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গভর্রন কোবি শ্ াচুল

জলিায়ু সপ্তাম্ব , গভর্রন শ্ াচুল বর্উ ইয়ম্বকনর সিম্বচম্বয় িড় পবরচ্ছন্ন াইম্বরাপাওয়ার
প্রকল্প, শ্েম্বের কাির্-মু
ন
ক্ত বিদ্ুেম্বের মূল উেপাদ্ম্বকর অধুবর্কায়ম্বর্ িড় উন্নবের
শ্ াষণা কম্বরম্বের্

1.6 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর পবরচ্ছন্ন েক্তক্ত অিকাঠাম্বমা বিবর্ম্বয়াগ ফ্ল্োগবেপ র্ায়াগ্রা
পাওয়ার প্রকম্বল্পর পবরচালর্াকাল িৃক্তি করম্বি এিং একটে সম্বিাপবর
ন
পবরচ্ছন্ন েক্তক্ত
অির্ীবেম্বে
ন
শ্েম্বের স্থার্ান্তম্বরর শ্পেম্বর্ াইম্বরাপাওয়াম্বরর অভেন্তরীণ ভূ বমকা বর্ক্তিে
করম্বি
শ্েম্বের সিিৃন ৎ েক্তক্ত উৎপাদ্র্কারী 2,675 শ্মগাওয়াে পর্ন্ত
ন উৎপাদ্র্ করম্বে পাম্বর
প্লাম্বের েবি এখাম্বর্ পাওয়া র্াম্বি এিং শ্র্ক্সে শ্জর্াম্বরের্ র্ায়াগ্রার আধুবর্কায়র্ এিং
বডক্তজোইম্বজের্ প্রকম্বল্পর বভবডও এখাম্বর্ পাওয়া র্াম্বি
জলবায়ু সপ্তাহের সমহয়, গভর্রন ক্যাথি হোচুল আজহক্ থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটির (New
York Power Authority) লুইস্টর্ পাম্প হজর্াহরটিিং প্লান্ট (Lewiston Pump Generating Plant)
এর আধুথর্ক্ায়র্ এবিং স্থাথয়ত্ব বৃদ্ধি প্রহচষ্টা এবিং রবািন হমাহজস র্ায়াগ্রা পাওয়ার প্লাহন্টর (Robert
Moses Niagara Power Plant) প্রিম 13টি োইহরাপাওয়ার িাবাইহর্র
ন
থিদ্ধজিাইহজশর্ সিংক্রান্ত
460 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার বযহয়র থবশাল প্রক্হের ক্াজ হশষ েওয়ার হ াষণা থিহয়হের্।
থিদ্ধজিাইহজশর্ হর্ক্সি হজর্াহরশর্ (Next Generation Niagara) 1.1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ িলার
বযহয়র 15-বেরবযাপী আধুথর্ক্ায়র্ এবিং থিদ্ধজিাইহজশর্ প্রক্ে যা র্ায়াগ্রা পাওয়ার হপ্রাহজহের
(Niagara Power Project) স্থাথয়ত্ব উহেখহযাগযভাহব বৃদ্ধি ক্রহব। এক্সাহি, এই প্রক্েগুথল
র্ায়াগ্রা পাওয়ার হপ্রাহজহে পথরচ্ছন্ন শদ্ধি অবক্াঠাহমা থবথর্হয়াহগ প্রায় 1.6 থবথলয়র্ মাথক্নর্
িলাহরর প্রথিথর্থধত্ব ক্হর যা 2040 সাল র্াগাি শিভাগ ক্াবর্-মু
ন
ি থবিুযৎ শদ্ধির থিহক্ থর্উ
ইয়ক্ন হস্টহির স্থার্ান্তহরর আগ্রাসী পথরচ্ছন্ন শদ্ধি লক্ষ্যমাত্রাহক্ অগ্রসর ক্রহি সোয়িা ক্রহব।
গভর্রন হোচুল আজহক্ রবািন হমাহজস প্লান্ট পথরিশর্ন ক্হর আপহগ্রি এবিং থিদ্ধজিাইহজশর্
প্রহচষ্টা পযহবক্ষ্ণ
ন
ক্হরহের্।
"জলবায়ু পথরবিনহর্র থবরুহি সােসী পিহক্ষ্প হর্ওয়া বিনমাহর্র হচহয় ক্খহর্াই এি হবথশ
গুরুত্বপূণ থেল
ন
র্া, এবিং থর্উ ইয়ক্ন হস্টি ক্াবর্-মু
ন
ি শদ্ধির উৎহসর সুথবধা হর্ওয়ার মাধযহম
সামহর্ এথগহয় যাওয়ার পহি হর্িৃত্ব থিহি প্রস্তুি," গভর্রন শ্ াচুল িম্বলর্। "আমাহির র্ায়াগ্রা
পাওয়ার হপ্রাহজহের থিদ্ধজিাইহজশর্ এবিং আধুথর্ক্ায়হর্র মাধযহম, যা থক্ র্া হিহশর পথরচ্ছন্ন

শদ্ধির উৎহসর সববৃন েৎগুথলর এক্টি, আমরা থর্দ্ধিি ক্রথে হয এটি আগামী বহু বের ধহর
আমাহির অির্ীথিহক্
ন
চাথলি ক্রা অবযােি রাখহব। এক্টি বৃেৎ, ক্টঠর্ উৎপাির্ উৎহসর
আপহগ্রি এবিং আধুথর্ক্ায়হর্র জর্য ক্ী ক্রহি েয় িার জর্য এই প্রক্েটি থর্উ ইয়ক্নহক্ এক্টি
জ্বলজ্বহল উিােরণ থেসাহব প্রথিষ্ঠা ক্হর।"
বহু-বেহরর পথরচ্ছন্ন শদ্ধি অবক্াঠাহমা আপহগ্রি প্রক্ে পথরচ্ছন্ন শদ্ধি উৎহসর থভথি উৎস
থেসাহব র্ায়াগ্রা পাওয়ার হপ্রাহজহের ভূ থমক্াহক্ পুর্ঃপ্রথিটষ্ঠি ক্হর, যা হস্টহির হিহশর মহধয
হর্িৃস্থার্ীয় ক্লাইহমি থলিারথশপ অযান্ড ক্থমউথর্টি হপ্রাহিক্শর্ অযাে (Climate Leadership
and Community Protection Act, CLCPA) এর লক্ষ্যগুথল অগ্রসর ক্রহি প্রহয়াজর্ীয়
থর্ভনরহযাগযিা, র্মর্ীয়িা এবিং হিক্সইিা প্রিার্ ক্রহব।
রবািন হমাহজস এবিং লুইস্টর্ পাম্প হজর্াহরটিিং প্লান্ট যা থর্হয় র্ায়াগ্রা পাওয়ার হপ্রাহজে গটঠি,
িাহির সদ্ধিথলি হর্ি থর্ভনরহযাগয ক্ষ্মিা েল 2,675 হমগাওয়াি (MW), যা র্ায়াগ্রা পাওয়ার
হপ্রাহজেহক্ হস্টহির বৃেিম থবিুযৎ উৎপাির্ক্ারী এবিং হিহশর অর্যিম বৃেৎ থবিুযৎ
উৎপাির্ক্ারী পথরহষবায় পথরণি ক্হরহে। এক্ MW শদ্ধি 800 হিহক্ 1,000 গিার্ুগথিক্ বাথির
থবিুযৎ হযাগাহর্ার জর্য যহিষ্ট। লুইস্টর্ পাম্প হজর্াহরটিিং প্লান্ট এবিং রবািন হমাহজস পাওয়ার
প্লাহন্টর উন্নথির মহধয রহয়হে পুরহর্া েহয় যাওয়া যন্ত্ািংশ উন্নি থিদ্ধজিাল প্রযুদ্ধি বযবোরক্ারী
সবাধু
ন থর্ক্ হমথশর্াথরর সাহি পথরবিনর্ যা োইহরা ইহলক্টিক্ প্রক্হের ক্মক্ষ্মিা
ন
উন্নি ক্রহব।
প্রক্েগুথল পথরচ্ছন্ন শদ্ধির উৎপািক্ থেসাহব উভয় প্লাহন্টর িী -ক্ালীর্
ন
ভথবষযৎ থর্রাপি ক্রহব
যা থর্উ ইয়হক্নর প্রক্ে সে ক্ম খরহচর শদ্ধি বরাদ্দ প্রক্হের মাধযহম ওহয়স্টার্ থর্উ
ন
ইয়ক্ন এবিং
হস্টিজুহি অিনর্থিক্
ন
উন্নয়হর্র চাথলক্াশদ্ধি েহব। থরচাজন থর্উ ইয়ক্ন (ReChargeNY) প্রক্ে।
র্ায়াগ্রা হপ্রাহজে এই হপ্রাগ্রামগুথলএ মাধযহম সরাসথর 200,000টি চাক্থর এবিং মূলধর্ থবথর্হয়াহগ
13 থবথলয়র্ মাথক্নর্ িলার সমির্ন ক্হর।
বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরটে িাম্বেম্বলার (New York Power Authority, NYPA)-এর
শ্চয়ারমোর্ জর্ আর. শ্কাম্বয়লম্বমল িম্বলর্, "যখর্ আমরা হক্াথভি-19 মোমারী হিহক্
পুর্রুিার এবিং অির্ীথিহক্
ন
পুর্থর্মন াহণর
ন
জর্য পন্থা খুজ
ুঁ থে, এই আধুথর্ক্ায়র্ এবিং
থিদ্ধজিাইহজশর্ প্রক্ে NYPA হক্ পথরচ্ছর্ শদ্ধি উৎপাির্, চাক্থর সৃটষ্টক্ারী হক্াম্পাথর্গুথলহক্
ক্ম খরহচ শদ্ধি সরবারে এবিং এক্টি পথরচ্ছন্ন শদ্ধি ভথবষযহির থিহক্ থর্উ ইয়ক্নহক্র যাত্রাহক্
ত্বরাথিি ক্রহি সক্ষ্ম হরহখহে। আমরা র্ায়াগ্রা পাওয়ার হপ্রাহজেহক্ রূপান্তর ক্রহি হয ক্াজ
ক্রথে িার থিহক্ ইথিোসথবিগণ থিহর িাক্াহবর্ এবিং এহক্ থর্উ ইয়হক্নর শদ্ধি থগ্রি ক্াবর্-মু
ন
ি
ূ ন থেসাহব থচথিি ক্রহবর্।"
ক্রহণর এক্টি প্রধার্ মুেি
NYPA এর শ্প্রবসম্বডে ও প্রধার্ বর্িান ী কমকেন
ন
া (CEO) বগল বস. কুইবর্ওর্স িম্বলর্, "এই
ঐথিোথসক্ পথরচ্ছন্ন শদ্ধি অবক্াঠাহমা থবথর্হয়াহগর এই মাইলিলক্গুথলহক্ অগ্রসর ক্রায়
র্ায়াগ্রা পাওয়ার হপ্রাহজে িলহক্ অথভর্ন্দর্ জার্াই। এক্টি মোমারীর হপ্রক্ষ্াপহি এবিং অর্যার্য
অহর্ক্ চযাহলহের মুহখ, এটি এক্টি অসাধারণ অজনর্। র্ায়াগ্রা পাওয়ার হপ্রাহজহের উভয়
প্লান্টহক্ আপহগ্রি ক্রার জর্য যত্নসেক্াহর হয অিংশীিাথরত্ব মূলক্ ক্াজ ক্রা েহয়হে িা থর্উ
ইয়হক্নর শদ্ধি বযবস্থাহক্ রূপান্তহরর বহু-বেহরর প্রহচষ্টার এক্টি অভযন্তরীণ অিংশ।"

লুইের্ পাম্প শ্জর্াম্বরটেং প্লাম্বের স্থাবয়ত্ব িৃক্তি এিং আধুবর্কায়র্ সম্পন্ন
লুইস্টর্ পাম্প হজর্াহরটিিং প্লাহন্টর (LPGP) 10 বেরবযাপী 460 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলার বযহয়র
স্থাথয়ত্ব বৃদ্ধি এবিং আধুথর্ক্ায়র্ সম্পন্ন েহয়হে যা 2012 সাহল শুরু েয়, এহি রহয়হে পথরহষবাটির
12টি পাম্প িারবাইর্ এবিং হজর্াহরির হস্টপ-আপ িান্সিরমার পথরবিনর্ যা 1961 সাল হিহক্
বযবহৃি েহয় আসথেল যখর্ র্ায়াগ্রা প্লান্ট প্রিম ক্াজ শুরু ক্হর। 12টি িারবাইহর্র প্রথিস্থাপহর্র
ক্াজ আগহস্ট হশষ েয়।
LPGP উচ্চ শদ্ধি চাথেিার সমহয় পথরচ্ছন্ন োইহরাপাওয়ার সরবরাে ক্হর, যা রবািন হমাহজস
র্ায়াগ্রা পাওয়ার প্লাহন্টর আউিপুহির সম্পূরক্ থেসাহব ক্াজ ক্হর, যা র্ায়াগ্রা পাওয়ার
হপ্রাহজহের প্রধার্ উৎপাির্ পথরহষবা। LPGP হি হয ক্াজ হশষ েহয়হে িার মহধয রহয়হে প্রথি
আি হিহক্ র্য় মাহসর মহধয এক্টি পাম্প-িারবাইহর্র প্রথিস্থাপর্, যাহি LPGP এর 12টি
িারবাইর্ ইউথর্হির 11টি যাহি আপহগ্রহির সমহয় ক্মক্ষ্ম
ন
িাহক্ িা থর্দ্ধিি ক্রা যায়, যাহি
NYPA এর শদ্ধি গ্রােক্হির ক্াহে িাহির অঙ্গীক্ার পূরণ ক্রহি পাহর। প্লান্টটি হস্টিজুহি
থমউথর্থসপাথলটি এবিং গ্রামীণ ববিুযথিক্ সমবায়গুথলহক্ও হসবা প্রিার্ ক্হর। গভর্রন হোচুল 2017
সাহল প্লাহন্টর এক্টি অর্ুষ্ঠাহর্ আধুথর্ক্ায়র্ এবিং স্থাথয়ত্ব বৃদ্ধি প্রক্হের অহধক্
ন ক্াজ সমাথপ্ত
উিযাপর্ ক্হরর্।
শ্র্ক্সেম্বজর্ (NextGen) প্রিম োরিাইর্ বডক্তজোইম্বজের্ করা ম্বয়ম্বে
2019 সাহলর জুলাই মাহস চালু েওয়া থিদ্ধজিাইহজশর্ হর্ক্সি হজর্াহরশর্ 1.1 থবথলয়র্ মাথক্নর্
িলার বযহয়র 15-বেরবযাপী আধুথর্ক্ায়র্ এবিং থিদ্ধজিাইহজশর্ প্রক্ে যা লুইস্টহর্র রবািন
হমাহজস র্ায়াগ্রা পাওয়ার হপ্রাহজহের স্থাথয়ত্ব উহেখহযাগযভাহব বৃদ্ধি ক্রহব। প্লাহন্টর সহবাপথর
ন
ক্হরাল রুম আপহগ্রি এবিং পুর্রায় র্ক্শা ক্রার অিংশ থেসাহব সম্প্রথি প্রিম িারবাইর্
হজর্াহরির ইউথর্হির র্িু র্ থিদ্ধজিাল ক্হরাল ইর্স্টহলশহর্র ক্াজ েহয়হে যার িহল পথরহষবার
ক্হরাল রুহম এবিং প্লাহন্টর সুইচইয়াহিন সিংথিষ্ট থিদ্ধজিাল সিংহযাগ স্থাথপি েহয়হে হযখাহর্
র্ায়াগ্রার শদ্ধি থর্উ ইয়হক্নর িান্সথমশর্ থসহস্টহম থবিরণ ক্রা েয়। সুইচইয়াহিন, ক্মীরা
আপহগ্রিক্ৃি িারবাইহর্র সাহি সিংথিষ্ট িান্সিরমার এবিং সাথক্নি হেক্াহর থিদ্ধজিাল ক্হরাল
ইর্স্টল ক্হরহে। এই অযাথর্হমশর্টি হজর্াহরশর্ ইউথর্ি, ক্হরাল রুম এবিং সুইচইয়াহিনর
মধযক্ার থিদ্ধজিাল সিংহযাগ বযাখযা ক্হর। প্রিম িারবাইর্ ইউথর্হির থিদ্ধজিাইহজশহর্র ক্াজ যা
গি র্হভম্বহর শুরু েয়, NYPA িাথস্টহির বান্স অযান্ড
ন
মযাক্িহর্লহক্ (Burns and McDonnell)
পুরস্কৃি ক্রা এক্টি থর্ক্শা থর্মাণ
ন চুদ্ধির অিংশ এবিং এহি স্বয়িংদ্ধক্রয় সমাধাহর্র হক্ষ্হত্র এক্টি
ববথিক্ থর্মািা
ন এহমরসর্ (Emerson), এবিং িারগুসর্ ইহলক্টিক্ অি বাহিহলার জর্য
সাবক্রাে রহয়হে।
প্লাহন্টর উৎপাির্ ইউথর্হির থিদ্ধজিাইহজশর্ এবিং এক্টি র্িু র্ বযাক্-আপ ক্হরাল রুম
থর্মাহণর
ন
পাশাপাথশ হর্ক্সি হজর্াহরশর্ র্ায়াগ্রা ইথর্থশহয়টিভ (Next Generation Niagara
initiative) এ বািন হমাহজস প্লাহন্টর হপর্স্টহক্র এক্টি বযাপক্ থর্রীক্ষ্া অন্তভুি
ন - যা প্রক্হের
মুহখর 485-িুি লম্বা এবিং 24 িুি বযাহসর িাুঁক্া পাইপ যা বাধ হিহক্ িারবাইর্ হজর্াহরিহর পাথর্
বহয় থর্হয় আহস; 630িহর্র হক্রহর্র প্রথিস্থাপর্ যা বযবোর ক্হর িারবাইহর্ হমক্াথর্ক্যাল ক্াজ
ক্রা েয়; এবিং হযসব যন্ত্ািংহশর ক্মক্ষ্মিা
ন
হশহষর পহি হসগুথল খুহল হমরামি এবিং/অিবা
পথরবিনর্।

বহু-বেহরর #NextGenNiagara আধুথর্ক্ায়র্ এবিং থিদ্ধজিাইহজশর্ প্রক্হের অিংশ থেসাহব
পরবিী িারবাইর্ হজর্াহরশর্ ইউথর্হির ক্হরাল থসহস্টম থিদ্ধজিাইজ ক্রার জর্য এক্টি
পথরক্থেি ইউথর্ি আউহিজ 2022 সাহলর হম মাহস শুরু েওয়ার ক্িা।
বসম্বর্ের শ্কবভর্ পারকার িম্বলর্, "পথরচ্ছন্ন, র্বায়র্হযাগয োইহরাপাওয়ার থর্উ ইয়হক্নর
সবহচহয় বি উৎসগুথলর এক্টি। যখর্ আমরা আমাহির শদ্ধি থসহস্টমহক্ ক্াবর্-মু
ন
ি ক্রারএবিং
থর্উ ইয়হক্নর উচ্চাথভলাষী পথরচ্ছন্ন শদ্ধি লক্ষ্যমাত্রায় হপ ৌঁোহর্ার জর্য ক্াজ ক্রথে, িখর্
র্ায়াগ্রা পাওয়ার হপ্রাহজে যাহি থর্উ ইয়ক্নবাসীহির শদ্ধি সরবরাে ক্রহি এবিং অির্ীথিহি
ন
ভথবষযহিও সমির্ন ক্রা চাথলহয় হযহি পাহর িা থর্দ্ধিি ক্রহি থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটি হয
ক্াজ ক্রহে িা উিযাপর্ ক্রহি হপহর আথম আর্দ্ধন্দি। মোমারীর চযাহলে সহেও এই
গুরুত্বপূণ আপহগ্রি
ন
ক্াজ অগ্রসর ক্রার জর্য আথম NYPA হক্ ধর্যবাি জার্াই।"
বসম্বর্ে সংখোল ুম্বদ্র শ্র্ো রি অেন িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা পাওয়ার হপ্রাহজহে বৃেৎ থবথর্হয়াহগর
সাহি থর্উ ইয়ক্ন হস্টি এবিং থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটি ওহয়স্টার্ থর্উ
ন
ইয়হক্নর বাথসন্দা,
ওয়ীস্তারর্ থর্উ ইয়হক্নর বযবসা এবিং ওহয়স্টার্ থর্উ
ন
ইয়হক্নর শদ্ধির থবষহয় িাহির অঙ্গীক্ার
প্রমাণ ক্রহে। আমাহির অঞ্চল এবিং আমাহির হস্টি থবহির মহধয অর্যিম প্রধার্ শদ্ধির
প্রাক্ৃথিক্ উৎস হপহয় ধর্য, এবিং হসই শদ্ধিহক্ ক্াহজ লাগাহর্ার আমাহির ক্ষ্মিা স্থার্ীয় বাথসন্দা
এবিং বযবসাহক্ আগামী বেরগুথলহি থর্ভনরহযাগয, পথরচ্ছন্ন শদ্ধি হযাগাহি সাোযয ক্রহব।
অোম্বসেবলম্বমোর মাইম্বকল শ্জ বকউবসক িম্বলর্, "যখর্ আমরা আমাহির শদ্ধি থগ্রিহক্
পথরচ্ছন্ন, র্বায়র্হযাগয শদ্ধির থিহক্ স্থার্ান্তহরর হচষ্টা ক্রথে িখর্ আমাহির র্বায়র্হযাগয শদ্ধি
অবক্াঠাহমাহি উহেখহযাগযভাহব থবথর্হয়াগ ক্রা অিযাবশযক্। রবািন হমাহজস পাওয়ার প্লান্ট
এবিং লুইস্টর্ পাম্প হজর্াহরশর্ প্লাহন্ট সম্পন্ন েওয়া আপহগ্রিগুথল ভথবষযহির শদ্ধি থগ্রি
থর্মাহণ
ন হস্টহির প্রথিশ্রুথির থর্খুি
ুঁ উিােরণ।"
অোম্বসেবলম্বমোর অোম্বেম্বলা শ্মাবরম্বর্ম্বলা িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা পাওয়ার হপ্রাহজে থর্উ ইয়ক্ন
হস্টহি পথরচ্ছন্ন, র্বায়র্হযাগয শদ্ধির মার্ বােক্। থর্উ ইয়ক্ন হস্টহির এই সম্পহির আধুথর্ক্ায়র্,
থিদ্ধজিাইহজশর্ এবিং স্থাথয়ত্ব বৃদ্ধির জর্য এই বহু-বেহরর প্রথিশ্রুথির িহল ভথবষযহিও এই
সম্পি পথরচ্ছন্ন, র্বায়র্হযাগয শদ্ধি সরবরাহে এর গুরুত্ব বজায় রাখহব। পথরচ্ছন্ন শদ্ধির
ভথবষযৎহক্ অগ্রসর ক্রার িার িূরিৃটষ্টর জর্য গভর্রন হোচুলহক্ ধর্যবাি।"
বর্উ ইয়কন শ্েম্বের রাম্বের শ্র্েৃ ত্বকারী জলিায়ু পবরকল্পর্া (New York State's NationLeading Climate Plan)
থর্উ ইয়ক্ন হস্টহির হিহশর-হর্িৃস্থার্ীয় জলবায়ু এহজন্ডা হিহশর সবহচহয় হজারাহলা জলবায়ু ও
পথরচ্ছন্ন শদ্ধির উহিযাগ, যা থর্উ ইয়ক্ন হস্টিহক্ COVID-19 মোমাথর হিহক্ মুদ্ধি লাভ ক্রার
পাশাপাথশ ক্মসিংস্থার্
ন
সৃটষ্ট ক্হর এবিং সবুজ অির্ীথির
ন
উন্নথি অবযােি রাহখ এমর্ পথরচ্ছন্ন
ৃ ল ও র্যাযয পথরবিনহর্র িাথব জার্ায়। জলবায়ু হর্িৃত্ব এবিং ক্থমউথর্টি সুরক্ষ্া
শদ্ধির সুশঙ্খ
আইহর্র মাধযহম আইহর্ অন্তভুি
ন , 2040 সাহলর মহধয শূর্য-থর্গমর্
ন থবিুযৎ খাহির লক্ষ্যমাত্রা
অজনহর্র পহি থর্উ ইয়ক্ন এথগহয় চহলহে, যার মহধয অন্তভুি
ন আহে 2030 সাহলর মহধয 70

শিািংশ র্বায়র্হযাগয শদ্ধি উৎপাির্ এবিং অির্ীথিহি
ন
বযাপক্ ক্াবর্ন থর্রহপক্ষ্িায় হপ ৌঁোহর্া।
হস্টি জুহি 91 টি থবশাল মাত্রার র্বায়র্হযাগয প্রক্হে 21 থবথলয়হর্র িলাহর হবথশ, থবদ্ধডিং হিহক্
থর্ঃসরণ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ িলাহর, হস রশদ্ধির মাত্রা বৃদ্ধি ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্
িলাহর, স্বচ্ছ পথরবের্ উহিযাগগুথলর জর্য 1 থবথলয়হর্র িলাহর হবথশ, এবিং NY গ্রীর্ বযািংক্-এর
প্রথিশ্রুথিহি $1.2 থবথলয়হর্র হবথশ সে, এটি স্বচ্ছ শদ্ধির মাত্রা বৃদ্ধি ক্রার জর্য থর্উ ইয়হক্নর
অভূ িপূব থবথর্হয়াহগর
ন
ওপহর থর্মাণ
ন ক্হর। সদ্ধিথলিভাহব, এই থবথর্হয়াগগুথল 2019 সাহল
থর্উইয়হক্নর পথরচ্ছন্ন শদ্ধি খাহি 150,000 এরও হবথশ চাক্থর, 2011 হিহক্ থবিরণক্ৃি হস র
খাহি 2,100 শিািংশ বৃদ্ধি এবিং 2035 সাহলর মহধয 9,000 হমগাওয়াি অিহশার বািাস থবক্াহশর
প্রথিশ্রুথিহক্ সমির্ন ক্রহে। জলবায়ু আইহর্র অধীহর্, থর্উ ইয়ক্ন এই অগ্রগথিহক্ সামহর্
এথগহয় থর্হয় যাহব এবিং 2050 সাহলর মহধয থগ্রর্োউজ গযাস থর্গমর্
ন 1990 সাহলর িু লর্ায় 85
শিািংশ ক্থমহয় আর্হব, হসই সাহি পথরচ্ছন্ন জ্বালাথর্ সিংক্রান্ত থবথর্হয়াহগর 40 শিািংশ সুিল
হপ ৌঁহে হিওয়ার লক্ষ্য থস্থর হরহখ অন্তি 35 শিািংশ হযর্ সুথবধাবদ্ধঞ্চি সম্প্রিায়গুহলার ক্াহে
হপ ৌঁেয় িা থর্দ্ধিি ক্রহব, এবিং অর্-সাইি জ্বালাথর্ বযবোর ক্মাহর্ার জর্য হস্টহির 2025
সাহলর জ্বালাথর্ িক্ষ্িার লক্ষ্যমাত্রার থিহক্ অগ্রসর েহব যা হশষ-বযবোরক্ারীর 185 টিথলয়র্
BTU জ্বালাথর্ সাশ্রয় ক্রহব৷
NYPA সম্পম্বকন
NYPA েল হস্টহির সব হিহক্ বি পাবথলক্ পাওয়ার অগার্াইহজশর্,
ন
যা 16 টি হজর্াহরটিিং
হিথসথলটি এবিং িান্সথমশর্ লাইহর্র 1,400 এর হবথশ সাথক্নি- মাইল পথরচালর্া ক্হর। NYPA
উৎপাথিি থবিুযহির 70 শিািংহশরও হবথশ েহচ্ছ পথরচ্ছন্ন র্বায়র্হযাগয োইহরাপাওয়ার। NYPA
থর্উ ইয়হক্নর উচ্চ হভাহেজ পাওয়ার লাইহর্র প্রায় এক্ িৃিীয়ািংহশর মাথলক্ এবিং পথরচালক্।
এসব লাইর্ প্রায় 7,000 হমগাওয়াি র্বায়র্হযাগয জ্বালাথর্ যুি ক্রার মাধযহম NYPA এর প্রধার্
র্ায়াগ্রা হক্ন্দ্রসে এর থির্টি বৃেৎ জলথবিুযৎ উৎপাির্ হক্ন্দ্র এবিং বায়ু থবিুযৎ উৎপাির্ হক্ন্দ্র
হিহক্ থর্উইয়ক্ন অঙ্গরাহজযর থবিুযৎ থগ্রহি থবিুযৎ সঞ্চালর্ ক্হর িাহক্। এর মহধয থগ্রহি
সরবরােক্ৃি 6,200 হমগাওয়াহিরও হবথশ োইহরাপাওয়ার এবিং প্রায় 700 হমগাওয়াি বা এক্িৃিীয়ািংহশর হবথশ থর্উইয়ক্ন অঙ্গরাহজযর উৎপাথিি বায়ু জ্বালাথর্ রহয়হে। NYPA হক্াহর্া ধরহর্র
আয়ক্র অি বা
ন হস্টি হক্রথিি বযবোর ক্হর র্া। িারা িাহির বন্ড থবক্রয় এবিং থবিুযৎ থবদ্ধক্র ক্হর
অদ্ধজি
ন অি থিহয়
ন
িাহির অথধক্ািংশ ক্াযক্লাহপর
ন
অিায়র্
ন
ক্হর। আরও িহিযর জর্য থভদ্ধজি
ক্রুর্ www.nypa.gov এবিং আমাহির িহলা ক্রুর্ Twitter-এ @NYPAenergy, Facebookএ, Instagram-এ, Tumblr-এ এবিং LinkedIn-এ।
র্ায়াগ্রা পাওয়ার শ্প্রাম্বজক্ট সম্পম্বকন
1956 সাহল র্ায়াগ্রা হমােক্'স হশলক্ি থবিুযৎ হক্ন্দ্র (Niagara Mohawk's Schoellkopf Power
Station) বন্ধ এবিং র্ায়াগ্রা অঞ্চহল ক্হয়ক্ োজার ক্মসিংস্থার্
ন
ও র্গরীর প্রায় 25 শিািংশ ক্হরর
থভথি র্ষ্ট েওয়ার পর 1957 সাহল হিিাহরল পাওয়ার ক্থমশর্ থর্উইয়ক্ন থবিুযৎ ক্িৃপ
ন ক্ষ্হক্
র্ায়াগ্রা জলপ্রপাহির জলথবিুযৎ পুর্রুিার ক্রার লাইহসন্স প্রিার্ ক্হর। পাওয়ার অিথরটি
11,700 জর্ ক্মী থর্যুি ক্হর এবিং থির্ বেহরর মহধয 12 থমথলয়র্ র্ গজ পাির খর্র্ ক্হর।
অথি মার্বীয় প্রহচষ্টার িহল 1,840 িুি লম্বা, 580 িুি প্রশস্ত এবিং 384 িুি উুঁচু থবশাল মূল
ক্াঠাহমা বিথরর ক্াজ সম্পন্ন েয়।

1961 সাহল র্ায়াগ্রা থবিুযৎ প্রক্ে প্রিম থবিুযৎ উৎপাির্ ক্রার সময় এটি থেল পদ্ধিমা থবহির
বৃেিম জলথবিুযৎ হক্ন্দ্র এবিং হপ্রথসহিন্ট জর্ এি হক্হর্থি এহক্ "থবহির সামহর্ উির
আহমথরক্ার িক্ষ্িা এবিং িৃঢ় সিংক্হের উিােরণ" থেসাহব অথভথেি ক্হরথেহলর্।" 60 বের
পথরচালর্া এবিং 2007 সাহল র্িু র্ ক্হর 50-বেহরর জর্য হিিাহরল পথরচালর্া লাইহসন্স পাওয়ার
পহর, এই র্ায়াগ্রা থবিুযৎ প্রক্ে থর্উইয়হক্নর থবিুযৎ অবক্াঠাহমার মূল সম্পিই রহয় হগহে।
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