
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/3/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা হাডসর্ ভোবলম্বে 530বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর প্রধার্ ট্রান্সবমের্ প্রকল্প বর্মনাম্বের 
কাজ শুরুর ঘ াষো বিম্বয়ম্বের্ 

  
বর্উ ইয়কন  এর জােীয় ঘর্েৃস্থার্ীয় বির্ এর্াবজন  লক্ষ্ে এিং কমনসংস্থার্ সৃবি করম্বে ঘরর্ম্বসলার 

ঘেম্বক ডাম্বেস কাউবি ট্রান্সবমের্ লাইর্ আপম্বেড 
  

প্রকল্পটি র্িায়র্ম্ব াগে েবি সম্পম্বির একত্রীকরে ত্বরাবিে করম্বে ট্রান্সবমের্ বিবর্ম্বয়াম্বগ 2 
বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অংে 

  
গভর্নম্বরর 2021 সাম্বলর ঘেট অফ িে ঘেম্বট প্রস্তাবিে, র্িায়র্ম্ব াগে েবি িেিহার সম্বিনাচ্চ করম্বে 

রাজে জমু্ব়ে ট্রান্সবমের্ প্রকম্বল্প 250 মাইল পবরকবল্পে বিবর্ম্বয়াগ ঘ াগ করা হম্বি  
  

বিবডং পাটন স এিং ট্রান্সবমের্ লাইর্ মোম্বপর েবি এখাম্বর্ পাওয়া  াম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  এর্ানজন  সনিউশমর্র কাজ শুরু 
হময়মে, ো ঘরর্মসিার কাউনি ঘেমক ডামেস কাউনিমে 54.5 মাইি দী ন একটি র্েুর্ 345 
নকমিামভাল্ট ট্রান্সনমশর্ িাইর্ সহ জ্বািার্ী সঞ্চাির্ উন্নীে করার জর্য 530 নমনিয়র্ মানকন র্ 
ডিামরর একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি ো গভর্নমরর 2021 সামির ঘেট অ্ফ দয ঘেট ঘ াষণায় েুমি ধরা 
হময়মে, ো ট্রান্সনমশর্ ক্ষমো বৃনি এবং ঘেট জমুে উচ্চ োনহদা এিাকায় আমরা পুর্র্নবীকরণমোগয 
শনি সরবরাহ করমে সাহােয করার জর্য নডজাইর্ করা হময়মে। এই প্রকল্প পনরচ্ছন্ন শনি নর্মনাণ 
কমনসংস্থার্ সৃনি এবং সমেনর্ কমর স্থার্ীয় এবং আঞ্চনিক অ্েনর্ীনেমক োঙ্গা করমব। নর্উ ইয়কন  
ট্রান্সমকা (New York Transco) পনরোনিে এই প্রকল্প নর্উ ইয়কন মক জিবায়ু ঘর্েৃত্ব এবং 
কনমউনর্টি সুরক্ষা আইমর্র অ্ধীমর্ োর িক্ষয পূরমণর পমে নর্ময় োয়, োর মমধয রময়মে 2040 
সামির মমধয শূর্য নর্গনমর্ নবদযুৎ খাে, 2030 সামির মমধয 70 শোংশ পুর্র্নবীকরণমোগয শনি 
উৎপাদর্।  
  
"নর্উ ইয়মকন র জর্য একটি পনরষ্কার, নর্ভন রমোগয ট্রান্সনমশর্ বযবস্থার উন্নয়র্ জিবায়ু পনরবেন র্ 
ঘমাকামবিা এবং আমামদর জানের ঘর্েৃস্থার্ীয় পনরচ্ছন্ন শনি িক্ষয অ্জন মর্র োনবকাঠি," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রকল্প ঘেট জমুে নবদযুৎ আমরা দক্ষোর সামে সরামর্ার জর্য একটি র্েুর্ 
শনি সুপারহাইওময় নর্মনামণর প্রমেিার একটি অ্ভযন্তরীণ অ্ংশ- একই সামে নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Hudson_Valley_Transmission_Project.pdf


 

 

র্েুর্ কমনসংস্থার্ এবং সুমোগ তেনর করমে ো আমামদর স্থার্ীয় এবং ঘেট জমুে অ্েনর্ীনেমক 
পুর্রুজ্জীনবে করমে সাহােয করমব।"  
  
সম্প্রনে রাষ্ট্রীয় অ্র্ুমমাদর্ প্রানির পর, নর্উ ইয়কন  ট্রান্সমকা আজ নর্উ ইয়কন  এর্ানজন  সনিউশর্ 
ইমিকনট্রক ট্রান্সনমশর্ প্রকমল্পর প্রেম পেনাময়র নর্মনাণ কাজ শুরু কমরমে। কিনিয়া কাউনির 
ক্লামভরামকর োেন টাউর্ সুইনেং ঘেশমর্ নর্মনাণ কােনক্রম শুরু হমব। নর্মনামণর প্রেম পেনাময় একটি 
অ্স্থায়ী বাইপাস তবদযুনেক িাইর্ স্থাপর্ এবং নবদযমার্ োেন টাউর্ সুইনেং ঘেশর্ পুর্নর্নমনাণ অ্ন্তভুন ি। 
নিেীয় পেনাময়র কাজ, ো প্রকমল্পর অ্র্যার্য নদক নর্ময় গঠিে, সম্প্রনে নর্য়ন্ত্রক পেনামিাের্ার জর্য 
দানখি করা হময়মে।  
  
নর্উ ইয়কন  এর্ানজন  সনিউশর্ প্রমজক্ট ট্রান্সনমশর্ প্রকল্প, নর্উ ইয়কন  ট্রান্সমকার মানিকার্াধীর্, বেন মামর্ নবদযমার্ 
নবদযুমের বাধাগুনি দরূ করমব এবং উৎপানদে পনরচ্ছন্ন শনির বৃহত্তর বযবহামরর অ্র্ুমনে ঘদমব, একই সামে 
নিড নস্থনেশীিো এবং ঝে প্রনেমরাধ উন্ননে করমব। এটি নবদযমার্ 80 বেমরর পুরমর্া কাঠামমামক প্রায় 
230টির কম, আমরা আধনুর্ক কাঠামমা নদময় আপমিড এবং প্রনেস্থাপর্ করমব। প্রকল্পটি ঘরর্মসিার 
কাউনির ঘকাডাক শহমরর নবদযমার্ তবদযুনেক ট্রান্সনমশর্ কনরমডার বা সংিগ্ন ইউটিনিটি 
মানিকার্াধীর্ জনমমে হমব; কিানিয়া কাউনির েুইমভমসি, েকমপাটন , ঘ ি, ঘক্লমভরাক, 
নিনভংমোর্, গযািাটির্ এবং ক্লারমি এবং ডামেস কাউনির নমিার্, নক্লর্টর্ এবং নিজযাি উপেযকা 
শহর। এই প্রকল্পটি 2023 সামির ঘশমষর নদমক কােনকর হমব বমি আশা করা হমচ্ছ।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট পাবনিক সানভন স কনমশর্ (New York State Public Service Commission) 11 
ঘফব্রুয়ানরর সভায় এই প্রকমল্পর জর্য পনরমবশ গে সামঞ্জসযো এবং জর্গমণর প্রময়াজমর্র একটি 
সাটিন নফমকট অ্র্ুমমাদর্ কমরমে। গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়কন মক পুর্ঃপনরকল্পর্া, পুর্নর্নমনাণ, এবং 
র্বায়মর্র িমক্ষয োর 2021 ঘেট অ্ফ দয ঘেমট প্রস্তাবটির উমমাের্ কমরর্ ঘেট জমুে ট্রান্সনমশর্ 
প্রকমল্পর একটি পযামকমজর অ্ংশ নহমসমব, ো নর্উ ইয়মকন র নির্ এর্ানজন  সুপারহাইওময় গঠর্ করমব - 
250 মাইি পনরকনল্পে নবনর্ময়াগ ো ঘেমটর নকেু অ্ংমশর জর্য পরু্র্নবীকরণমোগয শনির বযবহার 
সমবনাচ্চ করার সুমোগ তেনর করমব।  
  
বর্উ ইয়কন  ট্রান্সম্বকার ঘপ্রবসম্বডি বভক্টর মুবলর্ িম্বলর্, "আমরা এই ঐনেহানসক প্রকল্প নর্মনাণ শুরু 
করমে খুবই উমত্তনজে এবং নর্উ ইয়কন  ঘেমটর ট্রান্সনমশর্ ঘর্টওয়াকন মক শনিশািী করার জর্য োর 
দরূদনৃি এবং একািোর জর্য গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই। এই প্রকল্পমক এই প্রধার্ মাইিফিমক 
নর্ময় োওয়ার জর্য আমরা স্থার্ীয় সম্প্রদাময়র সময়, প্রমেিা এবং সমন্বময়র ভূয়সী প্রশংসা কনর।"  
  
ট্রান্সমকা বমিমে, ঘরর্মসিার, কিানিয়া এবং ডামেস কাউনির নকেু অ্ংমশ নবদযমার্ ট্রান্সনমশর্ 
অ্বকাঠামমা প্রনেস্থাপর্ এবং উন্নয়মর্ দক্ষ ইউনর্য়র্ কমীমদর বযবহার করমে এই প্রকল্প 
ইিারর্যাশর্াি ব্রাদারহুড অ্ফ ইমিকনট্রকযাি ওয়াকন াসন (International Brotherhood of Electrical 
Workers, IBEW) এর সামে কাজ করমব। েখর্ সম্পন্ন হমব, প্রকল্পটি ট্রান্সনমশর্ নসমেমমর নভে 
দরূ করমে এবং উপরাষ্ট্রীয় সম্পদ ঘেমক িাহকমদর কামে পুর্র্নবীকরণমোগয শনির আমরা কােনকর 
এবং নর্ভন রমোগয প্রবাহ সহজ করমে সাহােয করমব।  



 

 

  
গভর্নর কুওমমার জােীয়-ঘর্েৃস্থার্ীয় জিবায় ুএমজন্ডা জানের সবমেময় আিাসী জিবায় ুএবং পনরচ্ছন্ন এর্ানজন র 
উমদযাগ, ো COVID-19 মহামানর ঘেমক আমরাগয িাভ করার পাশাপানশ সুনবর্যস্তভামব এবং সঠিকভামব নক্লর্ 
এর্ানজন মে পনরবেন মর্র আহ্বার্ জার্ায় ো কমনসংস্থার্ সৃনি কমর এবং একটি সবুজ অ্েনর্ীনের িাির্ অ্বযাহে 
রাখমব। জিবায় ুঘর্েৃত্ব ও কনমউনর্টি সরুক্ষা আইমর্র মাধযমম আইমর্ অ্ন্তভুন ি, নর্উ ইয়কন  2040 
সামির মমধয শূর্য-নর্গনমর্ নবদযুৎ খামে োর বাধযোমূিক িক্ষয অ্জন মর্র পমে, 2030 সামির মমধয 
70 শোংশ র্বায়র্মোগয শনি উৎপাদর্সহ ও অ্েনর্ীনেমে নবসৃ্তে কাবনর্ নর্রমপক্ষো অ্জন মর্র পমে।  
  
এটি নক্লর্ এর্ানজন  খামে নর্উ ইয়মকন র অ্ভূেপূবন উন্নয়র্সহ ঘেট জমুে 91টি বৃহৎ পনরসমরর 
র্বায়র্মোগয প্রকমল্প 4 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর নবনর্ময়ামগর উপর গমে েুিমে, নর্উ ইয়মকন র নক্লর্ 
এর্ানজন  খামে সৃি 150,000 এর ঘবনশ কমনসংস্থার্, ো 2035 সামির মমধয অ্ফমশার বায়ু ঘেমক 
প্রায় 9,000 ঘমগাওয়াট উৎপাদমর্র প্রনেশ্রুনে এবং বণ্টর্মোগয ঘসৌর খামে 2011 সাি ঘেমক 
1,800 শোংশ প্রবৃনির নভনত্তর উপর প্রনেনিে। গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃমত্ব, নর্উ ইয়কন  এই অ্িগনে 
গমে েুিমব এবং 2050 সামির মমধয 1990 সামির েুির্ায় িীর্হাউস গযামসর নর্গনমর্ 85 শোংশ 
হ্রাস করমব এবং নর্নিে করমব ঘে পনরচ্ছন্ন শনি নবনর্ময়ামগর 40 শোংমশর িক্ষয নর্ময় কমপমক্ষ 
35 শোংশ সনুবধাবনঞ্চে কনমউনর্টিমক সুনবধা প্রদার্ করমব এবং 2025 সামির মমধয শনি খরে 
185 TBtus কমামর্ার িক্ষযমাত্রার নদমক এনগময় োমব।  
  
বর্উ ইয়কন  ট্রান্সম্বকা সম্পম্বকন   
নর্উ ইয়কন  ট্রান্সমকা একটি নর্উ ইয়কন  নভনত্তক মানিক এবং বাল্ক পাওয়ার ট্রান্সনমশর্ সনুবধার 
ঘডমভিপার োর িক্ষয হমচ্ছ তবদযুনেক ট্রান্সনমশর্ সমাধার্ উন্নয়র্ করা ো জ্বািানর্র দাম হ্রাস কমর, 
পুর্র্নবীকরণমোগয শনির সুনবধা প্রদার্ কমর এবং নসমেমমর নর্ভন রমোগযো নর্নিে কমর। সম্পন্ন 
প্রকমল্পর মমধয রময়মে রামম্পা ঘেমক রক টযাভার্ন, ঘেজার-কুপাসন কর্নারস এবং ঘেমটর্ আইিযান্ড 
আর্বটনিং। নর্উ ইয়কন  ট্রান্সমকা নর্উ ইয়কন  এর্ানজন  সনিউশর্ (New York Energy Solution, 
NYES) এবং রক টযাভার্ন টু সুগারমিাফ (Rock Tavern to Sugarloaf, RTS) প্রকমল্পর 
ঘডমভিপার।  
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