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গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর এম্বেন্ডাররুপম্বরখা পপে করম্বলর্ পরু্রায় কল্পর্া করুর্ | পরু্বর্নমনাণ 
করুর্ | পরু্র্নিীকরণ করুর্  

  
11তম পেট অফ দ্ে পেট ভাষম্বণ, গভর্নর বর্উ ইয়কন  পেম্বট সিুে অর্নর্ীবত বর্মনাম্বণর ের্ে সাহসী 

এম্বেন্ডা অগ্রসর কম্বরর্  
  

রাম্বেের সিুে েবি কমনসূচী পমাট 12,400 পমগাওয়াট সিুে েবি ততবর করম্বি; 6 বমবলয়র্ 
িাব়িম্বত বিদ্েুৎ প্রদ্ার্ করম্বত; সরাসবর 50,000 কমনসংস্থার্ ততবর করম্বত, এিং রােে েমু্ব়ি 

পিসরকাবর বিবর্ম্বয়াগ িািদ্ 29 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার উেীবপত করম্বত  
  

োবতর িৃহত্তম অফ-পোর িাযু়র পপ্রাগ্রাম োবতর দ্ইু িৃহত্তম অফম্বোর িাযু় প্রকল্প দ্বারা যা 
বস্থবতেীল করা হম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন ম্বক একটি তিবিক িাযু় েবি উৎপাদ্র্ পাওয়ার হাউস করার উম্বদ্োম্বগ অোলিাবর্, 
পকাম্বয়মোন্স, সাউর্ ব্রুকবলর্, পপাটন  পেফারসর্ এিং পপাটন  অফ মন্টাউক হারিাম্বর পাাঁচটি 
বর্ম্বিবদ্ত িন্দম্বরর পফবসবলটি ততবর করার আপম্বগ্রড অন্তভুন ি  
  
ডাউর্ম্বেম্বটর প্রম্বয়াের্ীয় এলাকাগুবলম্বত আপম্বেম্বট উৎপাবদ্ত পবরচ্ছন্ন েবি বর্ম্বয় আসার ের্ে 
একটি গ্রীর্ এর্াবেন  ট্রান্সবমের্ সুপারহাইওম্বয় বর্মনাণ; পবিম বর্উ ইয়কন , বমড হাডসর্, এিং 

কোবপটাল বরবেওম্বর্র অঞ্চম্বলর পিে বকেু প্রকল্প েব়িত  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে তার 2021 স্টেট অ্ব দ্য স্টেট ভাষণ দদ্মের্। গভর্নমরর 2021 
সামের এমজন্ডা - পুর্রায় েল্পর্া েরুর্ | পুর্দর্নমনাণ েরুর্ | পুর্র্নবীেরণ েরুর্ - এেটি 
উমদ্যামগর গুচ্ছ যা শুধুমাত্র দর্উ ইয়েন  পুর্রায় স্ট াো শুরু েরার জর্যই র্য় য র্ রাজয COVID-
19 ভাইরাসমে পরাস্ত েরার জর্য েজ চাদেময় যামচ্ছ, এেই সামে এেজর্ স্টর্তা হময় ওঠার জর্যও 
এবং সবুজ শদি অ্েনর্ীদতর উন্নয়র্ েরার জর্য। এই প্রমচষ্টাগুদের অ্ংশ দহমসমব, গভর্নর কুওমমা 
দেছু প্রস্তাব স্টরম মছর্ যার র্জর স্টেন্দ্রীভূত জাদতর বৃহত্তম অ্ফমশার বায়ু েমনসূচী ততদর েরা, দর্উ 
ইয়েন  স্টেটমে এেটি তবদিে বায়ু শদি উৎপাদ্র্ পাওয়ার হাউস েরা, এবং এেটি সবুজ শদি 
সঞ্চাের্ সুপারহাইওময় ততদর েরার দদ্মে, এবং তার সামে সম্প্রদ্ায় এবং কু্ষদ্র বযবসায়ীমদ্র সমেনর্ 
েরার জর্য সবুজ েমনসংস্থার্ সৃদষ্ট েরা য র্ আমরা জেবায় ূপদরবতন মর্র তবদিে ঝুুঁ দের সম্মু ীর্ 
হদচ্ছ।  



  
আমগ এই সপ্তামহ, গভর্নর দর্উ ইয়মেন র স্বল্পমময়াদ্ী অ্েননর্দতে দবষময়র স্টমাোদবো েমর এবং 
সামাদজে ও বণনবাদ্ী র্যায়দবচার দর্দিত েরার মাধযমম COVID-19 এর দবরুমে যুমে জয়োমভর 
প্রস্তাবসমূহ স্ট াষণা েমরর্। আগামী দদ্র্গুদেমত এে র্তুর্ দর্উ ইয়েন  দর্মনামণর উপর স্টজার স্টদ্ওয়া 
প্রস্তাবগুমোর স্ট াষণা েরা হমব।  
  
"আমামদ্র গ্রহ সঙ্কমট পম়েমছ। প্রদতটি স্টমদিে দ্বারা এটা পদরষ্কার: সমুমদ্রর পাদর্র স্তর বা়েমছ; 
আইস েযাপগুদে সঙু্কদচত হমচ্ছ। েযাদেমফাদর্নয়া জ্বেমছ, আেন টিে গমে যামচ্ছ আর মরুভূদমগুদে প্লাদবত 
হমচ্ছ।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা জাদতর বহৃত্তম বায়ু েমনসচূীর প্রস্তাব েরদছ এবং আমামদ্র 
সবুজ উৎপাদ্র্ ক্ষমতা এবং তার সামে স্টয োজগুদে ততদর হয় তার অ্গ্রগদতর উমেমশয োজ 
েরদছ। আমামদ্র র্তুর্ শদির সুপারহাইওময় অ্তযাধদুর্ে বযাটাদর স্টোমরজ সদুবধা দ্বারা অ্দিমাইজ 
েরা হমব, যামত আমরা প্রময়াজমর্ বযবহার েরার জর্য পুর্র্নবীেরণমযাগয শদি সঞ্চয় েরমত পাদর। 
এই প্রেল্পগুমো শুধু দবদ্যুৎ উৎপাদ্র্ই েরমব র্া, আমামদ্র রামজযর দপদছময় পরা অ্ংমশর জর্য 
প্রময়াজর্ীয় অ্েননর্দতে সুমযাগ আর্মব, সবুজ েমনসংস্থার্ সদৃষ্ট েরমব এবং দর্উ ইয়েন  স্টেটমে এেটি 
তবদিে বায় ুশদি উৎপাদ্র্োরী পাওয়ারহাউমস পদরণত েরমব।"  
  
গভর্নর কুওম্বমা আম্বরা িম্বলর্, "সবুজ শদি এেটি গুরুত্বপূণন তর্দতে অ্পদরহাযন প্রময়াজর্ এবং এেটি 
প্রধার্ অ্েননর্দতে সুমযাগ। দর্উ ইয়েন  র্বায়র্মযাগয জ্বাোর্ী উদ্ভাবর্ এবং উৎপাদ্মর্র জর্য জাদতর 
স্টর্তা হমব, এবং তার সামে দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র জর্য ভদবষযমতর চােদর দর্দিত েরমব। আমামদ্র 
সমগ্র সবুজ শদি েমনসূচী 6 দমদেয়র্ বাদ়েমত স্টমাট 12,400 স্টমগাওয়াট সবজু শদি ততদর েরমব, 
সরাসদর 50,000 এরও স্টবদশ েমনসংস্থার্ সৃদষ্ট েরমব, এবং সারা রাজয জমু়ে 29 দবদেয়র্ মাদেন র্ 
ডোমরর স্টবসরোদর দবদর্ময়ামগ উৎসাদহত েরমব।"  
  
2021 পুর্ঃেল্পর্া েরা | পুর্দর্নমনাণ েরা | পুর্র্নবীেরমণর হাইোইটস  
োবতর িৃহত্তম অফম্বোর উইন্ড পপ্রাগ্রাম: 2021 সামে, দর্উ ইয়েন  তার জাদতর স্টর্তৃস্থার্ীয় সবুজ 
অ্েননর্দতে পরু্রুোর এবং পুর্র্নবীেরণমযাগয শদি উন্নয়র্ েমনসচূীগুদেমে ত্বরাদিত েরমত োেমব। 
েং আইেযামন্ডর তীর স্টেমে 20 মাইমেরও দ্মূর দ্টুি র্তুর্ অ্ফমশার উইন্ড ফামমনর উন্নয়মর্র জর্য 
রাজয ইকুইর্র উইন্ড US LLC (Equinor Wind US LLC) এর সামে চুদিবে হমব, যা মাদেন র্ 
ইদতহামস এেটি রামজযর পরু্র্নবীেরণমযাগয শদির বহৃত্তম ক্রয়। সমাদপ্তর পর, দ্টুি অ্ফমশার উইন্ড 
ফামন এেটিমত দমদেত হময় 2,490 স্টমগাওয়াট োবনর্ মুি শদি উৎপাদ্র্ েরমব, আমরা 8.9 
দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ আর্মব, এবং 5,200 এরও স্টবদশ েমনসংস্থার্ সৃদষ্ট েরমব।  
  
এেবার বৃহৎ আোমরর পুর্র্নবীেরণমযাগয এবং অ্ফমশার উইন্ড ফামন সম্পন্ন হমে, দর্উ ইয়মেন র 
অ্মধনমেরও স্টবদশ দবদ্যুৎ পরু্র্নবীেরণমযাগয উৎস স্টেমে আসমব, যা 2030 সামের মমধয 70 শতাংশ 
পুর্র্নবীেরণমযাগয শদির েমক্ষয স্টপ ুঁছামর্ার সময়সূচীর স্টেমে রাজযমে এদগময় রা মব।  
  
তিবিক িাযু় েবি বর্মনাম্বণর পাওয়ারহাউস: দর্উ ইয়েন  রামজযর মমধয উইন্ড টাবনাইর্ উপাদ্ার্ উৎপাদ্র্ 
এবং স্টদ্মশর বৃহত্তম অ্ফমশার উইন্ড স্টপ্রাগ্রাম দর্মনাণ েরার জর্য স্টোম্পাদর্গুদের স্টেমে প্রদতশ্রুদত অ্জন র্ 



েমরমছ। দর্উ ইয়েন  স্টেটমে এেটি তবদিে বায়ু শদি উৎপাদ্মর্র পাওয়ারহাউস েরার পদরেল্পর্ার 
মমধয রময়মছ পাুঁচটি দর্মবদদ্ত বন্দর স্টফদসদেটি ততদরর জর্য আপমগ্রড, যার মমধয রময়মছ:  
  

• রামের প্রেম অ্ফমশার বায়ু টাওয়ার উৎপাদ্মর্র ফযাদসদেটি স্টপাটন  অ্ফ অ্যােবাদর্মত দর্দমনত 
হমব।  

• সাউে ব্রুেদের্ স্টমদরর্ টাদমনর্ামে এেটি অ্ফমশার বায়ুর টাবনাইর্ স্টেদজং ফযাদসদেটি এবং 
দক্রয়ােোপ ও রক্ষণামবক্ষমণর স্টেন্দ্র স্থাপর্ েরা হমব।  

• আধুদর্েতম প্রযুদির টাবনাইর্ ফাউমন্ডশমর্র উৎপাদ্মর্র জর্য স্টপাটন  অ্ফ স্টোময়মযামের 
বযবহার বদৃে েরা, এবং  

• েং আইেযামন্ডর স্টপাটন  স্টজফারসর্ এবং স্টপাটন  অ্ফ মন্টাে হারবার স্টেমে চেমার্ দক্রয়ােোপ 
এবং রক্ষণামবক্ষণগুদেমে বেবৎ েরা।  

  
এই প্রেল্পগুদে সরোরী তহদবমের প্রদত 1 মাদেন র্ ডোমরর জর্য স্টবসরোরী তহদবমের প্রায় 3 
মাদেন র্ ডোমরর সদুবধা স্টর্মব, এই বন্দমরর সুদবধাগুদেমত সদম্মদেত 644 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর 
দবদর্ময়ামগর জর্য, এবং স্টশষ পযনন্ত অ্ফমশার বায়ুর দশমল্প 2,600টি স্বল্প এবং দ্ী নমময়াদ্ী চােরী 
স্টদ্মব।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র সিুে েবি ট্রান্সবমেম্বর্র সুপারহাইওম্বয় বর্মনাণ করা: দর্উ ইয়েন  স্টযমর্ আপমেমট 
পদরষ্কার শদি উৎপাদ্মর্র জর্য যমেষ্ট ক্ষমতা গম়ে তুেমছ, পরবতী চযামেঞ্জটি হমচ্ছ ডাউর্মেমট 
উচ্চ-চাদহদ্ার এোোগুদেমত এই দবদ্যুৎ দ্ক্ষতার সামে সরবরাহ েরমত সক্ষম হওয়া এেটি আধুদর্ে 
িােদমশমর্র দসমেম ততদর েরা। গত বছর আমামদ্র প্রাচীর্ িােদমশমর্র দগ্রমডর বাধাগুদের োরমণ 
দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র ইউটিদেটি দবেগুদেমত অ্প্রময়াজর্ীয় "েমঞ্জশর্ েে" বাবদ্ প্রায় 1 দবদেয়র্ ডোর 
প্রদতফদেত হময়মছ।  
  
2021 সামে, দর্উ ইয়েন  রাজয 250 মাইমের এেটি র্তুর্ সবুজ শদির সুপারহাইওময় দর্মনাণ 
েরমব। দ্ষূণোরী জীবাশ্ম জ্বাোর্ী উদদ্ভমদ্র উপর দর্ভন র েমর স্টসগুদের জর্য পুর্র্বীেরণমযাগয 
শদির বযবহার সবনাদধে েরার জর্য এই 2 দবদেয়র্ ডোমরর প্রেল্পটি সুমযাগসুদবধা ততদর েমর 
স্টদ্মব। ইদতমমধযই মামসর্া স্টেমে স্টক্রাগার্ পযনন্ত দর্উ ইয়েন  পাওয়ার অ্েদরটির (New York Power 
Authority) 86 মাইমের স্মাটন  পাে প্রেল্পটির (Smart Path project) উপর দর্মনামণর োজ শুরু 
হময় স্টগমছ, এবং শীঘ্রই পদিম দর্উ ইয়েন , দমড-হাডসর্ এবং রাজধার্ী অ্ঞ্চমের েময়েটি মূে 
প্রেল্পগুদের দর্মনামণর োজ শুরু হমব।  
  
আজ, দর্উ ইয়েন  আপমেট এবং োর্াডা স্টেমে দর্উ ইয়েন  দসটিমত র্বায়র্মযাগয শদি আর্ার জর্য 
িােদমশর্ ধমর্ী র জর্য প্রস্তামবর অ্র্ুমরাধ েরমব। র্তুর্ িােদমশর্ সুপারহাইওময় সুপারচাজন  েরা 
দর্উ ইয়মেন র জাতীয় স্টর্তৃস্থার্ীয় সবুজ অ্েননর্দতে পুর্রুোর এবং র্বায়র্মযাগয শদির উন্নয়র্ 
েমনসূচী ত্বরাদিত েরার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন হমব। বতন মার্ এবং পদরেদল্পত দবদর্ময়ামগর ফমে 
1,000 এরও স্টবশী েমনসংস্থার্ হমব এবং 5 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর সরোদর ও স্টবসরোদর  ামত 
দবদর্ময়াগ হমব।  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Standard/Renewable-Generators-and-Developers/Tier-Four


  
প্রায় 100টি র্িায়র্ম্বযাগে জ্বালাবর্ প্রকল্প বর্মনাম্বণর ের্ে সরকাবর-পিসরকাবর অংেীদ্াবরত্ব: দর্উ 
ইয়মেন র পদরচ্ছন্ন শদিমত রূপান্তরণ গত পাুঁচ বছমর দ্রুত গদতমত অ্গ্রসর হময়মছ। এই সমময়র মমধয, 
রাজয স্টস র  ামার, উপকূেীয় বায়ু  ামার, এবং দতর্টি অ্ফমশার বায় ু ামার সহ 68টি র্তুর্ ব়ে 
মামপর পুর্র্নবীেরণমযাগয শদির স্টফদসদেটি দর্মনামণর জর্য চুদিবে হময়মছ যা স্টদ্মশর বৃহত্তমগুদের 
মমধয পমর। পুর্র্নবীেরণমযাগয শদিমত এই দবদর্ময়াগ 34টি স্বতন্ত্র োউদন্টমত অ্েননর্দতে দক্রয়ােোপ 
দর্ময় এমসমছ, রামজযর পদরোঠামমামত 6,100 স্টমগাওয়াট পদরচ্ছন্ন শদির ক্ষমতা স্টযাগ েরমব এবং 
12 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমররও স্টবদশ দবদর্ময়াগ উৎপাদ্র্ েরমব।  
  
এই উমে মযাগয অ্গ্রগদত গম়ে তুেমত, দর্উ ইয়েন  2021 সামে আরও 24টি বৃহৎ আোমরর 
পুর্র্নবীেরণমযাগয শদির উৎপাদ্র্ প্রেমল্পর জর্য চুদিবে হমব, যামত রামজযর স্টমাট পদরচ্ছন্ন শদির 
দবল্ড-আউট প্রায় 100টি প্রেমল্প দর্ময় আসা যায়। 23টি স্টস র  ামার এবং এেটি জেদবদ্যুৎ স্টেন্দ্র 
হমব দর্উ ইয়মেন র এ র্ পযনন্ত সব স্টচময়  রচসামপক্ষ পদরচ্ছন্ন শদির দর্মনাণ, যা 2,200 
স্টমগাওয়ামটর স্টবদশ পদরচ্ছন্ন দবদ্যুৎ উৎপাদ্র্ েরমব, 2.9 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমররও স্টবদশ দবদর্ময়াগ 
েরমব এবং 16টি োউদন্টমত 3,400টি েমনসংস্থার্ সদৃষ্ট েরমব।  
  
এর্াবেন  পোম্বরে প্রকল্প: দর্উ ইয়েন  অ্তযাধুদর্ে পুর্র্নবীেরণমযাগয শদি সঞ্চয় প্রযুদি এবং দবদ্যুৎ 
উৎপাদ্মর্র জর্য স্টফদসদেটি ততদর এবং স্টমাতাময়র্ েরা অ্বযাহত রা মব, সঞ্চয় ক্ষমতা গম়ে তুেমব 
এবং রাজযমে তার উচ্চাদভোষী জেবায় ুপদরেল্পর্া অ্জন মর্ সহায়তা েরমত োেমব। এই েমক্ষয, দর্উ 
ইয়েন  পাওয়ার অ্েদরটি (New York Power Authority) ইদতমমধয উত্তর দর্উ ইয়মেন  এেটি ব়ে 
মামপর, 20 স্টমগাওয়াট বযাটাদর স্টোমরজ প্রেমল্পর দর্মনাণ োজ শুরু েমরমছ, যা প্রায় 1,000 
স্টমগাওয়াট চুদিবে স্টোমরজ প্রেমল্পর রামজযর ক্রমবধনমার্ স্টপাটন মফাদেওর অ্র্যতম বৃহত্তম স্টোমরজ 
প্রেল্প। এই প্রেল্পগুমো র্বায়র্মযাগয শদি বযবহার েমর দর্উ ইয়মেন র 1.2 েক্ষ বাদ়ের দবদ্যুমতর 
চাদহদ্া পূরমণ সাহাযয েরমব। উপরন্তু, এই প্রেল্প এই দ্রুত বধনর্শীে েমনসংস্থার্  াত চাদেময় স্টযমত 
সাহাযয েরমব।  
  
গ্রীর্ এর্াবেন  ওয়াকন ম্বফাসনম্বক প্রবেক্ষণ পদ্ওয়া: দর্উ ইয়মেন র ত্বরাদিত পুর্র্নবীেরণমযাগয শদি উন্নয়র্ 
েমনসূচী হাজার হাজার ভামো স্টবতমর্র েমনসংস্থার্ সৃদষ্ট েরমছ। সেে দর্উ ইয়েন বাসী এই  ামতর 
প্রবৃদে স্টেমে সরাসদর উপেৃত হমব তা দর্দিত েরমত, রাজয SUNY স্টোদর্ ব্রুে (SUNY Stony 
Brook) এবং ফাদমনংমডে স্টেট েমেজ (Farmingdale State College) দভদত্তে এেটি র্তুর্ 
অ্ফমশার উইন্ড স্টিদর্ং ইর্দেটিউমট (Offshore Wind Training Institute) 20 দমদেয়র্ মাদেন র্ 
ডোর দবদর্ময়াগ েরমছ। ইর্দেটিউট অ্ন্তত 2,500 জর্ দর্উ ইয়েন বাসীমদ্র বাতাস এবং 
পুর্র্নবীেরণমযাগয ভামো স্টবতমর্র োমজর জর্য প্রদশক্ষণ স্টদ্মব। আজ, দর্উ ইয়েন  স্টেট এর্াদজন  
দরসাচন  অ্যান্ড স্টডমভেপমমন্ট অ্েদরটি (New York State Energy Research and Development 
Authority) এবং স্টেট ইউদর্ভাদসনটি অ্ফ দর্উ ইয়েন  (State University of New York) আমামদ্র 
SUNY দসমেম বযবহার এবং 2021 সামের গ্রীমে শুরু েরা শ্রদমেমদ্র প্রেম দ্মের জর্য উন্নত 
প্রযুদি প্রদশক্ষণ অ্ংশীদ্ারমদ্র জর্য প্রেম আমবদ্র্ জাদর েরমব।  
  

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt00000138HNQAA2


দর্উ ইয়েন  রামজযর প্রায় 130,000 ভবমর্র জর্য তবদ্যুদতেরণ সমাধার্ দর্মনামণ 700 দমদেয়র্ 
মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ েরমছ, যার মমধয রময়মছ দবদভন্ন দহট পাম্প প্রযদুি, এবং র্তুর্ দহট পাম্প 
বাজামরর জর্য 14,000 েমীর প্রদশক্ষণ। প্রদশদক্ষত েমীমদ্র প্রায় 25 শতাংশ অ্র্গ্রসর সম্প্রদ্ায় বা 
অ্গ্রাদধোরযিু জর্সং যা স্টেমে হমব।  
  
ভবর্ এবং পদরবহর্  ামত আমামদ্র প্রমচষ্টার সামে, আমামদ্র সমগ্র সবুজ অ্েনর্ীদত পুর্রুোর 6 
দমদেয়র্ বাদ়েমত দবদ্যুৎ প্রদ্ামর্র জর্য 12,400 স্টমগাওয়াট সবুজ শদি ততদর েরমব, সরাসদর 
50,000 েমনসংস্থার্ সৃদষ্ট েরমব, এবং 29 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমররও স্টবদশ সরোরী এবং 
স্টবসরোদর দবদর্ময়াগমে উেীদপত েরমব, পদরমবশ র্যায়দবচার েদমউদর্টিমে সরবরাহ েরার সামে 
এবং সমস্ত দর্উ ইয়েন বাসী উপেৃত েরমব আমামদ্র োবনর্-মিু জেবায়ুর ভদবষযৎ দর্দিত েমর।  
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