
 

 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/4/2021 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা, আরও আট জর্ গভর্নর রাষ্ট্রপবি িাইম্বের্ম্বক অফম্বোর িাযু উন্নযর্ম্বক অিোহি 
অগ্রাবিকার দেওযার আহ্বার্ জাবর্ম্বয বিঠি বেম্বযম্বের্ 

  
অফম্বোর িাযু বেল্পম্বক সমর্নর্ করার জর্ে েীর্নম্বমযােী এিং িোপক পবরকল্পর্া বর্মনাণ 

উম্বেখম্ব াগে অর্ননর্বিক সম্ভাির্া িাস্তিাবযি করম্বি সহাযিা করম্বি 
  

সবিবলি পবরচ্ছন্ন জ্বালাবর্র লক্ষ্েমাত্রা পরূম্বণর জর্ে রাজেগুবল সহম্ব াবগিা করম্বি; িাইম্বের্ 
প্রোসম্বর্র মূল অগ্রাবিকারগুবলর উপর বভবি কম্বর গম্বে দিালার জর্ে দকৌেলসমূহ প্রোর্ করম্বি 

  
বিঠিটি দেখম্বি এখাম্বর্ বিক করুর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং আরও আটজর্ গভর্নর আজ একটি চিঠি জাচর কমর প্রেচিমেন্ট বাইমেমর্র 
েশাির্মক মাচকন র্ যুক্তরামে অ্ফমশার বাযু উন্নযর্মক অ্গ্রাচিকার প্রেওযার জর্য উমেখমযাগয গচিমবমগর উপর 
চভচি কমর গম়ে প্রিালার আহ্বার্ জাচর্মযমের্, এবং িার িামে অ্ফমশার বাযু চশল্পমক িহাযিা েোমর্র জর্য 
একটি েীর্নমমযােী পচরকল্পর্া উন্নযমর্র জর্য র্জর চেমি যামি এই শীমল্পর অ্েননর্চিক িম্ভাবর্ামক িবনাচিক 
করা যায এবং উমেখমযাগয স্থার্ীয এবং জািীয িুচবিা েোর্ করা যায। গভর্নররা েচিটি রামজযর চর্জ 
চর্জ পচরচ্ছন্ন জ্বালাচর্ লক্ষ্যমাত্রা পূরমের জর্য িহমযাচগিামূলকভামব কাজ করার, এবং িার িামে মাচকন র্ 
যুক্তরামে অ্ফমশার বাযুমক আরও অ্গ্রির করার জর্য প্রেচিমেন্ট বাইমেমর্র েশাির্ কিতন ক রুপাচযি মূল 
প্রক্ষ্ত্রগুচলর উপর চভচি কমর গম়ে প্রিালার জর্য প্রকৌশমলর েস্তাব েোর্ করার অ্ঙ্গীকার কমরমের্।  
  
চিঠিটির িম্পূেন পাঠ্য চর্মি প্রেওযা হমলা:  
  
04 জরু্ 2021 

  
চেয চম. প্রেচিমেন্ট, 

  
প্রয গভর্নররা এই চিঠিমি িহ-স্বাক্ষ্র কমরমের্ িারা মাচকন র্ যুক্তরামের উপকূমল বাযু শচক্ত 
চবকামশর জর্য আপর্ার েশািমর্র িম্প্রচি প্রর্াচিি েচিশ্রুচির দ্বারা অ্িযন্ত উৎিাচহি। অ্ফমশার 
বায ুচশমল্পর িম্প্রিারে মাচকন র্ যুক্তরামের জর্য উমেখমযাগয অ্েননর্চিক উন্নযমর্র চিযাকলাপ এবং 
উপকূলীয িম্প্রোযগুচলমি ইকুযইটি গম়ে প্রিালার একটি অ্ভূিপূবন িুমযাগ তিচর কমর এবং িার 
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িামে বাযরু গুেমার্ উন্নি কমর এবং জ্বালাচর্র তবচিমত্রযর চবকল্পগুচল বতচি কমর। এই িুমযাগ 
িদ্বযবহার করার প্রক্ষ্মত্র প্রফোমরল-প্রেট অ্ংশীোচরমের গুরুেমক প্রকার্মমিই বাচ়েময বলা যায র্া, 
এবং বন্দর পচরকাঠ্ামমা, পারচমট েোর্, গমবিো ও উন্নযর্, মৎিয িামি িহাযিা এবং োকত চিক 
িম্পে পুর্রুিার এবং েশমমর্র গুরুেপূেন প্রক্ষ্ত্রগুচলর প্রমাকামবলায িাম্প্রচিক িপ্তাহগুচলমি গতহীি 
উমেখমযাগয পেমক্ষ্পগুচলর জর্য আমরা আপর্ার েশািমর্র েশংিা কচর। আমরা আপর্ামক ির্যবাে 
জার্ামি এবং আপর্ার েশাির্ প্রয উমেখমযাগয গচিমবগ তিচর কমরমে িার উপর চভচি কমর গম়ে 
প্রিালার জর্য িুপাচরশ েোর্ করমি চলখচে। 

  
েযুচক্তগি উদ্ভাবর্, প্রেল এবং েচিমযাচগিার ফমল, অ্ফমশার বাযু শচক্তর খরি 2016 িাল প্রেমক 
50% এরও প্রবচশ হ্রাি প্রপমযমে, চবেযুৎ বযবহারকারী এবং পচরমবশ উভমযরই িুচবিামেন। গি এক 
েশমক, এই চশল্প চবশ্বমামর্র শচক্তর িংস্থাগুচলমক আমমচরকার অ্ফমশার বায ুিম্পে চবকামশর জর্য 
আকত ষ্ট কমরমে। আপর্ার েশাির্ প্রযমর্ িুমল িমরমে, এই িংস্থাগুচল হাজার হাজার েক্ষ্ কমনিংস্থার্ 
িতচষ্ট করমি এবং আমামের বন্দরগুচলমি উমেখমযাগয চবচর্মযাগ করমি এবং এই র্িুর্ পচরচ্ছন্ন 
জ্বালাচর্র পচরকাঠ্ামমা চর্মনাে, পচরিালর্া এবং রক্ষ্োমবক্ষ্মের জর্য মাচকন র্ িরবরাহ শতঙ্খল 
পচরমিবাগুচলর িামে প্রযাগোর্ করমি েস্তুি। আমামের বািনকয কবচলি বন্দর পচরকাঠ্ামমা 
পুর্রুজ্জীচবি করমি এবং একটি র্িুর্ উচ্চ-প্রবিমর্র অ্ফমশার বাযু কমীবল িরবরাহ করমি, 
আমামের চশমল্পর উন্নযর্মক অ্গ্রাচিকার চেমি এবং একটি অ্র্ুমার্মযাগয েীর্নমমযােী পচরকল্পর্া 
িরবরাহ করমি অ্বযাহি প্রফোমরল প্রর্িত ে েমযাজর্। 
  
অ্ফমশার বািামির িুমযাগ বাস্তবাচযি করা প্রবশ কমযকটি প্রভচরমযবমলর উপর গুরুেপূেনভামব চর্ভন র 
কমর, যার মমিয রমযমে প্রফোমরল অ্র্ুমচি েচিযার গচি এবং অ্চভন্নিা, রাজযগুচলর মমিয 
আঞ্চচলক িমন্বমযর মাত্রা, প্রফোমরল ইজারা এলাকায উপলব্ধ স্থামর্র পচরমাে, িামুচিক িম্পমের 
উপর িম্ভাবয েভাব, এবং েকল্প অ্ঞ্চলগুচল প্রেমক মূল ভূখমে উচ্চ-প্রভামেজ চবেযুৎ িরবরামহর 
জর্য িহাযিাকারী পচরকাঠ্ামমার উপলব্ধিা। এই চহিামব, আমরা পারচমট োচপ্তর িযামলঞ্জগুচল, 
োকত চিক িম্পে চবমবির্া, িমযিূিী িমন্বমযর িুমযাগগুচল চিচিি করা এবং রাজযগুচলর চর্জ চর্জ 
পচরচ্ছন্ন জ্বালাচর্র লক্ষ্যমাত্রা পূরমের জর্য চর্মনামের িমযিীমা িুচবন্বস্ত করার চবিময এমক অ্পমরর 
িামে পরামশন কমর আমামের রাজযগুচলমি িহমযাচগিা করার লক্ষ্য চস্থর কচর। এটি কমর আমরা 
আমামের প্রেমশর জর্য অ্ফমশার বায ুচশমল্পর অ্েননর্চিক িম্ভাবর্া িবনাচিক করার জর্য আমামের 
প্রযৌে িংস্থার্গুচল বযবহার করার আশা কচর। আমরা, কামর্কটিকাট, প্রমইর্, প্রমচরলযান্ড, 
মযািািুমিটি, চর্উ হযাম্পশাযার, চর্উ জাচিন, চর্উ ইযকন , প্ররাে আইলযান্ড এবং ভাচজন চর্যার চর্ম্ন 
স্বাক্ষ্চরি গভর্নররা েশংিা কচর প্রয আপর্ার েশাির্ র্ীমির মূল প্রক্ষ্ত্রগুচলমক অ্গ্রাচিকার চেমযমে, 
এবং আমরা এই অ্ভূিপূবন িুমযাগটিমক আরও ভামলাভামব গম়ে প্রিালার জর্য িমেনর্ করমি 
চর্ম্নচলচখি প্রকৌশলগুচল েোর্ করচে: 

  
িুেম্বরা অফ ওম্বের্ এর্াবজন  মোম্বর্জম্বমম্বের (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) 
ইজারা এলাকা দকাবপং এিং প্রবিষ্ঠার জর্ে েীর্নম্বমযােী লক্ষ্েমাত্রা বর্িনারণ করুর্  া রাষ্ট্রীয 
পবরচ্ছন্ন েবির লম্বক্ষ্ের দ্বারা অিবহি। রামজযর অ্ফমশার বাযু িমযর লক্ষ্যমাত্রা বা়েমে, এবং 
চিচিি আঞ্চচলক বাযু শচক্তর অ্ঞ্চলগুচলমি যমেষ্ট র্াটচি রমযমে। প্রযমহিু প্রফোমরল ইজারা 



 

 

এলাকার িাচহো োয িমূ্পেনভামব রামজযর বািযিামলূক চবেযুৎ িমযর িাচহোর দ্বারা িাচলি হয, 
আমরা িুপাচরশ কচর প্রয আপর্ার েশাির্ র্িুর্ প্রফোমরল ইজারা অ্ঞ্চলগুচল ির্াক্ত, তবচশষ্টয 
চিচিি করা এবং চর্লামমর জর্য একটি িমযিীমা স্থাপর্ করুক যা রাজযগুচলর অ্ফমশার বাযু 
িমযর িমযিীমা িমেনর্ করমি পামর। এটি রাজযগুচলর চর্িনাচরি িমযিূিীমি িামের উন্নযমর্র 
লক্ষ্যমাত্রা অ্জন মর্র জর্য েমযাজর্ীয গুরুেপূেন পে িহজির করমি কাজ করমব। 
  
প্রকম্বল্পর র্কো এিং পারবমট প্রোম্বর্র প্রবিযাগুবলর সময আন্তঃরাজে সমন্বযসাির্ম্বক 
সম্পবূরি করুর্। 2025 িামলর মমিয 16টি চর্মনাে ও অ্পামরশর্ পচরকল্পর্ার (Construction 
and Operations Plans, COP) পযনামলাির্া িম্পন্ন করার চিিাকিনক লমক্ষ্যর জর্য আমরা 
আপর্ার েশািমর্র েশংিা কচর, যা প্রফোমরল পারচমট েোমর্র েচিযার মািযমম একটি 
অ্র্ুমার্মযাগয পে েরাচন্বি এবং তিচর করার অ্িযন্ত েমযাজর্ীয উমেশয পরূে করমব। আমামের 
উপকূলীয বযবহার এবং োকত চিক িম্পমের িামে একটি প্রটকিই িহাবস্থার্ চর্চিি করার জর্য, 
আমরা রাজযগুচলর িামে অ্চিচরক্ত প্রফোরাল পরামশন এবং িুচবিা চর্মনামের িময এবং পমর 
পচরমবশগি, মাে িরা এবং িামুচিক উমদ্বগ প্রমাকামবলায আঞ্চচলক প্রর্িত ে বা়োমর্ার অ্র্ুমরাি 
জার্াই। আমরা িামুচিক িম্পে এবং িামচুিক চশল্পগুচলমি তবি স্বােন প্রমাকামবলায েকল্পগুচলমি 
চবকাশকারীমের আরও চর্িযিা েোর্ করমি িাই যা এই র্িুর্ চশমল্পর িামে স্থার্ ভাগ কমর 
প্রর্মব। 
  
অফম্বোর িাযু িন্দরগুবলর জর্ে েীর্নম্বমযােী লক্ষ্েমাত্রা বর্িনারম্বণর কর্া বিম্বিির্া করুর্  া 
রাম্বজের িম্বযর লক্ষ্েমাত্রার দকল এিং সময দরখা সমর্নর্ করম্বি পাম্বর। আপর্ার েশািমর্র 
িাম্প্রচিক লক্ষ্যযুক্ত েচিশ্রুচিগুচল প্রযমর্ প্রেখায, অ্ফমশার বাযু চশল্প আমামের বন্দরগুচলমক 
পুর্রুজ্জীচবি করার, উৎপােমর্ চবচর্মযাগ করার এবং একটি চবমশিাচযি কমীবল চবকামশর 
একটি উমেখমযাগয িুমযাগ েোর্ কমর। চকন্তু, রাজযগুচল 2030 িামলর মমিয 30 GW অ্ফমশার 
বায ুিংগ্রহ, পারচমট েোর্ এবং চর্মনাে করমি এবং BOEM এর জর্য 4 বেমরর মমিয 16-টি 
COP-প্রি িাইর্ অ্ফ করার উমেমশয, খুব অ্ল্প িমমযর মমিয অ্ফমশার বাযু েকল্পগুচল মঞ্চস্থ 
এবং পচরমিবা প্রেওযার জর্য উমেখমযাগয বন্দর পচরকাঠ্ামমা এবং স্থার্ প্রযাগ করার েমযাজর্ 
হমব। মাচকন র্ পচরবহর্ চবভাগ (U.S. Department of Transportation, USDOT) এবং 
জ্বালাচর্ চবভামগর (Department of Energy, DOE) মািযমম অ্েনাযমর্র িুমযাগ উপলব্ধ করার 
জর্য আমরা আপর্ার েশািমর্র েশংিা কচর, এবং আমরা পরবিী পেমক্ষ্প চহিামব িুপাচরশ 
কচর প্রয এই িংস্থাগুচল বন্দর উন্নযমর্র জর্য একটি েীর্নমমযােী পচরকল্পর্া পিচি গ্রহে করুক 
যা পচরচ্ছন্ন শচক্তর িাচহোমক িহাযিা েোর্ করমি পামর। এইভামব, অ্ংশীোচর ইজারা এলাকায 
চর্মনামের বািাগুচল হ্রাি করা যায অ্েবা েমযাজমর্র আমগ িমািার্ েস্তুি কমর এ|চ়েময 
যাওযা প্রযমি পামর। 
  
প নাপ্ত ট্রান্সবমের্ ক্ষ্মিা বর্বিি করুর্। মূল ভূখমে উচ্চ-প্রভামেজ চবেযুৎ প্রেরমের জর্য 
িহাযক পচরকাঠ্ামমা ো়ো প্রকার্ও অ্ফমশার বাযু েকল্প চগ্রেমক চবেযুৎ িরবরাহ করমি পামর 
র্া। প্রযমহিু একাচিক রাজয িািারে বাযু শচক্তর অ্ঞ্চল ভাগ কমর প্রর্য, এবং চকেু প্রক্ষ্মত্র একই 
আঞ্চচলক চবেযুৎ বযবস্থা, ট্রান্সচমশর্ পচরকল্পর্া এবং উন্নযর্ আঞ্চচলক, বহু-রাজয িমন্বমযর 



 

 

মািযমম িমবনািমভামব িংগঠিি হয। বযয হ্রাি করার িামে অ্ফমশার বাযু িমযর লক্ষ্যমাত্রা 
পূরে করমি, আমরা আপর্ার েশাির্মক অ্র্ুমরাি করচে: 1) প্রফোমরল এর্াচজন  প্ররগুমলটচর 
কচমশর্মক (Federal Energy Regulatory Commission) চর্মেনশ চের্ আঞ্চচলক চিমেম 
অ্পামরটরমের এমর্ র্ীচি শুরু করার চর্মেনশ চেমি যা ট্রান্সচমশর্ চিমেম জমু়ে িহমযাচগিামক 
উৎিাচহি কমর এবং যি িা়োিাচ়ে িম্ভব অ্ফমশার ট্রান্সচমশমর্র পচরকল্পর্া ও উন্নযমর্ 
চবচর্মযাগমক উেীচপি কমর; 2) প্রযমর্ আপর্ার েশািমর্র 31 মামিন র আমমচরকার্ জবি 
পচরকল্পর্া (American Jobs Plan) প্রর্ািোয উচেচখি হমযমে, প্রফোমরল চর্যন্ত্রক েচিযায 
গুরুেপূেন USDOT কচরমোর "রাইটি-অ্ফ-ওময" এর অ্যামেি উন্নি করমি, অ্ফমশার বাযু 
প্রকবল পচরকাঠ্ামমা েক্ষ্ এবং িাশ্রযী উপকূলীয রাউটিং িমেনর্ করার জর্য পচরবিন র্ চবমবির্া 
করুর্, এবং; 3) অ্ফমশার ট্রান্সচমশর্ পচরকাঠ্ামমার অ্র্ুমমাের্ প্রেওযার েচিযাটি স্পষ্টভামব 
েকাশ করার জর্য BOEM-প্রক চর্মেনশ চের্। এক িামে, এই পেমক্ষ্পগুচল রাজয এবং প্রফোমরল 
িরকারমক উপকূলীয চবেযুৎ বযবস্থায অ্ফমশার বায ুশচক্তর প্রযাগোমর্র বযবস্থা করার জর্য 
একটি িমবনািম পচরকাঠ্ামমা চবকামশর প্রক্ষ্মত্র বযাপকভামব িহাযিা করমব। 
  
অর্োর্ে সামুবিক বেল্প এিং িেিহারকারীম্বের জর্ে সহাযিা প্রোর্ করুর্। োকত চিক িম্পে, 
িমুি বযবহারকারী এবং প্রজমল ও উপজাচি িহ িম্প্রোমযর িামে পুর্র্নবীকরেমযাগয শচক্তর 
িহাবস্থার্ চর্চিি কমর এমর্ পচরমবশগিভামব োচযেশীল উপাময অ্ফমশার বাযু শচক্ত উন্নযর্মক 
এচগময চর্ময যাওযার জর্য, আমরা প্রফোমরল িরকারমক িামুচিক িম্পে, মৎিয িাি এবং 
স্থার্ীয িংেত চির উপর েেচশনি প্রর্চিবািক েভাব েশচমি করার জর্য আঞ্চচলক োকত চিক 
িম্পমের উপর েভাব মলূযাযর্ এবং েশমর্ কাঠ্ামমা িম্পমকন  প্রর্িত ে েোমর্র আহ্বার্ জার্াচচ্ছ। 
উপরন্তু, বাচেজয চবভামগর (Commerce Department) তবজ্ঞাচর্ক জচরমপর পযনমবক্ষ্েমক 
িমেনর্ করার জর্য েশািমর্র কাে প্রেমক অ্চিচরক্ত অ্েনাযর্ এবং অ্গ্রাচিকার েমযাজর্ যা 
মৎিয িামির প্রকাটা এবং চর্যন্ত্রেমক অ্বচহি কমর (চবমশিি প্রযগুচল জািীয িমুিচবজ্ঞার্ ও 
বাযুমেলীয েশাির্ (National Oceanographic and Atmospheric Administration) এবং 
জািীয িামুচিক মৎিয পচরমিবা (National Marine Fisheries Service) দ্বারা পচরিাচলি), 
প্রমচেমকা উপিাগমরর অ্র্যার্য চশল্প প্রেমক েতষ্টান্ত গ্রহে কমর, প্রযখামর্ িা উপযুক্ত হয। 

  
অ্ফমশার বািামির েচি আপর্ার েচিশ্রুচির জর্য আমরা আবারও কত িজ্ঞিা জ্ঞাপর্ করচে। 
আমরা আশা কচর প্রহাযাইট হাউি এই প্রকৌশলগুচলমক অ্গ্রাচিকার চহিামব চবমবির্া করমব এবং গ্রহে 
করমব এবং োিচঙ্গক প্রফোমরল এমজচন্স এবং রাজযগুচলর িামে এক িামে এই েমিষ্টাগুচলর 
িমন্বযিাির্ করমব। এই লমক্ষ্য, আমরা আপর্ার েশািমর্র িামে র্চর্ষ্ঠভামব কাজ করার অ্মপক্ষ্ায 
রমযচে এমজচন্স-চর্চেনষ্ট িুপাচরশগুচল চর্ময আমলাির্া করার জর্য যখর্ এই চশল্পটি অ্বযবিারে চর্মি 
শুরু কমর যামি আমরা এই অ্ভূিপূবন িুমযাগ প্রেমক স্থার্ীয এবং জািীয িচুবিাগুচল িবনাচিক 
করমি পাচর। 
  
আপর্ার চবশ্বস্ত, 
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা, চর্উ ইযকন  



 

 

গভর্নর িাচলন প্রবকার, কমর্ওমযলে অ্ফ মযািািুমিটি (Commonwealth of Massachusetts) 
গভর্নর প্রর্ে লামন্ট, কামর্চিকাট 
গভর্নর জযামর্ট চমলি, প্রমইর্ 
গভর্নর লযাচর প্রহাগার্, প্রমচরলযান্ড 
গভর্নর চিমোফার িুর্ুর্ু, চর্উ হযাম্পশাযার 
গভর্নর চফচলপ মারচফ, চর্উ জাচিন 
গভর্নর েযাচর্মযল মযাকচক, প্ররাে আইলযান্ড 
গভর্নর রাল্ফ র্েনযাম, ভাচজন চর্যা 
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