
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল জাবির হর্িৃত্ব স্থার্ীয় অফম্বোর উইম্বে 500 বিবলয়র্ ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর 

হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

2022 সাম্বল বর্উ ইয়ম্বকনর িৃিীয় অফম্বোর উইে প্রবকউরম্বিন্টম্বক সিি নর্ কম্বর র্িুর্ 

বিবর্ম্বয়াগ  

  

পবরকল্পর্াটি রাজে িোপী 12.1 বিবলয়র্ ডলাম্বরর িিনিার্ অি ননর্বিক প্রভাি, 6,800-টি 

ভাল হিিম্বর্র সিুজ চাকবর এিং 4.3 বগগাওয়াম্বিরও হিবে েক্তি উৎপাদম্বর্র ক্ষিিাম্বক 

অবিক্রি কম্বর সি হচম্বয় সক্তক্রয় উন্নয়ম্বর্র হপািনম্বফাবলও িৃক্তি করা অিো ি রাখম্বি - যা 

প্রায় 3 বিবলয়র্ িাব়িম্বি বিদেুৎ সরিরা  করার জর্ে যম্বিষ্ট  

  

অফম্বোর উইম্বের জর্ে জাবির হকন্দ্র ব সাম্বি বর্উ ইয়ম্বকনর অিস্থার্ সুরবক্ষি করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়র্ক্নর পুর্র্ নবীক্রণর্ াগয শক্তির হর্তৃত্বর্ক্ শক্তিশালী ক্রার 

এক্টি পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্র্রর্ের্ এবং 2022 সার্লর হেি অফ দ্য হের্ির অংশ থ সার্ব 

অফর্শার বায়ুর্ত জাথতর হর্তৃস্থার্ীয় 500 থিথলয়র্ ডলার থবথর্র্য়াগ ক্র্রর্ের্৷ এই পথরক্ল্পর্াটি 

সরাসথর অফর্শার উইন্ড িযার্ুফযাক্চাথরং এবং সাপ্লাই হচইর্ পথরক্াঠার্িার্ত থবথর্র্য়াগ ক্রর্ব, 

 াজার  াজার ভার্লা হবতর্র্র সবুজ চাক্থর ততথর ক্রর্ব, অি ননর্থতক্ প্রভাব থ র্সর্ব বহু থবথলয়র্ 

ডলার প্রদ্ার্ ক্রর্ব এবং লক্ষ লক্ষ বাথ়ির্ত থবদ্ুযৎ সরবরার্ র জর্য  র্িষ্ট শক্তি উৎপন্ন ক্রর্ব।  

  

"এই থবথর্র্য়ার্গর িাধ্যর্ি, থর্উ ইয়ক্ন অফর্শার বায় ুউৎপাদ্র্র্ জাথতর্ক্ হর্তৃত্ব হদ্র্ব, থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর্দ্র জর্য সবজু ক্ি নসংস্থার্ সটৃষ্ট ক্রর্ব এবং আিার্দ্র পথরচ্ছন্ন শক্তির ভথবষযতর্ক্ 

শক্তিশালী ক্রর্ব," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আথি থর্উ ইয়ক্নর্ক্ অফর্শার বায় ুএবং 

পুর্র্ নবীক্রণর্ াগয শক্তির হক্ষর্ে এক্ হর্তা থ র্সর্ব প্রথতষ্ঠা ক্রর্ত হপর্র গথব নত। আিার্দ্র 

অি নর্ীথতর্ক্ এথগর্য় থর্র্ত এবং আিার্দ্র উচ্চাথভলাষী জলবায়ুর লক্ষয পূরর্ণর জর্য আিার্দ্র 

অবশযই অফর্শার বাতার্সর সম্ভাবর্ার্ক্ ক্ার্জ লাগার্ত  র্ব।"  

  

গভর্ নর হ াচুর্লর অফর্শার উইন্ড প্লযার্ 6,800-টিরও হবথশ সরাসথর উচ্চ-হবতর্র্র চাক্থর ততথর 

ক্রর্ব, রাজযবযাপী 12.1 থবথলয়র্ ডলার্রর সক্তিথলত অি ননর্থতক্ প্রভাব এবং 4.3 থগগাওয়ার্িরও 

হবথশ শক্তি,  া প্রায় 3 থিথলয়র্ থর্উ ইয়র্ক্নর বাথ়ির্ক্ শক্তি প্রদ্ার্ ক্রার জর্য  র্িষ্ট, এবং থর্উ 

ইয়র্ক্নর 2035 সার্লর লর্ক্ষযর অর্ধ্ নর্ক্র প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্র্র। অফর্শার বায় ুশক্তির্ত থর্উ ইয়র্ক্নর 

জাতীয় হর্তৃত্বর্ক্ থসর্িন্ট ক্রর্ত, গভর্ নর হ াচুল এগুথল ক্রর্বর্:  



  

• গুরুত্বপূণ ন অফম্বোর উইে ইর্ফ্রাস্ট্রাকচাম্বর 500 বিবলয়র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ করা: 

থর্উ ইয়ক্ন তার অফর্শার বায়ু থশল্পর্ক্ এথগর্য় হর্ওয়ার জর্য প্রর্য়াজর্ীয় বন্দর, উৎপাদ্র্ 

এবং সরবরা  শঙৃ্খল পথরক্াঠার্িার্ত 500 থিথলয়র্ ডলার প নন্ত থবথর্র্য়াগ ক্রর্ব, 2,000-

এরও হবথশ ভার্লা হবতর্র্র সবুজ ক্ি নসংস্থার্ ততথর ক্রার সার্ি সার্ি অি ননর্থতক্ 

ক্া নক্লার্প 2 থবথলয়র্র্রও হবথশ প্রদ্ার্ ক্রার জর্য হবসরক্ারী পুুঁক্তজ বযব ার ক্রর্ব৷ এই 

থবথর্র্য়াগ থর্ক্তিত ক্রর্ব হ  থর্উ ইয়র্ক্নর ইোর্ ন থসর্বার্ডন সব হচর্য় শক্তিশালী অফর্শার 

উইন্ড এর্াক্তজন িার্ক্নি িার্ক্,  া আিার্দ্র উপকূ্র্লর উপর্র এবং থর্র্চ অর্যার্য প্রক্র্ল্পর 

জর্য অফর্শার উইন্ড সাপ্লাই হচইর্  াব  র্ত সক্ষি ক্র্র।  

• কিপম্বক্ষ 1.5 বিবলয়র্ িাব়িম্বি বিদেুৎ হদওয়ার জর্ে পয নাপ্ত র্িুর্ অফম্বোর িায় ু

েক্তির িেিস্থা করা এিং কিপম্বক্ষ 2,000-টি র্িুর্ চাকবর তিবর করা: থর্উ ইয়ক্ন 

হেি এর্াক্তজন থরসাচন অযান্ড হডর্ভলপর্িন্ট অর্িাথরটি (New York State Energy 

Research and Development Authority, NYSERDA) 2022 সার্ল তার পরবতী অফর্শার 

উইন্ড প্রথক্উরর্িন্ট চালু ক্রর্ব,  ার ফর্ল অন্তত 2 থগগাওয়ার্ির র্তুর্ প্রক্র্ল্পর আশা 

ক্রা  র্চ্ছ —  া 1.5 থিথলয়র্ বাথ়ির্ত থবদ্ুযৎ সরবরার্ র জর্য  র্িষ্ট,  া রার্জযর 

এক্ক্তেত হিাি পথরিাণ 4.5 থিথলয়র্র্রও হবথশ বাথ়ির্ত অফর্শার বায়ু দ্বারা চাথলত  র্ব৷ 

NYSERDA থর্উ ইয়র্ক্নর জর্য সব নাথধ্ক্ সুথবধ্া হপর্ত 500 থিথলয়র্ ডলার্রর অফর্শার 

উইন্ড ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার থবথর্র্য়ার্গর সার্ি এই ক্রয়র্ক্  ুি ক্রর্ব।  

• 4 বিবলয়র্ বর্উ ইয়কন বসটির গৃ ম্বক েক্তি প্রদার্ করার জর্ে একটি ভবিষেম্বির 

অফম্বোর উইে ট্রান্সবিের্ হর্িওয়াম্বকনর পবরকল্পর্া শুরু করা: এক্টি অফর্শার 

উইন্ড থিড উপলবদ্ধ ক্রর্ত  া অন্তত 6 থগগাওয়াি অফর্শার উইন্ড এর্াক্তজন সরাসথর 

থর্উ ইয়ক্ন থসটির্ত সরবরা  ক্রর্ত সক্ষি এবং তার উপকূ্ল এবং সিুর্ের তলগুথলর 

প্রভাবগুথল ক্থির্য় আর্র্ব, রার্জযর সংস্থাগুথল হক্ৌশলগত অফর্শার উইন্ড ক্যাবল 

ক্থরর্ডার এবং আন্তঃসংর্ ার্গর িুলর্ক্ন্দ্রগুথল সর্াি ক্রর্ত এক্টি থর্উ ইয়ক্ন হেি 

হক্বল ক্থরর্ডার োথড পথরচালর্া ক্রর্ব।  

• অফম্বোর উইে িাস্টার প্ল্োর্ 2.0 বডপ ওয়ািার চালু করা: থর্উ ইয়র্ক্নর 

পুরস্কারপ্রাপ্ত অফর্শার উইন্ড িাোর প্লযার্র্র সাফর্লযর উপর থভথি ক্র্র, NYSERDA 

এক্টি র্তুর্ িাোর প্লযার্ 2.0 শুরু ক্রর্ব: অফর্শার বায়ু উন্নয়র্র্র পরবতী সীিান্ত 

আর্লক্ ক্রর্ব থডপ ওয়ািার।  

 

এই সা সী র্তুর্ পদ্র্ক্ষপগুথলর পাশাপাথশ, থর্উ ইয়ক্ন 2022 সার্লর প্রিি থদ্র্ক্ রার্জযর প্রিি 

অফর্শার বায় ুপ্রক্ল্প, সাউি ফক্ন উইন্ড ফার্ি নর থর্ি নাণ শুরু ক্রর্ব।  
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