
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/12/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল মর্ম্বরা কাউবিম্বে 125 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর প্লাগ পাওয়ার 

 াইম্বরাম্বের্ জ্বালাবর্ হকাষ উদ্ভাির্ী হকন্দ্র উম্ববাধম্বর্র হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

বর্উ ইয়কন হেট সমবি নে প্রকল্পটট প্রায় 380টট র্েুর্ কম নসংস্থার্ সৃটি করম্বি  

  

বিবর্ম্বয়াগটট "বিঙ্গার হলকস িরওয়াডন" এর পবরপূরক - যা সম্প্রদাম্বয়র পুর্রুজ্জীির্ 

এিং অি নর্ীবে িাডাম্বর্ার ের্ে অঞ্চম্বলর িোপক হকৌেল  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে শীষ নস্থার্ীয় থিক্ল্প শক্তি প্রেুক্তি প্রদার্ক্ারী 

প্লাগ পাওয়ার ইর্ক্কপ নাকরশর্ (Plug Power Inc.) মর্করা ক্াউথির হ র্থরকয়টা টাউকর্ (Town of 

Henrietta) আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকি তাকদর র্তুর্ 125 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর উদ্ভাির্ী হক্ন্দ্র খুকলকে।  

  

"প্লাগ পাওয়ার  ল হেট ও হদশ উভয়কক্ আকরা র্িায়র্কোগয ভথিষযকত থর্কয় োওয়ার জর্য থর্উ 

ইয়ক্ন হেকটর প্রকেষ্টার এক্টট মুখয অংশীদার," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "অতযাধুথর্ক্ উদ্ভাির্ী 

হক্ন্দ্রটট সিুজ শক্তির হর্তা থ কসকি থর্উ ইয়ক্নকক্ আকরা ভাকলাভাকি প্রথতটষ্ঠত ক্রকি। হেটিযাপী 

সম্প্রসারকণ উদ্ভাির্ী হক্াম্পাথর্টটর অিযা ত থিথর্কয়াগ সথতযই তাকদর থর্কজকদর হেকট র্তুর্, 

সিুজ ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্ট ও অি ননর্থতক্ থিক্াশ িৃক্তি ক্রকত তাকদর অঙ্গীক্াকরর প্রমাণস্বরূপ।"  

  

আজকক্র হ াষণা দ্বারা প্লাগ পাওয়ার হপ্রাটর্ এক্সকেঞ্জ হমমকের্ (Proton Exchange Membrane, 

PEM) প্রেুক্তির জর্য থিকের প্রিম থগগাফ্যাক্টথর প্রথতষ্ঠা ক্করকে হেখাকর্ এটট  াইকরাকজর্ জ্বালাথর্ 

হক্াষ েযাক্ এিং ইকলকরালাইজার প্রস্তুত ক্রকি। জ্বালাথর্ েযাক্গুথল হপ্রাকজর্ (ProGen) 

 াইকরাকজর্ জ্বালাথর্ হক্াষ ইক্তঞ্জকর্ িযিহৃত  য়, হেগুথল র্ার্া ধরকর্র ইকলক্টিক্ োর্ োলাকত 

িযিহৃত  য়, োর মকধয রকয়কে উপাদার্ থর্কয় ক্াজ ক্রার সরঞ্জাম, রাস্তায় েলার িাথণক্তজযক্ 

োর্িা কর্র ি র, এিং হরার্। ইকলকরালাইজার িযিহৃত  য় র্িায়র্কোগয থিদুযৎ হিকক্ সিুজ 

 াইকরাকজর্ উৎপাদকর্র হেকে। হক্াম্পাথর্টট এম্পায়ার হেট হডকভলপকমকির (Empire State 

Development, ESD), োরা 13 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত একক্সলথসয়র টযাক্স হেথডট (Excelsior 

Tax Credits) প্রদার্ ক্রকে, এিং থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অকিাথরটটর (New York Power Authority, 

NYPA), োরা 5.1 হমগাওয়াট ক্ম-খরকের থরোজন থর্উ ইয়ক্ন (ReCharge NY) থিদুযৎ প্রদার্ ক্রকে, 

সমি নর্ দ্বারা জর্ থিট (John Street) ফ্যাথসথলটটকত 377টট র্তুর্ ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্টর পথরক্ল্পর্া 

ক্রকে। মর্করা ক্াউথি, হরাকেোর গযাস অযান্ড ইকলক্টিক্ (Rochester Gas and Electric, 

RG&E), এিং হেটার হরাকেোর এিারপ্রাইজও (Greater Rochester Enterprise) প্রক্ল্পটটকত 

স ায়তা ক্করকে।  



  

প্লাগ পাওয়াম্বরর প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা, অোন্ডি মাে ন িম্বলর্, "থিথশষ্ট অথতথিকদর থর্উ ইয়ক্ন 

হেকটর মর্করা ক্াউথিকত থিকের প্রিম PEM েযাক্ এিং ইকলকরালাইজার প্লাগ পাওয়ার উদ্ভাির্ী 

হক্কন্দ্র স্বাগত জার্াকত হপকর আমরা আর্ক্তিত। হরাকেোর থগগাফ্যাক্টথরটট প্লাগ পাওয়ার, এিং 

এই অঞ্চলকক্ PEM প্রেুক্তির বিথেক্ হর্তার স্থাকর্ অথধটষ্ঠত ক্রকে, বিথেক্ সিুজ  াইকরাকজর্ 

অি নর্ীথতকত হেল ও থশল্প রূপান্তর োথলত ক্রকে। আথম গভর্ নর হ াক্ল, থসকর্টর োক্ শুমার ও 

থক্কেনর্ ক্তজথলেযান্ড, ক্ংকেসমযার্ হজা হমাকরল, এম্পায়ার হেট হডকভলপকমি, NYPA, RG&E, 

মর্করা ক্াউথি এিং হেটার হরাকেোর এিারপ্রাইজকক্ থর্উ ইয়কক্নর হরাকেোকর ক্ম নসংস্থার্ 

সৃটষ্টর ক্াকজ আমাকদর সমি নর্ ও সেম ক্রার জর্য ধর্যিাদ জার্াকত োই।"  

  

আজকক্র হ াষণার পাশাপাথশ, প্লাগ পাওয়ার সম্প্রথত থগথর্জ ক্াউথির অযালািামা টাউকর্ 

অিথস্থত ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন সাইন্স, হটক্কর্ালক্তজ,অযান্ড অযাডভান্সড মযার্ুফ্যাক্োথরং পাকক্ন 

(Science, Technology and Advanced Manufacturing Park, STAMP) এক্টট 290 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলাকরর, অতযাধুথর্ক্, সিুজ  াইকরাকজর্ জ্বালাথর্ উৎপাদর্ ফ্যাথসথলটট এিং থিদুযৎ 

সািকেশকর্র ক্াজ শুরু ক্করকে। এোড়াও প্রস্তুতক্ারক্ পাকক্নর প্রিম ভাড়াটটয়া হক্াম্পাথর্টট 

অর্-সাইকট এক্টট 450 হমগাওয়াট থিদুযৎ সািকেশর্ থর্ম নাকণর অি নায়র্ ক্রকে ো এর 

 াইকরাকজর্ হপ্রাকজক্শর্ ফ্যাথসথলটট এিং STAMP এ ভথিষযৎ থিক্াকশর সুকোগ সমি নর্ ক্রকি।  

  

2019 সাকল, প্লাগ পাওয়ার থর্উ ইয়ক্ন হেকট এর উপথস্থথত সম্প্রসারকণর পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্কর, 

হরাকেোকরর ইেমযার্ থিজকর্স পাকক্ন (Eastman Business Park) এক্টট হমমকের্ ইকলকরাড 

অযাকসম্বথলজ ফ্যাথসথলটট (Membrane Electrode Assemblies) স্থাপকর্ 3.7 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার 

থিথর্কয়াগ ক্কর, 80টটর হিথশ র্তুর্ ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্ট ক্কর। ক্যাথপটাল থরক্তজয়কর্ (Capital Region) 

পূি ন-হ াথষত সম্প্রসারণ পথরক্ল্পর্া সমন্বয় ক্কর হক্াম্পাথর্টট পূকি নই আকরা প্রায় 6.5 থমথলয়র্ ডলার 

থিথর্কয়াগ ক্রার হ াষণা থদকয়কে ো দ্বারা হেট জকুড় 180টটরও হিথশ ক্ম নসংস্থার্ বতথর  কি।  

  

1997 সাকল অযালিাথর্ ক্াউথিকত প্রথতটষ্ঠত  কয়, প্লাগ পাওয়ার  াইকরাকজর্ জ্বালাথর্ হক্াষ 

প্রেুক্তির জর্য প্রিম িাথণক্তজযক্ভাকে ক্াে নক্র িাজার বতথর ক্কর, এিং ফ্লস্বরূপ, ই-হমাথিথলটটর 

জর্য 38,000টটর হিথশ জ্বালাথর্ হক্াষ িযিস্থা স্থাপর্ ক্করকে, ো থিকের অর্য হেকক্াকর্া হক্াম্পাথর্ 

হিকক্ হিথশ, এিং তরল  াইকরাকজকর্র সি নিৃ ৎ হেতা  কয় উকেকে, র্ি ন আকমথরক্ায় এক্টট 

 াইকরাকজর্  াইওকয় থর্ম নাণ ও পথরোলর্া ক্করকে। প্লাগ পাওয়ার এই িেকরর শুরুর থদকক্ 

এথশয়ার্ িাজাকর থিক্ল্প শক্তির উৎস থ কসকি  াইকরাকজর্কক্ ত্বরাথন্বত ক্রার জর্য দথেণ 

হক্াথরয়ার শীষ ন িযিসাথয়ক্ হগাষ্ঠীগুথলর এক্টট, সাঙ্কইয়ং (Sunkyong, SK) গ্রুকপর সাকি এক্টট 

অংশীদাথরত্ব হ াষণা ক্করকে। অংশীদাথরত্বটটর মাধযকম, উভয় হক্াম্পাথর্র উকেশয  ল হক্াথরয়ার্ 

ও িৃ ত্তর এথশয়ার্ িাজাকর  াইকরাকজর্ জ্বালাথর্ হক্াষ িযিস্থা,  াইকরাকজর্ জ্বালাথর্ হেশর্, এিং 

ইকলকরালাইজার সরিরা  ক্রা। এোড়াও প্লাগ পাওয়ার ইউকরাকপর থদ্বতীয়-িৃ ত্তম 

অকটাপ্রস্তুতক্ারক্ গ্রুপ হরর্াল্ট অফ্ ফ্রাকন্সর (Groupe Renault of France) সাকি জ্বালাথর্ হক্াষ-

োথলত িাথণক্তজযক্ িাক্ উৎপাদকর্র জর্য অংশীদাথরত্ব ক্করকে।  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বমম্বির প্রধার্ পবরচালর্া কম নকেনা ও বর্ি না ী হডপুটট 

কবমের্ার হকবভর্ ইউবর্স িম্বলর্, "অেিতী উৎপাদর্ ও হটক্সই শক্তির প্রথত আমাকদর 



সমি নর্ দ্বারা এক্টট সিুজ অি নর্ীথত বতথর ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেট অঙ্গীক্ারিি। প্লাগ 

পাওয়াকরর সাকি আমাকদর েলমার্ অংশীদাথরকত্বর ফ্লস্বরূপ, উদ্ভাির্ী এই হক্াম্পাথর্টট 

হেটিযাপী এর ক্ম নক্াণ্ড আকরা থিস্তৃত ক্রকত হপকরকে, র্তুর্ প্রেুক্তির থিক্াশ ক্করকে এিং 

আগামী থদকর্র ক্ম নসংস্থার্ ক্রকি এমর্ পথরচ্ছন্ন শক্তির উকদযাগকক্ হজারদার ক্রকে।"  

  

NYPA-র অন্তি নেী হপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা োবের্ ই. ন্ডরসকল িম্বলর্, 

"থরোজন থর্উ ইয়ক্ন হপ্রাোকমর মাধযকম, NYPA িতনমাকর্ থফ্ঙ্গার হলক্স অঞ্চলিযাপী লাখ লাখ 

োক্থর ও থমথলয়র্ থমথলয়র্ ডলার মূলধর্ থিথর্কয়াগ সমি নর্ ক্রকে। হেকটর এক্াথধক্ অিস্থাকর্ 

সিুজ  াইকরাকজর্ উৎপাদক্কদর প্রথত NYPA-র হেটিযাপী সমি নকর্র উপর থভথত্ত ক্কর 

হ র্থরকয়টাকত প্লাগ পাওয়াকরর উদ্ভাির্ী হক্কন্দ্র পাওয়ার অকিাথরটটর সমি নর্ গকড় উকেকে, ো শত 

শত অথতথরি ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্ট ক্করকে এিং এক্ই সাকি থর্উ ইয়ক্ন হেকটর পথরচ্ছন্ন শক্তির 

অি নর্ীথতর রূপান্তরকক্ সমি নর্ ক্রকত ফ্াকম নর সিুজ  াইকরাকজর্ উৎপাদর্ িৃক্তি ক্করকে।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলিায়ুর ক্ম নসূেী  ল জাথতর সি হেকয় হিথশ 

আেমণাত্মক্ জলিায় ুও পথরচ্ছন্ন শক্তির উকদযাগ, ো সুশৃঙ্খল ও র্যােযভাকি পথরচ্ছন্ন শক্তিকত 

উত্তরকণর আহ্বার্ ক্কর ো োক্থর বতথর ক্কর এিং থর্উ ইয়ক্ন হেট হক্াথভড-19 ম ামারী হিকক্ 

উিারলাকভর সাকি সাকি এক্টট সিুজ অি নর্ীথতকক্ প্রথতপালর্ ক্রা অিযা ত রাকখ। ক্লাইকমট 

থলডারশীপ অযান্ড ক্থমউথর্টট হপ্রাকটক্শর্ অযাক্ট (Climate Leadership and Community 

Protection Act) দ্বারা আইকর্ প্রথতটষ্ঠত  কয়, থর্উ ইয়ক্ন অি নর্ীথত-িযাপী ক্াি নর্ থর্রকপেতায় 

হপ ৌঁোকর্ার এর আিশযক্ লেয অজনকর্র পকি রকয়কে, োর মকধয রকয়কে 2040 সাকলর মকধয 

থর্িঃসরণমুি থিদুযৎ খাত এিং 2030 সাকলর মকধয 70 শতাংশ র্িায়র্কোগয শক্তি সৃটষ্ট। হেট জকুড় 

91 টট থিশাল মাোর পুর্র্ নিায়র্কোগয হপ্রাকজকক্ট $21 থিথলয়র্ ডলাকরর হিথশ, থিক্তডং হিকক্ 

থর্গ নমর্ হ্রাস ক্রার জর্য $6.8 থিথলয়র্ ডলার, হস রশক্তি উৎপাদকর্র মাো িাড়াকর্ার জর্য $1.8 

থিথলয়র্ ডলার, স্বচ্ছ পথরি কর্র উকদযাগগুথলর জর্য $1 থিথলয়র্ ডলাকরর হিথশ এিং NY েীর্ 

িযাংকক্র প্রথত অঙ্গীক্াকর $1.2 থিথলয়র্ ডলাকরর হিথশ স , স্বচ্ছ শক্তির উৎপাদকর্র মাো 

িাড়াকর্ার জর্য থর্উ ইয়কক্নর অভূতপূি ন থিথর্কয়াকগর ওপকর থভথত্ত ক্কর এটট আরও প্রসাথরত ক্কর।  

  

এক্কে, থিথর্কয়াগগুথল 2019 সাকল থর্উ ইয়কক্নর পথরচ্ছন্ন শক্তি খাকত 150,000-র হিথশ 

ক্ম নসংস্থার্, 2011 সাকলর তুলর্ায় থিতরণকৃ্ত হস র খাকত 2100 শতাংশ প্রিৃক্তি এিং 2035 সাকলর 

মকধয 9,000 হমগাওয়াট অফ্কশার উইন্ড বতথর ক্রার প্রথতশ্রুথতকক্ সমি নর্ ক্কর। ক্লাইকমট 

অযাকক্টর অধীকর্, থর্উ ইয়ক্ন এই অেগথতকক্ থভথত্ত ক্কর আকরা ক্াজ ক্রকি এিং 2050 সাকলর 

মকধয 1990 সাকলর তুলর্ায় থের্ াউজ গযাস থর্িঃসরণ 85 শতাংশ হ্রাস ক্রকি এক্ই সাকি থর্ক্তিত 

ক্রকি হে পথরচ্ছন্ন শক্তি থিথর্কয়াকগর ক্মপকে 35 শতাংশ, লেয িাক্কি 40 শতাংশ, সুথিধা 

সুথিধািক্তঞ্চত সম্প্রদাকয়র জর্য প্রদার্ ক্রা  কি এিং হসই সাকি হেকটর 2025 সাকলর শক্তি দেতা 

লেয, ো  ল প্রাথন্তক্-িযি াকর শক্তি সাশ্রয় দ্বারা 185 টিথলয়র্ BTU অর্সাইট শক্তি িযি ার হ্রাস 

ক্রা, অজনকর্ অেসর  কি।   

  

মাবকনর্ বসম্বর্টর চাল নস শুমার িম্বলর্, "আথম অথতশয় আর্ক্তিত হে প্লাগ পাওয়ার মর্করা 

ক্াউথিকক্ তাকদর র্তুর্  াইকরাকজর্ জ্বালাথর্ হক্াষ উদ্ভাির্ী হক্ন্দ্র থগগাফ্যাক্টথরর অিস্থার্ 

িার্াকর্ার জর্য আমার আহ্বাকর্ সাড়া থদকয়কে। হরাকেোকরর পাওয়ার  াউজ ক্মীিাথ র্ী অথত 



আধুথর্ক্  াইকরাকজর্ জ্বালাথর্ হক্াষ প্রেুক্তির সূের্া ক্করকে এিং এখর্ প্লাগ পাওয়াকরর বিপ্লথিক্ 

পথরচ্ছন্ন শক্তি প্রেুক্তিকক্ র্তুর্ উচ্চতায় থর্কয় হেকত সা ােয ক্রকি। এখর্ প্রায় 380টট র্তুর্ 

পথরচ্ছন্ন শক্তি োক্থর হরাকেোরকক্ সুপারোজন ক্রকি, অঞ্চলটটকক্ সিুজ অি নর্ীথতর এক্টট 

বিথেক্ হক্ন্দ্র থ কসকি স্থাথপত ক্রকি। এক্টট র্ক্তজরথি ীর্ 9.5 থিথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার হফ্ডাকরল 

থিথর্কয়াকগর সাকি, ো আথম উভদলীয় অিক্াোকমা থিকল  াইকরাকজর্ জ্বালাথর্ হক্াষ থশল্প 

সম্প্রসারকণর জর্য থর্ক্তিত ক্করথে, এক্কে আজকক্র থগগাফ্যাক্টথরর উকদ্বাধর্ হরাকেোকর আকরা 

হিথশ ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্ট এিং প্লাগ পাওয়াকরর থিক্াকশর মাধযকম এক্থিংশ শতাব্দীর  াইকরাকজর্ 

অি নর্ীথতকক্ শুরু ক্রার জর্য এক্দম থর্খুুঁত সমকয়  ল।"  

  

মাবকনর্ বসম্বর্টর বকম্বেনর্ ন্ডেবলব্র্োি িম্বলর্, "পথরচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদক্কদর সাকি 

অংশীদাথরত্ব  ল সিুজ প্রেুক্তির হর্তা থ কসকি থর্উ ইয়কক্নর টটকক্ িাক্া থর্ক্তিত ক্রার োথিক্াটে। 

প্লাগ পাওয়াকরর উদ্ভাির্ী হক্ন্দ্র আমাকদর পথরকিশকক্ রো ক্রকত সা ােয ক্রকি, শক্তি স্বাধীর্তা 

থিক্াশ ক্রকি, এিং মর্করা ক্াউথিকত ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্ট ক্রকি। আথম থর্উ ইয়কক্ন পথরচ্ছন্ন শক্তি 

থিক্াকশ গভর্ নর হ াক্ল এিং অর্যার্য হর্তাকদর সাকি ক্াজ ক্রার জর্য উনু্মখ।"  

  

কংম্বেসমোর্ হো হমাম্বরল িম্বলর্, "আথম প্লাগ পাওয়াকরর সি নকশষ প্রক্ল্প থর্কয় অতযন্ত 

আর্ক্তিত ো মর্করা ক্াউথির ভথিষযৎ হজারদার ক্রকত িাক্কি। প্লাগ পাওয়ার  ল প্রমাণ হে 

উদ্ভািকর্ থিথর্কয়াগ আমাকদর আঞ্চথলক্ অি নর্ীথতকক্ সেল ক্রকত পাকর, ভাকলা-হিতকর্র 

ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্ট ক্রকত পাকর, এিং এক্ই সাকি থর্উ ইয়কক্নর হটক্সই শক্তি অোথধক্ারকক্ সমি নর্ 

ক্রকত পাকর। মর্করা ক্াউথির সম্ভাির্া িুঝকত পারার জর্য আথম প্লাগ পাওয়াকরর প্রথত কৃ্তজ্ঞ 

এিং আমাকদর অঞ্চকল আকরা এক্টট সম্প্রসারণকক্ স্বাগত জার্াক্তচ্ছ।"  

  

বসম্বর্টর পোটিক এম. গাবলভার্ িম্বলর্, "থফ্ঙ্গার হলক্স অঞ্চল দী নথদর্ ধকরই প্রেুক্তি থশকল্পর 

সাকি জথড়ত এিং হ র্থরকয়টাকত প্লাগ পাওয়াকরর উদ্ভাির্ী হক্ন্দ্র হখালার থসিান্ত তারই সি নকশষ 

উদা রণ। মর্করা ক্াউথির প্রথত হক্াম্পাথর্টটর অঙ্গীক্ার আপকেট অি নর্ীথতর অিযা ত থিক্াশ, 

উৎপাদর্ পুর্রুজ্জীথিত ক্রার েলমার্ প্রকেষ্টা এিং িযিসাসমূ কক্ সফ্ল  কত সা ােয ক্রার 

জর্য দে ক্মীিাথ র্ী উপলভয ক্রার িযাপাকর এক্টট ইথতিােক্ িাতনা হপ্ররণ ক্কর। এমর্ আকরা 

প্রক্ল্পকক্ এিং তাকদর সৃষ্ট ক্ম নসংস্থার্কক্ উৎসাথ ত ক্রকত থর্উ ইয়ক্নকক্ ক্র হ্রাস এিং িযিসার 

খরে হ্রাস ক্রকত িাক্কত  কি।"  

  

অোম্বসেবলম্বমোর  োবর ব্র্র্সর্ িম্বলর্, "অযাকসম্বথলর ইকক্াকর্াথমক্ হডকভলপকমি ক্থমটটর 

(Economic Development Committee) প্রধার্ থ কসকি, আথম আমাকদর অঞ্চকলর প্রথত তাকদর 

প্রথতশ্রুথতর জর্য অযাক্তন্ড মাশ ন, এিং প্লাগ পাওয়াকরর দকলর প্রশংসা ক্রথে। হক্াম্পাথর্ ও গভর্ নকরর 

আজকক্র হ াষণা প্রদশ নর্ ক্কর হে হরাকেোর এলাক্ার এক্টট শক্তিশালী, বিথেেযময়, এিং দে 

ক্মীিাথ র্ী রকয়কে এিং এটট ভথিষযৎ ক্ম নসংস্থাকর্র মকতা অি ননর্থতক্ অিস্থাকর্ রকয়কে। প্লাগ 

পাওয়াকরর থিক্াশ এিং তাকদর র্তুর্ হ র্থরকয়টা ক্যাম্পাকস অথতথরি র্তুর্ ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্ট 

হদখকত আথম উনু্মখ।"  

  

মর্ম্বরা কাউবির বর্ি না ী অোডাম হিম্বলা িম্বলর্, "আমাকদর হদকশর উদ্ভাির্ী অি নর্ীথতকক্ 

শুরু ক্কর হদওয়ার জর্য হসরা অিস্থাকর্ িাক্া এলাক্া থ কসকি মর্করা ক্াউথির র্াম হ াথষত 



 কয়কে। প্রেুক্তি ও পথরচ্ছন্ন শক্তি উভকয়র প্রথত আমাকদর শি সমি নর্ এখর্ প্লাগ পাওয়ার 

ইর্ক্কপ নাকরশকর্র  াইকরাকজর্ জ্বালাথর্ হক্াষ উদ্ভাির্ী হক্ন্দ্র দ্বারা আকরা অেসর  ল। র্তুর্ 

প্রক্ল্পটট আমাকদর সম্প্রদাকয় শত শত প্রেুক্তি োক্থর আকর্ এিং পথরচ্ছন্ন শক্তির সুকোগ ও আকরা 

হটক্সই ভথিষযকতর সুকোগ িৃক্তি ক্কর।"  

  

হ র্বরম্বয়টা টাউম্বর্র সুপারভাইোর বেম্বির্ এল. শুল্টে িম্বলর্, "আমরা খুথশ হে প্লাগ 

পাওয়ার তাকদর র্তুর্ ফ্যাথসথলটটর জর্য হ র্থরকয়টাকক্ হিকে থর্কয়কে এিং তারা র্তুর্ থর্ম নাণ র্া 

ক্কর থিদযমার্ ক্াোকমাকক্ পুর্রুজ্জীথিত ক্করকে। তাকদর অিস্থার্  ল হরাকেোর ইন্সটটটটউট 

অফ্ হটক্কর্ালক্তজর (Rochester Institute of Technology, RIT) দথেকণ অিথস্থত িহু অথফ্স 

পাকক্নর এক্টটকত হেখাকর্ আমাকদর থমশ্র-িযি াকরর থর্কয়াগ হক্ন্দ্র রকয়কে এিং আমরা 

হডকভলপারকদর সুকোগ সৃটষ্ট ক্কর প্লাগ পাওয়াকরর মত হক্াম্পাথর্কক্ এলাক্ায় থর্কয় আসার ফ্কল 

ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্টকত অিযা ত থিক্াশ হদখার জর্য উনু্মখ। ো এই সংকোজর্কক্ আকরা আক্ষ নণীয় 

ক্কর তা  ল হে এটট আমাকদর জলিায় ুসমসযায় সা ােয ক্রকত "সিুজ হক্াম্পাথর্গুথলর" িহু 

সংখযক্ সমাধাকর্র এক্টট অংশ। হ র্থরকয়টা টাউর্ এক্াথধক্ সিুজ উকদযাগ শুরু ক্করকে এিং 

এটট এক্টট গকি নর থিষয় হে এখাকর্ RIT ক্যাম্পাকস শুধু হগাথলসাকর্া ইন্সটটটটউট অফ্ 

সাকেইথর্থিথলটটর (Golisano Institute of Sustainability) অিস্থার্ র্য়, িরং প্লাগ পাওয়াকরর 

মকতা হটক্সই সমাধাকর্র আক্ষ নণীয় হক্াম্পাথর্রও অিস্থার্"।  

  

বর্উ ইয়কন হেট ইম্বলকটিক অোি গোস (New York State Electric & Gas, NYSEG) এিং 

RG&E-র হপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা কাল ন এ. হটইলর িম্বলর্, "আজকক্ এক্টট 

আর্কির থদর্ ক্ারণ আমরা আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকি হেটার হরাকেোর সম্প্রদাকয় প্লাগ পাওয়ারকক্ 

স্বাগত জার্াক্তচ্ছ। RG&E থর্উ ইয়ক্ন হেকট পথরচ্ছন্ন শক্তির অি নর্ীথত উদ্ঘাটর্ ক্রা এিং 

হরাকেোরকক্ এক্টট হর্তৃস্থার্ীয় ভূথমক্া থর্কত সা ােয ক্রার এক্টট হক্ শলগত অংশীদার  কত 

হপকর গথি নত। আমাকদর হম থলক্ মূলযকিাকধর এক্টট  ল আমরা হেই সম্প্রদাকয় হসিা প্রদার্ ক্থর 

তার থিক্াকশর অর্ু টক্ থ কসকি ক্াজ ক্রা, এিং এই উকদযাগটট এক্াথধক্ মাোয় হসটট সমি নর্ 

ক্কর, োর মকধয রকয়কে উকেখকোগয মূলধর্ থিথর্কয়াগ, র্তুর্ ক্ম নসংস্থার্, এিং এক্ই পথরচ্ছন্নতর 

থর্উ ইয়ক্ন পথরকিশ বতথর ক্রা। আমরা প্রক্কল্পর পুকরা সময় ধকর আমাকদর অি ননর্থতক্ থিক্াকশর 

স ক্মী ও সম্প্রদায় অংশীদারকদর সাকি ক্াজ োথলকয় োওয়ার জর্য উনু্মখ।"  

  

হেটার হরাম্বচোর হচোর অি কমাম্বস নর (Chamber of Commerce) হপ্রবসম্বডি এিং 

প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা ও বিঙ্গার হলকস বরন্ডেওর্াল ইম্বকাম্বর্াবমক হডম্বভলপম্বমি 

কাউন্ডিম্বলর (Finger Lakes Regional Economic Development Council) স -সভাপবে 

িি ডাবি িম্বলর্, "হেটার হরাকেোর ও ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়কক্ন থিক্াকশর হেকে প্লাগ পাওয়াকরর 

অঙ্গীক্ার  ল আমাকদর দুদনান্ত প্রথতভা, অিক্াোকমার সংস্থার্, এিং আমাকদর অঞ্চকলর পকে 

িুক্তিমার্ থিথর্কয়াকগর প্রমাণস্বরূপ। তাকদর  াইকরাকজর্ জ্বালাথর্ হক্াষ প্রেুক্তি র্িায়র্কোগয 

শক্তির ভথিষযৎ োলর্া ক্রকে, এিং আমরা এমর্ এক্টট েুগান্তক্ারী উদ্ভািকর্র স্থার্  কত হপকর 

গথি নত। দারুণ এই ফ্যাথসথলটটর উকদ্বাধকর্ আমরা ধর্যিাদ জার্াক্তচ্ছ গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, ESD, 

NYPA এিং মর্করা ক্াউথির থর্ি না ী অযাডাম হিকলাকক্, এিং অযাক্তন্ড মাশ ন ও প্লাগ পাওয়াকরর 

দলকক্ অথভর্ির্ জার্াক্তচ্ছ।  

  



হেটার হরাম্বচোর এিারপ্রাইম্বের হপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ বর্ি না ী কম নকেনা, মোট  াল নিাট 

িম্বলর্, "প্রথতভা, হক্ শলী িযিসাথয়ক্ অংশীদার, এিং দ্রুত সম্পদ সংেুি ও সদ্বযি ার ক্রার 

েমতা থর্উ ইয়কক্নর হেটার হরাকেোর অঞ্চলকক্ পযাক্ স্মাকটনর (Pack Smart) সম্প্রসারকণর জর্য 

স্মাটন অিস্থার্ িাথর্কয়কে। িহু সংখযক্ অি ননর্থতক্ থিক্াশ অংশীদার সমকিত  কয় ক্াজ ক্কর 

থর্ক্তিত ক্করকে হে পযাক্ স্মাটন োকত এর িযিসাথয়ক্ থিক্াশ পথরক্ল্পর্ার জর্য সুথিধার এক্টট 

সাথি নক্ পযাকক্জ পায়।"  

  

প্লাগ পাওয়ার সম্পকক্ন অথতথরি তকিযর জর্য, https://www.plugpower.com/ এ োর্।  

  

বিঙ্গার হলক িরওয়াডন ত্বরাবিে করা  

আজকক্র হ াষণাটট "থফ্ঙ্গার হলক্স ফ্রওয়াডন" এর পথরপূরক্, ো শক্তিশালী অি ননর্থতক্ প্রিৃক্তি 

এিং সম্প্রদাকয়র উন্নয়কর্র জর্য এই অঞ্চকলর িযাপক্ ি্লুথপ্রি। আঞ্চথলক্ভাকি পথরক্থল্পত 

পথরক্ল্পর্াটট হফ্াকটাথর্ক্স, কৃ্থষ এিং খাদয উৎপাদর্, এিং উন্নত উত্পাদর্ স  মূল থশল্পগুথলকত 

থিথর্কয়াকগর উপর দৃটষ্ট থর্িি ক্কর। এখর্, অঞ্চলটট আপকেট পুর্জনাগরণ উকদযাকগর মাধযকম 

500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর রাষ্ট্রীয় থিথর্কয়াকগর সাকি থফ্ঙ্গার হলক্স ফ্রওয়াডনকক্ ত্বরাথন্বত 

ক্রকে। হেকটর 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর থিথর্কয়াগ হিসরক্াথর িযিসগুথলকক্ 2.5 থিথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলাকররও হিথশ থিথর্কয়াগ ক্রকত অর্ুপ্রাথণত ক্রকি - এিং জমা হদওয়া অঞ্চকলর 

পথরক্ল্পর্াটট 8,200-টট অিথধ র্তুর্ োক্থর প্রদার্ ক্রার আশা রাকখ। আরও তিয এখাকর্ রকয়কে।  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বমি সম্পম্বকন  

এম্পায়ার হেট হডকভলপকমি (ESD)  কচ্ছ থর্উ ইয়কক্নর মুখয অি ননর্থতক্ হডকভলপকমি 

একজক্তন্স (www.esd.ny.gov)। ESD এর থমশর্  কচ্ছ এক্টট উন্নত এিং েমিধ নমার্ অি নর্ীথত 

প্রথতষ্ঠা ক্রা, র্তুর্ ক্ম নসংস্থার্ এিং অি ননর্থতক্ সকুোকগর বতথরক্রণ উৎসাথ ত ক্রা, হেট এিং 

তার থমউথর্থসপযাথলটটস রাজস্ব িৃক্তি ক্রা এিং থস্থথতশীল ও বিথেেযময় স্থার্ীয় অি নর্ীথত অজনর্ 

ক্রা। ঋণ, অর্ুদার্, টযাক্স হেথডট এিং অর্যার্য ধরকর্র অি ননর্থতক্ স ায়তা িযি াকরর মাধযকম 

থর্উ ইয়ক্ন হেকট ক্ম নসংস্থার্ সৃটষ্ট শুরু ক্রা এিং উন্নত ক্থমউথর্টটকক্ স ায়তা ক্রার জর্য ESD 

িযক্তিগত িযিসায় থিথর্কয়াগ িৃক্তি ক্রার প্রকেষ্টা োলাকচ্ছ। এোড়াও থর্উ ইয়কক্নর থরক্তজওর্াল 

ইকক্াকর্াথমক্ হডকভলপকমি ক্াউক্তন্সলস এিং "আথম থর্উ ইয়ক্নকক্ ভাকলািাথস (I LOVE NEW 

YORK)," এই হেকটর সিকেকয় আদশ ন ভ্রমণ িযিস্থার েযাকন্ডর মাকক্নটটং তত্ত্বািধার্ ক্রার 

প্রািথমক্ প্রশাসথর্ক্ একজক্তন্স  কচ্ছ ESD। আঞ্চথলক্ ক্াউক্তন্সল এিং এম্পায়ার হেট 

হডকভলপকমি সম্পকক্ন আকরা তকিযর জর্য, অর্ুে  ক্কর www.regionalcouncils.ny.gov এিং 

www.esd.ny.gov হদখুর্।  

  

NYPA সম্পম্বকন  

NYPA  ল হেকটর সি হিকক্ িড় পািথলক্ পাওয়ার অগ নার্াইকজশর্, ো 16 টট হজর্াকরটটং 

হফ্থসথলটট এিং িান্সথমশর্ লাইকর্র 1,400 এর হিথশ সাথক্নট- মাইল পথরোলর্া ক্কর। NYPA দ্বারা 

80 শতাংকশর হিথশ থিদুযৎ পথরষ্কার থরথর্উএিল  াইকরাপাওয়ার উৎপন্ন ক্কর। NYPA হক্াকর্া 

ধরকর্র আয়ক্র অি ন িা হেট হেথডট িযি ার ক্কর র্া। তারা তাকদর িন্ড থিেয় এিং থিদুযৎ 

থিক্তে ক্কর অক্তজনত অি ন থদকয় তাকদর অথধক্াংশ ক্াে নক্লাকপর অি নায়র্ ক্কর। আকরা তকিযর জর্য 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.plugpower.com%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866470802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OQY94QflIVRUisDrpiWrjuZ2Dxuqe%2F5a%2FcVUj%2Fg1Wqo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffinger-lakes-forward-uri&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866470802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bkBvIYRpmzhY%2BBA0m3Ks7aFpkf%2FC4b%2BOeJOYmIAFeEg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866480752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GyzdYjVDecgDPW1smXt6FADvB085qlBIy0Z8LkAO11M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866480752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=puNw%2BnntwIUW8eSczDULnk9CKn0gnRJBrjNXtZJuyf8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71f67106eda2426a453a08d9a60cf59a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637723396866490713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B1Fi5TT9LUO%2FGV4pya3TRRvCMF08JGWlqKHcHN0Axis%3D&reserved=0


হদখুর্ www.nypa.gov এিং টুইটাকর, হফ্সিুকক্, ইন্সটাোকম, টাম্বলাকর ও থলঙ্কডইকর্ এ 

আমাকদর ফ্কলা ক্রুর্।  
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