
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/15/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল র্ি ন কাবিম্বে "স্মার্ন পাি" পবরচ্ছন্ন েক্তি উম্ব্োম্বগ মাইলফলম্বকর 

হ াষণা করম্বলর্ 

  

পবরচ্ছন্ন েক্তি ট্রান্সবমের্ অিকাঠাম্বমায় বিবর্ম্বয়াগ অম্বধ নক মাইলফলম্বক হপ ৌঁছাম্বলা 

  

কু্ষদ্রের প্বিহ্নস  আম্বরা েক্তিোলী ট্রান্সবমের্ লাইর্ ঝম্বের বিরুম্বে বিবেেীলো 

হ াগ কম্বর 

  

পবরচ্ছন্ন েক্তি ট্রান্সবমের্-সংবিষ্ট কম নসংিার্ এিং র্েুর্ র্িায়র্ম্ব াগে েক্তি প্রকল্প বর্উ 

ইয়ম্বকনর ম ামারী-পরিেী অি নর্ীবেম্বক হ ার্ার কম্বর  

  

র্েুর্ স্মার্ন পাি ট্রান্সবমের্ হপাম্বলর ছবি হ্খুর্ এখাম্বর্ এিং NYPA-র হমাম্বসস-

অোবিরন্ড্োক স্মার্ন পাি বরলাম্বয়বিবলটর্ প্রকম্বল্পর বভবিও হ্খুর্ এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটির (New York 

Power Authority, NYPA) র্ি ন ক্াথির স্মািন পাি (Smart Path) ট্রান্সথিশর্ প্রক্ল্প থর্ি নাণ ক্াজ 

অকধ নক্ ক্াজ হশষ  ওয়ার িাইলফলক্ পার  কয়কে। স্মািন পাি প্রক্ল্পটি  ল হেইন্ট লকরন্স 

ক্াউথন্টর িযাকের্া হিকক্ লুইে ক্াউথন্টর হরাগার্ পে নন্ত থিে্তৃত 78 িাইল ট্রান্সথিশর্ লাইকর্র 

আপকেড ক্াজ। থিল থিকয় অকপক্ষাকৃ্ত ক্ি হপাল িার্াকর্ার িাধযকি, প্রক্ল্পটি আি াওয়া 

 ির্ার থিরুকে লাইর্কক্ িজিুত ক্রকি এিং উত্তর থর্উ ইয়ক্ন হিকক্ হিকির বিিুযথতক্ 

পাওয়ার থেকড পথরচ্ছন্ন শক্তি থর্রাপকি ট্রান্সথিশর্ ক্রার িযিস্থা ক্রকি। প্রক্ল্পটি থেডকক্ 

িজিুত ক্রকি এিং থর্উ ইয়কক্নর পথরচ্ছন্ন শক্তি লক্ষয অজনকর্ অেগথত ক্রকত ো ােয ক্রকি, 

হেির্টি হিকশর হর্তৃস্থার্ীয় ক্লাইকিি থলডারথশপ অযান্ড ক্থিউথর্টি হপ্রাকিক্শর্ অযাকে 

রূপকরখা প্রিার্ ক্রা আকে। স্মািন পাি আপকেকডর থর্ি নাণ ক্াজ শুরু  য় 2020 োকলর শুরুর 

থিকক্ এিং আিরা হক্াথভড-19 েৃষ্ট িা াঁধা েকেও 2023 োকলর িকধয ক্াজ েম্পন্ন ক্রার েটিক্ 

পকি রকয়থে।  

  

"আিাকির হিকি পথরচ্ছন্ন  াইকরাপাওয়াকরর থিশাল েরিরা  রকয়কে এিং স্মািন পাি প্রক্কল্পর 

িত ট্রান্সথিশর্ লাইর্ আিাকির পথরচ্ছন্ন শক্তির লক্ষযিাত্রা পূরকণ এিং জলিায়ু পথরিতনকর্র 

প্রভাি হিাক্াকিলায় ে ায়তা ক্রকি," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আিরাএই লাইর্গুথলকক্ 

থর্ভনরকোগযএিং হিক্েই িার্াকর্ার জর্য ক্াজ ক্রথে, তাই, েখর্ আিাকির ক্াকে আিাকির 

জর্য প্রকয়াজর্ীয় পথরচ্ছন্ন শক্তির েিিা িাক্কি, তখর্ আিরা থর্রাপকি এিং োশ্রয়ীভাকি তা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DduM8ngHwpvY%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754903928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gtvDQKC2ohUlScVpAGVPGnZ6jv8S%2FxGi5tbSxpvcg0A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2S-nihpaXrs%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754913885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WreSwXadrFRVxo1zjoLpWksy4h%2FlaT4ERjk8fBES3hM%3D&reserved=0


হিকির থিথভন্ন অঞ্চকল হেখাকর্ প্রকয়াজর্ হেখাকর্ তা থিতরকণর েুকোগ পাকিা - পাশাপাথশ এই 

প্রক্তরয়ার িকধয থর্উ ইয়ক্নিােীকির জর্য পথরিার-প্রথতপালর্ক্ারী, পথরচ্ছন্ন শক্তি চাক্থর বতথর 

ক্রকত পারকিা।" 

  

এই স্মািন পাি িাইলফলকক্র উিোপর্ গভর্ নর হ াক্কলর জলিায় ুেপ্তাক র হ াষণাকক্ অর্ুেরণ 

ক্করকে হেখাকর্ থতথর্ থর্উ ইয়ক্ন থেটিকত পথরচ্ছন্ন শক্তি থিতরকণ ে ায়তার জর্য িুইটি র্তুর্ 

প্রধার্ ট্রান্সথিশর্ লাইর্ প্রক্কল্পর হ াষণা হির্, োর িকধয থক্লর্ পাি থর্উ ইয়ক্ন (Clean Path New 

York), ো ফরওয়াডন পাওয়ার (Forward Power) ক্তৃনক্ থর্থি নত (ইর্কভর্াক্তজন (Invenergy) এিং 

এর্াক্তজনকর (EnergyRe) এর এক্টি হেৌি উকিযাগ) এিং থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটি এিং িয 

চযািকেইর্  াডের্ এক্সকপ্রে ট্রান্সথিশর্ প্রক্ল্প অন্তভুনি। েথি পািথলক্ োথভনে ক্থিশর্ ক্তৃনক্ 

অর্ুকিাথিত  য়, তকি,এই ট্রান্সথিশর্ প্রক্ল্পগুথল 2030 োকলর িকধয হিকির থিিুযকতর 70% 

র্িায়র্কোগয উৎে হিকক্ আ রকণর এিং 2040 োল র্াগাি এক্টি থর্িঃেরণ-িুি শক্তি থেড 

থর্ি নাকণর থর্উ ইয়কক্নর লক্ষয পূরকণ ে ায়তা ক্রকি। 

  

বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরটর্র (New York Power Authority, NYPA) অন্তি নেীকালীর্ 

হপ্রবসম্বিন্ট এিং প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা  াবির্ ই. ক্তিসম্বকাল িম্বলর্, "এই উচ্চাথভলাষী 

স্মািন পাি ট্রান্সথিশর্ লাইর্ পুর্থর্ নি নাণ প্রক্ল্প থর্উ ইয়কক্নর উত্তর-িথক্ষণ ট্রান্সথিশর্ থেকিকির 

হিক্েইতার জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। প্রক্কল্পর প্রথতটি িাইলফলক্ উিোপকর্র এক্টি 

উপলক্ষয, ক্ারণ প্রথতটি হেক্শর্ েমূ্পণ ন  ওয়ার িাধযকি, থর্উ ইয়ক্ন হিকির ট্রান্সথিশর্ থেকিি 

আরও শক্তিশালী, আরও থর্ভনরকোগয এিং ক্ি নক্ষি  কয় ওকি।" 

  

ইউক্ত র্ এল. বর্কাক্তি, NYPA এর ট্রাবি িম্বলর্, "স্মািন পাি প্রক্কল্প আিরা হে অেগথত 

ক্করথে তা থর্কয় আথি খুিই গথি নত। আিরা এই গুরুত্বপূণ ন লাইর্ আপকেড ক্রার ক্াকজ 

থর্রিক্তচ্ছন্নভাকি গথতকিগ পাক্তচ্ছ োকত আরও র্িায়র্কোগয শক্তি থেকড আেকত পাকর এিং 

আিরা থর্উ ইয়কক্নর শক্তি এিং জলিায় ুহর্তৃত্ব লক্ষযিাত্রাগুথল অেের ক্রকত পাথর।" 

  

থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটি আকরক্টি থভন্ন থক্ন্তু েংেুি ট্রান্সথিশর্ প্রক্কল্প র্যাশর্াল থেকডর 

োকি ক্াজ ক্রকে োকত র্ি ন ক্াথি এিং হিা ক্ ভযাথলকত প্রায় 100 িাইল িী ন ট্রান্সথিশর্ লাইর্ 

পুর্থর্ নি নাণ অন্তভুনি। প্রক্ল্পটি স্মািন পাি ক্াকর্ে (Smart Path Connect) র্াকি পথরথচতএিং 

থক্লর্ির্ হিকক্ িাকের্ায় পূি ন-পক্তিকি এিং হরাগার্ হিকক্ িাথে নকত উত্তর-িথক্ষণ থিকক্ োয়। 

ক্াজ হশষ  কল, স্মািন পাি ক্াকর্কের এই িুই অংশ স্মািন পাি প্রক্কল্প েুি  কি, োর ফকল 

থক্লর্ির্ হিকক্ িাথে ন পে নন্ত এক্টি থর্রিক্তচ্ছন্ন আপকেডকৃ্ত ট্রান্সথিশর্ লাইর্ বতথর  কি। স্মািন 

পাি ক্াকর্ে প্রক্ল্পটি িতনিাকর্ থর্উ ইয়ক্ন পািথলক্ োথভনে ক্থিশকর্র পথরকিশগত 

পে নাকলাচর্ার অধীকর্ রকয়কে। 

  

স্মািন পাি প্রক্কল্পর প্রিি ধাকপ রকয়কে 1942 োকল হফডাকরল েরক্াকরর থর্থি নত িূল 86 িাইল 

ট্রান্সথিশর্ লাইকর্র প্রায় 78 িাইল পুর্থর্ নি নাণ ক্রা। স্মািন পাি প্রক্কল্পর থিতীয় ধাপ স্মািন পাি 

ক্াকর্ে প্রক্কল্পর অংশ থ োকি েম্পন্ন ক্রা  কি এিং 230 থক্কলাকভাল্ট(kV) ট্রান্সথিশর্ লাইকর্র 

েয় িাইলকক্ 345kV লাইকর্ আপকেড ক্রকি। স্মািন পাি লাইর্ 1950 োকল পাওয়ার অিথরটির 

অথধগৃ ীত প্রিি েম্পি থেল। র্ি ন ক্াথিকত হেইন্ট লকরন্স এিং লুইে ক্াউথন্টর িধয থিকয় উত্তর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fduring-climate-week-governor-hochul-announces-major-green-energy-infrastructure-projects-power&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754913885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vw8Yoq9KxUssTcoCqR%2FffmYUK4qAumNynmS1uf%2BlJ4g%3D&reserved=0


হিকক্ িথক্ষণগািী, র্তুর্ পুর্থর্ নথি নত লাইর্গুথল োশ্রয়ী, পথরচ্ছন্নএিং র্িায়র্কোগয শক্তিকক্ 

হিিিযাপী শক্তি থেকিকি হোগ ক্রকি, োর িকধয NYPA এর হেইন্ট লকরন্স-ফ্াংথক্লর্ থড. 

রুকজকভল্ট পাওয়ার হপ্রাকজে (St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt Power Project) এ 

উৎপাথিত ক্ি-খরকচর  াইকরাপাওয়ার এিং পাশাপাথশ িায় ুএিং হেৌর শক্তির িত র্ি থর্থি নত 

র্িায়র্কোগয উৎকের শক্তি িাক্কি।  

  

থর্ি নাণক্াকজ িূল এইচ-হফ্ি ক্াকির খুাঁটিগুথল প্রথতস্থাপর্ অন্তভুনি, োর ক্কয়ক্টি 80 িেকরর 

হিথশ পুরকর্া ো িিকল থিিযিার্ িযিস্থায় এক্ক্ থিকলর বতথর খুাঁটি িোকর্া  কি। প্রক্ল্পটি, 

হেখাকর্ রকয়কে িযাকের্া হিকক্ হরাগার্ পে নন্ত উচ্চ-হভাকল্টকজর ট্রান্সথিশর্ লাইর্, থর্ি নাণক্াকল 

শত শত ক্ি নেংস্থার্ েৃটষ্ট ক্করকে। 

  

পুর্গ নটিত লাইর্গুথল 345 থক্কলাকভাল্ট(kV) পে নন্ত ট্রান্সথিি ক্রকত পারকি। স্মািন পাি ক্াকর্ে 

প্রক্ল্পটি েমূ্পণ ন  ওয়ার আগ পে নন্ত তারা পথরচাথলত  কি প্রায় েমূ্পণ ন ক্ষিতায় 230 kV পে নাকয়। 

এক্কত্র লাইর্গুথল িতনিাকর্ শীতক্াকল 900 হিগাওয়াি ি র্ ক্রকত পারকি িকল ধরা  কচ্ছ, ো 

900,000 গড় আক্াকরর িাোর শক্তি প্রিাকর্র জর্য েকিষ্ট পথরচ্ছন্ন থিিুযৎ। চাথ িা অর্ুোয়ী 

হভাকল্টজ িৃক্তে ক্রার ক্ষিতা আকরা র্িায়র্কোগয শক্তি হোগ ক্রার এক্টি খরচ-ক্াে নক্র উপায়, 

থিকশষ ক্কর হিকির অভযন্তরীণ র্িায়র্কোগয উৎপািকর্র হক্ষকত্র ট্রান্সথিশর্ লাইকর্র 

হেকক্াকর্া অংকশ, েখর্ থর্উ ইয়ক্ন তার পথরচ্ছন্ন শক্তি লক্ষয অজনকর্ অেের  কয় চকলকে।  

  

বর্উ ইয়কন বসম্বর্ম্বর্র েক্তি প্রধার্ হকবভর্ পাকনার িম্বলর্, "অকর্ক্ থিক্ থিকয়ই NYPA-র 

স্মািন পাি ট্রান্সথিশর্ লাইর্ পুর্গ নির্কক্ পুকরা হিকি এক্ই ধরকর্র ট্রান্সথিশর্ প্রক্কল্পর 

হপ্রাকিািাইপ থ কেকি গণয ক্রা হেকত পাকর। এই প্রক্কল্পর িুিনান্ত অেগথত অর্য ট্রান্সথিশর্ 

প্রক্কল্পর জর্য এিং েক্ল থর্উ ইয়ক্নিােীর জর্য োরা পথরচ্ছন্ন, থর্ভনরকোগয থিিুযত েরিরাক র 

জর্য এইেি র্তুর্ লাইকর্র উপর থর্ভনর ক্কর, এক্টি েুেংিাি।" 

  

বর্উ ইয়কন হির্ অোম্বসেবল েক্তি প্রধার্ মাইম্বকল হ . বকউবসক িম্বলর্, "অথত গুরুত্বপূণ ন 

এই শক্তি অিক্ািাকিাকত NYPA-র অেগথত হিকখ আথি আর্ক্তিত। থর্উ ইয়ক্ন স্মািন পাকির িত 

প্রক্কল্প িারুণ অেগথত ক্রকে, হেটি  ল 'থের্ এর্াক্তজন েুপার াইওকয়র' এক্টি অংশ ো হিকির 

জীিাশ্ম জ্বালাথর্র উপর থর্ভনরশীলতা হ্রাে ক্রকত ো ােয ক্রকি এিং আিাকিরকক্ আিাকির 

জলিায় ুও শক্তি লক্ষয অজনকর্ ো ােয ক্রকি।" 

  

হিম্বর্র বসম্বর্র্র হ া বিম্বফা িম্বলর্, "প্রক্ল্পটি অথত গুরুত্বপূণ ন ট্রান্সথিশর্ লাইর্ পুর্গ নির্ 

ক্রকি এিং থর্উ ইয়কক্নর বিিুযথতক্ পাওয়ার থেড উন্নত ও শক্তিশালী ক্রকি এিং থস্থথতশীলতা 

িৃক্তে ক্রকি। আথি এই প্রক্ল্প এিং এর অেগথত পে নকিক্ষণ ক্রকত িাক্কিা।" 

  

হির্ বসম্বর্র্র পোটর্ বরবি িম্বলর্, "আথি খুথশ হে পাওয়ার অিথরটি স্মািন পাি ট্রান্সথিশর্ 

প্রক্কল্প অেগথত ক্কর োকচ্ছ। এটি এির্ এক্টি প্রক্ল্প ো আিাকির হিি জকুড় আকরা পথরচ্ছন্ন 

শক্তির প্রিাক র িযিস্থা ক্রার হক্ষকত্র ো ােয ক্রকি এিং আিাকির ট্রান্সথিশর্ অিক্ািাকিাকক্ 

আর থস্থথতশীল ক্রকি। শুধু তাই র্া, প্রক্ল্পটি শত শত থর্ি নাণ ক্ি নেংস্থার্ েৃটষ্টকত ো ােয ক্করকে 

ো র্ি ন ক্াথির অি নর্ীথতকত অথত প্রকয়াজর্ীয় উন্নথত প্রিার্ ক্কর চকলকে।"  



  

অোম্বসেবলম্বমোর মাকন ওয়ালক্ত ক িম্বলর্, "অথভর্ির্ পাওয়ার অিথরটিকক্ েিয়িত এই 

িাইলফলকক্ হপৌৌঁোকর্ার জর্য। শ্রথিক্ ও হর্তারা গত িেকরর েক্ল বিথরতা েকেও অথত 

জরুথর এই ট্রান্সথিশর্ প্রক্ল্পটিকক্ চলিার্ হরকখকের্ এিং তাকির ক্কিার পথরশ্রকির ফলস্বরূপ 

েক্ল থর্উ ইয়ক্নিােী আকরা শক্তিশালী, আকরা থর্ভনরকোগয থিিুযৎ থিতরণ িযিস্থার েুথিধা হভাগ 

ক্রকি।" 

  

আম্বমবরকার্ হফিাম্বরের্ অফ হলিার অোন্ড্ কংম্বিস অফ ইন্ড্াবিয়াল 

অগ নার্াইম্ব ের্ম্বসর (American Federation of Labor and Congress of Industrial 

Organizations, AFLCIO) হ ফারসর্, লুইস ও হসইন্ট লম্বরন্স কাউবন্টর হসিাল হট্রিস 

অোন্ড্ হলিার কাউক্তন্সম্বলর (Central Trades and Labor Council) হপ্রবসম্বিন্ট রর্ 

মোকিগাল িম্বলর্, "স্মািন পাি প্রক্কল্পর ফল থ কেকি  ওয়া উন্নয়র্ হিকখ আথি খুথশ। র্তুর্ 

িাওয়ারগুথল আধুথর্ক্ এিং ট্রান্সথিশর্ িযিস্থাকক্ শক্তিশালী ক্রকি। আথি স্থার্ীয় িযিো ও 

স্থার্ীয় ইউথর্য়র্, োরা প্রক্ল্পটির েফলতায় অিিার্ হরকখকে, িযি ার ক্রার জর্য NYPA-র 

প্রশংো ক্রথে। হশষ  ওয়ার পর, থর্উ ইয়কক্নর এক্টি আধুথর্ক্ ও থস্থথতশীল থেড িাক্কি ো 

আগািী অকর্ক্ িেকরর জর্য অি নর্ীথতকক্ েিি নর্ ক্রকি।"  

  

বর্উ ইয়কন হিম্বর্র রাম্বের হর্েৃত্বকারী  লিায় ুপবরকল্পর্া 

থর্উ ইয়ক্ন হিকির জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলিায়ুর ক্ি নেূচী  ল জাথতর েি হচকয় হিথশ 

আরিণাত্মক্ জলিায় ুও পথরচ্ছন্ন শক্তির উকিযাগ, ো েুশৃঙ্খল ও র্যােযভাকি পথরচ্ছন্ন শক্তিকত 

উত্তরকণর আহ্বার্ ক্কর ো চাক্থর বতথর ক্কর এিং থর্উ ইয়ক্ন হিি হক্াথভড-19 ি ািারী হিকক্ 

উোরলাকভর োকি োকি এক্টি েিুজ অি নর্ীথতকক্ প্রথতপালর্ ক্রা অিযা ত রাকখ। জলিায়ু 

হর্তৃত্ব এিং জর্েিাকজর েুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর িাধযকি আইকর্র অন্তভুনি ক্রার পকর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর িকধয শূর্য-থর্গ নির্ 

থিিুযৎশক্তির হক্ষকত্র তার িাধযতািূলক্ লক্ষয অজনকর্র পকি এথগকয় চকলকে, োর িকধয অন্তভুনি 

আকে 2030 এর িকধয 70 শতাংশ পুর্র্ নিায়র্কোগয শক্তি উৎপাির্ এিং অি নর্ীথত িযাপী ক্াি নর্ 

থর্রকপক্ষতা অজনর্ ক্রা। হিি জকুড় 91 টি থিশাল িাত্রার পুর্র্ নিায়র্কোগয হপ্রাকজকে $21 

থিথলয়র্ ডলাকরর হিথশ, থিক্তডং হিকক্ থর্গ নির্ হ্রাে ক্রার জর্য $6.8 থিথলয়র্ ডলার, হেৌরশক্তি 

উৎপািকর্র িাত্রা িাড়াকর্ার জর্য $1.8 থিথলয়র্ ডলার, স্বচ্ছ পথরি কর্র উকিযাগগুথলর জর্য $1 

থিথলয়র্ ডলাকরর হিথশ এিং NY েীর্ িযাংকক্র প্রথত অঙ্গীক্াকর $1.2 থিথলয়র্ ডলাকরর হিথশ ে , 

স্বচ্ছ শক্তির উৎপািকর্র িাত্রা িাড়াকর্ার জর্য থর্উ ইয়কক্নর অভূতপূি ন থিথর্কয়াকগর ওপকর থভথত্ত 

ক্কর এটি আরও প্রোথরত ক্কর। এই থিথর্কয়াগগুথল েক্তিথলতভাকি 2019 োকল থর্উ ইয়কক্ন স্বচ্ছ 

শক্তির হক্ষকত্র 150,000 এর হিথশ চাক্থর, 2011 োল হিকক্ িথিত হেৌরশক্তির হক্ষকত্র 2,100 

শতাংশ িৃক্তে এিং 2035 এর িকধয স্থলভাকগ 9,000 হিগাওয়াি িায়ুশক্তি উৎপাির্ ক্রার প্রথত 

অঙ্গীক্াকর ে ায়তা ক্রকে। জলিায় ুআইকর্র অধীকর্, থর্উ ইয়কক্ন এই অেগথতর উপর থভথত্ত 

ক্কর থর্ি নাণ ক্রকি এিং 2050 োকলর িকধয থের্ াউে গযাে থর্গ নির্কক্ 1990 এর স্তর হিকক্ 85 

শতাংশ ক্িাকি, এিং থর্ক্তিত ক্রকি হে পথরচ্ছন্ন শক্তির থিথর্কয়াকগর 40 শতাংশ হিথর্থফকির 

অন্তত 35 শতাংশ েুথিধািক্তঞ্চত েম্প্রিায়গুথলকক্ হিওয়া  কি, এিং চূড়ান্ত িযি ারক্ারীর শক্তির 

খরচ োশ্রয় ক্রার িাধযকি অর্-োইি শক্তি খরচ 185 টট্রথলয়র্ BTU ক্িাকর্া, োকত 2025 োকলর 

শক্তির িক্ষতার লকক্ষর উকেকশয অেের  ওয়া োয়। 



  

NYPA সম্পম্বকন 

NYPA  ল হিকির েি হিকক্ িড় পািথলক্ পাওয়ার অগ নার্াইকজশর্, ো 16 টি হজর্াকরটিং 

হফথেথলটি এিং ট্রান্সথিশর্ লাইকর্র 1,400 এর হিথশ োথক্নি- িাইল পথরচালর্া ক্কর। NYPA 

িারা 80 শতাংকশর হিথশ থিিুযৎ পথরষ্কার থরথর্উএিল  াইকরাপাওয়ার উৎপন্ন ক্কর। আরও 

তকিযর জর্য হিখুর্www.nypa.gov অিিা NYPA খুাঁজরু্ Facebook, Instagram, Tumblr-এ এিং 

@NYPAenergy Twitter-এ।  
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