
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ বিবিমালার অিীম্বর্ প্রথম দটুি প্রিার্ র্িায়র্ম্ব াগে জ্বালাবর্ সুবিিার 
অর্ুম্বমাদম্বর্র ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
অর্ুম্বমাবদত ঘসৌর সুবিিাগুবল রাজ্েম্বক জ্লিায়ু পবরিতন র্ ঘমাকাম্বিলায় সহায়তা করম্বি এিং 

COVID-19মহামারী ঘথম্বক তার অথননর্বতক পরু্রুদ্ধার শুরু করম্বত সহায়তা করম্বি  
  

চূডান্ত পারবমট বর্উ ইয়কন  রাম্বজ্ের প্রিার্ র্িায়র্ম্ব াগে েবি সুবিিার দ্রুততম সাইটিং অর্ুম্বমাদর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্নিস অ্ি নরনর্উময়বল 
এর্ানজন  সাইটিং (New York State Office of Renewable Energy Siting, ORES) তার প্রথম 
দটু প্রধার্ ঘসৌর সনুবধা, নরভারমেড ঘসালার 2, এলএলনস এবিং মনরস নরজ ঘসালার এর্ানজন  ঘসন্টার, 
এলএলনসর জর্য চূডান্ত সাইটিং পারনমট জানর কমরমে। এই দটু সুনবধার জর্য সাইটিং অ্র্ুমমাদর্ 
নর্উ ইয়কন  ঘেমটর ইনতোমস দ্রুততম, ো বড আকামরর র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ প্রকমের জানত-
ঘর্তৃস্থার্ীয় পাইপলাইর্ট সময়মমতা এবিং দানয়ত্বশীল পদ্ধনতমত অ্র্ুমমানদত েমব তা নর্নিত করার 
জর্য রামের প্রনতশ্রুনতর সামথ সামঞ্জসয রামে। উপরন্তু, পেনামলাচর্ার নবনভন্ন পেনাময় থাকা 46ট 
পারনমট অ্যানিমকশমর্র একট পাইপলাইর্ এবিং বেমরর বানক সময় জমুড আমরা ঘবশ কময়কট 
আমবদর্ প্রতযাশার সামথ ORES তার র্তুর্ অ্র্মুনত প্রনিয়ায় একট শনিশালী বাজার আগ্রে 
ঘদেমে।  
  
নরভারমেড সামিাক কাউনন্টর নরভারমেড শেমর একট 36 ঘমগাওয়াট ঘসৌর ববদযুনতক সুনবধা। মনরস 
নরজ ঘসালার এর্ানজন  ঘসন্টার নলনভিংমোর্ কাউনন্টর মাউন্ট মনরস শেমর 83 ঘমগাওয়াট বযাটানর 
শনি সঞ্চময়র সামথ েুি একট 177 ঘমগাওয়াট ঘসৌর ববদযুনতক সুনবধা। একমে, এই ঘসৌর প্রকেগুনল 
নর্উ ইয়মকন র 46,000টরও ঘবনশ বানডমত নবদযুৎ সরবরামের জর্য পেনাপ্ত র্বায়র্মোগয শনি 
উৎপাদর্ করমব এবিং কাবনর্ নর্গনমর্ বানষনক 208,000 ঘমনিক টমর্র ঘবনশ হ্রাস করমব বমল আশা 
করা েমে, ো প্রনত বের 41,000 টরও ঘবনশ গানড রাস্তা ঘথমক সনরময় ঘর্ওয়ার সমতুলয।  
  
"আমামদর আগ্রাসী পনরেন্ন এবিং র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ লমযযর অ্িংশ নেসামব, আমরা জলবায়ু 
পনরবতন মর্র প্রভাব ঘথমক নর্উ ইয়কন  ঘেটমক রযা করমত এবিং র্বায়র্মোগয শনির উৎসগুনল 
সেমজই এবিং দযতার সামথ নর্মনাণ এবিং নবতরণ নর্নিত করমত সোয়তা করমত 
প্রনতশ্রুনতবদ্ধ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন  দী ননদর্ ধমর জলবায়ু পনরবতন মর্র নবষময় 
জাতীয় ঘর্তা নেল, এবিং এই দটু প্রকমের অ্র্ুমমাদমর্র সামথ সামথ আমরা পনরমবশ সিংরযণ এবিং 



 

 

র্তুর্ কমনসিংস্থার্ এবিং নবনর্ময়াগমক উৎসানেত করার নদমক উমেেমোগয পদমযপ নর্নে োমত 
আমামদর অ্থনর্ীনতমক COVID-19 মোমারী ঘথমক আরও ভাল, শনিশালী এবিং সবুজ কমর নিনরময় 
আর্া োয়।"  
  
ত্বরানিত র্বায়র্মোগয শনি বৃনদ্ধ এবিং কনমউনর্ট ঘবনর্নিট আইমর্র অ্ধীমর্, এই অ্র্ুমমানদত ঘসৌর 
সুনবধাগুনল রাজযমক জলবায়ু পনরবতন মর্র নবরুমদ্ধ লডাই করমত এবিং COVID-19 মোমারী ঘথমক 
তার অ্থননর্নতক পরু্রুদ্ধার শুরু করমত সোয়তা করমব। এই আইমর্র অ্িংশ নেমসমব নর্উ ইয়কন  
ঘেট নর্উ ইয়কন  জমুড বড পনরসমর র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ প্রকেসমূমের পনরমবশগতভামব দায়বদ্ধ ও 
বযয়-সাশ্রয়ীভামব স্থাপমর্র প্রনিয়ার উন্নয়র্ ও বযবস্থাপর্ার পাশাপানশ স্থার্ীয় কনমউনর্টসমূেমক 
স্বাস্থয, পনরমবশগত, এবিং অ্থননর্নতক সনুবধা প্রদামর্র লমযয ঘদমশর প্রথম নরনর্উময়বল এর্ানজন  নসটিং 
অ্নিস (Office of Renewable Energy Siting, ORES) বতনর কমরমে। আজমকর ঘ াষণা ঘেমটর 
সাম্প্রনতক সম্প্রসানরত নির্ এর্ানজন  েযান্ডামডন র অ্ধীমর্ দ্রুত অ্গ্রগনত প্রদশনর্ কমর এবিং জলবায়ু 
ঘর্তৃত্ব এবিং কনমউনর্ট ঘপ্রামটকশর্ অ্যাক্ট অ্র্ুোয়ী 2030 সামলর মমধয র্বায়র্মোগয উৎস ঘথমক 
ঘেমটর 70 শতািংশ নবদযুৎ সিংগ্রমের লযযমাোমক অ্গ্রসর কমর।  
  
অ্নিমসর নসদ্ধান্তগুনল একট নবস্তানরত পেনামলাচর্া এবিং শনিশালী জর্ অ্িংশগ্রেণ প্রনিয়া অ্র্ুসরণ 
কমর োমত এই ঘসৌর সনুবধাগুনল নর্বনােী আইমর্র ধারা 94-c এবিং এর বাস্তবায়র্ নবনধগুনলর 
প্রময়াজর্ীয়তা পূরণ বা অ্নতিম কমর। গভর্নর কুওমমার 2021 সামলর ঘেট অ্ি দয ঘেট ভাষমণ 
ঘ াষণা করা েময়মে, এই ঘসৌর সনুবধা এবিং বতন মামর্ অ্নিস পেনামলাচর্ার অ্ধীমর্ অ্র্যার্য প্রধার্ 
র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ সুনবধাগুনল জলবায় ুঘর্তৃত্ব এবিং সম্প্রদায় সুরযা আইমর্র (Climate 
Leadership and Community Protection Act) আগ্রাসী কাবনর্ হ্রাস এবিং জলবায়ু পনরবতন র্ 
ঘমাকামবলায় পনরেন্ন জ্বালানর্ লযযমাো পূরমণর জর্য অ্তযাবশযক।  
  
ORES-এর উপ-বর্িনাহী পবরচালক হুতার্ ঘমায়াম্বভবর্ িম্বলর্, "পনরেন্ন জ্বালানর্ অ্থনর্ীনতর জর্য 
গভর্নর কুওমমার লমযযর সামথ সামঞ্জসয ঘরমে, আজমকর নসদ্ধান্তট ঘদোয় ঘে কীভামব নর্উ ইয়কন  
ঘেট প্রধার্ র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ সুনবধাগুনলর আরও দ্রুত উন্নয়মর্ কাজ করমে, পাশাপানশ পনরমবশ 
সুরযা এবিং স্থার্ীয় সরকার এবিং আময়াজক সম্প্রদাময়র ইর্পুট সে এই জাতীয় সুনবধাগুনলর অ্র্ুমনত 
ঘদওয়ার ঘযমে সমস্ত প্রাসনিক সামানজক, অ্থননর্নতক এবিং পনরমবশগত কারণগুনলর নবমবচর্া নর্নিত 
করমে। এই সুনবধাগুনল নর্নমনত েওয়ায় আমরা সমস্ত ঘেকমোল্ডারমদর সামথ কাজ চানলময় োওয়ার 
অ্মপযায় রময়নে।"  
  
এই প্রকেগুনল 430টরও ঘবনশ অ্স্থায়ী এবিং পণূনকালীর্ কমনসিংস্থার্ সনৃি করমব এবিং COVID-19 
মোমারী ঘথমক রামের অ্থননর্নতক পুর্রুদ্ধারমক উদ্দীনপত করমত 200 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর 
ঘবনশ ঘবসরকানর নবনর্ময়াগমক উৎসানেত করমব। স্থার্ীয় টযানসিং এেনতয়ার দটু প্রকমের জীবমর্র 
উপর কর এবিং অ্র্যার্য তেনবমলর পনরবমতন  20 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও ঘবনশ অ্থন লাভ করমব। 
নরভারমেড ঘসালার এবিং মনরস নরজ ঘসালার এর্ানজন  ঘসন্টার ঘপৌর ও কনমউনর্ট গ্রুপগুনলমক 
সুনবধাগুনলর পেনামলাচর্ায় পুমরাপুনর অ্িংশ নর্মত সযম করার জর্য মধযস্থতাকারী তেনবমল 213,000 
মানকন র্ ডলার প্রদার্ কমর।  



 

 

  
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বেন্ট ও প্রিার্ বর্িনাহী কমনকতন া ঘোবরর্ এম. হোবরস িম্বলর্, 
"জলবায়ু ঘর্তৃত্ব ও সম্প্রদায় সুরযা আইমর্র (Climate Leadership and Community Protection 
Act, CLCPA) অ্ধীমর্, 2030 সামলর মমধয ঘসৌর ও বায়ুর মমতা র্বায়র্মোগয উৎস ঘথমক তার 
70 শতািংশ নবদযুৎ পাওয়ার লমযয রাজয জমুড ইউটনলট-ঘেল র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ প্রকেগুনলর 
দানয়ত্বশীল এবিং বযয়সাশ্রয়ী উন্নয়র্মক রাজয আগ্রাসীভামব সমথনর্ করমে। স্থার্ীয় নর্উ ইয়কন  
সম্প্রদায়মক অ্তযন্ত গুরুত্বপণূন পনরমবশ গত ও অ্থননর্নতক সুনবধা প্রদামর্র লমযয এই প্রকেগুনল এই 
গুরুত্বপূণন মাইলিলক পূরণ করমত এবিং সমানপ্তর নদমক এনগময় ঘেমত ঘদমে আমরা আর্নিত।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট বেপাটন ম্বমন্ট অফ পািবলক সাবভন ম্বসর (New York State Department of Public 
Service) বসইও আবিকাবরক জ্র্ বি. ঘরােস িম্বলর্, "আজমকর পারনমটিং নসদ্ধামন্তর সামথ, ORES 
কাবনর্ হ্রাস এবিং একট পনরেন্ন-শনি অ্থনর্ীনতর জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার জানত-
ঘর্তৃস্থার্ীয় ঘকৌশল সরবরামে সোয়তা করমে। এই দটু প্রকে এবিং পরবতীমত অ্র্ুসরণকারী আরও 
অ্মর্ক প্রকে জীবাশ্ম জ্বালানর্র উপর আমামদর নর্ভন রতা হ্রাস কমর সমস্ত নর্উ ইয়কন বাসীমক উপকৃত 
করমব, অ্র্যনদমক পনরেন্ন-জ্বালানর্ নবনর্ময়াগ, পনরেন্ন-শনির চাকনর বনৃদ্ধ করমব এবিং আমামদর 
পনরমবমশর উন্ননত করমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "অ্নিস অ্ি 
নরনর্উময়বল এর্ানজন  সাইটিং প্রনতষ্ঠার মাধযমম নর্উ ইয়কন  এমর্ প্রকেগুনলমক এনগময় নর্ময় োমে ো 
আমামদর রামজযর উচ্চানভলাষী জলবায়ু পনরবতন মর্র লযয অ্জন মর্ সোয়তা করমব এবিং আমামদর 
পনরেন্ন জ্বালানর্ ভনবষযৎ বাস্তবায়র্ করমত সোয়তা করমব। নরভারমেড এবিং মনরস নরজ ঘসৌর 
প্রকেগুনল নর্উ ইয়মকন র জাতীয় ঘর্তৃত্ব এবিং রামজযর সবুজ অ্থনর্ীনত বৃনদ্ধর সময় র্বায়র্মোগয 
শনির ঘটকসই উৎস বানডময় জলবায়ু পনরবতন র্ ঘমাকামবলায় প্রনতশ্রুনতর প্রনতনর্নধত্ব কমর। ঘসৌর 
নবদযুৎ এবিং বযাটানর ঘোমরজ প্রেুনি নবজ্ঞার্ নভনিক প্রমানণত সমাধার্ ো যনতকারক নর্গনমর্ হ্রাস 
করমব এবিং নর্উ ইয়কন বাসীমদর গ্রে রযার কামজ নর্ময়ানজত করার পাশাপানশ োজার োজার 
কমনসিংস্থার্ সৃনি করমব।"  
  
বসম্বর্ট এর্াবজ্ন  অোন্ড ঘটবলকবমউবর্ম্বকের্স কবমটি (Senate Energy and Telecommunications 
Committee)-এর সভাপবত বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর বসম্বর্টর ঘকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "আনম অ্নিস অ্ি 
নরনর্উময়বল এর্ানজন  সাইটিংমক (ORES) পারনমট পাওয়ার জর্য সাধুবাদ জার্াই ো ঘসৌর শনিমত 
রামজযর প্রমবশানধকার সম্প্রসারমণ সোয়তা করমব। এট একট প্রভাবপণূন উমদযাগ ো আমামদর 
পনরেন্ন শনির লমযয ঘপৌৌঁোমত সোয়তা করমব, এবিং োজার োজার নর্উ ইয়কন বাসীমক র্বায়র্মোগয 
শনির অ্যামসস প্রদার্ করমব। আনম গভর্নর কুওমমামক সনিয় েওয়ার জর্য সাধুবাদ জার্াই এবিং 
আরও ঘসৌর সুনবধা সম্প্রসারমণর অ্মপযায় রময়নে।"  
  
অোম্বসেবল এর্াবজ্ন  কবমটি (Assembly Energy Committee) এর সভাপবত, বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর 
অোম্বসেবল সদসে মাইম্বকল কুবসক িম্বলম্বের্, "নরভারমেড ঘসালার 2, এলএলনস এবিং মনরস নরজ 
ঘসালার এর্ানজন  ঘসন্টার, এলএলনস ঘসৌর ববদযুনতক এবিং বযাটানর ঘোমরজ সুনবধার জর্য চূডান্ত 



 

 

অ্র্ুমনত সম্পনকন ত আজমকর ঘ াষণাট নর্উ ইয়কন  ঘেমটর ইনতোমস স্থানপত দ্রুততম বড আকামরর 
র্বায়র্মোগয শনি প্রকে নচনিত কমর। এই সুনবধাগুনল, ো সম্প্রদায়গুনল তামদর বাসস্থার্ নেসামব 
দঢৃ়ভামব সমথনর্ কমরমে, ঘকবল োজার োজার বানডর জর্য র্বায়র্মোগয শনি সরবরাে করমব র্া 
বরিং একট গুরুত্বপূণন ভূনমকা পালর্ করমব েের্ আমরা CLCPA-র লযয অ্জন মর্র লমযয কাজ 
চানলময় োব। আমামদর রাজয জমুড প্রনতট র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ প্রকে আমামদর লযয পূরণ এবিং 
ভনবষযমতর পনরেন্ন শনি নগ্রড বতনরর নদমক এক ধাপ এনগময় নর্ময় আমস।"  
  
আজমকর নসদ্ধান্তগুনল অ্নিমসর ওময়বসাইমট https://ores.ny.gov/permit-applications ঠিকার্ায় 
নগময় পাওয়া ঘেমত পামর।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর ঘদম্বের-ঘর্তৃস্থার্ীয় জ্লিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার ঘদমশর-ঘর্তৃস্থার্ীয় জলবায়ু এমজন্ডা ঘদমশর সবমচময় ঘজারামলা জলবায়ু ও পনরেন্ন 
নবদযুমতর উমদযাগ, ো নর্উ ইয়কন  ঘেটমক COVID-19 মোমানর ঘথমক মনুি লাভ করার পাশাপানশ 
কমনসিংস্থার্ সৃনি কমর এবিং সবুজ অ্থনর্ীনতর উন্ননত অ্বযােত রামে এমর্ পনরেন্ন নবদযুমতর সশুৃঙ্খল 
ও র্যােয পনরবতন মর্র আহ্বার্ জার্ামর্া েমে। জলবায় ুঘর্তৃত্ব ও কনমউনর্ট সুরযা আইর্ (Climate 
Leadership and Community Protection Act) এর মাধযমম আইমর্ অ্ন্তভুন ি, নর্উ ইয়কন  2040 
সামলর মমধয শূর্য-নর্গনমর্ নবদযুৎ োমত তার বাধযতামূলক লযয অ্জন মর্র পমথ, 2030 সামলর মমধয 
70 শতািংশ র্বায়র্মোগয নবদযুৎ উৎপাদর্সে ও অ্থনর্ীনতমত নবসৃ্তত কাবনর্ নর্রমপযতা অ্জন মর্র পমথ 
রময়মে। এট নর্উ ইয়মকন র অ্ভূতপূবন নবনর্ময়ামগর উপর গমডউমে োর মমধয রময়মে ঘেট জমুড 91ট 
বড আকামরর র্বায়র্মোগয প্রকমে 21 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও ঘবনশ, ভবর্ নর্গনমর্ হ্রাস করমত 
6.8 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার, ঘসৌর শনি বাডামর্ার জর্য 1.8 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার, পনরেন্ন 
পনরবের্ উমদযামগর জর্য 1 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও ঘবনশ এবিং NY নগ্রর্ বযািংক (NY Green 
Bank) এর প্রনতশ্রুনতমত 1.2 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও ঘবনশ। একমে, এই নবনর্ময়াগগুনল 2019 
সামল নর্উ ইয়মকন র পনরেন্ন নবদযুৎ োমত 150,000টরও ঘবনশ কমনসিংস্থার্, 2011 সাল ঘথমক 
নবতরণকৃত ঘসৌর োমত 2,100 শতািংশ প্রবৃনদ্ধ এবিং 2035 সামলর মমধয 9,000 ঘমগাওয়াট 
অ্িমশার বায়ু নবকামশর প্রনতশ্রুনতমত সোয়তা করমে। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, নর্উ ইয়কন  এই 
অ্গ্রগনত গমড তুলমব এবিং 2050 সামলর মমধয 1990 সামলর তুলর্ায় নগ্রর্োউস গযামসর নর্গনমর্ 85 
শতািংশ হ্রাস করমব এবিং সুনবধাবনঞ্চত কনমউনর্টর জর্য নির্ এর্ানজন  নবনর্ময়ামগর 40 শতািংশ 
লযযমাো অ্জন মর্র এবিং অ্ন্তনর্ননেত নবদযুৎ সাশ্রময়র 185 নিনলয়র্ BTUs দ্বারা অ্র্-সাইমট থাকা 
নবদযুৎ বযবোর হ্রামস ঘেমটর 2025 সামলর নবদযুৎ দযতার অ্গ্রগনত অ্জন মর্র লমযয কমপময 35 
শতািংশ নর্নিত করমব।  
  
ORES সম্পম্বকন   
অ্নিস অ্ি নরনর্উময়বল এর্ানজন  সাইটিং েল এই ধরমর্র প্রথম রােীয় সিংস্থা ো শুধুমাে 
পনরমবশগতভামব দায়বদ্ধ এবিং র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ সুনবধাগুনলর বযয়সাশ্রয়ী স্থাপর্ার জর্য 
উৎসগীকৃত এবিং 2020 সামলর এনপ্রমল ত্বরানিত র্বায়র্মোগয শনি বনৃদ্ধ এবিং কনমউনর্ট ঘবনর্নিট 
আইর্ দ্বারা প্রনতনষ্ঠত েময়নেল। অ্নিস পনরমবশগত পেনামলাচর্া এবিং প্রধার্ র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ 
সুনবধার অ্র্ুমনত একনেত কমর োমত নর্নিত করা োয় ঘে স্থাপর্ার নসদ্ধান্তগুনল অ্র্ুমার্মোগয, 

https://ores.ny.gov/permit-applications


 

 

দানয়ত্বশীল এবিং স্থার্ীয় সরকার এবিং আময়াজক সম্প্রদাময়র ইর্পুট সে সময়মমতা করা েয়। 3 মাচন , 
2021 তানরমে অ্নিস এই আইর্ বাস্তবায়মর্র জর্য অ্নভন্ন মার্ ও শতন াবলীর একট ঘসট সে 
বযাপক নবনধমালা গ্রেণ কমর। গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমার জানত-ঘর্তৃস্থার্ীয় জলবায়ু পনরকের্ার অ্ধীমর্ 
প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী 2030 সামলর মমধয নর্উ ইয়কন মক র্বায়র্মোগয উৎস ঘথমক রামজযর 70 শতািংশ 
নবদযুৎ ঘপমত সযম করার জর্য এই অ্নিসট নডজাইর্ করা েময়মে, ো জলবায়ু ঘর্তৃত্ব এবিং 
সম্প্রদায় সুরযা আইমর্র মাধযমম আইমর্ অ্ন্তভুন ি করা েময়মে। ORES সম্বমে আমরা তমথযর জর্য 
অ্র্ুগ্রে কমর ঘদেুর্ www.ores.ny.gov।  
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