
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/21/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ওবর্ডা কাউবি থেম্বক আলিাবর্ কাউবি পর্নন্ত প্রধার্ ট্রান্সবমের্ লাইর্ প্রকম্বের 
PSC অর্ুম্বমাদম্বর্র থ াষণা থদর্  

  
থেট অফ দে আটন  93 মাইল ট্রান্সবমের্ লাইর্ উচ্চ-চাবিদা িাজারগুবলম্বক জ্বালাবর্র িৃিত্তর 

প্রিািম্বক সক্ষম করম্বি  
  

র্িায়র্ম্বর্াগে েবির উৎস একীভূত করম্বত বসম্বেমসমূিম্বক ত্বরাবিত কম্বর  
  

বর্মনাণ কমনসংস্থার্ ও আয় িৃবির মাধেম্বম স্থার্ীয় অেনর্ীবতম্বক উেীবপত কম্বর  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট পাবনিক সানভন স কনমশর্ 
(Public Service Commission, PSC) ওর্াইডা কাউনি ঘেমক শুরু হময় একটি অ্যািবানর্ 
কাউনি পেনন্ত নবসৃ্তত একটি 93 মাইি 345-নকমিামভাল্ট (kV) ট্রান্সনমশর্ িাইর্ অ্র্ুমমাদর্ কমরমে 
োমত 2021 সামির ঘেট আব দয ঘেমটর অ্ংশ নহমসমব নির্ এর্ানজন  প্রবাহমক আমরা কােনকর 
করমত সক্ষম হয়। মানসন টু নর্উ স্কটিযান্ড আপমেড প্রকমের র্ামম প্রায় 854 নমনিয়র্ মানকন র্ 
ডিামরর প্রকেটি উচ্চ-চানহদােুক্ত বাজারগুনিমক ডাউর্মেমট নির্, নর্ভন রমোগয নবদযুমতর প্রবাহমক 
গনতমত পনরকের্া করা হময়মে। এই উমদযাগটি জিবায়ু পনরবতন মর্র নবরুমে িড়াই ও জিবায় ু
পনরবতন মর্র নবরুমে িড়াইময়র জর্য জিবায় ুঘর্তৃত্ব ও সম্প্রদায় সুরক্ষা আইর্ (Climate 
Leadership and Community Protection Act) এবং এই ত্বরানিত পরু্র্নবীকরণমোগয শনক্ত বৃনে 
এবং কনমউনর্টি ঘবনর্নিট অ্যাক্ট (Community Benefit Act) উভময়র িক্ষয ধমর ঘরমে নবদযুৎ 
আমরা দক্ষতার সামে সরামর্ার ক্ষমতা বৃনে কমর। উপরন্তু, প্রকে নর্মনাণ নশমে কমনসংস্থার্ ও 
উপাজন র্ বানড়ময় স্থার্ীয় ও আঞ্চনিক অ্েনর্ীনত অ্র্ুকরণ করমব বমি আশা করা হমে।  
  
"নর্উ ইয়কন  ঘেমটর জ্বািানর্ অ্বকাঠামমার নর্ভন রমোগযতা ও নস্থনতশীিতা বৃনে এবং ডাউর্মেমট উচ্চ 
চানহদার অ্ঞ্চমি শনক্ত স্থার্ান্তনরত করমত একটি র্তুর্ শনক্ত সুপারহাইওময় নর্মনামণর মাধযমম সবুজ 
শনক্তর অ্েনর্ীনতমত ঘর্তৃমত্বর জর্য আোসী পদমক্ষপ েহণ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মানসন-
নর্উ স্কটিযান্ড আপমেড ঘসই প্রমচষ্টার একটি গুরুত্বপূণন উপাদার্ এবং একবার সম্পন্ন হমি, এটি 
শুধুমাত্র জ্বািানর্ নভড় ও উৎপাদর্ েরচ কমামব র্া, বরং বাজার প্রনতমোনগতা উন্নত করমব এবং 
একই সামে ভামিা কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট করমব। PSC এর অ্র্ুমমাদর্ এের্ নর্রাপদ োকায়, আমরা কাজ 
শুরু করমত এবং নর্উ ইয়কন মক একটি পনরষ্কার ও সবুজ ভনবষযমতর নদমক এনগময় নর্ময় োনে।"  
  



 

 

এই মানসন টু নর্উ স্কটিযান্ড আপমেড প্রকেটি (Marcy to New Scotland Upgrade Project), LS 
পাওয়ার নেড নর্উ ইয়কন  কমপনামরশর্ ও নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্েনরটি ঘেৌেভামব উন্নয়র্ করমে, 
নবদযমার্ ট্রান্সনমশর্ কনরমডারগুনির প্রায় 93 মাইমির মমধয নবদযমার্ ট্রান্সনমশর্ িাইর্গুনি সনরময় 
এবং র্তুর্ িাইর্ স্থাপমর্র সামে জনড়ত। এটা অ্র্াইডা কাউনির মানসন ও এনডক সাবমেশর্গুনিমত 
আপমেড, নপ্রন্সটাউর্ শহমর একটি র্তুর্ সাবমেশর্ নর্মনাণ ও রটারডাম শহমর একটি নবদযমার্ 
সাবমেশর্ আপমেড, উভয় ঘশমর্কটানড কাউনিমত নর্উ স্কটিযান্ড, আিবানর্ কাউনি শহমর একটি 
সাবমেশর্ আপমেড অ্ন্তভুন ক্ত কমরমে। প্রায় 60 বেমরর পুরামর্া – পুরাতর্ ও ঘসমকমি ট্রান্সনমশর্ 
টাওয়ারগুনি প্রনতস্থাপর্ কমর – এই সাম্প্রনতক প্রেনুক্তগুিনি ট্রান্সনমশর্ কাঠামমাগুনির সংেযা হ্রাস 
করার সামে সামে আমরা দক্ষ শনক্ত প্রবামহ সক্ষম কমর তুিমব। পুর্নর্ননমনত ট্রান্সনমশর্ িাইর্ 2023 
সামির ঘশষর্াগাদ চািু হমব বমি আশা করা হমে।  
  
পািবলক সাবভন স কবমেম্বর্র সভাপবত জর্ বি. থরাডস িম্বলর্, "নর্উ ইয়মকন র জাতীয় ঘর্তৃস্থার্ীয় 
CLCPA আইমর্ পুর্র্নবীকরণমোগয শনক্তর রূপান্তনরত পনরমামণর জর্য আহ্বার্ জানর্ময়মে, োর িমি 
োহকমদর সামে ঘসই শনক্ত সংমোগ করার জর্য স্মাটন  র্তুর্ ট্রান্সনমশর্ প্রময়াজর্। আজ আমরা ঘে 
প্রকে অ্র্ুমমাদর্ করনে তা জর্স্বােনমক রক্ষা কমর এবং উমেেমোগয ইনতবাচক কাজ ও জিবায়ুর 
প্রভাব ঘমাকামবিায় সকি নর্উ ইয়কন বাসীমদর উপকার কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অেবরটি এর থপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ বর্িনািী প্রধার্ কমনকতন া বগল বস. কুইবর্ওর্স 
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা তার 2021 সামির ঘেট অ্ব ঘেট-এ ঘশয়ার কমরমের্ ঘে আমামদর নির্ 
এর্ানজন  রূপান্তমরর জর্য র্তুর্ ট্রান্সনমশর্ ক্ষমতা কতটা গুরুত্বপূণন হমব। নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্েনরটি 
এর ঘেমটর ট্রান্সনমশর্ নসমেমমর এক-তৃতীয়াংমশর মানিক এবং পনরচাির্া কমর। আমরা আমামদর 
পাটন র্ার LS পাওয়ার নেড নর্উ ইয়কন  কমপনামরশর্ এর সামে কাজ কমর মানসন ঘেমক নর্উ স্কটিযান্ড 
আপমেড প্রকমে আমামদর দক্ষতা ও অ্নভজ্ঞতার ঘর্তৃত্ব নদমত ঘপমর আর্নিত। একসামে, আমরা 
নভড় পময়িগুনি ঘভমে ঘিিার এবং আমামদর ঘেমটর ববদযুনতক নেমড আমরা নির্ এর্ানজন  রপ্তানর্ 
করমত পারমবা।"  
  
LS পাওয়ার বিড বর্উ ইয়কন  কম্বপনাম্বরের্ এর প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া পল থসগাল িম্বলর্, "এই 
অ্র্ুমমাদর্ উদোপর্ কমর LS পাওয়ার নেড নর্উ ইয়কন , নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্েনরটি এর সামে 
একমত্র কাজ করমে, ো নর্উ ইয়কন  ঘেমটর নির্ এর্ানজন র ভনবষযমতর জর্য এই গুরুত্বপূণন 
অ্বকাঠামমা প্রকে সম্পমকন  একটি বড় মাইিিিক নহমসমব নচনিত কমর। আমরা নর্উ ইয়কন  ঘেট 
পাবনিক সানভন স কনমশর্, পাবনিক সানভন স নবভাগ ও অ্র্যার্য ঘেট এমজনন্সগুনিমক এই পেনাময় 
ঘপৌৌঁোমত সতকন  পেনামিাচর্া করার জর্য ধর্যবাদ জার্াই। এই অ্র্ুমমাদমর্র মাধযমম আমরা 
ঘিব্রুয়ানরর শুরুমত ঘশমর্কটানড ও আিবানর্ কাউনিমত প্রকে নর্মনাণ শুরু করমত প্রস্তুত।"  
  
উপরন্তু, কনমশর্ এম্পায়ার ঘেট িাইর্ প্রকে (Empire State Line Project) র্ামম পনরনচত 
একটি ট্রান্সনমশর্ প্রকে নর্মনাণ এবং পনরচাির্ার জর্য দানেিকৃত পনরমবশ বযবস্থাপর্া ও নর্মনাণ 
পনরকের্া অ্র্ুমমাদর্ কমরমে। ঘর্ক্সটএরা এর্ানজন  ট্রান্সনমশর্ নর্উ ইয়কন , ইর্কমপনামরমটড (NextEra 
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Energy Transmission New York, Inc.) কতৃন ক প্রকেটি র্ায়াো ও এনর কাউনিমত অ্বনস্থত 
একটি 20 মাইি 345 kV ট্রান্সনমশর্ িাইর্ অ্ন্তভুন ক্ত কমর। প্রকমের নর্মনাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হমব।  
  
এই নডপাটন মমি অ্ব পাবনিক সানভন স প্রকেগুনি সম্পমকন  আমরা তেয www.dps.ny.gov এই 
ওময়বসাইমট ঘকস র্াম্বার অ্র্ুসন্ধার্ কমর পাওয়া োমব: 19-T-0549; 19-E-0739; 18-T-0499 
এবং 20-E-0361 অ্েবা কনমশমর্র িাইি অ্নিস, 14 তিা, 3 এম্পায়ার ঘেট প্লাজা, Albany, 
NY 12223 (518-474-2500)। আপর্ার েনদ ইংমরনজ বুঝমত অ্সুনবধা হয়, তাহমি এই ঘপ্রস 
নবজ্ঞনপ্ত সম্পমকন  নবর্ামূমিয ভাষা সহায়তা ঘসবার জর্য অ্র্ুেহ কমর 1-800-342-3377 এই র্ম্বমর 
কি করুর্।  
  
গভর্নর কুওমমার জাতীয়-ঘর্তৃস্থার্ীয় জিবায়ু পনরকের্াটি জানতর সবমচময় আোসী জিবায়ু এবং 
নির্ এর্ানজন র উমদযাগ, ো COVID-19 মহামানর ঘেমক আমরাগয িাভ করার পাশাপানশ সুনবর্যস্ত এবং 
সঠিকভামব নির্ এর্ানজন মত পনরবতন মর্র আহ্বার্ জার্ায় ো কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট কমর এবং একটি সবুজ 
অ্েনর্ীনত পনরচাির্া অ্বযাহত রােমব। জিবায়ু ঘর্তৃত্ব ও সম্প্রদায় সুরক্ষা আইমর্র মাধযমম আইমর্ 
অ্ন্তভুন ক্ত, নর্উ ইয়কন  2040 সামির মমধয শূর্য-নর্গনমর্ নবদযুৎ োমত তার বাধযতামূিক িক্ষয 
অ্জন মর্র পমে, 2030 সামির মমধয 70 শতাংশ র্বায়র্মোগয শনক্ত উৎপাদর্সহ ও অ্েনর্ীনতমত নবসৃ্তত 
কাবনর্ নর্রমপক্ষতা অ্জন মর্র পমে। এটি নির্ এর্ানজন  োমত নর্উ ইয়মকন র অ্ভূতপূবন উন্নয়র্সহ ঘেট 
জমুড় 91টি বৃহৎ পনরসমরর র্বায়র্মোগয প্রকমে 4 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর নবনর্ময়ামগর উপর গমড় 
তুিমে, নর্উ ইয়মকন র নির্ এর্ানজন  োমত সৃষ্ট 150,000 এর ঘবনশ কমনসংস্থার্, ো 2035 সামির 
মমধয অ্িমশার বায়ু ঘেমক প্রায় 9,000 ঘমগাওয়াট উৎপাদমর্র প্রনতশ্রুনত এবং বণ্টর্মোগয ঘসৌর 
োমত 2011 সাি ঘেমক শতকরা 1,800 শতাংশ প্রবনৃের নভনির উপর প্রনতনিত। গভর্নর কুওমমার 
ঘর্তৃমত্ব, নর্উ ইয়কন  এই অ্েগনত গমড় তুিমব এবং 2050 সামির মমধয 1990 সামির তুির্ায় 
েীর্হাউস গযামসর নর্গনমর্ 85 শতাংশ হ্রাস করমব এবং নর্নিত করমব সুনবধাবনঞ্চত জর্মগািীমক 
নির্ এর্ানজন  নবনর্ময়ামগর 40 শতাংশ সুনবধা প্রদামর্র এবং িক্ষয-বযবহামরর সাশ্রময় 185 নট্রনিয়র্ 
নিটিশ োমনাি ইউনর্ট (BTUs) দ্বারা অ্র্-সাইট জ্বািানর্ েরচ হ্রাস করার ঘেমটর 2025 সামির 
শনক্ত দক্ষতার িমক্ষয অ্েগনত অ্জন মর্র িক্ষয পূরমণর সময়।  
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