
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

জলিায়ু পবরির্ন র্ মমাকাম্বিলায় দ্রুর্ র্িায়র্ম্ব াগে েবি িৃবি এিং কবমউবর্টি মিবর্বিট অোম্বের 
অংে বিম্বেম্বি গভর্নর কুওম্বমা র্রু্র্ প্রস্তাবির্ বিবিমালা ম াষণা কম্বরর্  

  
 খেড়া বিবিমালা েিনজর্ীর্ প নাম্বলাচর্া এিং মন্তম্বিের জর্ে উনু্মি  

  
র্িায়র্ম্ব াগে এর্াবজন  বেটিং আইর্ র্িায়র্ম্ব াগে েবিম্বক এবগম্বয় বর্ম্বয়  াম্বি, গভর্নর কুওম্বমার 
জার্ীয় মর্রৃ্স্থার্ীয় জলিায়ু এিং কমনেংস্থার্ এম্বজন্ডার অংে বিম্বেম্বি মেটিোপী অর্ননর্বর্ক 

প্রিৃবিম্বক এবগম্বয় বর্ম্বয়  াম্বি  
  

বর্য়ন্ত্রক কাঠাম্বমা COVID-19 মিামাবরর প্রবর্বিয়ায় বির্ এর্াবজন  প্রম্বজে মেম্বভলপম্বমন্ট এিং 
বিে জি পরু্রুিার ত্বরাবির্ করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ প্রস্তাবিত বিবিমালার প্রাপ্যতার কথা ঘ াষণা কমরমের্ যা জাবতর 
ঘর্তৃস্থার্ীয় ত্বরাবিত র্িায়র্মযাগয শবি প্রিৃবি এিং কবমউবর্টি ঘিবর্বিট অ্যাক্ট িাস্তিায়র্ করমি। 
খসড়া বর্য়ন্ত্রক কাঠামমা জলিায় ুপ্বরিতন র্ ঘমাকামিলায় প্রিার্ র্িায়র্মযাগয শবি প্রকমের বসটিং 
এিং বর্মনাণমক র্াটকীয়ভামি ত্বরাবিত করমি এিং COVID-19 মহামাবর ঘথমক ঘেমটর অ্থননর্বতক 
প্ুর্রুিার শুরু করমত সহায়তা করমি। ঘেমটর ক্লাইমমট বলডারবশপ্ এিং কবমউবর্টি প্রমটকশর্ 
অ্যামক্টর অ্িীমর্ র্িায়র্মযাগয উৎস ঘথমক ঘেমটর বিদ্যুমতর 70 শতাংশ প্রাবির আমদ্শসহ - গভর্নর 
কুওমমার আজমকর এই ঘ াষণাটি জাতীয়-শীষনস্থার্ীয় বক্লর্ শবি এিং জলিায়ু সম্পবকন ত লমযযর বদ্মক 
অ্গ্রগবত ত্বরাবিত করমি।  
  
"COVID-19 মহামাবর এিং জলিায় ুপ্বরিতন র্ বর্উ ইয়মকন র সিমেময় িড় দ্ইুটি েযামলঞ্জ, বকন্তু 
আমরা উভয়ই ঘমাকামিলা করবে এিং আমামদ্র জাতীয়-শীষনস্থার্ীয় জলিায়ু এমজন্ডা দ্রুত ভাল 
কমনসংস্থার্ সৃবি করমেঅ্থননর্বতক বিবর্ময়ামগ কময়কবমবলয়র্ অ্থন ঘযাগার্ করমে, একই সামথ আমামদ্র 
সিমেময় সরুবযত র্য় এমর্ সম্প্রদ্াময়র শ্বাস ঘর্ওয়ার জর্য প্বরষ্কার িাতাস আমে তা বর্বিত 
করা," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সি বর্য়ম আমামদ্র ক্রমিিনমার্ সিজু অ্থনর্ীবতমক সুপ্ারোজন  
করমি এিং বর্গনমর্-মুি শবি ততবর ও সরিরামহর জর্য প্রু্বর্নমনাণ এিং দ্রুত প্রবক্রয়ার মািযমম 
বক্লর্ এর্াবজন  খামতর একটি সুবর্বদ্নি ঘকন্দ্র বহমসমি বর্উ ইয়মকন র অ্িস্থার্মক প্রু্রায় বর্বিত করমি।"  
  
এই আইমর্র অ্ংশ বহমসমি, বর্উ ইয়কন জমুড় িড় আকামরর র্িায়র্মযাগয শবি প্রকমের প্বরমিশগত 
দ্াবয়ত্বশীল ও িযয়-কাযনকর বসটিংময়র জর্য র্িায়র্মযাগয শবি প্রিাবহত করমত একটি র্তুর্ অ্বিস 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-highlights-fy-2021-budget
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ততবর করা হমি ঘযখামর্ স্থার্ীয় কবমউবর্টির কামে উমেখমযাগয সুবিিা ঘদ্ওয়া হমি। 25 
ঘমগাওয়ামটর ঘেময় িড় সমস্ত িৃহৎ আকামরর, র্িায়র্মযাগয শবি প্রকেগুবলমক র্তুর্ভামি বর্মনাণ িা 
সম্প্রসারমণর জর্য ORES এর অ্র্ুমবত বর্মত হমি। ঘেমটর বসটিং ঘিামডন র মািযমম িতন মার্ 
আটিন মকল 10 বসটিং প্রবক্রয়ার প্রাথবমক প্যনাময় ইমতামমিয প্রকেগুবল আটিন মকল 10 এ থাকমত প্ামর িা 
র্তুর্ বসটিং প্রবক্রয়ায় অ্প্ট ইর্ করমত প্ামর। 20 ঘথমক 25 ঘমগাওয়ামটর র্তুর্ প্রকেগুবলও অ্প্ট-
ইর্ করমত সযম হমি।  
  
ORES-এর উপ-বর্িনািী পবরচালক হুর্ার্ মমায়াম্বভবর্ িম্বলর্, "প্রস্তাবিত বিবিমালা বর্উ ইয়কন মক 
র্িায়র্মযাগয শবির উৎস প্বরষ্কার করমত সহায়তা করার জর্য একটি গুরুত্বপ্ূণন প্দ্মযপ্ বেবিত 
কমরমে। আবম আর্বিত ঘয আমামদ্র ঘিশ কময়কটি রাষ্ট্রীয় সংস্থার অ্ংশীদ্ার, স্থার্ীয় সরকার এিং 
বশে ও সংরযণ কবমউবর্টির প্রবতবর্বিত্বকারী িাবণজয সবমবত এই িযাপ্ক বর্য়মকার্ুর্মক এবগময় বর্ময় 
যাওয়ার জর্য কাজ কমরমে। আবম আগামী কময়ক মামসর জর্য জর্গমণর কাে ঘথমক মতামত 
প্াওয়ার অ্মপ্যায় আবে ঘযমহতু আমরা বর্য়মকার্ুর্ েূড়ান্ত করার জর্য কাজ করবে। প্রস্তাবিত 
বিবিমালার সামথ বমবলত ত্বরাবিত র্িায়র্মযাগয শবি প্রিৃবি এিং কবমউবর্টি ঘিবর্বিট অ্যাক্ট 
ঘদ্খামে কীভামি ঘেমটর অ্থনর্ীবতমক োঙ্গা করমত এিং সকল বর্উ ইয়কন িাসীমদ্র কামে প্রেুর, 
প্বরষ্কার, র্িায়র্মযাগয শবি আর্ার সময় কমনসংস্থার্ সৃবি করমত অ্গ্রগামী বেন্তা র্ীবত িযিহার করা 
ঘযমত প্ামর।"  
  
ORES, বর্উ ইয়কন  ঘেট বডপ্াটন মমন্ট অ্ি প্ািবলক সাবভন স (Department of Public Service), 
প্বরমিশ সংরযণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation), কৃবষ ও িাজার 
বিভাগ (Department of Agriculture and Markets), এিং বর্উ ইয়কন  ঘেট প্াকন , বিমর্াদ্র্ এিং 
ঐবতহাবসক সংরযমণর (New York State Parks, Recreation & Historic Preservation) সামথ 
প্রামশনক্রমম একটি িৃহত্তর র্িায়র্মযাগয শবি সুবিিার বসটিং, বডজাইর্, বর্মনাণ এিং প্বরোলর্া 
সম্পবকন ত ঘযমকামর্া সম্ভািয উমেখমযাগয প্রবতকূল প্বরমিশগত প্রভািগুবল এড়ামত িা হ্রাস করার জর্য 
অ্বভন্ন মার্ এিং শতন গুবলর একটি ঘসট ততবর কমরমে। র্তুর্ বসটিং প্রবক্রয়া বর্উ ইয়কন  ঘেমট 
র্িায়র্মযাগয শবি প্রকে উন্নয়মর্র বর্িয়তা এিং ভবিষযদ্বাণী সহ একটি ওয়ার্ েপ্ প্রবক্রয়া প্রদ্ার্ 
কমর। র্িায়র্মযাগয এর্াবজন  বসটিং অ্বিস (Office of Renewable Energy Siting, ORES) 
প্িবত সবক্রভামি িৃহৎ আকামরর র্িায়র্মযাগয প্রকমের অ্র্ুমমাদ্মর্র মলূ প্ুর্রািৃত্ত বিষয়গুবলমক 
সবক্রয়ভামি ঘমাকামিলা কমর, কাযনকরভামি অ্র্ুমবত প্রবক্রয়ামক ঝুুঁ বকমুি কমর।  
  
প্রস্তাবিত বিবিমালা স্থার্ীয় সরকার এিং কবমউবর্টিমক আমিদ্র্ করার আমগ স্থার্ীয় সরকার ও 
কবমউবর্টির সদ্সযমদ্র সামথ প্রামশন করার অ্র্ুমবত ঘদ্ওয়ার প্রবক্রয়া েলাকালীর্ বিবভন্ন 
মাইলিলকগুবলমত প্ািবলক ঘর্াটিশ সরিরাহ এিং তিদ্যুবতক ও ঘপ্প্ার িরমযাট উভয় ঘযমেই 
উপ্করণ সরিরাহ করার অ্র্ুমবত প্রদ্ার্ প্রবক্রয়ায় অ্ংশ বর্মত উৎসাবহত করমি। খসড়া িসার 
প্ারবমটগুবল জর্গমণর প্যনামলাের্া ও মন্তিয সামপ্ময হমি এিং বিোর বিভাগীয় শুর্াবর্র প্রময়াজর্ 
হমি যখর্ গুরুত্বপ্ূণন এিং তাৎপ্যনপ্ূণন বিষয়গুমলা বেবিত করা হমি। উপ্রন্তু, প্রবতটি প্রকমের জর্য, 
ঘপ্ৌরসভা এিং কবমউবর্টির হস্তমযপ্কারীগণ তহবিলগুবলমত যথাযথভামি অ্যামেস প্ামি, যা তহবিল 
প্রকে প্যনামলাের্া তামদ্র সহায়তা করমি।য়  



 

 

  
র্িায়র্মযাগয শবি সবুিিার জর্য বিমশষভামি প্বরকের্া করা একটি র্তুর্ বসটিং প্রবক্রয়া ততবর 
কমর, এই আইর্ সিুজ অ্থনর্ীবতমত র্তুর্ ঘিসরকাবর বিবর্ময়াগ এিং কমনসংস্থার্ িৃবিমক ত্বরাবিত 
করমি যা এই সমময় বর্উ ইয়কন ািাসীমদ্র জর্য সিমেময় ঘিবশ প্রময়াজর্। COVID-19 সংকট কাটিময় 
ওঠার প্র ঘেট অ্থনর্ীবতমক আিার ট্র্যামক বিবরময় আর্ার জর্য সমািার্ খুুঁজমে, র্িায়র্মযাগয শবি 
বর্মনাণ প্ুর্রায় শুরু সিুজ অ্থনর্ীবতমত একটি ঘকন্দ্রীয় ভূবমকা প্ালর্ করমি। র্তুর্ বসটিং প্রবক্রয়া 
অ্বভন্ন মার্ এিং শতন স্থাপ্র্ করমি যা দ্রুত প্রকে উন্নয়র্মক সমথনর্ করমি, জলিায়ু প্বরিতন র্ 
ঘমাকামিলায় র্তুর্ কমনসংস্থার্ সবৃি করমি।  
  
প্রস্তাবিত বিবিমালা ঘেকমহাল্ডার এিং কবমউবর্টি ইর্প্ুমটর মািযমম উন্নত করা হময়মে, ঘেমটর 
অ্ঙ্গীকার এিং ঘেকমহাল্ডারমদ্র দ্যতার সামথ দ্রুত র্িায়র্মযাগয শবি উন্নয়মর্ আগ্রমহর কথা তুমল 
িরা হময়মে। ঘেমটর প্রশাসবর্ক প্রবক্রয়া আইর্ অ্র্যুায়ী জর্গমণর মন্তমিযর জর্য প্রস্তাবিত বিবিমালা 
এিং অ্বভন্ন মার্ এিং শতন ািলী এখর্ এখামর্ https://ores.ny.gov/ প্াওয়া যামি।  
  
কবমউবর্টি এর্মগজমমমন্টর প্রবত ঘেমটর েলমার্ অ্ঙ্গীকামরর অ্ংশ বহমসমি, ORES ঘেটজমুড় প্াুঁেটি 
গণ শুর্াবর্র মািযমম অ্বভন্ন মার্ এিং শতন গুবলর প্রাথবমক বিকামশর সময় জর্স্বাস্থয এিং সুরযা 
বর্মদ্ন বশকা ঘমমর্ েলার সময় COVID-19 মহামাবরর কারমণ সৃি প্বরবস্থবতর বিষময় জর্গমণর 
মতামত জার্মত োইমি। গণ শুর্াবর্র আরও তথয প্াওয়া যামি এখামর্ https://ores.ny.gov/। 
  
বর্উ ইয়কন  মেম্বটর জার্ীয়-মর্রৃ্স্থার্ীয় জলিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার জাতীয়-ঘর্তৃস্থার্ীয় জলিায়ু প্বরকের্াটি জাবতর সিমেময় আগ্রাসী জলিায়ু এিং 
প্বরেন্ন শবির উমদ্যাগ, যা COVID-19 মহামাবর ঘথমক আমরাগয লাভ করার প্াশাপ্াবশ সুবির্যস্ত 
এিং সঠিকভামি প্বরেন্ন শবিমত প্বরিতন মর্র আহ্বার্ জার্ায় যা কমনসংস্থার্ সৃবি কমর এিং একটি 
সিুজ অ্থনর্ীবত প্বরোলর্া অ্িযাহত রাখমি। জলিায়ু ঘর্তৃত্ব এিং কবমউবর্টির সুরযা আইমর্র 
মািযমম আইমর্ অ্ন্তভুন ি, বর্উ ইয়কন  ইমতামমিয অ্থনর্ীবত জমুড় কািনর্ বর্রমপ্যতার লমযয ঘপ্ৌুঁোমত 
এিং 2040 সামলর মমিয একটি শূর্য-কািনর্ বর্গনমর্ তিদ্যুবতক খাত অ্জন মর্র লমযয 2030 সামলর 
মমিয 70% র্িায়র্মযাগয শবি উৎপ্াদ্মর্র প্মথ রময়মে, যা অ্র্য ঘযমকামর্া ঘেমটর ঘেময় দ্রুতগামী। 
এটি প্বরেন্ন এর্াবজন  খামত বর্উ ইয়মকন র অ্ভূতপ্ূিন উন্নয়র্সহ ঘেট জমুড় 67টি িৃহৎ প্বরসমরর 
র্িায়র্মযাগয প্রকমে 3.9 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলামরর বিবর্ময়ামগর উপ্র গমড় তুলমে, বর্উ ইয়মকন র 
প্বরেন্ন এর্াবজন  খামত সৃি 150,000 এর ঘিবশ কমনসংস্থার্, যা 2035 সামলর মমিয অ্িমশার িায়ু 
ঘথমক প্রায় 9,000 ঘমগাওয়াট উৎপ্াদ্মর্র প্রবতশ্রুবত এিং িণ্টর্মযাগয ঘসৌর খামত 2011 সাল ঘথমক 
শতকরা 1,800 শতাংশ প্রিৃবির বভবত্তর উপ্র প্রবতবিত। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, বর্উ ইয়কন  এই 
অ্গ্রগবত গমড় তুলমি এিং 2050 সামলর মমিয 1990 সামলর তুলর্ায় বগ্রর্হাউস গযামসর বর্গনমর্ 85 
শতাংশ হ্রাস করমি, এিং বর্বিত করমি ঘয প্বরেন্ন শবি বিবর্ময়ামগর 40 শতাংমশর লযয বর্ময় 
কমপ্ময 35 শতাংশ সুবিিািবিত কবমউবর্টিমক সুবিিা প্রদ্ার্ করমি এিং 2025 সামলর মমিয শবি 
খরে 185 TBtus কমামর্ার লযযমাোর বদ্মক এবগময় যামি।  
  
ORES েম্পম্বকন   

https://ores.ny.gov/
https://ores.ny.gov/


 

 

3 এবপ্রল, 2020 তাবরমখ বর্উ ইয়কন  ঘেট এবেলমরমটড বরবর্উময়িল এর্াবজন  ঘগ্রাথ অ্যান্ড কবমউবর্টি 
ঘিবর্বিট অ্যাক্ট (আইর্) প্রণয়র্ কমর, যার উমেশয হমে প্বরমিশগতভামি দ্াবয়ত্বশীল এিং 
খরেসামপ্য উপ্াময় িৃহৎ আকামরর র্িায়র্মযাগয শবি প্রকমের উন্নয়র্ ও বর্মনামণর লমযয যুগান্তকারী 
আইর্ প্রণয়র্ করা। এই আইর্ র্িায়র্মযাগয শবি বসটিং এর প্রথম িরমর্র অ্বিস প্রবতিা কমর, যা 
প্রিার্ র্িায়র্মযাগয শবি সুবিিার প্বরমিশগত প্যনামলাের্ামক মজিুত করমি এিং একটি একক 
ঘিারাম প্রদ্ার্ করমি যামত বসটিং বসিান্ত অ্র্ুমার্মযাগয, দ্াবয়ত্বশীল এিং সময়মত প্রদ্ার্ করা হয়। 
ORES সম্পমকন  আরও তমথযর জর্য, অ্র্ুগ্রহ কমর https://ores.ny.gov/ বভবজট করুর্।  
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