
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/19/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্ায়াগ্রা এিং ইবর কাউবিম্বে 180 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর প্রধার্ ট্রান্সবমের্ 
লাইর্ বর্মনাণ প্রকল্প শুরুর ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
র্ায়াগ্রা কাউবি ঘেম্বক ইবর কাউবি পর্নন্ত ট্রান্সবমের্ লাইর্ আপম্বগ্রড বর্উ ইয়কন  এর জােীয় 

ঘর্েৃস্থার্ীয় বির্ এর্াবজন  লক্ষ্ে পরূণ এিং কমনসংস্থার্ সৃবি করম্বি  
  

প্রকল্পটি র্িায়র্ম্বর্াগে েবি সম্পম্বির একত্রীকরণ ত্বরাবিে করম্বে ট্রান্সবমের্ বিবর্ম্বয়াম্বগ 2 
বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অংে  

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

রাজে জমু্ব়ে ট্রান্সবমের্ প্রকম্বল্প 250 মাইল পবরকবল্পে বিবর্ম্বয়াগ ঘর্াগ করা হম্বি  
  

 ট্রান্সবমের্ লাইম্বর্র একটি মার্বিত্র ঘিখম্বে এখাম্বর্ বিক করুর্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ইরর কাউরি এবং র্াযাগ্রা কাউরির 20 
মাইল জমু়ে একটি র্তুর্ 345 রকমলামভাল্ট ট্রান্সরমশর্ লাইর্ রিময পরিম রর্উ ইযমকন  পররমবরশত 
জ্বালার্ী ট্রান্সরমশর্ বযবস্থার উন্নযমর্ 180 রমরলযর্ মারকন র্ ডলামরর একটি প্রকমের এম্পাযার ঘেট 
লাইমর্ রর্মনাণ কাজ শুরু হমযমে। প্রকেটি —ো গভর্নমরর 2021 সামলর ঘেট অ্ফ িয ঘেট 
ঘ াষণায তুমল ধরা হমযমে —ো ট্রান্সরমশর্ ক্ষমতা বৃরি এবং ওমযোর্ন রর্উ ইযকন  জমু়ে আরও 
র্বাযর্মোগয হাইমরাইমলকরট্রক শরি সরবরাহ করমত সাহােয করার জর্য রডজাইর্ করা হমযমে। এই 
প্রকে পররচ্ছন্ন শরি রর্মনাণ কমনসংস্থার্ সরৃি এবং সমর্নর্ কমর স্থার্ীয এবং আঞ্চরলক অ্র্নর্ীরতমক 
চাঙ্গা করমব। ঘর্ক্সটএরা এর্ারজন  ট্রান্সরমশর্ রর্উ ইযকন  ইর্কমপনামরমটড (NextEra Energy 
Transmission New York, Inc.) পররচারলত এই প্রকে রর্উ ইযকন মক জলবাযু ঘর্তৃত্ব এবং 
করমউরর্টি সুরক্ষা আইমর্র অ্ধীমর্ তার লক্ষয পূরমণর পমর্ রর্ময োয, োর মমধয রমযমে 2040 
সামলর মমধয শূর্য রর্গনমর্ রবিযুৎ খাত, 2030 সামলর মমধয 70 শতাংশ পুর্র্নবীকরণমোগয শরি 
উৎপাির্।  
  
"রর্উ ইযমকন র জর্য একটি পররষ্কার, রর্ভন রমোগয ট্রান্সরমশর্ বযবস্থা রর্মনাণ জলবাযু পররবতন র্ 
ঘমাকামবলা এবং আমামির জারতর ঘর্তৃস্থার্ীয পররচ্ছন্ন শরি লক্ষয অ্জন মর্র একটি গুরুত্বপূণন 
অ্ংশ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এম্পাযার ঘেট লাইর্ ঘেট জমু়ে পররচ্ছন্ন শরি আমরা িক্ষতার 
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সামর্ সরামর্ার জর্য একটি র্তুর্ শরি সুপারহাইওময রর্মনামণর প্রমচিার একটি অ্ভযন্তরীণ অ্ংশ- 
একই সামর্ রর্উ ইযকন বাসীমির জর্য র্তুর্ কমনসংস্থার্ এবং সুমোগ ততরর করমে ো আমামির 
স্থার্ীয এবং ঘেট জমু়ে অ্র্নর্ীরতমক পরু্রুজ্জীরবত করমত সাহােয করমব।"  
  
"ঘেমহতু আমরা আমামির অ্র্ননর্রতক পরু্রুিামরর উপর মমর্ামোগ প্রিার্ কররে, আমামির অ্বশযই 
জলবাযু পররবতন মর্র প্রভামবর ঘমাকামবলা করমত হমব ো আমামির সম্প্রিাযমক হুমরকর মুমখ ঘফমল," 
ঘলফম্বটর্োি গভর্নর কোবে ঘহািুল িম্বলর্। "অ্তযাধুরর্ক এম্পাযার ঘেট ট্রান্সরমশর্ লাইর্ পররচ্ছন্ন 
শরি বৃরি, কমনসংস্থার্ সৃরি, রর্গনমর্ হ্রাস এবং একটি সবুজ, আমরা রস্থরতশীল ভরবষযৎ রর্মনামণ 
রর্উ ইযমকন র অ্ঙ্গীকামরর একটি উিাহরণ।"  
  
এম্পাযার ঘেট লাইর্ র্াযাগ্রা কাউরির রযযালটর্ শহর এবং ইরর কাউরির আলমডর্, রর্উরেড, 
লযাঙ্কাোর এবং এলমা শহমরর মধয রিময োমব। এর মমধয র্াযাগ্রা কাউরির ডাইরসঙ্গার সুইচইযাডন  
একটি র্তুর্ 345 ঘকরভ সুইচইযাডন  অ্ন্তভুন ি করা হমব; আর ইরর কাউরিমত রিতীয একটি র্তুর্ 
সুইচইযাডন , ইে ঘোল সুইচইযাডন  রর্মনাণ করা হমব। এই প্রকে ওমযোর্ন রর্উ ইযমকন  ট্রান্সরমশমর্র 
রভ়ে িরূ করমব এবং রামজযর তবিযুরতক রগ্রমড আমরা পুর্র্নবীকরণমোগয শরি একীভূত করার 
সুমোগ ঘিমব।  
  
রর্উ ইযকন  ঘেট পাবরলক সারভন স করমশর্ (New York State Public Service Commission) 
21 জার্যুারর, 2021 এর সভায এই প্রকমের জর্য পররমবশ গত সামঞ্জসযতা এবং জর্গমণর 
প্রমযাজমর্র একটি সাটিন রফমকট অ্র্ুমমাির্ কমরমে। গভর্নর কুওমমা রর্উ ইযকন মক পুর্ঃপররকের্া, 
পুর্রর্নমনাণ, এবং র্বাযমর্র লমক্ষয তার 2021 ঘেট অ্ফ িয ঘেমট প্রস্তাবটির উমমাচর্ কমরর্ ঘেট 
জমু়ে ট্রান্সরমশর্ প্রকমের একটি পযামকজ সহ, ো রর্উ ইযমকন র রগ্রর্ এর্ারজন  সুপারহাইওময গঠর্ 
করমব - 250 মাইল পররকরেত রবরর্মযাগ ো ঘেমটর রকেু অ্ংমশর জর্য পুর্র্নবীকরণমোগয শরির 
বযবহার সমবনাচ্চ করার সুমোগ ততরর করমব। এম্পাযার ঘেট লাইর্ 250 মাইমলর মমধয রর্মনাণ শুরু 
হওযা চূ়োন্ত প্রকে এবং জরু্ 2022 এর মমধয সম্পন্ন এবং ঘসবা চালু করমব বমল আশা করা 
হমচ্ছ।  
  
NEETNY-এর ঘপ্রবসম্বডি বরিাডন  অোম্বলর্ িম্বলর্, "আমরা এই গুরুত্বপূণন প্রকমে রর্মনাণ কাজ শুরু 
করমত ঘপমর ঘরামারঞ্চত, ো ঘেমটর রির্ এর্ারজন  পররকের্ামক সমর্নর্ করমত গুরুত্বপূণন ভূরমকা 
পালর্ কমর। এই প্রকেমক বাস্তমব পররণত করমত NEETNY সকল আগ্রহী ঘেকমহাল্ডারমির সামর্ 
কাজ চারলময োমব।"  
  
লাইর্ ইস্পামতর মমর্ামপাল কাঠামমা িারা বহর্ করা হমব, প্ররতটি 115 ফুট উঁচু, ো গতার্ুগরতক 
এইচ-ঘেম কাঠামমার ঘচময গম়ে 40 ফুট উঁচু এবং 15 রচকর্ ো িরূপাল্লার রবিযুৎ লাইর্ বহর্ 
কমর। এম্পাযার ঘেট লাইর্ রর্মনাণ কােনক্রমম 120-150 জর্ শ্ররমক রর্মযাগ আশা করা হমচ্ছ, 
োমির অ্মর্কমকই স্থার্ীয শ্ররমক সংগঠর্ ঘর্মক ঘর্ওযা হমযমে।  
  



 

 

গভর্নর কুওমমার ঘিমশর-ঘর্তৃস্থার্ীয জলবাযু এমজন্ডা ঘিমশর সবমচময ঘজারামলা জলবাযু ও পররচ্ছন্ন 
জ্বালারর্র উমিযাগ, ো রর্উ ইযকন  ঘেটমক COVID-19 মহামারর ঘর্মক মরুি লাভ করার পাশাপারশ 
সুরবর্যস্তভামব ও সঠিকভামব পররচ্ছন্ন জ্বালারর্মত পররবতন মর্র আহ্বার্ জার্ায ো কমনসংস্থার্ সৃরি কমর 
এবং একটি সবুজ অ্র্নর্ীরতর লালর্ অ্বযাহত রামখ।  
  
জলবাযু ঘর্তৃত্ব ও করমউরর্টি সুরক্ষা আইমর্র মাধযমম আইমর্ অ্ন্তভুন ি, রর্উ ইযকন  2040 সামলর 
মমধয শূর্য-রর্গনমর্ রবিযুৎ খামত তার বাধযতামূলক লক্ষয অ্জন মর্র পমর্, 2030 সামলর মমধয 70 
শতাংশ র্বাযর্মোগয শরি উৎপাির্সহ ও অ্র্নর্ীরতমত রবসৃ্তত কাবনর্ রর্রমপক্ষতা অ্জন মর্র পমর্।  
  
এটি রির্ এর্ারজন  খামত রর্উ ইযমকন র অ্ভূতপূবন উন্নযর্সহ ঘেট জমু়ে 91টি বৃহৎ পররসমরর 
র্বাযর্মোগয প্রকমে 4 রবরলযর্ মারকন র্ ডলামরর রবরর্মযামগর উপর গম়ে তুলমে, রর্উ ইযমকন র রির্ 
এর্ারজন  খামত সৃি 150,000 এর ঘবরশ কমনসংস্থার্, ো 2035 সামলর মমধয অ্ফমশার বাযু ঘর্মক 
প্রায 9,000 ঘমগাওযাট উৎপািমর্র প্ররতশ্রুরত এবং বণ্টর্মোগয ঘসৌর খামত 2011 সাল ঘর্মক 
1,800 শতাংশ প্রবৃরির রভরির উপর প্ররতরিত। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, রর্উ ইযকন  এই অ্গ্রগরত 
গম়ে তুলমব এবং 2050 সামলর মমধয 1990 সামলর তুলর্ায গ্রীর্হাউস গযামসর রর্গনমর্ 85 শতাংশ 
হ্রাস করমব এবং রর্রিত করমব ঘে পররচ্ছন্ন শরি রবরর্মযামগর 40 শতাংমশর লক্ষয রর্ময কমপমক্ষ 
35 শতাংশ সরুবধাবরঞ্চত করমউরর্টিমক সুরবধা প্রিার্ করমব এবং 2025 সামলর মমধয শরি খরচ 
185 TBtus কমামর্ার লক্ষযমাত্রার রিমক এরগময োমব।  
  
ঘর্ক্সটএরা এর্াবজন  ট্রান্সবমের্ সম্পম্বকন : ঘর্ক্সটএরা এর্ারজন  ট্রান্সরমশর্ মহামিশ জমু়ে ট্রান্সরমশর্ 
সম্পি উন্নযর্, অ্র্ন, রর্মনাণ, পররচালর্া, এবং তিাররক কমর। ঘর্ক্সটএরা এর্ারজন  ট্রান্সরমশর্ তার 
আঞ্চরলক সহমোগী প্ররতিার্, NEETNY সহ, পুর্র্নবীকরণমোগয শরি একীভূত এবং তবিযুরতক রগ্রড 
শরিশালী করার মাধযমম পররচারলত হয। ঘকাম্পারর্র সহমোগী প্ররতিার্ কযারলমফারর্নযা, রর্উ ইযকন , 
ঘটক্সাস এবং অ্িাররও রসমেম অ্পামরটর এবং ইউটিরলটি করমশর্ িারা পুরসৃ্কত প্রর্ম অ্-
ক্ষমতাসীর্মির মমধয অ্র্যতম। ঘর্ক্সটএরা এর্ারজন  ট্রান্সরমশমর্র ঘপাটন মফারলও কযারলমফারর্নযা, রর্উ 
হযাম্পশাযার এবং ঘটক্সামস অ্পামরটিং অ্যামসট, পাশাপারশ মারকন র্ েুিরাষ্ট্র এবং কার্াডা জমু়ে 
উন্নযমর্র অ্ধীমর্ অ্সংখয প্রকে অ্ন্তভুন ি। আরও জার্মত, www.NextEraEnergyTransmission.com 
ঘিখুর্।  
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