
 

অবফলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/11/2022  গবন নর কোবি হহাকল 

 

 

গবন নর হহাকল প্রধান আম্বেট ট্রান্সবভেন লাইন অনুম্বভাদম্বনর হ াষণা করম্বলন  

  

বনউ ইয়কন বফদেুৎ কর্ত নক্ষ এফং জার্ীয় বিম্বের স্মাটন াি কাম্বনক্ট প্রকল্প বরচ্ছন্ন 

েক্তির সরফরাহ ফতক্তি করম্বফ এফং বনউ ইয়ম্বকনর জলফায় ুকভ নকাম্বের লক্ষে অিসর 

করম্বফ  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হাক্ আজকক্ হঘাণা ক্রকর্ হয থর্উ ইয়ক্ন হেকের পাবথক্ াথভন ক্থমলর্ 

(Public Service Commission, PSC) র্ি ন ক্াথির এক্টে অথি গুরুত্বপূণ ন 100-মাই ম্বা 

ট্রান্সথমলর্ াইর্ পুর্গ নঠর্ ক্রার অর্ুকমাদর্ থদকয়কে, জবায়ু হর্িৃত্ব ও ম্প্রদায় ুরক্ষার 

অযাকের (Climate Leadership and Community Protection Act) আবলযক্িা হমোকি যা 

প্রকয়াজর্। স্মােন পাি ক্াকর্ে (Smart Path Connect) থককব থর্উ ইয়কক্নর ট্রান্সথমলর্ বযবস্থার 

হমরুদকের ার্াগাদক্রকণর প্রথিথর্থি যা পুকরা হেকের থর্ভনরকযাগযিা উন্নি ক্রকব। এটে পূকব ন 

অর্ুকমাথদি স্মােন পাি ও AC ট্রান্সথমলর্ প্রক্ল্পমূকর মূ্পরক্ কব এবং এটে বিনমাকর্ 

র্বায়র্কযাগয উৎপাদর্কক্ হযই জযাম ও ংকক্াচর্ প্রভাথবি ক্রকে িা হ্রা ক্রকব এবং 

গ্রাক্কদর থবদুযৎ হপৌঁকে হদওয়ার খরচ হ্রা ক্রকব। স্মােন পাি ক্াকর্ে প্রক্ল্পটে থবদযমার্ 

ংকক্াচর্ অপারণ ক্রকব এবং 447 থমথয়র্ মাথক্নর্ ডাকরর হবথল জযাকমর খরচ াশ্রয় 

ক্রকব।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন পুকরা হেকের থবদুযৎ ম্প্রদায়মূকক্ যুক্ত ক্রকি স্মােন পাি ক্াকর্কের মকিা প্রক্ল্প 

থর্কয় পথরচ্ছন্ন লক্তক্তর থবপ্লকব হর্িৃত্ব থদকি হপকর গথব নি," গবন নর হহাকল ফম্বলন। "যখর্ আমরা 

আমাকদর জবায়ু ক্ষয অগ্রর ক্রকি এবং ভথবযকির ক্ম নংস্থার্ ৃটি ক্রকি ক্াজ ক্রথে, 

িখর্ ক্ থর্উ ইয়ক্নবাীকক্ পথরচ্ছন্ন থবদুযৎ রবরা ক্রকি থর্উ ইয়ক্ন হেকের ট্রান্সথমলর্ 

বযবস্থা গঠর্ ক্রকি আমাকদর প্রকচিার অথি গুরুত্বপূণ ন উপাদার্ এই প্রক্ল্পগুথ।"  

  

র্ি ন ক্াথি ট্রান্সথমলর্ াইর্টের মাথক্ার্া ও পথরচার্ায় আকে থর্উ ইয়ক্ন থবদুযৎ ক্িৃনপক্ষ (New 

York Power Authority, NYPA) এবং জািীয় থগ্রড (National Grid)। প্রক্ল্পটেকি িাক্কব প্রায় 

100 মাই থবদযমার্ 230 থক্কাকভাল্ট (kilovolt, kV) ট্রান্সথমলর্ াইর্কক্ 230kV বা 345kV 

থককব পুর্গ নঠর্ ক্রা যার াকি িাক্কব ংথিি াবকেলর্ থর্ম নাণ এবং থিন্টর্, ফ্র্যাঙ্কথর্, 

হইন্ট করন্স, ুই, এবং ওথর্ডাকি থবদযমার্ রাইে-অফ-এ ংগ্ন ার্াগাদক্রণ।  

  



প্রক্ল্পটেকি িাক্কব থর্কচর াইর্মূকর মূ্পণ ন বা আংথলক্ পুর্গ নঠর্: NYPA-র হমাক উইথ 

1 এবং 2 াইর্, NYPA-র উইথ-পযােকর্াড এবং উইথ-রায়ার্ াইর্; এবং জািীয় থগ্রকডর 

অযাথডরন্ড্যাক্ হিকক্ হপােনার াইর্, থবদযমার্ 230 kV হরের হরাড হিকক্ হচকজ হক্ াইর্ 10 

এর ম্প্রারণ, এবং এক্ই াকি NYPA-র স্মােন পািকক্ (হমাক-অযাথডরন্ড্যাক্ 1 এবং 2 বা MA 

1 এবং 2 র্াকমও পথরথচি) রাইে-অফ-ওকয়।  র্দনার্ ন থর্উ ইয়কক্ন র্বায়র্কযাগয লক্তক্ত থবক্াকলর 

ম্ভাবর্া বাস্তবায়র্ ক্রার জর্য এই প্রক্ল্পটে প্রকয়াজর্।  

  

PSC-র প্রধান হরাবর এভ. ক্তিবেয়ান ফম্বলন, "এক্বার স্মােন পাি ক্াকর্ে প্রক্ল্প এবং এিরকর্র 

অর্যার্য প্রক্ল্প ক্তিয় কয় হগক, এগুথ এক্টে অবযাি 345 kV ট্রান্সথমলর্ বযবস্থা প্রদার্ 

ক্রকব যা র্দনার্ ন হিকক্ ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়কক্ন র্বায়র্কযাগয উৎপাদকর্র রবরাকযাগযিা 

উকেখকযাগযভাকব উন্নি ক্রকব। এর অংল থককব, স্মােন পাি ংকক্াচর্ হ্রা ক্রার মািযকম 

অি ননর্থিক্ াভ প্রদার্ ক্রকব। এটে থর্ভনরকযাগযিা বকৃ্তি ক্রকব, ববদুযথিক্ বযবস্থার অি নর্ীথি ও 

থর্ভনরকযাগযিার স্বাকি ন ক্াজ ক্রকব, এবং জবায়ু অযাকের অিীকর্ হেকের দায় পূরণ ক্রার জর্য 

আবলযক্ র্বায়র্কযাগয ংস্থাকর্র জর্য বথি নি ট্রান্সথমলর্ ক্ষমিা প্রদার্ ক্রকব।"  

  

হেম্বটর বসম্বনটর হজাম্বসপ এ. বিম্বপা ফম্বলন, "আমাকদর জর্য আমাকদর লক্তক্ত 

অবক্াঠাকমাকি থবথর্কয়াগ ক্রকি িাক্া এবং এর আিুথর্ক্ায়র্ ক্রকি িাক্া অিযাবলযক্ীয় যাকি 

ক্কর র্াগথরক্কদর জর্য থর্ভনরকযাগয থবদুযৎ প্রদার্ থর্ক্তিি ক্রা যায়। থবদযমার্ রাইে-অফ-ওকয়জ 

বযবার ক্রা ম্প্রদাকয়র মকিয থদকয় ট্রান্সথমলর্ াইকর্র প্রস্তাব ক্রা বা স্থাপর্ ক্রার হিকক্ 

ভাকা থবক্ল্প।"  

  

হেম্বটর বসম্বনটর োটট বরবি ফম্বলন, "থবদুযৎ অথস্থথিলীিার ম্মুখীর্ র্া ওয়া পয নন্ত আপথর্ 

বদর্ক্তির্ জীবকর্ থবদুযকির গুরুত্ব বুঝকি পারকবর্ র্া। র্ি ন ক্াথি জকুশ 100 মাই র্িুর্ 

ট্রান্সথমলর্ াইকর্ থবথর্কয়াগ ক্রা আমাকদর হইব বাথিাকদর জর্য পথরবিনর্ থর্কয় আকব 

যাকদর পথরবার ও বযবা, আমাকদর প্রায় ক্কর মকিাই প্রথিটে থদর্ াশ্রয়ী থবদুযকির উপর 

থর্ভনর ক্কর।"  

  

অোম্বসেবল সদসে রফাটন সু্মম্বলন ফম্বলন, "যখর্ মুদ্রাস্ফীথি আমাকদর হেে ও জাথিকক্ চাপগ্রস্ত 

ক্কর যাকচ্ছ, িখর্ আমাকদর পথরবারমূকর ক্াকে যাকি থর্ভনরকযাগয ও িয়ক্ষমিার মকিয 

িাকদর বাা ও বযবার জর্য থবদুযৎ পাওয়ার ুকযাগ িাকক্ িা থর্ক্তিি ক্রা অথি গুরুত্বপূণ ন। থর্উ 

ইয়কক্নর ট্রান্সথমলর্ াইর্মূ আমাকদর লক্তক্ত খাকির হমরুদেগুথর এক্টে এবং আথম খুথল হয 

হমাক্ ভযাথ এবং র্ি ন ক্াথি পথরবারগুথর াকভর জর্্য আমাকদর লক্তক্ত ট্রান্সথমলর্ বযবস্থায় 

উকেকখযাগয থবথর্কয়াগ ক্রা কচ্ছ।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকের থবদযমার্ ট্রান্সথমলর্ এবং থবিরণ বযবস্থায় উকেখকযাগয উন্নয়র্ ও ংকযাজর্ 

ক্রকে যাকি হেকের লক্তক্ত রবরাক র্িুর্ বশ মাকপর র্বায়র্কযাগয লক্তক্ত প্রক্ল্প অন্তভুনক্ত ক্রা 

যায়।  আজহক্ অর্ুকমাথদি প্রক্ল্পগুথ হেকের জর্য ামথগ্রক্ভাকব উকেখকযাগয জবায়ু অযাে 

ুথবিা অজনকর্র জর্য এক্টে জরুথর ুকযাগ প্রদার্ ক্রকব।  

  



স্মােন পাি ক্াকর্ে প্রক্ল্প অর্ুকমাদকর্র পালাপাথল, PSC পিৃক্ থক্ন্তু ংথিি ক্ায নিকমর মািযকম 

থর্কচর থিান্তগুথ গ্রণ ক্করকে:  

  

 কোবনবেও উইন্ড ট্রান্সবভেন: ক্যাথর্থেও, জযাপার োউকর্ এবং ্েুকবর্ ক্াউথন্টর 

কর্ নথভ এক্টে 14.6 মাই ম্বা ট্রান্সথমলর্ াইকর্র থর্ম নাণ অর্ুকমাথদি ক্করকে, যা 

290.7 হমগাওয়াে (megawatt, MW) ক্যাথর্থেও উইন্ড্ ফাম নকক্ ববদুযথিক্ থগ্রকড ংযুক্ত 

ক্রকব। ক্যাথর্থেও কা থর্উ ইয়ক্ন হেকের ব নবৃৎ উইন্ড্ ফাম ন। ট্রান্সথমলর্ প্রক্ল্পটে 

প্রকয়াজর্ ক্যাথর্থেও উইন্ড্ ফাম নকক্ হেকের ববদুযথিক্ থগ্রকডর াকি ংযুক্ত ক্রার জর্য 

এবং এর ফক জবায়ু অযাকে থর্ি নাথরি থগ্রর্াউজ যা থর্িঃরণ হ্রা উকেলযমূকক্ 

অগ্রর ক্রার জর্য ববদুযথিক্ বযবস্থায় র্বায়র্কযাগয লক্তক্ত রবরা ক্রার জর্য।  

  

 হসন্ট্রাল হােসন: হিা াডর্ গযা ও ইকক্টট্রক্ ক্কপ নাকরলকর্র (Central Hudson 

Gas and Electric Corporation) ট্রান্সথমলর্ াইকর্র থর্ম নাণ অর্ুকমাথদি ক্করকে যা 

H&SB প্রক্ল্প র্াকম পথরথচি, যার জর্য থক্ংের্ থটের, এবং আোর োউর্মূকর 

এবং আোর ক্াউথন্টর হাগারটেজ, এবং থগ্রর্ ক্াউথন্টর ক্যােথি োউর্ ও ক্যােথি 

গ্রাকমর 23.6 মাই ট্রান্সথমলর্ াইর্ পুর্গ নঠর্ প্রকয়াজর্। এই পুর্গ নঠর্ স্থার্ীয় 

ম্প্রদায়মূকর লক্তক্ত চাথদা পূরকণ, বথয়ষু্ণ অবক্াঠাকমা টঠক্ ক্রকি এবং থবদুযৎ হবার 

থর্ভনরকযাগযিা উন্নি ক্রকি াাযয ক্রকব।  

  

 সাউন্ড কোফল: NYPA-র াউন্ড্ ক্যাব (Sound Cable) ট্রান্সথমলকর্র পথরক্ল্পর্া 

ংকলাির্ ক্রার জর্য িাকদর অর্ুকরাি অর্ুকমাথদি ক্করকে, এটে এক্টে থবদযমার্ 26 

মাই াবকমথরর্ ট্রান্সথমলর্ ক্যাব যা থর্উ ইয়কক্নর ক্র্কাথকডকেড এথডর্ হক্াম্পাথর্ 

ইর্ক্কপ নাকরলকর্র (Consolidated Edison Company of New York, Inc.) 345 kV 

হেইর্ ব্রুক্ (Sprain Brook) াবকেলর্কক্ ংযুক্ত ক্কর ং আইযান্ড্ থবদুযৎ 

ক্িৃ নপকক্ষর ইে গাকডনর্ থটে (Long Island Power Authority East Garden City) 

াবকেলকর্র াকি, যা র্াাউ ক্াউথন্টকি অবথস্থি।এই অর্ুকমাদর্টে াউন্ড্ ক্যাব 

প্রক্কল্পর থর্ভনরকযাগযিা উন্নি ক্রকব। এোশাও, NYPA র্াাউ ক্াউথন্টকি আেটে র্িুর্ 

মাটের থর্কচর ইউটেথটে ভল্ট স্থাপর্ ক্রকব এবং র্াাউ ও ওকয়েকচোর ক্াউথন্টকি 

াউন্ড্ ক্যাব প্রক্কল্পর ভূথমর উপকরর অংলগুথর ফাইবার অপটেক্ হযাগাকযাগ 

প্রথিস্থাথপি ক্রকব।  

  

বনউ ইয়কন হেহটর রাম্বের হনর্তত্বকারী জলফায় ুবরকল্পনা (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকের জাথির হর্িৃত্বক্ারী জবায়ুর ক্ম নূচী  জাথির ব হচকয় হবথল 

আিমণাত্মক্ জবায়ু ও পথরচ্ছন্ন লক্তক্তর উকদযাগ, যা ুলঙৃ্খ ও র্যাযযভাকব পথরচ্ছন্ন লক্তক্তকি 

উত্তরকণর আহ্বার্ ক্কর যা চাক্থর বিথর ক্কর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেে হক্াথভড-19 মামারী হিকক্ 



উিারাকভর াকি াকি এক্টে বুজ অি নর্ীথিকক্ প্রথিপার্ ক্রা অবযাি রাকখ। জবায়ু 

হর্িৃত্ব এবং জর্মাকজর ুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর মািযকম আইকর্র অন্তভুনক্ত ক্রার পকর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর মকিয লূর্য-থর্গ নমর্ 

থবদুযৎলক্তক্তর হক্ষকে িার বািযিামূক্ ক্ষয অজনকর্র পকি এথগকয় চককে, যার মকিয অন্তভুনক্ত 

আকে 2030 এর মকিয 70 লিাংল পুর্র্ নবায়র্কযাগয লক্তক্ত উৎপাদর্ এবং অি নর্ীথি বযাপী ক্াব নর্ 

থর্রকপক্ষিা অজনর্ ক্রা। এটে রাজয জকুশ 120টে বশ আক্াকরর পুর্র্ নবীক্রণকযাগয এবং 

ট্রান্সথমলকর্র প্রক্ল্পগুথকি 35 থবথয়র্ ডাকরর হবথল থবথর্কয়াকগর উপর থভথত্ত ক্কর গকশ 

হিাক, যার মকিয আকে ভবর্গুথর থর্গ নমর্ ক্মাকি 6.8 থবথয়র্ ডার, হরলক্তক্ত বাশাকি 1.8 

থবথয়র্ ডার, পথরচ্ছন্ন পথরবর্ উকদযাকগর জর্য 1 থবথয়র্ ডাকরর হবথল এবং NY গ্রীর্ 

বযাকঙ্কর (NY Green Bank) প্রথিশ্রুথিকি 1.6 থবথয়র্ ডাকররও হবথল  পথরচ্ছন্ন লক্তক্ত বাশাকি 

থর্উ ইয়কক্নর অভূিপূব ন থবথর্কয়াগ। ক্তম্মথিভাকব, এই থবথর্কয়াগগুথ 2020 াক থর্উইয়কক্নর 

থর্ম ন জ্বাাথর্ খাকি 158,000 এরও হবথল চাক্থর, 2011 া হিকক্ থবিরণকৃ্ি হর খাকি 

2,100 লিাংল প্রবকৃ্তি এবং 2035 াকর মকিয 9,000 হমগাওয়াে অফকলার বায়ুলক্তক্ত গকশ 

হিাার প্রথিশ্রুথিকক্ মি নর্ ক্কর৷ জবায়ু আইকর্র অিীকর্, থর্উ ইয়কক্ন এই অগ্রগথির উপর 

থভথত্ত ক্কর থর্ম নাণ ক্রকব এবং 2050 াকর মকিয থগ্রর্াউ গযা থর্গ নমর্কক্ 1990 এর স্তর 

হিকক্ 85 লিাংল ক্মাকব, এবং থর্ক্তিি ক্রকব হয পথরচ্ছন্ন লক্তক্তর থবথর্হয়াকগর 40 লিাংল 

হবথর্থফকের অন্তি 35 লিাংল ুথবিাবক্তিি ম্প্রদায়গুথকক্ হদওয়া কব, এবং চূশান্ত 

বযবারক্ারীর লক্তক্তর খরচ াশ্রয় ক্রার মািযকম অর্-াইে লক্তক্ত খরচ 185 টট্রথয়র্ BTU 

ক্মাকর্া, যাকি 2025 াকর লক্তক্তর দক্ষিার কক্ষর উকেকলয অগ্রর ওয়া যায়।  

  

###  
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