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গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে র্িায়র্ম্ব াগে জ্বালাবর্ প্রকল্প ত্বরাবিত করম্বত গৃহীত র্তুর্ 
বিবিমালা স্ট াষণা কম্বরর্  

  
র্িায়র্ম্ব াগে জ্বালাবর্ বিটিং আইর্ট র্িায়র্ম্ব াগে জ্বালাবর্ম্বক অগ্রির করম্বি, গভর্নর কুওম্বমার 

জাতীয় স্টর্তৃস্থার্ীয় জলিায়ু ও কমনিিংস্থার্ এম্বজন্ডার অিংে বহম্বিম্বি স্টেটিোপী অর্ননর্বতক 
প্রিৃবিম্বক এবগম্বয় বর্ম্বয়  াম্বি  

  
বর্য়ন্ত্রক কাঠাম্বমাট COVID-19 মহামাবরর প্রবতবিয়ায় পবরষ্কার জ্বালাবর্ প্রকম্বল্পর উন্নয়র্ এিিং 

মহামারীর কারম্বণ কমনিিংস্থার্ পরু্রুিারম্বক ত্বরাবিত করম্বি  
  

চূোন্ত বিবিমালা এখাম্বর্ পাওয়া  াম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট জমুে প্রধার্ র্বায়র্মোগয 
জ্বালার্ী সুনবধা বযাপকভামব ত্বরানিত করার জর্য র্তুর্ নবনধনবধার্ গ্রহণ করা হময়মে। প্রকল্পগুনল 
র্তুর্ নর্য়মগুনলর অ্ধীমর্ উন্নীত হময়মে, ো ত্বরানিত র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ বৃনি ও কনমউনর্টি 
ঘবনর্নিট অ্যাক্ট (Community Benefit Act) এর অ্ংশ, ো ঘেটমক জলবায়ু পনরবতন র্ ঘমাকামবলা 
করমত এবং COVID-19 মহামারী ঘেমক তার অ্েননর্নতক পুর্রুিার শুরু করমত সাহােয করমব। 
আইর্ ও এর বাস্তবায়র্ নবনধমালাগুনলও গভর্নমরর ঘেমশর-শীষনস্থার্ীয় পনরষ্কার জ্বালানর্ ও জলবায়ু 
লক্ষ্যগুনলর নেমক অ্গ্রগনত চানলময় োমব -- োর মমধয রময়মে ঘেমটর ক্লাইমমট নলডারনশপ ও 
কনমউনর্টি প্রমটকশর্ আইর্ (Climate Leadership and Community Protection Act) এর 
অ্ধীমর্ - 2030 সামলর মমধয র্বায়র্মোগয উৎস ঘেমক ঘেমটর 70 শতাংশ নবেযুৎ প্রানির 
নর্মেনশর্া।  
  
"আমরা নর্উ ইয়কন  ঘেটমক জলবায়ু পনরবতন মর্র প্রভাব ঘেমক রক্ষ্া করার জর্য ঘরড ঘটপ েরূ 
করমত খুব দ্রুত কাজ করনে োমত ঘসই প্রমচষ্টাটির অ্ংশ নহমসমব র্বায়র্মোগয জ্বালানর্র উৎস 
নর্মনাণ করা োয় এবং নবতরণ করা োয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ নর্য়মগুমলা 
সরকামরর রূপান্তরমূলক র্বায়র্মোগয প্রকল্পগুনল অ্র্ুমমােমর্র সময় বযাপকভামব কনমময় আর্মব, ো 
আমামের পনরমবশ বাাঁচামত এবং র্তুর্ কমনসংস্থার্ ও নবনর্ময়াগ গমে তুলমত সাহােয করমব োমত 
আমামের অ্েনর্ীনতমক COVID-19 ঘেমক নিনরময় আর্া োয়। নর্উ ইয়কন  েী ননের্ ধমর সন্মুখভামগ 
জলবায়ু পনরবতন মর্র ঘক্ষ্মে জাতীয় ঘর্তা এবং এর পর আমামের ঘেট এই গ্রহমক রক্ষ্া করমত ঘবশ 
নকেু সুেঢৃ় পেমক্ষ্প গ্রহণ কমরমে।  

https://ores.ny.gov/regulations


 

 

  
এই আইমর্র অ্ংশ নহমসমব নর্উ ইয়কন  ঘেট নর্উ ইয়কন  জমুে বে পনরসমর র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ 
প্রকল্পসমূমহর পনরমবশগতভামব োয়বি ও বযয়-সাশ্রয়ীভামব স্থাপমর্র প্রনিয়ার উন্নয়র্ ও বযবস্থাপর্ার 
পাশাপানশ স্থার্ীয় কনমউনর্টিসমূহমক উমেখমোগয সনুবধা প্রোমর্র লমক্ষ্য ঘেমশর প্রেম নরনর্উময়বল 
এর্ানজন  নসটিং অ্নিস (Office of Renewable Energy Siting, ORES) ততনর কমরমে। এই 
আইর্টি নর্উ ইয়কন  ঘেমট 25 ঘমগাওয়ামটর ঘচময় বে র্বায়র্মোগয জ্বালার্ীর সুনবধার পনরমবশগত 
পেনামলাচর্া ও অ্র্ুমনত প্রোর্মক সংহত কমর এবং ORES প্রস্তানবত প্রধার্ র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ 
সুনবধার সমিয় ও সমময়াপমোগী পেনামলাচর্ার জর্য ওয়ার্ েপ-শপ নহমসমব কাজ করমব এমর্ 
একক ঘিারাম সরবরাহ কমর।  
  
এই প্রনবধার্গুনল ও নিমলাইর্কৃত প্রনিয়ার মাধযমম, ORES ঘেমটর র্বায়র্মোগয জ্বালার্ীর 
লক্ষ্যমাো পূরমণ একটি গুরুত্বপূণন ভূনমকা পালর্ করমব, একই সামে পনরমবশ রক্ষ্ার নবষয়টি 
নর্নিতকরণ ও র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ ঘেমর্ সুনবধাগুনল অ্র্ুমমােমর্র ঘক্ষ্মে সমস্ত প্রাসনিক 
সামানজক, অ্েননর্নতক ও পনরমবশগত নবষয় নবমবচর্া কমর। ORES এ ঘে আমবের্টি সমূ্পণনরূমপ 
নবমবনচত হমব তার এক বের বা েয় মামসর মমধয েনে সুনবধাটি ব্রাউর্নিল্ড, প্রাক্তর্ বানণনজযক 
বা নশল্প, লযান্ডনিল, প্রাক্তর্ নবেযুৎমকন্দ্র ও পনরতযক্ত বা নর্রমপক্ষ্ সাইটগুনলমত অ্বনস্থত হওয়ার 
প্রস্তাব নেমত হমব। 20 ঘেমক 25 ঘমগাওয়ামটর র্তুর্ প্রকল্পগুনলও ORES প্রনিয়ামত ঘোগোর্ 
করমত সক্ষ্ম করমব।  
  
ORES-এর উপ-বর্িনাহী পবরচালক হুতার্ স্টমায়াম্বভবর্ িম্বলর্, "আনম নর্য়ম প্রণয়র্ প্রনিয়া জমুে 
জর্গমণর অ্ংশগ্রহমণর প্রশংসা কনর এবং র্তুর্ নর্য়ম বাস্তবায়মর্র জর্য সকল ঘেকমহাল্ডারমের 
সামে হাত নমনলময় কাজ করার জর্য উেগ্রীব। নর্উ ইয়কন  পনরচ্ছন্ন জ্বালানর্র ঘর্তৃমত্বর ঘক্ষ্মে 
সবমচময় এনগময় রময়মে। আজমকর এই আইর্ গ্রহণ আমামের সম্প্রোয় ও পনরমবশ রক্ষ্া এবং দ্রুত 
র্বায়র্মোগয উন্নয়মর্র প্রময়াজর্ীয়তার মমধয একটি ভারসাময ঘমাকামবলা করার জর্য নর্উ ইয়মকন র 
স্থায়ী অ্িীকামরর আমরা প্রমাণ।  
  
এই আইমর্ ORES ঘক তার কােনকর তানরমখর এক বেমরর মমধয আইর্ প্রণয়র্ করমত হমব। 16 
ঘসমেম্বর, 2020 তানরমখ ORES ঘেমটর প্রশাসনর্ক প্রনিয়া আইর্ অ্র্ুোয়ী জর্গমণর মন্তমবযর 
জর্য খসো নবনধমালা ও অ্নভন্ন মার্ ও শতন াবলী জানর কমরনেল। ORES 16 ঘসমেম্বর 2020 
ঘেমক 7 নডমসম্বর 2020 পেনন্ত খসো নবনধমালা সম্পমকন  জর্গমণর মন্তবয গ্রহণ কমরমে।  
  
কনমউনর্টি এর্মগজমমমের প্রনত ঘেমটর চলমার্ অ্িীকামরর অ্ংশ নহমসমব, ORES COVID-19 
মহামারীর করমণ সষৃ্ট পনরনস্থনতমত জর্স্বাস্থয ও সরুক্ষ্া নর্মেন নশকা ঘমমর্ চলাকালীর্ ঘেটজমুে গণ 
শুর্ানর্র মাধযমম খসো ইউনর্িমমনর মার্ ও শতন গুনলর নবষময় জর্গমণর মন্তবয জার্মত ঘচময়নেল। 
েনেও শুর্ানর্র জর্য খসো ইউনর্িমমনর মার্ ও শতন সম্পমকন  মন্তবয গ্রহণ করা নবমশষভামব 
প্রময়াজর্ নেল, ORES ঐ শুর্ানর্মত করা সকল মন্তবয নবমবচর্া কমরনেল। িলশ্রুনতমত, গণ 
শুর্ানর্র সময় ORES প্রায় 200 জর্ বযনক্তর কাে ঘেমক ঘমৌনখক মন্তবয এবং 5,000 টিরও ঘবনশ 



 

 

নচঠি ও নবনভন্ন ঘেকমহাল্ডামরর মন্তবয এবং প্রশ্ন সম্বনলত ইমমল ঘপময়নেল। গণ শুর্ানর্র প্রনতনলনপ 
ও প্রাি সকল প্রকাশয মন্তবয https://ores.ny.gov/resources এ উপলভয।  
  
ORES শুর্ানর্ চলাকালীর্ প্রাি সকল মন্তবয পেনামলাচর্া কমরমে। প্রাি সকল মন্তবয সাবধামর্ 
নবমবচর্া এবং আমরা নবমেষমণর পর, নর্উইয়কন  ঘেমটর পাবনলক সানভন স নবভাগ (New York 
State Department of Public Service), পনরমবশ সংরক্ষ্ণ অ্নধেিতর (Department of 
Environmental Conservation), কৃনষ ও বাজার অ্নধেিতর (Department of Agriculture and 
Markets) এবং নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্নিস অ্ব পাকন , নরনিময়শর্ এন্ড নহেনরক নপজারমভশর্ (New 
York State the Office of Parks, Recreation & Historic Preservation) এর সামে পরামশন 
কমর ORES এই মন্তবযগুনলমক সমম্বাধর্ করার জর্য এবং প্রস্তানবত নবনধনবধার্গুনল স্পষ্ট করমত ঘবশ 
নকেু অ্-নস্থনতশীল পনরবতন র্ কমরমে। জর্গমণর মন্তমবযর মূলযায়মর্র কনপ এবং চূোন্ত নর্য়মকার্ুর্ 
ORES ওময়বসাইমট উপলভয।  
  
প্রস্তানবত নবনধমালা স্থার্ীয় সরকার ও সম্প্রোয়গুনলমক আমবের্ করার আমগ স্থার্ীয় সরকার ও 
সম্প্রোয়গুমলার সেসযমের সামে পরামশন করার অ্র্ুমনত ঘেওয়ার প্রনিয়া চলাকালীর্ নবনভন্ন 
মাইলিলকগুনলমত পাবনলক ঘর্াটিশ সরবরাহ এবং তবেযুনতক ও ঘপপার িরমযাট উভয় ঘক্ষ্মেই 
উপকরণ সরবরাহ করার অ্র্ুমনত প্রোর্ প্রনিয়ায় অ্ংশ নর্মত উৎসানহত করমব। খসো বসার 
পারনমটগুনল জর্গমণর পেনামলাচর্া ও মন্তবয সামপমক্ষ্ হমব এবং নবচার নবভাগীয় শুর্ানর্র প্রময়াজর্ 
হমব েখর্ গুরুত্বপূণন এবং তাৎপেনপূণন নবষয়গুমলা নচনিত করা হমব। উপরন্তু, প্রনতটি প্রকমল্পর জর্য, 
ঘপৌরসভা ও কনমউনর্টির হস্তমক্ষ্পকারীগণ তহনবলগুনলমত েোেেভামব অ্যামেস পামব, ো প্রকমল্প 
তামের পেনামলাচর্ায় বযয়কৃত নর্নিত খরচ হ্রাস নর্ষ্পনি করমব।  
  
র্তুর্ নসটিং প্রনিয়া নর্উ ইয়কন  ঘেমট র্বায়র্মোগয শনক্ত প্রকল্প উন্নয়মর্র নর্িয়তা এবং 
ভনবষযদ্বাণী সহ একটি ওয়ার্ েপ প্রনিয়া প্রোর্ কমর। র্বায়র্মোগয এর্ানজন  নসটিং অ্নিস 
(ORES) পিনত সনিভামব বৃহৎ আকামরর র্বায়র্মোগয প্রকমল্পর অ্র্ুমমােমর্র মূল পুর্রাবৃি 
নবষয়গুনলমক সনিয়ভামব ঘমাকামবলা কমর, কােনকরভামব অ্র্ুমনত প্রনিয়ামক সহজ কমর। 
র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ সুনবধার জর্য নবমশষভামব পনরকল্পর্া করা একটি র্তুর্ নসটিং প্রনিয়া ততনর 
কমর, এই আইর্ সবুজ অ্েনর্ীনতমত র্তুর্ ঘবসরকানর নবনর্ময়াগ ও কমনসংস্থার্ বৃনিমক ত্বরানিত 
করমব ো এই সমময় নর্উ ইয়কন াবাসীমের জর্য সবমচময় ঘবনশ প্রময়াজর্। COVID-19 সংকট কাটিময় 
ওঠার পর ঘেট অ্েনর্ীনতমক আবার ট্র্যামক নিনরময় আর্ার জর্য সমাধার্ খুাঁজমে, র্বায়র্মোগয 
জ্বালানর্ নর্মনাণমক ত্বরানিত করমত সবুজ অ্েনর্ীনতমত একটি ঘকন্দ্রীয় ভূনমকা পালর্ করমব।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর স্টেম্বের-স্টর্তৃস্থার্ীয় জলিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার ঘেমশর-ঘর্তৃস্থার্ীয় জলবায়ু এমজন্ডা ঘেমশর সবমচময় ঘজারামলা জলবায়ু ও পনরচ্ছন্ন 
জ্বালানর্র উমেযাগ, ো নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘক COVID-19 মহামানর ঘেমক আমরাগয লাভ করার 
পাশাপানশ সুনবর্যস্তভামব এবং সঠিকভামব পনরচ্ছন্ন জ্বালানর্মত পনরবতন মর্র আহ্বার্ জার্ায় ো 
কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট কমর এবং একটি সবুজ অ্েনর্ীনতর লালর্ অ্বযাহত রামখ। জলবায়ু ঘর্তৃত্ব ও 
সম্প্রোয় সুরক্ষ্া আইমর্র মাধযমম আইমর্ অ্ন্তভুন ক্ত, নর্উ ইয়কন  2040 সামলর মমধয শূর্য-নর্গনমর্ 
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নবেযুৎ খামত তার বাধযতামূলক লক্ষ্য অ্জন মর্র পমে, 2030 সামলর মমধয 70 শতাংশ র্বায়র্মোগয 
শনক্ত উৎপাের্সহ ও অ্েনর্ীনতমত নবসৃ্তত কাবনর্ নর্রমপক্ষ্তা অ্জন মর্র পমে। এটি পনরষ্কার জ্বালানর্ 
খামত নর্উ ইয়মকন র অ্ভূতপূবন উন্নয়র্সহ ঘেট জমুে 91টি বৃহৎ পনরসমরর র্বায়র্মোগয প্রকমল্প 4 
নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর নবনর্ময়ামগর উপর গমে তুলমে, 2019 সামল নর্উ ইয়মকন র পনরষ্কার 
জ্বালানর্ খামত 150,000 এর ঘবনশ কমনসংস্থার্ ততনরমত সহায়তা কমর, ো 2035 সামলর মমধয 
অ্িমশার বায়ু ঘেমক প্রায় 9,000 ঘমগাওয়াট উৎপােমর্র একটি প্রনতশ্রুনত এবং বণ্টর্মোগয ঘসৌর 
খামত 2011 সাল ঘেমক 1,800 শতাংশ প্রবৃনির নভনির উপর প্রনতনিত। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, 
নর্উ ইয়কন  এই অ্গ্রগনত গমে তুলমব এবং 2050 সামলর মমধয 1990 সামলর তুলর্ায় গ্রীর্হাউস 
গযামসর নর্গনমর্ 85 শতাংশ হ্রাস করমব এবং নর্নিত করমব ঘে পনরচ্ছন্ন জ্বালানর্ নবনর্ময়ামগর 40 
শতাংমশর লক্ষ্য নর্ময় কমপমক্ষ্ 35 শতাংশ সুনবধাবনিত সম্প্রোয়মক সুনবধা প্রোর্ করমব এবং 
2025 সামলর মমধয জ্বালানর্র খরচ 185 নট্র্নলয়র্ নব্রটিশ তাপ ইউনর্ট (TBtus) কমামর্ার 
লক্ষ্যমাোর নেমক এনগময় োমব।  
  
ORES িম্পম্বকন   
3 এনপ্রল, 2020 তানরমখ নর্উ ইয়কন  ঘেট এনেলমরমটড নরনর্উময়বল এর্ানজন  ঘগ্রাে অ্যান্ড 
কনমউনর্টি ঘবনর্নিট অ্যাক্ট প্রণয়র্ কমর, োর উমেশয হমচ্ছ পনরমবশগতভামব োনয়ত্বশীল ও 
খরচসামপক্ষ্ উপাময় বৃহৎ আকামরর র্বায়র্মোগয জ্বালানর্ প্রকমল্পর উন্নয়র্ ও নর্মনামণর লমক্ষ্য 
েুগান্তকারী আইর্ প্রণয়র্ করা। এই আইর্ র্বায়র্মোগয শনক্ত নসটিং এর প্রেম ধরমর্র অ্নিস 
প্রনতিা কমর, ো প্রধার্ র্বায়র্মোগয শনক্ত সনুবধার পনরমবশগত পেনামলাচর্ামক মজবুত করমব এবং 
একটি একক ঘিারাম প্রোর্ করমব োমত নসটিং নসিান্ত অ্র্ুমার্মোগয, োনয়ত্বশীল এবং সময়মত 
প্রোর্ করা হয়। ORES সম্পমকন  আরও তমেযর জর্য, অ্র্ুগ্রহ কমর https://ores.ny.gov/ নভনজট 
করুর্।  
  

###  
  

 
আমরা সংবাে ঘপমত ঘেখুর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়কন  ঘেট | এনেনকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 

https://ores.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6ed51eed-314e27d7-6ed7e7d8-ac1f6b44fec6-f68ed6441f4654e7&q=1&e=8c0cfb83-6222-47fd-bbe2-bb4c61cb5c02&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESA977F03ABE9971C38525868D0070659F00000000000000000000000000000000

