অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/11/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন স্টেট পািবলক সাবভনস কবমেম্বর্র স্টরর্ম্বসলার কাউবি স্টেম্বক ডাম্বেস
কাউবি পর্ন ন্ত প্রধার্ ট্রান্সবমের্ লাইর্ প্রকম্বের অর্ুম্বমাদর্ স্ট াষণা কম্বরর্

54.5 মাইল অত্োধুবর্ক বিদুেৎ লাইর্ স্টভাক্তাম্বদর জর্ে ডাউর্ম্বেম্বটবির্ এর্াবজনর িৃহত্তর প্রিাহ
সক্ষম করম্বি এিং জলিায়ু পবরিত্ন র্ স্টমাকাম্বিলায় সহায়ত্া করম্বি
কর্ম্বজের্ দূর করম্বত্ এিং পবিম NY-এ র্িায়র্ম্বর্াগে জলবিদুেৎ সংস্থার্ সম্বিন াচ্চ করম্বত্
অবত্বরক্ত 20 মাইল ট্রান্সবমের্ প্রকে
গভর্ন ম্বরর 2021 স্টেট অি দে স্টেম্বটর অংে, এই ট্রান্সবমের্ প্রকে স্টেটিোপী পাওয়ার বিম্বড
আপম্বেটর্িায়র্ম্বর্াগে েবক্তর একীভূ ত্করণম্বক ত্বরাবিত্ করম্বি
প্রকেগুবল কমন সংস্থার্ সৃবি করম্বি এিং স্থার্ীয় অেন র্ীবত্ম্বত্ বিবর্ম্বয়াম্বগ উৎসাবহত্ করম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট পাবনিক সানভন স কনমশর্
নর্উ ইয়কন এর্ানজন সনিউশর্ প্রমজক্ট অ্র্ুমমাদর্ কমরমে - একটি 54.5 মাইি, 345-নকমিামভাল্ট
ট্রান্সনমশর্ িাইর্ োর মূিযমার্ আর্ুমানর্ক 530 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার - উচ্চ-চানিদার বাজার
এবং গ্রািকমদর ডাউর্মেমট পনরচ্ছন্ন, নর্ভন রমোগয শনির প্রবািমক গনিশীি করমি ঘরর্মসিার
কাউনি ঘেমক শুরু িময় ডামচস কাউনি পেনন্ত প্রসানরি। পাবনিক সানভন স কনমশর্ এোড়াও
ঘর্ক্সটএরা এর্ানজন ট্রান্সনমশর্ নর্উ ইয়কন , ইর্কমপনামরমটড (NextEra Energy Transmission New
York, Inc.)-ঘক এম্পায়ার ঘেট িাইর্ (Empire State Line) নর্মনামণর জর্য ঘপৌর চু নি
অ্র্ুশীিমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্র্ুমমাদর্ প্রদার্ কমরমে - একটি 20 মাইি, 345-নকমিামভাল্ট
ববদুযনিক ট্রান্সনমশর্ িাইর্, ো র্ায়াগ্রা এবং এনর কাউনিমি অ্বনিি এবং আর্ুমানর্ক মূিযমার্
180 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার, ো কর্মজশর্ দূর করমি এবং ওময়োর্ন নর্উ ইয়মকন র্বায়র্মোগয
নরমসামসনর প্রবািমক সবনানিকীকরমণ সিায়িা করমব। এই অ্র্ুমমাদর্গুনি িমিা নগ্রর্ এর্ানজন ট্রান্সনমশর্
সুপারিাইওময়র 250 মাইমির উপর নর্মনাণ কাজ শুরু করার জর্য প্রময়াজর্ীয় বড় অ্র্ুমমাদমর্র
চূ ড়ান্ত ঘসট, ো গভর্নর কুওমমার 2021 সামির ঘেট অ্ব দয ঘেট ভাষমণ ঘ াষণা করা িময়মে।
এই উমদযাগগুনি জিবায়ু ঘর্িৃ ত্ব ও কনমউনর্টি ঘপ্রামটকশর্ অ্যাক্ট উভয় িমযযর সামে সামঞ্জসয ঘরমে
আমরা দযিার সামে নবদুযৎ চিাচমি ট্রান্সনমশর্ যমিা বৃনি কমর এবং িাৎযনণক র্বায়র্মোগয

এর্ানজন বৃনি এবং কনমউনর্টি ঘবনর্নিট অ্যাক্ট কাবনর্ নর্িঃসরণ হ্রাস কমর ও জিবায়ু পনরবিন মর্র
নবরুমি িড়াই কমর। এই প্রকল্পগুনি নর্মনাণ নশমল্প কমনসংিার্ এবং আয় বৃনির মািযমম িার্ীয় ও
আঞ্চনিক অ্েনর্ীনিমক চাঙ্গা করমব বমি আশা করা িমচ্ছ।
"নর্উ ইয়কন ঘেমটর এর্ানজন অ্বকাঠামমার নর্ভন রমোগযিা এবং নিনিিাপকিা বৃনির জর্য প্রিার্
নবনর্ময়াগসি একটি সবুজ অ্েনর্ীনির উন্নয়মর্ জানিমক ঘর্িৃ ত্ব নদমচ্ছ," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"আমামদর র্িু র্ সবুজ শনি সুপারিাইওময় বিনরমি সিায়িা করার জর্য এই প্রকল্পগুমিা অ্পনরিােন
ো নবদুযৎমক দযিার সামে উচ্চ চানিদাসম্পন্ন এিাকায় নর্ময় োমব এবং একই সামে েরচ কমামব
এবং র্িু র্ কমনসংিার্ সৃনিমি সিায়িা করমব।"
নর্উ ইয়কন এর্ানজন সনিউশর্ প্রমজক্ট এবং এম্পায়ার ঘেট িাইমর্র অ্র্ুমমাদর্ োড়াও কনমশর্ আমরা
দুইটি উমেেমোগয ট্রান্সনমশর্ পদমযপ গ্রিণ কমরমে, োর মমিয রময়মে:
•

LS পাওয়ার নগ্রড নর্উ ইয়কন , LLC, LS পাওয়ার নগ্রড নর্উ ইয়কন কমপনামরশর্ I, এবং
নর্উ ইয়কন পাওয়ার অ্েনরটি (New York Power Authority) কিৃন ক র্িু র্ স্কটিযান্ড
ট্রান্সনমশর্ আপমগ্রড প্রকমল্পর মানসন র্ামম পনরনচি 93 মাইি ট্রান্সনমশর্ প্রকমল্পর নবভাগ II
নর্মনাণ ও পনরচাির্ার জর্য দানেিকৃ ি পনরমবশ বযবিাপর্া ও নর্মনাণ পনরকল্পর্া অ্র্ুমমাদর্
করা িময়মে। সামনগ্রক প্রকল্পটি 21 জার্ুয়ানর 2021 িানরমে কনমশর্ কিৃন ক অ্র্ুমমানদি িয়
এবং

•

নকেু িার্ীয় ট্রান্সনমশর্ এবং নডনিনবউশর্ প্রকমল্পর জর্য একটি িাে-ট্রযাক অ্র্ুমমাদর্ করা
িময়মে, ো পেনায় 1 প্রকল্প র্ামম পনরনচি। পেনায় 1 এর প্রকল্পগুনি িমচ্ছ কােনকর প্রকল্প ো
ঐনিিযগি নর্ভন রমোগযিা, নর্রাপত্তা এবং আর্ুগমিযর উমেশযগুনি পূরণ কমর নকন্তু একটি
ইউটিনিটি নসমেমম র্বায়র্মোগয শনি সরবরাি সীমাবি কমর বািা বা
প্রনিবন্ধকিাগুনিবািা বা প্রনিবন্ধকিাগুনি ঘমাকামবিা করার জর্য ত্বরানিি বা অ্গ্রানিকার
ঘদওয়া ঘেমি পামর। আজমকর পদমযপগুমিা এই িরমর্র প্রকমল্পর জর্য েরচ পুর্রুিার এবং
বরামের প্রনিয়া প্রনিষ্ঠা কমরমে। এনক্সিমরমটড নরনর্উময়বি এর্ানজন ঘগ্রাে অ্যান্ড কনমউনর্টি
ঘবনর্নিট অ্যামক্ট (Accelerated Renewable Energy Growth and Community Benefit
Act) কনমশর্মক জিবায়ু ঘর্িৃ ত্ব এবং কনমউনর্টি সুরযা আইর্ (Climate Leadership
and Community Protection Act, CLCPA) এর িযযমাত্রা অ্জন মর্ পুর্মুনেী ট্রান্সনমশর্
পনরকল্পর্া এবং নবনর্ময়াগ করমি িমব।

উপরন্তু, নর্উ ইয়কন এর্ানজন সনিউশর্ প্রমজক্ট, এম্পায়ার ঘেট িাইর্ এবং নর্উ স্কটিযান্ড ট্রান্সনমশর্
আপমগ্রড প্রকমল্পর জর্য আজ নির্টি ট্রান্সনমশর্ প্রকল্প নর্উ ইয়কন পাওয়ার অ্েনরটির ঘমামজসআনদমরার্ডাক স্মাটন পাে নর্ভন রমোগযিা প্রকমল্পর আগাম অ্র্ুমমাদর্ ঘেমক নর্নমনি - নর্উ ইয়মকন র
উত্তর-দনযমণর নবদুযৎ সঞ্চাির্ বযবিার একটি গুরুত্বপূণন 86-মাইি প্রসানরি এবং চিনি বেমর
নর্নমনি 250 মাইি সঞ্চাির্ প্রকমল্পর মমিয চিু েন প্রকল্প। এই র্িু র্ িাইর্ এোড়াও উত্তর নর্উ
ইয়কন অ্গ্রানিকার ট্রান্সনমশর্ প্রকল্প দ্বারা পনরপূরক িমব, ঘেমটর শীমষন একটি 100 মাইমিরও ঘবনশ

র্িু র্ ট্রান্সনমশর্ আপমগ্রড প্রকল্প ো নবদযমার্ ট্রান্সনমশর্ িাইর্ পুর্নর্নমান ণ এবং ঘবশ কময়কটি
সাবমেশর্ সম্প্রসারণ অ্ন্তভুন ি কমর, উত্তর ঘদমশর অ্ঞ্চি ঘেমক নবদযমার্ বায়ু এবং ঘসৌর
সম্পদগুনিমক নগ্রমড েুি করমি সযম করা এবং ভনবষযমি র্িু র্ র্বায়র্মোগয শনির প্রকল্পগুনি
সংেুি করার অ্র্ুমনি ঘদওয়া।
নর্উ ইয়কন এর্ানজন সনিউশর্ প্রমজক্ট ট্রান্সনমশর্ প্রকল্প, নর্উ ইয়কন ট্রান্সমকার মানিকার্ািীর্,
বিন মামর্ নবদযমার্ নবদুযমির বািাগুনি দূর করমব এবং উৎপানদি পনরচ্ছন্ন শনির বৃিত্তর বযবিামরর
অ্র্ুমনি ঘদমব, একই সামে নগ্রড নিনিশীিিা এবং ঝড় প্রনিমরাি উন্ননি করমব। এটি নবদযমার্ 80
বেমরর পুরমর্া কাঠামমামক প্রায় 230টির কম, আমরা আিুনর্ক কাঠামমা নদময় আপমগ্রড এবং
প্রনিিাপর্ করমব। প্রকল্পটি ঘরর্মসিার কাউনির ঘস্কাডাক শিমরর নবদযমার্ ববদুযনিক ট্রান্সনমশর্
কনরমডার বা সংিগ্ন ইউটিনিটি মানিকার্ািীর্ জনমমি িমব; কিানিয়া কাউনির েু ইমভমসি,
েকমপাটন, ঘ ি, ঘেমভরাক, নিনভংমোর্, গযািাটির্ এবং োরমি এবং ডামচস কাউনির নমিার্,
নের্টর্ এবং নিজযাি উপিযকা শির।
এম্পায়ার ঘেট িাইর্ কর্মজশর্ দূর করমি এবং পনিম নর্উ ইয়মকন র্বায়র্মোগয নরমসামসনর প্রবাি
বাড়ামি সিায়িা করমব, োর মমিয রময়মে নর্উ ইয়কন পাওয়ার অ্েনরটির র্ায়াগ্রা নবদুযৎ প্রকমল্পর
জিনবদুযৎ এবং অ্িানরও ঘেমক নবদুযৎ আমদানর্। ট্রান্সনমশর্ প্রকমল্প র্ায়াগ্রা কাউনির রয়যািটর্
শির এবং এনর কাউনির আিমডর্, নর্উনেড, িযাঙ্কাোর এবং এিমা শিমর ট্রান্সনমশর্ িাইর্ এবং
সংনিি সুইচইয়াডন নর্মনাণ করা িমব।
নর্উ ইয়কন ট্রান্সমকা অ্মরঞ্জ এবং রকিযান্ড ইউটিনিটি, ইর্কমপনামরমটড এবং ঘসন্ট্রাি িাডসর্ গযাস ও
ইমিকনট্রক কমপনামরশমর্র সামে কনমশমর্র পূমবন প্রময়াজর্ীয় অ্নিনরি, সংনিি অ্বকাঠামমা উন্নয়মর্র
জর্য কাজ করমব। ইিারর্যাশর্াি ব্রাদারহুড অ্ব ইমিকনট্রকযাি ওয়াকন াসন এই প্রকল্পমক সমেনর্ কমর
কারণ এটি নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য অ্মর্ক ভামিা ঘবিমর্র নর্মনাণ কাজ বিনর করমব। এই প্রকল্পটি
2023 সামির ঘশমষর নদমক কােনকর িমব।
পািবলক সাবভনস কবমেম্বর্র সভাপবত্ জর্ বি. স্টরাডস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার একটি পনরচ্ছন্ন,
সবুজ অ্েনর্ীনি রচর্ার জর্য গভর্নর কুওমমার জানির ঘর্িৃ িার্ীয় কামজর জর্য গ্রািকমদর
র্বায়র্মোগয নবদুযৎ সংমোমগর জর্য স্মাটন র্িু র্ ট্রান্সনমশর্ নবনর্ময়াগ প্রময়াজর্। আমরা ঘে প্রকল্প
অ্র্ুমমাদর্ কমরনে িা ঘসই নবদুযৎ সরবরাি কমর এবং সকি নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য উমেেমোগয
ইনিবাচক কাজ এবং জিবায়ু সুনবিা প্রদার্ কমর।"
বর্উ ইয়কন পাওয়ার অেবরটির স্টপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ বর্িন াহী কমন কত্না বগল বস. কুইবর্ওর্স িম্বলর্,
"ঘেট ববদুযনিক নগ্রমড আমরা র্বায়র্মোগয শনি একনত্রি করার জর্য র্িু র্ ট্রান্সনমশর্ অ্বকাঠামমা
নর্মনাণ 2030 সামির মমিয গভর্নর কুওমমার সািসী 70 শিাংশ র্বায়র্মোগয নবদুযৎ অ্জন র্ করা
আমামদর জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন। NYPA নর্উ ইয়কন এর্ানজন সনিউশর্ প্রকল্প এবং এম্পায়ার ঘেট
িাইর্ এনগময় ঘেমি ঘদমে আর্নিি। স্মাটন পাে, নর্উ স্কটিযান্ড ট্রান্সনমশর্ আপমগ্রড প্রকল্প এবং
উত্তর নর্উ ইয়কন অ্গ্রানিকার ট্রান্সনমশর্ প্রকমল্পর সাম্প্রনিক সূচর্া, আমরা আমামদর নগ্রড আিুনর্ক

করার জর্য প্রময়াজর্ীয় নের্ এর্ানজন সুপারিাইওময় চািু করনে এবং নর্নিি করনে ঘে এটি নর্উ
ইয়মকন র পরবিী প্রজমের জর্য নিনিশীি, নর্ভন রমোগয এবং সাশ্রয়ী।"
বর্উ ইয়কন ট্রান্সম্বকার স্টপ্রবসম্বডি বভক্টর মুবলর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার দৃনিভনঙ্গ এবং শনিশািী
ঘর্িৃ ত্ব আমামদর এই গুরুত্বপূণন মাইিিিমকর নদমক নর্ময় ঘগমে। নর্উ ইয়কন ট্রান্সমকা পাবনিক
সানভন স কনমশর্, পাবনিক সানভন স নবভাগ এবং অ্র্যার্য ঘেট সংিাগুনির দ্বারা সরবরানিি
পুঙ্খার্ুপুঙ্খ পেনামিাচর্ার পাশাপানশ ঘিাে সম্প্রদায়, বযবসা এবং বানসিামদর প্রনি কৃ িজ্ঞ। আমরা
নর্মনাণ শুরু করমি এবং নর্উ ইয়মকন র র্বায়র্মোগয শনিমক ভনবষযমি এনগময় নর্ময় ঘেমি প্রস্তুি।"
গভর্নর কুওমমার জািীয়-ঘর্িৃ িার্ীয় জিবায়ু পনরকল্পর্াটি জানির সবমচময় গুরুত্বপূণন জিবায়ু এবং
নের্ এর্ানজনর উমদযাগ, ো COVID-19 মিামারী ঘেমক আমরাগয িাভ করার পাশাপানশ সুনবর্যস্ত
এবং সঠিকভামব নের্ এর্ানজনমি পনরবিন মর্র আহ্বার্ জার্ায় ো কমনসংিার্ সৃনি কমর এবং একটি
সবুজ অ্েনর্ীনি পনরচাির্া অ্বযািি রােমব। জিবায়ু ঘর্িৃ ত্ব ও কনমউনর্টি সুরযা আইমর্র মািযমম
আইমর্ অ্ন্তভুন ি, নর্উ ইয়কন 2040 সামির মমিয শূর্য-নর্গনমর্ নবদুযৎ োমি িার বািযিামূিক িযয
অ্জনমর্র পমে, 2030 সামির মমিয 70 শিাংশ র্বায়র্মোগয শনি উৎপাদর্সি ও অ্েনর্ীনিমি
নবস্তৃ ি কাবনর্ নর্রমপযিা অ্জনমর্র পমে।
এটি নের্ এর্ানজন োমি নর্উ ইয়মকন র অ্ভূ িপূবন উন্নয়র্সি ঘেট জুমড় 91টি বৃিৎ পনরসমরর
র্বায়র্মোগয প্রকমল্প 4 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর নবনর্ময়ামগর উপর গমড় িু িমে, নর্উ ইয়মকন র নের্
এর্ানজন োমি সৃি 150,000 এর ঘবনশ কমনসংিার্, ো 2035 সামির মমিয অ্িমশার বায়ু ঘেমক
প্রায় 9,000 ঘমগাওয়াট উৎপাদমর্র প্রনিশ্রুনি এবং বণ্টর্মোগয ঘসৌর োমি 2011 সাি ঘেমক
1,800 শিাংশ প্রবৃনির নভনত্তর উপর প্রনিনষ্ঠি। গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃ মত্ব, নর্উ ইয়কন এই অ্গ্রগনি
গমড় িু িমব এবং 2050 সামির মমিয 1990 সামির িু ির্ায় গ্রীর্িাউস গযামসর নর্গনমর্ 85 শিাংশ
হ্রাস করমব এবং নর্নিি করমব ঘে নের্ এর্ানজন নবনর্ময়ামগর 40 শিাংমশর িযয সুনবিাবনঞ্চি
কনমউনর্টিগুনিমক সুনবিা প্রদার্ করমব এবং 2025 সামির মমিয এর্ানজন র েরচ 185 নট্রনিয়র্
নব্রটিশ োমনাি ইউনর্ট (BTU) অ্বনি কমামর্ার িমযযর নদমক এনগময় োমব।
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