
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 9/22/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

ব্রুম কাউবিম্বে সাম্বিক IBM হুরর্ কোম্পাম্বস ইউবিকয েইটি শ্সালার (UBIQUITY SOLAR) 

এর যযক্তরাম্বের উৎপাদর্ কায নক্রম প্রবেষ্ঠা করা সম্পম্বকন গভর্ নর শ্ াচুম্বলর শ্ াষণা  

  

শ্কাম্পাবর্টি 800,000 িগ ন-ফয ি খাবল জায়গা পযর্রায় কাম্বজ লাগাম্বে 61 বমবলয়র্ ডলার 

বিবর্ম্বয়াগ করম্বি এিং এন্ডিকি বভম্বলম্বজ 150টি পয নন্ত র্েুর্ কম নসংস্থার্ সৃটি করম্বি  

  

এই বিবর্ম্বয়াগ "সাদার্ ন টিয়ার শ্সায়াবরং" ("Southern Tier Soaring") এর পবরপূরক - যা 

কবমউবর্টিম্বক পযর্রুজ্জীবিে করার ও অি ননর্বেক প্রিৃন্ডির জর্ে এই অঞ্চম্বলর সমবিে 

শ্কৌেল  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ক্ার্াথিয়ার্ ফার্ ন ইউথিক্য যইটি হ ালার ইর্ক্. 

ব্রুর্ ক্াউথির এন্ডিক্ি থভরলরজর  ারিক্ IBM  াইরি এটির েযক্তরারের হ ালার ফরিারভাথিক্ 

উৎপাদর্ ক্াে নক্রর্ প্রথিষ্ঠা ক্ররি। প্রক্ল্পটির প্রারথিক্ পে নারয় হক্াম্পাথর্টি  ারিক্ ক্যাম্পার র 

800,000 িগ ন-ফয ি খাথল জায়গা পযর্রায় ক্ারজ লাগারর্ার প্রিযাশা রারখ এিং এজর্য  াইি 

 ংস্কার,  রঞ্জার্, ও ইর্স্টরলশর্, ইিযাথদ খারি আর্যর্াথর্ক্ 61 থর্থলয়র্ িলার থিথর্রয়াগ ক্রা 

 রি।  

  

" াদার্ ন টিয়ার পরিিী প্রজরের জ্বালাথর্ গরিষণা, উদ্ভাির্ ও উন্নি উৎপাদরর্র এক্টি  ারি 

পথরণি  রয়রে, এিং এন্ডিক্রি ইউথিক্য যইটি হ ালাররর েযক্তরারের ক্াে নক্রর্ প্রথিষ্ঠার থ দ্ধান্ত 

এই অঞ্চরলর উজ্জ্বল ভথিষযরির আররক্টি থর্রদনশক্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর শ্ াচুল। "এই 

প্রক্রল্পর র্রিা ভথিষযরির ক্িা থিরিচর্াক্ারী প্রক্ল্পগুরলার র্াধ্যরর্ই আর্রা আপরস্টি থর্উ 

ইয়ক্নজযরে অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ ত্বরাথিি ক্ররি  া ােয ক্রথে, এিং ভথিষযি প্রজেগুরলার জর্য 

এক্টি হিক্ ই ভথিষযি থর্ন্ডিি ক্রথে।"  

   

হ ই ারি, ইউথিক্য যইটি হ ালার এই অঞ্চরল 150টি পে নন্ত উচ্চ দক্ষিা ম্পন্ন ক্র্ ন ংস্থার্ তিথর 

ক্রার প্রিযাশা রারখ।  াইরির পযর্থর্ নর্ নাণ ক্াজ ইরিার্রধ্য চালয  রয় োওয়ায়, হক্াম্পাথর্টি 2022 

 ারলর হশষ র্াগাদ এন্ডিক্ি ক্যাম্পার  পযররাদরর্ ক্াে নক্রর্ শুরু ক্ররি পাররি িরল আশা 

ক্ররে।  

  

ইউথিক্য যইটি হ ালার এক্টি উত্তর আরর্থরক্া-থভথত্তক্ হক্াম্পাথর্ ো ফরিারভাথিক্ ও  ংথিষ্ট 

উপাদারর্র িাজাররর থদরক্ র্রর্ারোগ হদয়। 1996  াল হিরক্ হ ালার থশল্পখারি 

ক্াে নপথরচালর্াক্ারী এই হক্াম্পাথর্ থর্জস্ব র্াথলক্ার্া  রের অধ্ীর্ PV প্রেযন্ডক্ত উন্নয়র্ ক্রররে ো 



এক্টি  থর্ষ্ট-হজাে, উলম্বভারি এক্ীভূি, আঞ্চথলক্ পে নারয় হজার হদয়া অর্র্য িযি াথয়ক্ 

র্রিল ক্ারজ লাগায়। ইউথিক্য যইটি হ ালার অযাররারে , জ্বালাথর্ উৎপাদর্, ও  ংথিষ্ট উপাদার্ 

প্ররয়ারগর থশল্পখারির গ্রা ক্রদর হ িা থদরয় িারক্, এিং উত্তর আরর্থরক্ার উরেখরোগয 

র্িায়র্রোগয জ্বালাথর্ উৎপাদরর্র চাথ দা পূররণর জর্য ও থর্ম্ন-ক্াি নর্ অি নর্ীথিরি উত্তররণর 

জর্য আল্রা-হলা ক্াি নর্, আরর্থরক্ায়-তিথর, উচ্চ ক্র্ নক্ষর্িা ম্পন্ন PV পণয উৎপাদরর্র থদরক্ 

র্রর্ারোগ হদয়।  

  

প্রক্ল্পটির প্রির্ পে নারয়,  ারিক্ IBM  াইি হিরক্ পাওয়া িথধ্ নি ধ্ারণক্ষর্িা ইউথিক্য যইটি 

হ ালাররক্ 2022  ারল অযাররারে  গ্রা ক্রদর জর্য 1.5 MWp উন্নি হে  হগ্রি PV হ ল 

এিং জ্বালাথর্ উৎপাদর্ িাজাররর জর্য 350 MWp ইউটিথলটি হগ্রি PV হ ল উৎপাদর্ ক্রার 

 ক্ষর্িা থদরি। িিনর্ারর্ েযক্তরারে এক্টি এক্ক্-পথরিাররর আিা রর্ র্িুর্ PV থ রস্টরর্র গে 

আক্ার  রলা 7kWp, োর অি ন 350MWp এর প্রারথিক্ উৎপাদরর্র লাইর্ 50,000টি গে 

আক্াররর িাথেরি থিদযযরির চাথ দা হর্িারি পাররি।  

  

ইউবিকয েইটি শ্সালার-এর CEO আয়ার্ মোকবললার্ িম্বলর্, "আর্রা  াদার্ ন টিয়ারর 

আর্ারদর েযক্তরারের উৎপাদর্ ক্াে নক্রর্ প্রথিষ্ঠা ক্ররি হপরর উচ্ছথ ি। আর্রা জাথর্ থর্উ 

ইয়ক্ন হস্টি িযি া-িান্ধি, এর দক্ষ ক্র্ীদল ররয়রে, এিং এটি জলিায়য ও হিক্ ই পথররিশ 

থিষয়ক্ হজারদার পদরক্ষপ গ্র রণ দৃঢ় প্রথিজ্ঞ, ো এটিরক্ আর্ারদর েযক্তরারে  ম্প্র াররণর 

হক্ৌশরলর প্রির্ পে নারয়র জর্য  টিক্ অিস্থারর্ পথরণি ক্রররে। আর্ারদর আল্রা-হলা ক্াি নর্, 

আরর্থরক্ায়-তিথর, উচ্চ ক্র্ নক্ষর্িা ম্পন্ন PV থর্র্ নারণর থভথত্ত থ র রি পথররিশগি দাথয়ত্বপূণ ন 

িযিস্থাপর্ার  রি নাচ্চ র্ার্দণ্ড অর্যোয়ী  ারিক্ IBM  াইরির  ংস্কারক্ারজ হর্িৃত্ব থদরি হপরর 

আর্রা হরার্ান্ডঞ্চি। এম্পায়ার হস্টি হিরভলপরর্ি (Empire State Development) টিরর্র 

  ায়িার জর্য আর্রা িারদর প্রথি আর্ারদর আন্তথরক্ ধ্র্যিাদ জার্ারি চাই।"  

  

এরেলথ য়র জি  িযাে হক্রথিি ক্র্ ন ূথচর (Excelsior Jobs Tax Credit Program) র্াধ্যরর্ 

এম্পায়ার হস্টি হিরভলপরর্ি 3 থর্থলয়র্ িলার পে নন্ত   ায়িা প্রদার্ ক্ররি, ো প্রকৃ্ি 

ক্র্ ন ংস্থার্  ৃটষ্টর উপর থভথত্ত ক্রর প্রদার্ ক্রা  রি। এই থিথর্রয়াগ  ারিক্ IBM ক্যাম্পার  

ইরিার্রধ্য চলর্ার্ পযর্রুজ্জীথিিক্রণ ক্ারজর  ারি হোগ  রি, ো এখর্ র্িুর্ ও উদ্ভাির্ী 

হক্াম্পাথর্গুরলার টিক্ার্া  রয় উরিরে।  াদার্ ন টিয়াররর থর্র্ নল জ্বালাথর্ থশল্প ও   ায়ক্ 

থশল্পগুরলা আঞ্চথলক্ দক্ষিা থভথত্তক্ প্রিৃন্ডদ্ধ এিং হস্টরির পক্ষ হিরক্ পাওয়া ভিুনথক্ উভয় থদক্ 

হিরক্ উপকৃ্ি  রয়রে।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির  িযজ জ্বালাথর্ ক্র্ ন ূথচ  রলা হদরশর  িরচরয় আক্রর্ণাত্মক্ জলিায়য ও 

পথরচ্ছন্ন শন্ডক্তর উরদযাগ, ো থর্র্ নল জ্বালাথর্র থদরক্ এক্টি  যশৃঙ্খল ও র্যায় ঙ্গি পথরিিনরর্র 

আহ্বার্ জার্ায় ো ক্র্ ন ংস্থার্  ৃটষ্ট ক্রর ও এক্টি  িযজ অি নর্ীথির থিক্াশ অিযা ি রারখ। এই 

প্রক্রল্পর জর্য হস্টরির প্রদার্ ক্রা ভিুনথক্  রা থর এ ি প্ররচষ্টায়   ায়িা ক্রর এিং হস্টিরক্ 

শুধ্য হে এক্টি ক্াি নর্ থর্ররপক্ষ অি নর্ীথির থদরক্ থর্রয় হেরি  া ােয ক্রর এিং থর্উ ইয়রক্নর 

জলিায়য হর্িৃত্ব ও ক্থর্উথর্টি  যরক্ষা আইরর্র লক্ষযগুরলা পূরণ ক্ররি িাই র্য়, িরং হ ই ারি 

হক্াথভি র্ ার্ারী হিরক্ অি ননর্থিক্ পযর্রুদ্ধারও ত্বরাথিি ক্ররি।  

  



এম্পায়ার শ্েি শ্ডম্বভলপম্বমম্বির বচফ অপাম্বরটিং অবফসার ও এন্ডিবকউটিভ শ্ডপযটি 

কবমের্ার শ্কবভর্ ইউবর্স িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হস্টি  িযজ জ্বালাথর্র উৎক্রষ নর উপর হজার 

হদয়া এক্টি ভথিষযরির থদরক্ এথগরয় োওয়ার জািীয় প্ররচষ্টায় হর্িৃত্ব থদরি দৃঢ় প্রথিজ্ঞ। এর 

ভথিষযি-ভাির্ার দক্ষিারক্  াদার্ ন টিয়ারর থর্রয় আ ার র্ধ্য থদরয়, ইউথিক্য যইটি হ ালার শীষ ন-

র্ারর্র, উচ্চ-প্রেযন্ডক্তর উৎপাদর্  ংক্রান্ত ক্র্ ন ংস্থার্  ৃটষ্ট ক্ররি, ো পযর্রায় ক্ারজ লাগারর্া 

হুরর্ ক্যাম্পার  র্িুর্ থিথর্রয়াগ আর্রি  া ােয ক্ররি, এিং থর্উ ইয়রক্নর  িযজ অি নর্ীথিরক্ 

আররা শন্ডক্তশালী ক্ররি।"  

  

বসম্বর্ির শ্েড আকোর িম্বলর্, " ারিক্ IBM হুরর্ ক্যাম্পার  ভথিষযির্যখী প্রেযন্ডক্তর 

উত্তরাথধ্ক্ার অিযা ি রাখা এক্টি র্িুর্ থর্রয়াগক্ারী হদখরি পাওয়া এক্টি চর্ৎক্ার থিষয়। 

এখার্ক্ার ক্থর্উথর্টিরি এধ্ররর্র ক্র্ ন ংস্থারর্র প্রথিশ্রুথি এিং হস্টরির অি ননর্থিক্ উন্নয়রর্র 

লক্ষয পূরণ  রি হদখরি পাওয়ািা  ি র্য়ই উৎ া  হোগায়।"  

  

অোম্বসেবলওম্বমর্ ডর্া লযপাম্বডনা িম্বলর্, "ইউথিক্য যইটি হ ালার এটির েযক্তরারের উৎপাদর্ 

ক্াে নক্রর্ এখারর্ এন্ডিক্রি প্রথিষ্ঠা ক্রার থ দ্ধান্ত হর্য়ায় আথর্ অিযন্ত আর্ন্ডিি। আর্ারদর 

অঞ্চলটি এর উদ্ভািরর্র  র্ৃদ্ধ ইথি া , এিং  ি নাধ্যথর্ক্ গরিষণা ফযাথ থলটি থর্রয় থর্র্ নল 

জ্বালাথর্ থশল্পখারির হিরে উিা ও  ম্প্র াররণর জর্য চর্ৎক্ারভারি র্ার্ার্ ই এক্টি জায়গা। 

ইউথিক্য যইটি িারদর ফরিারভাথিক্ হ ল থর্র্ নারণর হক্ষরে "পথররিশগি দাথয়ত্বপূণ ন িযিস্থাপর্ার 

 রি নাচ্চ র্ার্দণ্ড িজায় রাখার প্রথিশ্রুথি" প্রক্াশ ক্রায় আথর্ হরার্ান্ডঞ্চি হিাধ্ ক্রথে। আথর্ 

িারদররক্ অ ংখয ক্থর্উথর্টি হস্টক্র াল্ডাররদর  ারি পথরচয় ক্থররয় হদয়ার প্রিযাশা রাথখ োরা 

িারদর পথরক্ল্পর্া ও ক্াে নক্রর্  ম্পরক্ন আররা অরর্ক্ থক্েু জার্রি চাইরি। আিাররা, এটি 

অরর্ক্ হিথশ স্বাগি জার্ারর্ার র্রিা এক্টি খির।"  

  

ব্রুম কাউবির এন্ডিবকউটিভ জোসর্ গার্ নার িম্বলর্, "এটি ব্রুর্ ক্াউথির জর্য এক্টি 

চর্ৎক্ার  ংিাদ। হুরর্ ক্যাম্পার  150টি উচ্চ-প্রেযন্ডক্তর ক্র্ ন ংস্থার্  ৃটষ্ট আর্ারদর ক্থর্উথর্টির 

এই অংশটিরক্ আররা এক্িার উদ্ভািরর্র হক্ষরে হর্িৃরত্বর অিস্থারর্ থর্রয় োওয়ার জর্য এক্টি 

িে পদরক্ষপ। আথর্ ব্রুর্ ক্াউথিরি ইউথিক্য যইটি হ ালাররর থিথর্রয়ারগর প্রশং া ক্থর, 

হ ই ারি আর্ারদর ক্থর্উথর্টির এক্  র্রয়র প্রাণিন্ত অংশটিরক্ পযর্রুজ্জীথিি ক্রার জর্য 

হস্টরির চলর্ার্ প্রথিশ্রুথিরক্  াধ্যিাদ জার্াই।"  

  

ইউথিক্য যইটি হ ালার  ম্পরক্ন আররা িরিযর জর্য, থভন্ডজি 

ক্রুর্: http://www.ubiquitysolar.com/  

  

সাদার্ ন টিয়ার শ্সায়াবরং ত্বরাবিেকরণ   

আজরক্র এই হ াষণা " াদার্ ন টিয়ার হ ায়াথরং" এর পথরপূরক্, ো শন্ডক্তশালী অি ননর্থিক্ প্রিৃন্ডদ্ধ 

ও ক্থর্উথর্টির উন্নয়রর্র জর্য এই অঞ্চরলর পথরপূণ ন র্ীল র্ক্শা। হর্ধ্ািী ক্র্ীদলরক্ আকৃ্ষ্ট 

ক্রা, িযি ার প্র ার  িারর্া ও উদ্ভাির্ী ক্র্ নক্াণ্ড পথরচালর্ার উরেরশয এই পথরক্ল্পর্ার থভথত্ত 

স্থাপরর্র জর্য 2012  াল হিরক্ হস্টি ইরিার্রধ্য এই অঞ্চরল 7.4 থিথলয়র্ িলাররর হিথশ অি ন 

থিথর্রয়াগ ক্রররে। এখর্, এই অঞ্চল আপরস্টি পযর্রুজ্জীথিিক্রণ উরদযারগর (Upstate 

Revitalization Initiative) র্াধ্যরর্ 500 থর্থলয়র্ িলাররর এক্টি থিথর্রয়াগ থদরয়  াদার্ ন টিয়ার 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c9519846-96caa101-c9536173-000babd9fa3f-c47a3e9694a5eac6&q=1&e=950fd433-33e9-471a-91a6-79df99b120f1&u=http%3A%2F%2Fwww.ubiquitysolar.com%2Fcompany%2F


হ ায়াথরং ত্বরাথিি ক্ররে। হস্টরির 500 থর্থলয়র্ িলাররর থিথর্রয়াগ প্রাইরভি িযি াগুরলারক্ 

2.5 থিথলয়র্ িলারররও অরর্ক্ হিথশ থিথর্রয়াগ ক্ররি উৎ াথ ি ক্ররি - এিং এই অঞ্চরলর 

জর্া হদয়া পথরক্ল্পর্া অর্যোয়ী 10,200টি পে নন্ত র্িুর্ চাক্থরর িযিস্থা  রি। আররা িিয এখারর্ 

পারির্৷  

  

###  
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