
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা মমাহক উপত্েকা ও রাজধার্ী অঞ্চম্বল 854 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর প্রধার্ 
ট্রান্সবমের্ প্রকল্প বর্মনাম্বের ম াষো বিম্বয়ম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন  এর জাত্ীয় মর্তৃ্স্থার্ীয় বির্ এর্াবজন  লক্ষ্ে এিং কমনসংস্থার্ সৃবি করম্বত্ মাবসন মেম্বক 

বর্উ স্কটলোন্ড ট্রান্সবমের্ লাইর্ আপম্বেড  
  

প্রকল্পটি র্িায়র্ম্ব াগে েবি সম্পম্বির একত্রীকরে ত্বরাবিত্ করম্বত্ ট্রান্সবমের্ বিবর্ম্বয়াম্বগ 2 
বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অংে  

  
মলডাউর্ ইয়াম্বডন  সরঞ্জাম্বমর মরার্ ফুম্বটজ এিং বর্মনাে শুরুর েবি মিখুর্  

  
প্রকম্বল্পর মোপ এিং র্তু্র্ মেটজমু্বে ট্রান্সবমের্ লাইম্বর্র মোপ মিখুর্  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ মমোহক উপত্যকো এবং রোজধোর্ী অঞ্চমে 93 মোইে 345 ককমেোমভোল্ট 
(kV) বরোবর কবদ্যুৎ সঞ্চোের্ উন্নীত্ করোর জর্য 854 কমকেয়র্ মোককন র্ ডেোমরর একটি প্রকমের 
কর্মনোণ কোজ শুরুর ম োষণো কদ্ময়মের্। মোকসন টু কর্উ স্কটেযোন্ড ট্রোন্সকমশর্ আপমেড প্রকে, যো 
গভর্নমরর 2021 সোমের মেট অব দ্য মেট ঠিকোর্োয় তু্মে ধরো হময়মে, যো ট্রোন্সকমশর্ ক্ষমত্ো বৃকি 
এবং মেট জমুে উচ্চ চোকহদ্ো এেোকোয় আমরো পুর্র্নবীকরণমযোগয শকি সরবরোহ করমত্ সোহোযয করোর 
জর্য কডজোইর্ করো হময়মে। উপরন্তু, এই প্রকে শত্ শত্ পকরচ্ছন্ন শকি কর্মনোণ কমনসংস্থোর্ সকৃি এবং 
সমর্নর্ কমর স্থোর্ীয় এবং আঞ্চকেক অর্নর্ীকত্মক চোঙ্গো করমব। LS পোওয়োর কেড কর্উ ইয়কন  (LS 
Power Grid New York) এবং কর্উ ইয়কন  পোওয়োর অর্করটি (New York Power Authority, 
NYPA) মযৌর্ভোমব পকরচোকেত্ এই প্রকে কর্উ ইয়কন মক জেবোয়ু মর্তৃ্ত্ব এবং ককমউকর্টি সুরক্ষো 
আইমর্র অধীমর্ ত্োর েক্ষয পূরমণর পমর্ কর্ময় যোয়, যোর মমধয রময়মে 2040 সোমের মমধয শরূ্য 
কর্গনমর্ কবদ্যুৎ খোত্, 2030 সোমের মমধয 70 শত্োংশ পুর্র্নবীকরণমযোগয শকি উৎপোদ্র্।  
  
"জেবোয়ু পকরবত্ন র্ মমোকোমবেো এবং কর্উ ইয়মকন র জোকত্র মর্তৃ্স্থোর্ীয় কির্ এর্োকজন  েক্ষয অজন মর্র 
জর্য একটি পকরষ্কোর এবং কর্ভন রমযোগয ট্রোন্সকমশর্ অবকোঠোমমো অত্যন্ত গুরুত্বপূণন," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই গুরুত্বপূণন প্রকমের কর্মনোণ শুরু মেট জমুে শকি আমরো দ্ক্ষত্োর সোমর্ সরোমর্োর জর্য 
একটি র্তু্র্ শকি সুপোরহোইওময় কর্মনোমণর প্রমচিোর একটি প্রধোর্ মোইেফেক কহমসমব কচকিত্ কমরমে, 
একই সোমর্ কর্উ ইয়কন বোসীমদ্র জর্য র্তু্র্ কমনসংস্থোর্ এবং সুমযোগ তত্কর করমে যো আমোমদ্র স্থোর্ীয় 
এবং মেট জমুে অর্নর্ীকত্মক পুর্রুজ্জীকবত্ করমত্ সোহোযয করমব।"  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLX9iJ2FjiCcA9E6zfKft1Y6qIEf_dxfCE
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYPA_Marcy_New_Scotland_Laydown_Yard_Guilderland.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Mohawk_Valley_Capital_Region_Transmission_Project.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Statewide_Transmission_Lines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Mohawk_Valley_Capital_Region_Transmission_Project.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dexecutes-2Dnations-2Dlargest-2Doffshore-2Dwind-2Dagreement-2Dand-2Dsigns-2Dhistoric-2Dclimate&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=0z7ua24eaTaLOQuo8SfSHdzTyersnWukQSoEXr9-N9I&s=AO9K6_GHNo_l4rRRyIn8ofbEuBSN_7GK80sVsnmcUos&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dexecutes-2Dnations-2Dlargest-2Doffshore-2Dwind-2Dagreement-2Dand-2Dsigns-2Dhistoric-2Dclimate&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=0z7ua24eaTaLOQuo8SfSHdzTyersnWukQSoEXr9-N9I&s=AO9K6_GHNo_l4rRRyIn8ofbEuBSN_7GK80sVsnmcUos&e=


 

 

  
এই প্রকেটি, আর্ুমোকর্ক 93 মোইে ট্রোন্সকমশর্ েোইর্ বরোবর আপমেড করো হময়মে এবং ওর্োইডো 
কোউকির মোকসন এবং অযোেমবকর্ কোউকির কর্উ স্কটেযোমন্ডর মধযবত্ী NYPA এর মসন্ট্রোে ট্রোন্সকমশর্ 
হোমব দ্টুি র্তু্র্ সোবমেশর্ তত্কর করোর সোমর্ জকেত্। প্রকেটি কবদ্যমোর্ তবদ্যুকত্ক ট্রোন্সকমশর্ 
ককরমডোর বযবহোর কমর এবং বয়স্ক এবং পরুমর্ো ট্রোন্সকমশর্ টোওয়োরমক শকি দ্ক্ষত্ো বৃকির জর্য 
সবনমশষ প্রযকুির সোমর্ প্রকত্স্থোপর্ কমর। কর্উ ইয়কন  মেট পোবকেক সোকভন স ককমশর্ (New York 
State Public Service Commission) 21 জোর্ুয়োকরর সভোয় এই প্রকমের জর্য পকরমবশ গত্ 
সোমঞ্জসযত্ো এবং জর্গমণর প্রময়োজমর্র একটি সোটিন কফমকট অর্ুমমোদ্র্ কমরমে।  
  
মেট জমুে ট্রোন্সকমশর্ প্রকমের একটি পযোমকমজর অংশ কহমসমব গভর্নর প্রর্ম ত্োর 2021 মেট অব 
দ্য মেট প্রস্তোব উমমোচর্ কমরর্, যো কর্উ ইয়মকন র কের্ এর্োকজন  সুপোরহোইওময় গঠর্ করমব - 250 
মোইে পকরককেত্ কবকর্ময়োগ যো মেমটর ককেু অংমশর জর্য পরু্র্নবীকরণমযোগয শকির বযবহোর সমবনোচ্চ 
করোর সুমযোগ তত্কর করমব।  
  
NYPA এর মপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী বগল বস. কুইবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "NYPA এই জটিে ট্রোন্সকমশর্ 
ধমর্ী পরু্কর্নমনোমণর জর্য ত্োর ট্রোন্সকমশর্ দ্ক্ষত্ো আর্মত্ মরোমোকঞ্চত্। মযমহতু্ আমরো আমরো কির্ 
এর্োকজন  উৎপোদ্র্ চোকেময় যোকচ্ছ, আমোমদ্র একটি আধুকর্ক, র্মর্ীয় কের্ এর্োকজন  সুপোরহোইওময় 
প্রময়োজর্ মযখোমর্ এটি মযমত্ হমব। আমোমদ্র পকরমবশ, আমোমদ্র জ্বোেোকর্ কর্রোপত্তো এবং আমোমদ্র 
অর্নর্ীকত্র কেযোমণর জর্য এই ট্রোন্সকমশর্ প্রকেগুমেোমক দ্রুত্ একগময় কর্ময় যোওয়োর প্রময়োজর্ীয়ত্োর 
কবষময় আমরো গভর্নর কুময়োমমোর ত্ৎপরত্ো ভোগোভোকগ করকে।"  
  
LS পাওয়াম্বরর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকত্ন া পল মসগাল িম্বলর্, "আমরো এই প্রকমে কর্মনোণ কোজ শুরু 
করমত্ মপমর মরোমোকঞ্চত্, যো মেমটর কির্ এর্োকজন  পকরকের্োমক সমর্নর্ করমত্ গুরুত্বপূণন ভূকমকো 
পোের্ কমর। LS পোওয়োর তবদ্যুকত্ক কেড রূপোন্তমরর জর্য মেট জমুে উদ্ভোবর্ী এবং খরচসোমপক্ষ 
শকি সমোধোর্ তত্কর কমর ত্োর কোজ অবযোহত্ রোখমত্ উদ্েীব।"  
  
গভর্নর কুওমমোর জোত্ীয়-মর্তৃ্স্থোর্ীয় জেবোয়ু এমজন্ডো জোকত্র সবমচময় আক্রমণোত্মক জেবোয়ু এবং 
পকরচ্ছন্ন এর্োকজন র উমদ্যোগ, যো COVID-19 মহোমোকর মর্মক আমরোগয েোভ করোর পোশোপোকশ 
সুকবর্যস্তভোমব এবং সঠিকভোমব কির্ এর্োকজন মত্ পকরবত্ন মর্র আহ্বোর্ জোর্োয় যো কমনসংস্থোর্ সৃকি কমর 
এবং একটি সবুজ অর্নর্ীকত্র েোের্ অবযোহত্ রোখমব। জেবোয়ু মর্তৃ্ত্ব ও ককমউকর্টি সুরক্ষো আইমর্র 
মোধযমম আইমর্ অন্তভুন ি, কর্উ ইয়কন  2040 সোমের মমধয শূর্য-কর্গনমর্ কবদ্যুৎ খোমত্ ত্োর 
বোধযত্োমূেক েক্ষয অজন মর্র পমর্, 2030 সোমের মমধয 70 শত্োংশ র্বোয়র্মযোগয শকি উৎপোদ্র্সহ ও 
অর্নর্ীকত্মত্ কবসৃ্তত্ কোবনর্ কর্রমপক্ষত্ো অজন মর্র পমর্।  
  
এটি কির্ এর্োকজন  খোমত্ কর্উ ইয়মকন র অভূত্পূবন উন্নয়র্সহ মেট জমুে 91টি বৃহৎ পকরসমরর 
র্বোয়র্মযোগয প্রকমে 4 কবকেয়র্ মোককন র্ ডেোমরর কবকর্ময়োমগর উপর গমে তু্েমে, কর্উ ইয়মকন র কির্ 
এর্োকজন  খোমত্ সৃি 150,000 এর মবকশ কমনসংস্থোর্, যো 2035 সোমের মমধয অফমশোর বোয়ু মর্মক 
প্রোয় 9,000 মমগোওয়োট উৎপোদ্মর্র প্রকত্শ্রুকত্ এবং বণ্টর্মযোগয মসৌর খোমত্ 2011 সোে মর্মক 
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1,800 শত্োংশ প্রবৃকির কভকত্তর উপর প্রকত্কিত্। গভর্নর কুওমমোর মর্তৃ্মত্ব, কর্উ ইয়কন  এই অেগকত্ 
গমে তু্েমব এবং 2050 সোমের মমধয 1990 সোমের তু্ের্োয় েীর্হোউস গযোমসর কর্গনমর্ 85 শত্োংশ 
হ্রোস করমব এবং কর্কিত্ করমব ময কির্ এর্োকজন  কবকর্ময়োমগর 40 শত্োংমশর েক্ষয সুকবধোবকঞ্চত্ 
ককমউকর্টিগুকেমক সুকবধো প্রদ্োর্ করমব এবং 2025 সোমের মমধয এর্োকজন র খরচ 185 কট্রকেয়র্ কিটিশ 
র্োমনোে ইউকর্ট (BTU) অবকধ কমোমর্োর েমক্ষযর কদ্মক একগময় যোমব।  
  
বর্উ ইয়কন  মেট মসম্বর্ট এর্াবজন  মেয়ারমোর্ মকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "এর্োকজন  অযোন্ড 
মটকেককমউকর্মকশর্ ককমটির মচয়োরমযোর্ কহমসমব আকম কর্উ ইয়কন  মেমট এই মহোর্ অবকোঠোমমোমক 
একগময় কর্ময় মযমত্ মদ্মখ আর্কিত্। এই উমদ্যোগ আমোমদ্রমক এমর্ এক শকি বযবস্থোর কদ্মক কর্ময় 
যোমব যো আবহোওয়োর ধরর্ পকরবত্ন র্, মেট জমুে অর্ননর্কত্ক কমনকোণ্ড, কমনসংস্থোর্ এবং কির্ এর্োকজন  
আর্মত্ আমরো কস্থকত্শীে।"  
  
বর্উ ইয়কন  মেট অোম্বসমবি এর্াবজন  মেয়ারমোর্ মাইম্বকল মজ. কুবসক িম্বলম্বের্, "যখর্ আমরো 
জেবোয়ু মর্তৃ্ত্ব এবং ককমউকর্টি সুরক্ষো আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 
Act, CLCPA) কতৃ্ন ক কর্ধনোকরত্ জেবোয়ু ও জ্বোেোকর্ েক্ষযমোত্রো পূরমণর প্রমচিোয় পুর্র্নবীকরণমযোগয 
শকিমত্ আমোমদ্র রূপোন্তর অবযোহত্ রোকখ, ত্খর্ এই েক্ষয অজন মর্র অর্যত্ম প্রধোর্ চযোমেঞ্জ হমচ্ছ 
ট্রোন্সকমশর্। যখর্ আমরো পুর্র্নবীকরণমযোগয শকির উৎপোদ্র্ বৃকির জর্য কোজ ককর, মযখোর্ মর্মক 
এটি সবমচময় প্রময়োজর্ীয় মসখোমর্ কবদ্যুৎ সরবরোহ করো একটি েকজকেক চযোমেঞ্জ। ট্রোন্সকমশমর্ একটি 
উমেখমযোগয কবকর্ময়োমগর ম োষণো শুধুমোত্র কর্উ ইয়কন  মেমটর এই আসন্ন চযোমেঞ্জ সমোধোমর্ কর্উ ইয়কন  
মেমটর দ্ঢৃ় অঙ্গীকোর প্রদ্শনর্ কমর র্ো, একই সোমর্ এটি আমোমদ্র মেটমক CLCPA কতৃ্ন ক কর্ধনোকরত্ 
েক্ষয বোস্তবোয়মর্র কোেোকোকে কর্ময় যোমব এবং একই সোমর্ সোরো মেট জমুে কমনসংস্থোর্ সৃকি করমব।"  
  
NYPA সম্পম্বকন   
NYPA মদ্মশর বৃহত্তম রোষ্ট্রীয় সরকোকর শকি সংস্থো। NYPA কর্উ ইয়মকন র উচ্চ-মভোমল্টজ কবদ্যুৎ 
েোইমর্র প্রোয় এক-তৃ্ত্ীয়োংমশর মোকেক এবং ত্ো পকরচোের্ো কমর র্োমক। এসব েোইর্ প্রোয় 7,000 
মমগোওয়োট র্বোয়র্মযোগয জ্বোেোকর্ যুি করোর মোধযমম NYPA এর কত্র্টি বৃহৎ জেকবদ্যুৎ উৎপোদ্র্ 
মকন্দ্র এবং স্বত্ন্ত্র বোয়ু কবদ্যুৎ উৎপোদ্র্ মকন্দ্র মর্মক কর্উ ইয়কন  মেমটর কবদ্যুৎ কেমড কবদ্যুৎ সঞ্চোের্ 
কমর র্োমক। এর মমধয কেমড সরবরোহকৃত্ 6,300 মমগোওয়োমটরও মবকশ জেকবদ্যুৎ এবং প্রোয় 700 
মমগোওয়োট বো এক-তৃ্ত্ীয়োংমশর মবকশ কর্উ ইয়কন  মেমট উৎপোকদ্ত্ বোয় ুজ্বোেোকর্ রময়মে। আমরো 
ত্মর্যর জর্য www.nypa.gov মদ্খুর্ এবং আমোমদ্র অর্ুসরণ 
করুর্ টুইটোর @NYPAenergy, মফসবুক, ইন্সটোেোম, টোম্বেোর এবং কেঙ্কডইর্ এ।  
  
LS পাওয়ার সম্পম্বকন   
LS পোওয়োর একটি উন্নয়র্, কবকর্ময়োগ এবং অপোমরটিং মকোম্পোকর্ উত্তর আমমকরকোর কবদ্যুৎ ও 
জ্বোেোকর্ অবকোঠোমমো খোমত্ মমর্োমযোগ প্রদ্োর্ কমর। 1990 সোমে প্রকত্িোর পর মর্মক, 660 মোইে হোই 
মভোমল্টজ ট্রোন্সকমশর্ উন্নয়র্ েোেোও, LS পোওয়োর ইউটিকেটি মস্কে মসৌর, বোয়,ু হোইমরো, প্রোকৃকত্ক 
গযোস-চোকেত্ এবং বযোটোকর শকি মেোমরজসহ 45,000 মমগোওয়োট কবদ্যুৎ উৎপোদ্র্ উন্নত্, কর্মনোণ, 
পকরচোের্ো বো অকধেহণ কমরমে। উপরন্তু, LS পোওয়োর সকক্রয়ভোমব র্বোয়র্মযোগয শকি এবং 
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জ্বোেোকর্র উপর মফোকোস করো বযবসোয় কবকর্ময়োগ কমর, মসই সোমর্ কবত্রণ শকি সম্পদ্ প্ল্যোটফমন, 
মযমর্ কসপোওয়োর এর্োকজন  মযোমর্জমমি (CPower Energy Management) এবং ইকভমগো (EVgo)-
মত্ কবকর্ময়োগ কমর। এর প্রমচিো জমুে, LS পোওয়োর উত্তর আমমকরকোর অবকোঠোমমো সমর্নর্ করোর 
জর্য 46 কবকেয়র্ মোককন র্ ডেোর ঋণ এবং ইকুইটি অর্নোয়র্ বৃকি কমরমে। আমরো ত্মর্যর জর্য 
অর্ুেহ কমর www.LSPower.com মদ্খুর্।  
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