
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ট্রান্সবমের্ পাওযার লাইর্ বর্মনাম্বের পবরকল্পর্া ঘ াষো কম্বরম্বের্ ঘেটি প্রস্তাবিত 
সাউথ ফকন  অফম্বোর উইন্ড ফামনম্বক ইস্ট হ্োম্পটম্বর্র সাম্বথ সংেুক্ত করম্বি  

  
বর্উ ইযকন  ঘস্টট লাইম্বর্ প্রথম অফম্বোর উইন্ড ট্রান্সবমের্ বসটিং প্রকল্প অর্ুম্বমাদর্ লং আইলোম্বন্ড 

অম্বর্ক প্রম্বযাজর্ীয বির্ এর্াবজন  সরিরাহ্ ত্বরাবিত করম্বি  
  

প্রকল্প ঘহ্াস্ট কবমউবর্টি, স্থার্ীয কবমউবর্টি গ্রুপ ঘথম্বক সহ্াযতা গ্রহ্ে কম্বর  
  

প্রস্তাবিত 132 MW উইন্ড ফামনটি গম্বে 70,000 িাবেম্বত বির্ এর্াবজন  সরিরাহ্ করম্বি  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ সোম োক কোউন্টির পরূ্ন হ্যোম্পটর্ শহ্মরর একটি সোর্মেশমর্র সোমে 
প্রস্তোন্টর্ত সোউে  কন  অ মশোর উইন্ড  োমনমক সংযুক্ত করোর জর্য 7.6 মোইল ট্রোন্সন্টমশর্ লোইর্ 
ততন্টরর একটি যযৌে প্রস্তোর্ গ্রহ্মের য োষেো ন্টিম়েমের্। প্রস্তোর্টি ন্টর্উ ই়েকন  যেট পোর্ন্টলক সোন্টভন স 
কন্টমশর্ এর্ং এক ডজমর্রও যর্ন্টশ যেকমহ্োল্ডোর দ্বোরো সম্মত এর্ং গৃহ্ীত হ়্ে। ট্রোন্সন্টমশর্ লোইর্ 
ন্টর্উ ই়েকন  যেমটর প্রেম অর্ুমমোন্টিত প্রকল্প যো একটি অ মশোর উইন্ড  োমমনর সোমে সংযুক্ত। 
প্রস্তোন্টর্ত 132 MW সোউে  কন  উইন্ড  োমন প্রকল্প র্েমর গমে ন্টির্ এর্োন্টজন  70,000 র্োন্টেমত 
যমেষ্ট সরর্রোহ্ করমর্। এটি লং আইলযোন্ড তসকমতর িনৃ্টষ্ট সীমোর র্োইমর মিোক পম়েমির 35 মোইল 
পূমর্ন অর্ন্টিত। 2023 সোমলর মমযয ট্রোন্সন্টমশর্ লোইর্ চোলু হ্মর্ র্মল আশো করো হ্মে।  
  
"যখর্ যলোমক র্মল যয এটো আমগ কখমর্ো করো হ়্েন্টর্, ন্টর্উ ই়েকন  তোমির যিখো়ে ন্টকভোমর্ এটো করো 
যো়ে, এর্ং এই ট্রোন্সন্টমশর্ পোও়েোর লোইর্ - যেমটর প্রেম - শন্টক্তর ভন্টর্ষযৎ যকমর্ হ্মর্ তো 
প্রিশনর্ করমর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ মশোর র্োতোস আমোমির উচ্চোন্টভলোষী সর্ুজ শন্টক্ত 
লমযযর একটি গুরুত্বপূেন উপোিোর্, এর্ং এই পন্টরকল্পর্ো আমোমির এই স্বপ্নমক র্োস্তমর্ পন্টরেত করমত 
এক যোপ এন্টগম়ে ন্টর্ম়ে যোমর্।"   
  
কবমেম্বর্র সভাপবত জর্ বি. ঘহ্াযার্ন  িম্বলর্, "আমোমির আজমকর ন্টসদ্ধোন্ত এমর্ একটি ন্টসদ্ধোন্ত যো 
সর্ সঠিক লমযয আ োত কমর। এই ন্টসদ্ধোমন্তর মোযযমম, আমরো প্রন্টতকূল পন্টরমর্শগত প্রভোর্ এেোমত 
র্ো কমোমর্োর সম়ে প্রকমল্পর সুস্পষ্ট প্রম়েোজর্ী়েতো প্রিশনর্ কন্টর। উপরন্তু, এই প্রকল্প লং আইলযোমন্ড 
অমর্ক প্রম়েোজর্ী়ে পন্টরেন্ন শন্টক্ত উন্ন়ের্ এর্ং ন্টর্উ ই়েকন  যক তোর জোন্টতর যর্তৃিোর্ী়ে 
পুর্র্নর্ীকরেমযোগয শন্টক্তর লযয অজন মর্ সোহ্োযয করমর্।"  



 

 

 
এই প্রকমল্পর উমেশয প্রস্তোন্টর্ত সোউে  কন  উইন্ড  োমমনর দ্বোরো উৎপোন্টিত ন্টর্িযুৎ ন্টর্িযমোর্ ইে 
হ্যোম্পটর্ সোর্মেশমর্ পোঠোমর্ো। একসোমে, সোউে  কন  উইন্ড  োমন এর্ং ট্রোন্সন্টমশর্ প্রকল্প লং 
আইলযোন্ড পোও়েোর অেন্টরটি (Long Island Power Authority, LIPA) এর মোযযমম ন্টচন্টিত করো 
প্রম়েোজমর্র কেো উমেখ কমর এটির 2015 সোমলর প্রন্টতমযোন্টগতোমূলক ন্টর্লোম প্রন্টি়েো়ে ন্টর্িযুৎ 
উৎপোিমর্র র্তুর্ উৎমসর জর্য যো সোম োক কোউন্টির িন্টযে  কন মক খরচসোমপয এর্ং 
ন্টর্ভন রমযোগযভোমর্ সরর্রোহ্ করমত পোমর। প্রকল্পটি পুঙ্খোর্ুপুঙ্খভোমর্ আমলোন্টচত হ্ম়েমে এর্ং যোচোই করো 
হ্ম়েমে। পোর্ন্টলক যেটমমি শুর্োন্টর্মত প্রো়ে 80 জর্ র্ক্তো উপন্টিত ন্টেমলর্। উপরন্তু, এই প্রন্টি়েো়ে 
প্রো়ে 3,000 ন্টলন্টখত মন্তর্য জমো যিও়েো হ্ম়েমে।  
  
ন্টপএসইন্টজ লং আইলযোন্ড একটি যপোটন ম োন্টলওর অংশ ন্টহ্মসমর্ অর্যোর্য প্রস্তোমর্র সোমে িন্টযে  কন  
উইন্ড  োমন ন্টর্র্নোচর্ কমর কোরে এটি কোযনকরভোমর্ সোউে  কন  ন্টর্লোম প্রন্টি়েো়ে প্রন্টতন্টিত চোন্টহ্িো 
পূরে কমর। সোউে  কন  উইন্ড  োমন যেমক ন্টর্িযুৎ সরর্রোমহ্র মোযযমম, ট্রোন্সন্টমশর্ লোইর্ জলর্ো়েু 
যর্তৃত্ব এর্ং কন্টমউন্টর্টি যপ্রোমটকশর্ অযোক্ট (Climate Leadership and Community Protection 
Act, CLCPA) এর্ং ন্টির্ এর্োন্টজন  েযোন্ডোমডন র লমযয অর্িোর্ যরমখ জর্স্বোমেন কোজ করমর্, যো 
যেমটর তর্িযুন্টতক উৎপোিমর্র ন্টমশ্রেমক তর্ন্টচত্র্যম়ে করমর্ এর্ং গ্রীর্হ্োউস গযোস ন্টর্গনমর্ কমোমর্।  
  
14 যসমেম্বর, 2018 তোন্টরমখ যডমভলপোর ন্টডপও়েোটোর উইন্ড সোউে  কন , LLC, ন্টর্উ ই়েকন  যেমটর 
আঞ্চন্টলক জলোশ়ে যেমক সোম োক কোউন্টির ইে হ্যোম্পটর্ টোউমর্র সোউে যশোর পযনন্ত 3.5 মোইল 
সোর্মমন্টরর্ কযোর্ল এর্ং সোউে যশোর যেমক প্রো়ে ইে হ্যোম্পটমর্র সোর্মেশর্ পযনন্ত প্রো়ে 4.1 মোইল 
ভূগভন ি কযোর্মলর জর্য একটি পন্টরমর্শগত সযমতো ও পোর্ন্টলক চোন্টহ্িোর সোটিন ন্ট মকমটর জর্য 
আমর্ির্ কমরন্টেমলর্।  
  
যযৌে প্রস্তোমর্ সম্মত হ্র্ যডমভলপোর, ন্টডপোটন মমি অর্ পোর্ন্টলক সোন্টভন স, ন্টডপোটন মমি অর্ 
এর্ভো়েরর্মমিোল কর্জোরমভশর্, অন্ট স অর্ পোকন স, ন্টরন্টিম়েশর্ অযোন্ড ন্টহ্মেোন্টরকযোল ন্টপ্রজোরমভশর্, 
ন্টডপোটন মমি অর্ যেট, ন্টডপোটন মমি অর্ ট্রোন্সমপোমটন শর্, টোউর্ অর্ ইে হ্যোম্পটর্ ট্রোন্টে, PSEG লং 
আইলযোন্ড, কর্সোর্নড ন্টসটিমজর্স অর্ মিুক, গ্রুপ  র িয ইে ইন্ড,ইর্কমপনোমরট, মিুক 
ইউর্োইমটড, উইর্ উইে উইন্ড এর্ং অর্যরো।  
  
এেোেোও ওম়ের্স্কট সমুদ্র তীমরর ভূপৃি যেমক র্যূর্তম 30  ুট ন্টর্মচ কযোর্ল পুমত রোখো হ্মর্ - 
যযখোমর্ প্রকল্পটি ভূন্টমধ্বস এর সৃন্টষ্ট করমর্ - অর্যোর্য শতন  ন্টর্মনোে সংিোন্ত প্রভোর্ কমোমর্োর জর্য 
অ -ন্টপক যমৌসুমম ন্টর্মনোে এর সম়েসীমো সীন্টমত করমর্।  
  
বর্উ ইযকন  ঘস্টম্বটর জাবতর ঘর্তৃত্বাধীর্ জলিাযু পবরকল্পর্া 
গভর্নর কুওমমোর জোন্টতর যর্তৃত্বোযীর্ জলর্ো়েু পন্টরকল্পর্ো হ্মলো সর্চোইমত যর্ন্টশ দ্রুতগোমী এর্ং ন্টির্ 
এর্োন্টজন র প্রোেন্টমক উমেযোগ যযটি সুিভোমর্ এর্ং ন্টির্ এর্োন্টজন মত পন্টরর্ন্টতন ত হ্ও়েোর আহ্ব্বোর্ জোর্োমে 
এর্ং যযভোমর্ ন্টর্উ ই়েকন  যেট COVID-19 মহ্োমোন্টর যেমক মকু্ত হ্মে যসভোমর্ই এটি কমনসংিোর্ ও 
একটি সর্ুজ অেনর্ীন্টতর সনৃ্টষ্ট করমে। CLCPA এর মোযযমম আইমর্ অন্তভুন ক্ত, ন্টর্উ ই়েকন  অেনর্ীন্টত 



 

 

ন্টর্সৃ্তত কোর্নর্ ন্টর্রমপযতো়ে তোর সংন্টর্ন্টযর্দ্ধ লমযয যপৌৌঁেোমর্োর পমে এর্ং 2040 সোমলর মমযয শূর্য-
কোর্নর্ ন্টর্িঃসরে ন্টর্িযুৎ খোত অজন মর্র পমে, অর্যমকোমর্ো যেমটর যচম়ে দ্রুতগোমী। এটি পন্টরেন্ন 
এর্োন্টজন  খোমত ন্টর্উ ই়েমকন র অভূতপূর্ন উন্ন়ের্সহ্ রোজয জমুে 67টি র্ৃহ্ৎ পন্টরসমরর র্র্ো়ের্মযোগয 
প্রকমল্প 3.9 ন্টর্ন্টল়ের্ মোন্টকন র্ ডলোমরর ন্টর্ন্টর্ম়েোমগর উপর গমে তুলমে, ন্টর্উ ই়েমকন র পন্টরেন্ন 
এর্োন্টজন ৎ খোমত সৃষ্ট 150,000 এর যর্ন্টশ কমনসংিোর্, যো 2024 সোমলর মমযয অ মশোর র্ো়েু যেমক 
প্রো়ে 1,800 যমগোও়েোট উৎপোিমর্র প্রন্টতশ্রুন্টত এর্ং র্ণ্টর্মযোগয যসৌর খোমত 2011 সোল যেমক 
শতকরো 1,800 শতোংশ প্রর্ৃন্টদ্ধর ন্টভন্টির উপর প্রন্টতন্টিত। ন্টর্উ ই়েমকন র িোইমমট অযোকশর্ কোউন্টন্সল 
এই অগ্রগন্টত গমে তুলমত এর্ং 2050 সোমলর মমযয 1990 সোমলর তুলর্ো়ে গ্রীর্হ্োউস গযোমসর 
ন্টর্গনমর্ 85 শতোংশ হ্রোস করমত এর্ং ন্টর্ন্টিত করমত যয পন্টরেন্ন জ্বোলোন্টর্ ন্টর্ন্টর্ম়েোমগর 40 
শতোংমশর লযয ন্টর্ম়ে কমপময 35 শতোংশ সুন্টর্যোর্ন্টঞ্চত কন্টমউন্টর্টিমক সুন্টর্যো প্রিোর্ করমর্ এর্ং 
2025 সোমলর মমযয জ্বোলোন্টর্র খরচ 185 ন্টট্রন্টল়ের্ ন্টিটিশ তোপ ইউন্টর্ট (TBtus) কমোমর্োর 
লযযমোত্র্োর ন্টিমক এন্টগম়ে ন্টর্ম়ে যযমত কোজ কমর যোমে।  
  
আজমকর ন্টসদ্ধোন্ত কন্টমশমর্র ওম়ের্সোইট www.dps.ny.gov এর কন্টমশর্ ডকুমমি ন্টর্ভোমগ ন্টগম়ে এর্ং 
ইর্পুট র্ক্স যলমভমল "Search for Case/Matter Number" (যকস/ন্টর্ষ়ে র্ম্বর অর্ুসন্ধোর্ করুর্) 
এ যকস র্ম্বর 18-T-0604 যলখোর মোযযমম পোও়েো যযমত পোমর। অমর্ক লোইমিরী ন্টর্র্োমূমলয 
ইিোরমর্ট অযোমক্সস প্রিোর্ কমর। কন্টমশমর্র  োইল অন্ট স, 14th floor, Three Empire State 
Plaza, Albany, NY 12223 (518-474-2500) যেমক কন্টমশমর্র কোগজপত্র্ পোও়েো যোমর্। 
আপর্োর যন্টি ইংমরন্টজ র্ুঝমত অসুন্টর্যো হ়্ে, তোহ্মল এই যপ্রস ন্টর্জ্ঞন্টি সম্পমকন  ন্টর্র্োমূমলয ভোষো 
সহ্ো়েতো যসর্োর জর্য 1-800-342-3377 র্ম্বমর কল করুর্।  
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