 46টি বৃহৎ পদরসমরর
র্বা়ের্মোগয প্রর্মল্প 2.9 দবদল়ের্ মাদর্ন র্ েলামরর দবদর্ম়োগ, দর্উ ই়েমর্ন র পদরিন্ন এর্াদজন ৎ খামে
সৃে 150,000 এর ঘবদে র্মনসংস্থার্, ো 2024 সামলর মমযয অ্ফমোর বা়েু ঘথমর্ প্রা়ে 1,700
ঘমগাও়োট উৎপািমর্ প্রদেশ্রুদেবি এবং বণ্টর্মোগয ঘসৌর খামে 2012 সাল ঘথমর্ েের্রা 1,700
প্রবৃদির দভদত্তর উপর প্রদেদষ্ঠে।
সম্প্রদে পাে হও়ো িাইমমট দলোরদেপ অ্যান্ড র্দমউদর্টি ঘপ্রামটর্ের্ অ্যাক্ট (CLCPA) দির্ দর্উ
দেলমর্ আমিে র্মর জােী়ে দর্রদবদিন্ন জ্বালার্ী উৎপািমর্র লযয অ্জন মর্: 2035 সাল র্াগাি
অ্ফমোর উইন্ড ঘথমর্ র়্ে দগগাও়োট, 2025 সাল র্াগাি দবস্তৃ ে ঘসালার ঘথমর্ ে়ে দগগাও়োট এবং
2030 সাল র্াগাি জ্বালার্ী সঞ্চ়ে ঘথমর্ দের্ দগগাও়োট, দর্রদবদিন্ন জ্বালার্ীর এই পদরবেন মর্র
পাোপাদে র্মনসংস্থার্ও সৃদে হমব ো অ্থনর্ীদেমর্ সমৃি র্রমব। এোডাও CLCPA দর্উ ই়ের্ন ঘেমটর
এমজদন্স ও র্েৃন পযমর্ দির্হাউস গযাস দর্গনমর্মর্ 1990 এর ঘলমভলসমূহ ঘথমর্ 2050 সামলর মমযয
85 েোংে র্দমম়ে আর্মে এবং অ্বমহদলে র্দমউদর্টিসমূমহর সুদবযামথন 40 েোংে পদরিন্ন দবিুযৎ
এবং দবিুযৎ সাশ্র়েী দরমসাসনসমূহ দবদর্ম়োমগর লমযয র্াজ র্রার পদরর্ল্পর্া প্রণ়েমর্র লমযয
ঘের্মহাল্ডারমির সামথ ঘেৌথভামব র্াজ র্রার দর্মিন ের্া ঘি়ে।
NYSERDA সম্পম্বকন
দর্উ ই়ের্ন বাসীমির েদির িযো বৃদি র্রমে, অ্থন সাশ্র়ে র্রমে, র্বা়ের্মোগয জ্বালার্ী বযবহার
র্রমে এবং জীবাশ্ম জ্বালাদর্র উপর দর্ভন রো হ্রাস র্রমে সহা়েোর উমদ্দমেয NYSERDA, এর্টি
জর্োথনমল
ূ র্ সংস্থা, ো েথয এবং দবমেষণ, উদ্ভাবর্ী ঘপ্রািাম, প্রেুদিগে িযো এবং েহদবল
সরবরাহ র্মর। NYSERDA ঘপোিাররা পদরমবে রযা়ে এবং পদরষ্কার-েদি র্াজ তেদরমে র্াজ
র্মর। NYSERDA উদ্ভাবর্ী েদি সমাযার্মর্ এদগম়ে দর্মে অ্ংেীিাদরত্ব তেদর র্রমে 1975 সাল

ঘথমর্। NYSERDA-এর ঘপ্রািাম এবং েহদবমলর সুমোগসমূহ সম্পমর্ন আরও জার্ার জর্য,
nyserda.ny.gov দভদজট র্রুর্ এবং আমামির টু ইটার, ঘফসবুর্, ইউটিউব ও ইন্সটািামম অ্র্ুসরণ
র্রুর্।
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