
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

ইম্বেবরয়র হেম্বেটাবর  ালোন্ড ও গভর্ নর মারবির েম্বে হ ৌিভাম্বি গভর্ নর হ াকম্বলর 

বর্উ ইয়কন ও বর্উ জাবে ন উপকূম্বলর ঐবি াবেক িায় ুেক্তির বর্লাম হ াষণা  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর উপকূম্বল এই বলজ বিেম্বয়র িম্বল োি বগগাওয়াট প নন্ত বর্ম নল বিদ্েুৎ 

উৎপাদ্ম্বর্র েম্ভাির্া রম্বয়ম্বে,  া আর্ুমাবর্ক দ্ইু বমবলয়র্ িাবিম্বি বিদ্েুৎ হপৌৌঁোম্বি 

েক্ষম  ম্বি  

  

আজ গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল যুক্তরাষ্ট্রের হেষ্ট্রেটাথর অব দ্য ইষ্ট্রেথরয়র হেব  ালযান্ড, থর্উ জাথে ন 

গভর্ নর থিল মারথি এবং AFL-CIO-এর হেথেষ্ট্রেে থলজ শুলার এর েষ্ট্রে েম্মিথলতভাষ্ট্রব হ াষণা 

ক্ষ্ট্ররর্ হয বুযষ্ট্ররা অব ওষ্ট্রের্ এর্াম্মজন মযাষ্ট্রর্জষ্ট্রমে (Bureau of Ocean Energy Management, 

BOEM) থর্উ ইয়ক্ন উপকূ্ষ্ট্রলর 488,000 এক্ষ্ট্ররর এক্টট জায়গার জর্য 23 হিব্রুয়াথর এক্টট বায় ু

েম্মক্ত থর্লাষ্ট্রমর আষ্ট্রয়াজর্ ক্রষ্ট্রব এবং এর পাোপাথে থতথর্ থর্উ ইয়ক্ন, থর্উ জাথে ন ও BOEM-এর 

মষ্ট্রযয "অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত োপ্লাই হেইর্ উন্নয়ষ্ট্রর্র হেয়ারকৃ্ত থভের্" েীষ নক্ এক্টট েমথিত 

অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত োপ্লাই হেইর্ েষ্ট্রেষ্টার পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্ষ্ট্ররর্। এই হ াষণা গভর্ নর 

হ াক্ষ্ট্রলর 2022 হেট অব দ্য হেট বক্তষ্ট্রবয তুষ্ট্রল যরা অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত েংোন্ত হদ্ষ্ট্রের-

হর্তৃস্থার্ীয় অগ্রাথযক্ারগুষ্ট্রলার েষ্ট্রে হযাগ  ষ্ট্রে এবং 2035 োষ্ট্রলর মষ্ট্রযয 9,000 হমগাওয়াট 

অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত উন্নয়ষ্ট্রর্র জর্য জলবায় ুহর্তৃত্ব ও ক্থমউথর্টট েুরক্ষা আইষ্ট্রর্র লক্ষযষ্ট্রক্ 

এথগষ্ট্রয় হর্য়ার হক্ষষ্ট্রে োমষ্ট্রর্র থদ্ষ্ট্রক্ এক্টট উষ্ট্রেখষ্ট্রযাগয পদ্ষ্ট্রক্ষষ্ট্রপর েথতথর্থযত্ব ক্ষ্ট্রর।  

  

"এখাষ্ট্রর্ থর্উ ইয়ষ্ট্রক্ন, আমরা ইষ্ট্রতামষ্ট্রযয জলবায় ুপথরবতনষ্ট্রর্র িলস্বরূপ েরম থবরূপ আব াওয়া 

েষ্ট্রে থর্ষ্ট্রয় বেবাে ক্রথি যা আমাষ্ট্রদ্র জীবর্যাোর েথত েরােথর হুমথক্স্বরূপ," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল। "এক্টট অষ্ট্রপক্ষাকৃ্ত থর্ম নল জ্বালাথর্র অি নর্ীথতর লষ্ট্রক্ষয এথগষ্ট্রয় হযষ্ট্রত 

আমাষ্ট্রদ্রষ্ট্রক্ এখর্ আষ্ট্রগর হযষ্ট্রক্াষ্ট্রর্া েমষ্ট্রয়র হেষ্ট্রয় হবথে উচ্চাক্াঙ্ক্ষী পন্থা অবলম্বর্ ক্রষ্ট্রত 

 ষ্ট্রব, এবং আজষ্ট্রক্র এই মাইলিলক্ অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত েংোন্ত লক্ষযগুষ্ট্রলা অজনষ্ট্রর্ থর্উ 

ইয়ষ্ট্রক্নর অেীক্ারাবদ্ধতার উপর আষ্ট্ররা হবথে আষ্ট্রলাক্পাত ক্রষ্ট্রি। এই েষ্ট্রেষ্টার জর্য েব নস্তষ্ট্ররর 

ে ষ্ট্রযাথগতা েষ্ট্রয়াজর্  ষ্ট্রব, এবং থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত উন্নয়র্ ক্রার এই েমষ্ট্রয় 

তাষ্ট্রদ্র পদ্ষ্ট্রক্ষষ্ট্রপর জর্য আথম বাইষ্ট্রের্ েোেষ্ট্রর্র েেংো ক্থর এবং হেষ্ট্রেটাথর  ালযান্ড ও 

BOEM এর পাোপাথে থর্উ জাথে নর গভর্ নর মারথিষ্ট্রক্ তাষ্ট্রদ্র অংেীদ্াথরষ্ট্রত্বর জর্য যর্যবাদ্ 

জার্াই।"  

  

23 হিব্রুয়াথরর এই থর্লাম অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত খাষ্ট্রতর হেষ্ট্রভলপারষ্ট্রদ্র িয়টট থলজ এলাক্ার 

জর্য থর্লাষ্ট্রম অংে হর্য়ার েুষ্ট্রযাগ েদ্ার্ ক্রষ্ট্রব - যা এখর্ পয নন্ত হক্াষ্ট্রর্া এক্ক্ থর্লাষ্ট্রম অিার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nation-leading-500-million-investment-offshore-wind&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc3f130fcbe44469b7ad208d9d5e73039%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776011362117553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Uk8N9rNyFV3aYYWTazRdYrb7KEIjIPnM3BO44artHc8%3D&reserved=0


ক্রা েষ্ট্রব নাচ্চ েংখযক্ জায়গা - যার থববরণ BOEM-এর েূড়ান্ত থবেয় থবজ্ঞথিষ্ট্রত েদ্ার্ ক্রা 

 ষ্ট্রয়ষ্ট্রি। এই থবেষ্ট্রয় অিারকৃ্ত থলজগুষ্ট্রলা হিষ্ট্রক্ 5.6 হিষ্ট্রক্ 7 থগগাওয়াট পয নন্ত অিষ্ট্রোর 

বায়ুেম্মক্ত উৎপন্ন  ষ্ট্রত পাষ্ট্রর, যা আর্ুমাথর্ক্ 2 থমথলয়র্ বাথড়ষ্ট্রত থবদ্ুযৎ হপ ৌঁষ্ট্রি হদ্য়ার জর্য 

যষ্ট্রিষ্ট। অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত েযুম্মক্তর অবযা ত অগ্রগথতর েষ্ট্রে েষ্ট্রে এেব এলাক্া হিষ্ট্রক্ আষ্ট্ররা 

হবথে থর্ম নল থবদ্ুযৎ উৎপন্ন  ষ্ট্রত পাষ্ট্রর।  

  

আজষ্ট্রক্র এই হ াষণায়, হর্তৃবনৃ্দ অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্তর এক্টট েম্মক্তোলী হদ্েীয় োপ্লাই হেইর্ 

উন্নয়ষ্ট্রর্র এক্টট হেয়ারকৃ্ত থভের্ তুষ্ট্রল যষ্ট্ররর্ হযটট থর্উ ইয়ক্ন ও থর্উ জাথে নর বাথেন্দা এবং 

েুথবযাবম্মিত ক্থমউথর্টটগুষ্ট্রলা ে  আষ্ট্রেপাষ্ট্রের অিষ্ট্রলর অথযবােীষ্ট্রদ্র উপক্াষ্ট্রর আেষ্ট্রব। এই 

ে ষ্ট্রযাথগতা ভথবষযত েম্পকৃ্ততার জর্য এক্টট আদ্ে ন থ ষ্ট্রেষ্ট্রব ভূথমক্া রাখষ্ট্রব এবং ববথিক্ 

অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্তর বাজাষ্ট্রর যুক্তরােষ্ট্রক্ এক্টট ব ৃৎ কু্েীলব থ ষ্ট্রেষ্ট্রব েথতটিত ক্রষ্ট্রব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন উপকূ্ষ্ট্রলর অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্তর এই থর্লাষ্ট্রম অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্তর জর্য যুক্তরাষ্ট্রের 

এক্টট েম্মক্তোলী হদ্েীয় োপ্লাই হেইর্ উন্নয়ষ্ট্রর্র েোর  টাষ্ট্রর্া এবং উপজাথতেমূ , বাথণম্মজযক্ 

মৎে থেল্প, েমুষ্ট্রের অর্যার্য বযব ারক্ারী, এবং েুথবযাবম্মিত ক্থমউথর্টটগুষ্ট্রলার েষ্ট্রে েম্পকৃ্ততা 

বমৃ্মদ্ধর জর্য র্ক্োকৃ্ত ক্ষ্ট্রয়ক্টট উদ্ভাবর্মূলক্ থলজ েুম্মক্তর েতন অন্তভুনক্ত িাক্ষ্ট্রব। এেব েতন 

থবদ্ুযৎ েিালর্ পথরক্ল্পর্ায় র্মর্ীয়তা এথগষ্ট্রয় থর্ষ্ট্রব এবং অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত েক্ল্পগুষ্ট্রলা 

থর্ম নাষ্ট্রণর পুষ্ট্ররা েময়জষু্ট্রড় েক্ষ্ট্রল্পর শ্রম েুম্মক্ত ক্াষ্ট্রজ লাগাষ্ট্রব। েতনগুষ্ট্রলার মষ্ট্রযয ব ৃৎ 

উপাদ্ার্গুষ্ট্রলা - হযমর্ হেে, টারবাইর্, ও িাউষ্ট্রন্ডের্ - হদ্েীয়ভাষ্ট্রব েংগ্রষ্ট্র র জর্য েষ্ট্রণাদ্র্া 

েদ্ার্ এবং েক্ল্পগুষ্ট্রলা ইউথর্য়র্ দ্বারা থর্থম নত  ওয়া থর্ম্মিত ক্রষ্ট্রত েক্ল্প শ্রথমক্ েুম্মক্ত েম্পন্ন 

ক্রা অন্তভুনক্ত রষ্ট্রয়ষ্ট্রি।  

  

বাইষ্ট্রের্- যাথরে েোেষ্ট্রর্র 2030 োষ্ট্রলর মষ্ট্রযয 30 GW অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত স্থাপষ্ট্রর্র লক্ষয 

র্ি নইে ও থমে-আটলাথেক্বযাপী হেষ্ট্রটর অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত র্ীথতমালা ও ক্ায নেষ্ট্রমর মাযযষ্ট্রম 

পূণ নতা লাভ ক্রষ্ট্রত যাষ্ট্রে। েম্মিথলতভাষ্ট্রব, থর্উ ইয়ক্ন ও থর্উ জাথে ন 2035 োষ্ট্রলর মষ্ট্রযয 16 GW 

অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত স্থাপষ্ট্রর্র জর্য হদ্ষ্ট্রের ব ৃত্তম আিথলক্ অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত েংোন্ত লক্ষয 

থর্য নারণ ক্ষ্ট্ররষ্ট্রি।  

  

হেম্বেটাবর অি ইম্বেবরয়র হেি  ালোন্ড িম্বলর্, "বাইষ্ট্রের্- যাথরে েোের্ জলবায় ুেংক্ট 

হমাক্াষ্ট্রবলাষ্ট্রক্ আমাষ্ট্রদ্র এষ্ট্রজন্ডার হক্ন্দ্রীয় থবষষ্ট্রয় পথরণত ক্ষ্ট্ররষ্ট্রি, এবং থর্উ ইয়ক্ন উপকূ্ষ্ট্রলর 

এই েক্ষ্ট্রল্পর মষ্ট্রতা অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্তর েুষ্ট্রযাগগুষ্ট্রলা যুক্তরাষ্ট্রে জলবায় ুপথরবতনষ্ট্রর্র েষ্ট্রে 

লড়াই ক্রার এবং ভাষ্ট্রলা হবতষ্ট্রর্র, ইউথর্য়র্ ক্ম নেংস্থার্ বতথরর জর্য এক্ েজষ্ট্রে এক্বার 

আোর মষ্ট্রতা এক্টট েুষ্ট্রযাগ এষ্ট্রর্ থদ্ষ্ট্রয়ষ্ট্রি। হদ্েীয় অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত উন্নয়ষ্ট্রর্র হক্ষষ্ট্রে আমরা 

হমাড়  ুথরষ্ট্রয় হদ্ওয়ার মষ্ট্রতা এক্টট মহূুষ্ট্রতন এষ্ট্রে উপথস্থত  ষ্ট্রয়থি। আমাষ্ট্রদ্র অবেযই এই মূহুতনটট 

ক্াষ্ট্রজ লাগাষ্ট্রত  ষ্ট্রব - এবং আমাষ্ট্রদ্রষ্ট্রক্ হেটট এক্েষ্ট্রে থমষ্ট্রলথমষ্ট্রে ক্রষ্ট্রত  ষ্ট্রব।"  

  

গভর্ নর বিল মারবি িম্বলর্, "জলবায় ুপথরবতনর্, অি ননর্থতক্ েমমৃ্মদ্ধ, আমাষ্ট্রদ্র ক্মীদ্লষ্ট্রক্ 

েম্মক্তোলীক্রণ, ও ক্ম নেংস্থার্ েটৃষ্টর ক্িা থবষ্ট্রবের্া ক্রষ্ট্রল অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত আমাষ্ট্রদ্র 

ভথবষযষ্ট্রতর জর্য অোযারণ েম্ভাবর্া যারণ ক্ষ্ট্রর। থর্উ জাথে ন ইষ্ট্রতামষ্ট্রযয হদ্ষ্ট্রের এক্-েতুি নাংে 

অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত উৎপাদ্র্ বাজাষ্ট্ররর জর্য থর্ষ্ট্রবথদ্ত রষ্ট্রয়ষ্ট্রি এবং এেব রূপান্তরমূলক্ েক্ল্প 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boem.gov%2Frenewable-energy%2Fstate-activities%2Fnew-york-bight&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc3f130fcbe44469b7ad208d9d5e73039%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776011362117553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ySGYxQAeOWfMqk8TgwIOvfLroqF3fTfFaz2J96igyZk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boem.gov%2Frenewable-energy%2Fstate-activities%2Fnew-york-bight&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc3f130fcbe44469b7ad208d9d5e73039%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776011362117553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ySGYxQAeOWfMqk8TgwIOvfLroqF3fTfFaz2J96igyZk%3D&reserved=0


েমাণ ক্ষ্ট্রর হয জলবায় ুেংোন্ত পদ্ষ্ট্রক্ষপ অবক্াঠাষ্ট্রমা ও উৎপাদ্র্ খাষ্ট্রত থবথর্ষ্ট্রয়াগ থর্ষ্ট্রয় 

আোর পাোপাথে ভাষ্ট্রলা হবতষ্ট্রর্র, ইউথর্য়র্ ক্ম নেংস্থার্ বতথর ক্রষ্ট্রত পাষ্ট্রর। এই হেয়ারকৃ্ত 

থভের্ থর্ষ্ট্রয় ক্াজ ক্রার মাযযষ্ট্রম, আমরা আমাষ্ট্রদ্র হয ি অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত েংোন্ত লষ্ট্রক্ষযর 

েোর  টাষ্ট্রত পারষ্ট্রবা এবং উভয় হেষ্ট্রটর বাথেন্দাষ্ট্রদ্র জর্য, থবষ্ট্রেষ ক্ষ্ট্রর বাড়থত হবাঝা ব র্ 

ক্রষ্ট্রত িাক্া ক্থমউথর্টটগুষ্ট্রলার ক্াষ্ট্রি েুিল হপ ৌঁষ্ট্রি থদ্ষ্ট্রত পারষ্ট্রবা। এক্েষ্ট্রে, বাইষ্ট্রের্- যাথরে 

েোের্ এবং আমাষ্ট্রদ্র হেট অংেীদ্ারষ্ট্রদ্র োষ্ট্রি এই গুরুত্বপূণ ন ে ষ্ট্রযাথগতা ক্াষ্ট্রজ লাথগষ্ট্রয়, 

আমরা ববথিক্ অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্তর বাজাষ্ট্রর হর্তৃষ্ট্রত্বর অবস্থার্ দ্খষ্ট্রলর এই থভের্ষ্ট্রক্ বাস্তষ্ট্রব 

পথরণত ক্রষ্ট্রবা।"  

  

োম্প্রথতক্ এক্টট থরষ্ট্রপাটন থর্ষ্ট্রদ্নে ক্ষ্ট্রর হয যুক্তরাষ্ট্রের েমবয নমার্ অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত থেল্প 

আগামী দ্েষ্ট্রক্ োপ্লাই হেইর্ বযবোগুষ্ট্রলার জর্য 109 থবথলয়র্ েলাষ্ট্ররর রাজস্ব অজনষ্ট্রর্র েুষ্ট্রযাগ 

এষ্ট্রর্ থদ্ষ্ট্রে।  

  

এেব েংষ্ট্রযাজষ্ট্রর্র উষ্ট্রেেয  ষ্ট্রলা অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত উন্নয়র্ষ্ট্রক্ এমর্ উপাষ্ট্রয় উন্নত ক্রা যাষ্ট্রত 

হেটট েমুষ্ট্রের অর্যার্য বযব ারক্ারীষ্ট্রদ্র েষ্ট্রে ে াবস্থার্ বজায় রাখষ্ট্রত পাষ্ট্রর ও েমুষ্ট্রের 

পথরষ্ট্রবে েুরথক্ষত রাখষ্ট্রত পাষ্ট্রর, এবং এক্ই েমষ্ট্রয় ভথবষযত েজেগুষ্ট্রলার জর্য আমাষ্ট্রদ্র 

হদ্ষ্ট্রের জ্বালাথর্ ভথবষযত ে জতর ক্রষ্ট্রত পাষ্ট্রর।  

  

হেইোষ্ট্রি, গভর্ নর হ াক্ল তার 2022 োষ্ট্রলর হেট অব দ্যা হেট ভাষষ্ট্রণ অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্তর 

অবক্াঠাষ্ট্রমাষ্ট্রত থবথর্ষ্ট্রয়াগ ক্রা, ক্মপষ্ট্রক্ষ 1.5 থমথলয়র্ বাথড়ষ্ট্রত থবদ্ুযৎ হপ ৌঁষ্ট্রি হদ্য়ার মষ্ট্রতা বায় ু

েম্মক্ত েংগ্র  ক্রা, এক্টট অিষ্ট্রোর বায় ুেবা  হর্টওয়াষ্ট্রক্নর পথরক্ল্পর্া শুরু ক্রা, এবং 

অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্তর মাোরপ্লযার্ 2.0 থেপ ওয়াটার (Master Plan 2.0 Deep Water) োলুর 

পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্ষ্ট্ররষ্ট্রির্। এটট ইোর েীষ্ট্রবােন েংলগ্ন অিষ্ট্রল এই হেষ্ট্রটর েবষ্ট্রেষ্ট্রয় 

েম্মক্তোলী অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্তর বাজার িাক্া থর্ম্মিত ক্রষ্ট্রব। অিষ্ট্রোর বায়ুেম্মক্ত খাষ্ট্রতর জর্য 

গভর্ নষ্ট্ররর এই পথরক্ল্পর্া 6,800 এরও হবথে ক্ম নেংস্থাষ্ট্রর্ ে ায়তা ক্রষ্ট্রব, যা হেটবযাপী 

েম্মিথলতভাষ্ট্রব 12.1 থবথলয়র্ েলাষ্ট্ররর অি ননর্থতক্ েভাব বতথর ক্রষ্ট্রব, এবং 4.3 থগগাওয়াষ্ট্রটরও 

হবথে থবদ্ুযৎ উৎপাদ্র্ ক্রষ্ট্রব, যা থর্উ ইয়ষ্ট্রক্নর আর্ুমাথর্ক্ 3 থমথলয়র্ বাথড়ষ্ট্রত থবদ্ুযৎ হপ ৌঁষ্ট্রি 

হদ্য়ার জর্য যষ্ট্রিষ্ট  ষ্ট্রব।  

  

###  
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