
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/8/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল অোলিাবর্ কাউবিম্বে প্লাগ পাওয়াম্বরর 55 বিবলয়র্ িাবকনর্ ডলাম্বরর 

উৎপাদর্ কারখার্ার কাজ শুরুর হ াষণা বদম্বলর্  

  

হকাম্পাবর্টি বিঙ্গারলোন্ডস ফ্োবসবলটিম্বে 1,600-র হিবে র্েুর্ সিুজ চাকবর সৃটির 

প্রবেশ্রুবে বদম্বয়ম্বে  

  

350,000 িগ নফু্ম্বির র্েুর্ প্লোিটি হকাম্পাবর্র হজর্ড্রাইভ  াইম্বড্রাম্বজর্ জ্বালাবর্ হকাষ 

িেিস্থার লাইর্ম্বক সম্প্রসাবরে করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে অ্যালবাথর্ ক্াউথির থিঙ্গারলযান্ডকের থভস্তা 

প্রেুক্তি ক্যাম্পাকে (Vista Technology Campus) অ্বথিত প্লাগ পাওয়াকরর (Plug Power) এক্দম 

র্তুর্ উৎপাদর্ ক্ারখার্ার ক্াজ শুরু  কয়কে। হক্াম্পাথর্টি এর েবকিকক্ র্তুর্ ক্যাথপিাল 

থরক্তজয়র্ অ্বিাকর্ 1,633টি র্তুর্ চাক্থর ততথরর প্রথতশ্রুথত থদকয়কে, ো থর্উ ইয়ক্ন হেকির 

পথরচ্ছন্ন, র্বায়র্কোগয এবং হিক্েই শক্তির থদকক্ অ্গ্রের  ওয়ার েমূ্পরক্। র্তুর্ অ্বিার্টি 

হক্াম্পাথর্টির হজর্ড্রাইভ (GenDrive) জ্বালাথর্ হক্াষ বযবিা েম্প্রোথরত ক্রার এর প্রকচষ্টাকক্ 

েমি নর্ ক্কর, ো তবদুযথতক্ হমাথবথলটি বাজাকর তবদুযথতক্ হমািকরর শক্তির জর্য বযবহৃত  য়।  

  

"আমার প্রশাের্ এমর্ অ্ি ননর্থতক্ থবক্াশ েুকোগেমূ কক্ আগ্রােীভাকব বযব ার ক্রকত 

প্রথতশ্রুথতবদ্ধ হেগুথল আমাকদর হদকশর শীষ নিার্ীয় পথরচ্ছন্ন শক্তি লকযযর োকি মার্ার্েই  কব," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমাকদর পথরচ্ছন্ন শক্তিকত রূপান্তর শুধু আমাকদরকক্ জলবায়ু 

পথরবতনকর্র োড়াদাকর্ ও ইউটিথলটি বযয় ক্মাকত ো ােয ক্রকব র্া, বরং এটি আমাকদর 

অ্ি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধারকক্ বযাপক্ভাকব চাথলত ক্রকব এবং ভাকলা চাক্থর ততথর ক্রকব। েবুজ 

শক্তির থবক্াকশ হদকশর হক্ন্দ্র  কয় উঠার আমাকদর থমশকর্ প্লাগ পাওয়ারকক্ অ্ংশীদার থ কেকব 

হপকয় আমরা কৃ্তজ্ঞ।"  

  

প্লাগ পাওয়াকরর র্তুর্ 350,000 বগ নফুি প্লযাি থর্ম নাণ, োজাকর্া ও েরঞ্জাম হোগ ক্রার জর্য 55 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগটি বযব ার ক্রা  কব হজর্ড্রাইভ লাইকর্র উৎপাদর্, 

গুদামজাতক্রণ এবং োথভনথেংকয়র জর্য, ো থবদযমার্ তবদুযথতক্ ট্রাক্ থিিেমূক র জর্য ড্রপ-ইর্ 

জ্বালাথর্ হক্াষ েমাধার্ প্রদার্ ক্কর। পাশাপাথশ, হক্াম্পাথর্টি তাকদর র্তুর্ েবুজ শক্তি উৎপাদর্ 

চাথ দা হমিাকত 1,633টি র্তুর্ চাক্থর েৃটষ্টর এবং অ্যালবাথর্ ক্াউথিকত 701টি চাক্থর ধকর রাখার 

প্রথতশ্রুথত থদকয়কে। এম্পায়ার হেি হডকভলপকমি (Empire State Development, ESD) েবুজ 



চাক্থর ততথর ও ধকর রাখার জর্য ক্ম নেম্পাদকর্র উপর থভথি ক্কর েবুজ একেলথেয়র চাক্থরর 

ক্র হেথডি (Green Excelsior Jobs Tax Credits) থ কেকব 45 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার পে নন্ত থদকত 

েম্মত  কয়কে। পাশাপাথশ, থর্উ ইয়ক্ন থবদুযৎ ক্তৃনপকযর (New York Power Authority, NYPA) 

ট্রাথে হবাডন এই মাকের হশকষর থদকক্ তাকদর পাবথলক্ থমটিংকয় NYPA-র ক্ম খরকচর থরচাজন NY 

(ReCharge NY) পাওয়ার ক্ম নেূথচ হিকক্ থবদুযৎ বরাদ্দ পে নাকলাচর্া ক্কর হদখকব।  

  

প্লাগ পাওয়াম্বরর প্রধার্ বর্ি না ী কি নকেনা অোন্ডন্ড িাে ন িম্বলর্, "প্লাগ পাওয়ার অ্যালবাথর্ 

ক্াউথিকত, হেখাকর্ 25 বের পূকব ন আমাকদর প্রথতষ্ঠা  কয়থেকলা, হেখাকর্ অ্বথিত এর েবুজ 

 াইকড্রাকজর্ হর্িওয়াক্নকক্ আকরা থবে্তৃত ক্রকত হপকর গথব নত। আমরা গথব নত হে আমাকদর থর্উ 

ইয়কক্নর হ াম হেি পথরচ্ছন্ন, র্বায়র্কোগয এবং হিক্েই শক্তি উকদযাকগর হযকে হর্তৃত্ব থদকচ্ছ, 

এবং প্লাগ পাওয়াকরর েবুজ  াইকড্রাকজর্ েমাধার্েমূ  হেকির োথব নক্ থডক্াকব নার্াইকজশর্ 

হক্ৌশকল অ্থত গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া রাখকত পাকর। আথম আমাকদর থর্ব নাথচত ক্ম নক্তনা এবং 

অ্ংশীদারকদর, োকদর মকধয রকয়কে গভর্ নর হ াক্ল, মাথক্নর্ থেকর্কির েংখযাগথরষ্ঠ হর্তা চাল নে 

শুমার, ক্ংকগ্রেমযার্ পল িককা, এম্পায়ার হেি হডকভলপকমি, NYPA, এবং অ্যালবাথর্ 

ক্াউথিকক্, থর্উ ইয়কক্ন আমাকদর উপথিথত থবক্াশ ক্রকত এবং আমাকদর েবকিকক্ র্তুর্ 

ক্যাথপিাল থরক্তজয়র্ অ্বিাকর্ 1,600-র হবথশ র্তুর্ েবুজ চাক্থর ততথর ক্রকত আমাকদরকক্ 

ো ােয ক্রার জর্য ধর্যবাদ জার্াকত চাই।  

  

এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বিম্বির ভারপ্রাপ্ত কবিের্ার ও হপ্রবসম্বডি এিং প্রধার্ বর্ি না ী 

কি নকেনা পদপ্রাপ্ত হ াপ র্াইি িম্বলর্, "থর্উ ওয়াক্ন হেি এক্টি র্বায়র্কোগয ভথবষযকতর জর্য 

প্রথতশ্রুথতবদ্ধ এবং েবুজ শক্তি এই লকযযর জর্য অ্তযাবশযক্ীয়। আমরা প্লাগ পাওয়াকরর 

েম্প্রোরণ এবং হেিজকুড় হেরামাকর্র েবুজ চাক্থর ততথরর প্রথতশ্রুথতর পাশাপাথশ এম্পায়ার 

হেকির প্রথত এর প্রথতশ্রুথত থর্কয় গথব নত, হেক তু আমরা এক্টি েবুজ অ্ি নর্ীথত গকড় তুলথে এবং 

ভথবষযৎ প্রজন্মেমূক র জর্য আকরা ভাকলা এক্টি থর্উ ইয়ক্ন হেি গঠর্ ক্রথে।"  

  

NYPA-র অন্তি নেী হপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ বর্ি না ী কি নকেনা জাবের্ ই. ন্ডড্রসকল িম্বলর্, "থর্উ 

ইয়ক্ন েখর্ এক্টি পথরচ্ছন্ন শক্তির অ্ি নর্ীথত অ্জনকর্ অ্গ্রগামী পকি হর্তৃত্ব থদকচ্ছ তখর্ প্লাগ 

পাওয়ার হেিজকুড় এর অ্বিার্েমূক  েবুজ  াইকড্রাকজর্ প্রেুক্তির অ্গ্রগথত চালর্া 

ক্রকে। অ্যালবাথর্ ক্াউথিকত আকরা েম্প্রোরণ ক্রকত প্লাগ পাওয়াকরর থেদ্ধান্ত, ো 1,600-র 

হবথশ ক্ম নেংিার্ েৃটষ্ট ক্কর, অ্ঞ্চলটির জর্য এক্টি উকেখকোগয অ্ি ননর্থতক্ উন্নয়র্ এবং 

হেকির ো েী জলবায় ুপদকযপ লযয অ্গ্রের ক্রার হযকে এক্টি থবজয়।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি এর্ান্ডজন বরসাচন এিং হডম্বভলপম্বিি কেৃনপম্বের (New York State 

Energy Research and Development Authority, NYSERDA) হপ্রবসম্বডি ও প্রধার্ বর্ি না ী 

কি নকেনা হডাবরর্ এি.  োবরস িম্বলর্, "প্লাগ পাওয়াকরর েবকিকক্ র্তুর্ হক্ৌশলগত েম্প্রোরণ 

পথরচ্ছন্ন শক্তিকত রূপান্তর এবং জলবায় ুপথরবতনর্ হমাক্াকবলায় অ্থত জরুথর প্রেুক্তি থবক্াকশ 

তাকদর হর্তৃত্ব ও প্রথতশ্রুথতকত প্রদশ নর্ ক্কর। ক্যাথপিাল থরক্তজয়কর্ উৎপাথদত  ওয়া উদ্ভাবর্ী 

জ্বালাথর্ হক্াষ বযবিা পথরব র্ খাত হিকক্ থর্িঃেরণ হ্রাে ক্রকত হেকির প্রকচষ্টাকক্ েমি নর্ ক্রকব 

এবং মধয-শতাব্দীর মকধয থর্িঃেরণ 85 শতাংশ ক্মাকত গভর্ নর হ াক্কলর হদকশর-হর্তৃিার্ীয় 

লযযকক্ অ্গ্রের ক্রকব।  



  

প্লাগ পাওয়ার েম্প্রথত মর্করা ক্াউথিকত এর 125 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর  াইকড্রাকজর্ জ্বালাথর্ 

হক্াষ উদ্ভাবর্ী হক্ন্দ্র খুকলকে ো 380টি ক্ম নেংিার্ ক্রকব, এবং এোড়াও হজকর্থে ক্াউথিকত 

অ্বথিত ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন োইন্স, হিক্কর্ালক্তজ,অ্যান্ড অ্যাডভান্সড মযার্ফুযাক্চাথরং পাকক্ন 

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

মাথক্নর্ ডলাকরর, অ্তযাধুথর্ক্, েবুজ  াইকড্রাকজর্ জ্বালাথর্ উৎপাদর্ ফযাথেথলটি এবং থবদুযৎ 

োবকেশকর্র ক্াজ শুরু ক্করকে। এোড়াও প্রস্তুতক্ারক্ পাকক্নর প্রিম ভাড়াটিয়া হক্াম্পাথর্টি 

অ্র্-োইকি এক্টি 450 হমগাওয়াি থবদুযৎ োবকেশর্ থর্ম নাকণর অ্ি নায়র্ ক্রকে ো এর 

 াইকড্রাকজর্ হপ্রাকজক্শর্ ফযাথেথলটি এবং STAMP এ ভথবষযৎ থবক্াকশর েুকোগ েমি নর্ ক্রকব। 

2019 োকল, প্লাগ পাওয়ার থর্উ ইয়ক্ন হেকি এর উপথিথত েম্প্রোরকণর পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্কর, 

রকচোকরর ইেমযার্ থবজকর্ে পাকক্ন (Eastman Business Park) এক্টি হমমকের্ ইকলকরাড 

অ্যাকেম্বথলজ ফযাথেথলটি (Membrane Electrode Assemblies) িাপকর্ 3.7 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার থবথর্কয়াগ ক্কর, 80টির হবথশ র্তুর্ ক্ম নেংিার্ েৃটষ্ট ক্কর।  

  

গভর্ নর হ াক্ল হে থর্উ ইয়ক্ন হেকির োথব নক্ থডক্াকব নার্াইকজশর্ হক্ৌশকল েবুজ  াইকড্রাকজকর্র 

গুরুত্বকক্ স্বীকৃ্থত থদকয়কের্, প্লাগ পাওয়াকরর েব নকশষ থবথর্কয়াগ তার েমূ্পরক্। তার 2022 োকলর 

হেি অ্ফ দয হেকি গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্করকের্ হে হেি েবুজ  াইকড্রাকজর্ থবক্াকশর 

েমি নকর্ এবং েম্প্রদায়েমূক র উপর থবথর্কয়াগ ক্রার জর্য এক্াথধক্ েরােথর পদকযপ গ্র ণ 

ক্রকব, োর মকধয িাক্কব এক্টি েবুজ  াইকড্রাকজর্ হক্ন্দ্র ততথরকত হফডাকরল ত থবল হজাগাড় 

ক্রা এবং উৎপাদর্ ও বযব ার থভথিক্ ক্ম নক্াণ্ডেমূ কক্ থডক্াকব নার্াইকজশকর্র জর্য এক্টি 

এক্ক্ থভশকর্ েমথিত ক্রা। পাশাপাথশ, পাবথলক্ োথভনে থডপািনকমি (Department of Public 

Service), থর্উ ইয়ক্ন হেকির থডপািনকমি অ্ফ এর্ভায়রর্কমিাল ক্র্জাকভনশর্ (Department 

of Environmental Conservation, DEC), এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি এর্াক্তজন থরোচন ও হডকভলপকমি 

একজক্তন্স এক্টি েবুজ  াইকড্রাকজর্ থর্য়ন্ত্রক্ হেমওয়াক্ন গঠর্ ক্রকব োকত ক্কর থর্িঃেরণ হ্রাে 

এবং স্বািয েুথবধার পথরমাপ ক্রা োয় এবং ো েবুজ  াইকড্রাকজর্ উকদযাগেমূক র থর্রাপদ 

ক্ম নক্াণ্ড থর্ক্তিত ক্রার জর্য থর্য়ম ও মার্দণ্ড মূলযায়র্ ও থবক্াশ ক্রকব।  

  

1997 োকল অ্যালবাথর্ ক্াউথিকত প্রথতটষ্ঠত  কয়, প্লাগ পাওয়ার  াইকড্রাকজর্ জ্বালাথর্ হক্াষ 

প্রেুক্তির জর্য প্রিম বাথণক্তজযক্ভাকে ক্াে নক্র বাজার ততথর ক্কর, এবং ফলস্বরূপ, ই-হমাথবথলটির 

জর্য 38,000টির হবথশ জ্বালাথর্ হক্াষ বযবিা িাপর্ ক্করকে, ো থবকের অ্র্য হেকক্ার্ও হক্াম্পাথর্ 

হিকক্ হবথশ, এবং তরল  াইকড্রাকজকর্র েব নবৃ ৎ হেতা  কয় উকঠকে, র্ি ন আকমথরক্ায় এক্টি 

 াইকড্রাকজর্  াইওকয় থর্ম নাণ ও পথরচালর্া ক্করকে। প্লাগ পাওয়ার এই বেকরর শুরুর থদকক্ 

এথশয়ার্ বাজাকর থবক্ল্প শক্তির উৎে থ কেকব  াইকড্রাকজর্কক্ ত্বরাথিত ক্রার জর্য দথযণ 

হক্াথরয়ার শীষ ন বযবোথয়ক্ হগাষ্ঠীগুথলর এক্টি, োকইয়ং (Sunkyong, SK) গ্রুকপর োকি এক্টি 

অ্ংশীদাথরত্ব হ াষণা ক্করকে। অ্ংশীদাথরত্বটির মাধযকম, উভয় হক্াম্পাথর্র উকদ্দশয  ল হক্াথরয়ার্ 

ও বৃ ির এথশয়ার্ বাজাকর  াইকড্রাকজর্ জ্বালাথর্ হক্াষ বযবিা,  াইকড্রাকজর্ জ্বালাথর্ হেশর্, 

এবং ইকলকরালাইজার েরবরা  ক্রা। এোড়াও প্লাগ পাওয়ার ইউকরাকপর থিতীয়-বৃ িম 

অ্কিাপ্রস্তুতক্ারক্ গ্রুপ হরর্াল্ট অ্ফ োকন্সর (Groupe Renault of France) োকি জ্বালাথর্ 

হক্াষ-চাথলত বাথণক্তজযক্ ট্রাক্ উৎপাদকর্র জর্য অ্ংশীদাথরত্ব ক্করকে।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-opening-125-million-plug-power-hydrogen-fuel-cell-innovation-center&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aMffe4R2N%2FijAvyOiScelyB%2Bq1UjpiasAwvVww5d1oM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-opening-125-million-plug-power-hydrogen-fuel-cell-innovation-center&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aMffe4R2N%2FijAvyOiScelyB%2Bq1UjpiasAwvVww5d1oM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-construction-start-largest-green-hydrogen-plant-north-america&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VOumKRiTCjIoC8rJw376UdA3kF4nhjD%2F98JBJhfzowA%3D&reserved=0


থর্উ ইয়ক্ন হেকির জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলবায়ুর ক্ম নেূচী  ল জাথতর েব হচকয় হবথশ 

আেমণাত্মক্ জলবায় ুও পথরচ্ছন্ন শক্তির উকদযাগ, ো েুশৃঙ্খল ও র্যােযভাকব পথরচ্ছন্ন শক্তিকত 

উিরকণর আহ্বার্ ক্কর ো চাক্থর ততথর ক্কর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি হক্াথভড-19 ম ামারী হিকক্ 

উদ্ধারলাকভর োকি োকি এক্টি েবুজ অ্ি নর্ীথতকক্ প্রথতপালর্ ক্রা অ্বযা ত রাকখ। জলবায়ু 

হর্তৃত্ব ও ক্থমউথর্টি েুরযা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection Act) 

(ক্লাইকমি অ্যাক্ট (Climate Act)) এর মাধযকম আইকর্ অ্ন্তভুনি, থর্উ ইয়ক্ন 2040 োকলর মকধয 

থর্গ নমর্মুি থবদুযৎ খাকত তার বাধযতামূলক্ লযয অ্জনকর্র পকি, 2030 োকলর মকধয 70 শতাংশ 

র্বায়র্কোগয থবদুযৎ উৎপাদর্ে  ও অ্ি নর্ীথতকত থবে্তৃত ক্াব নর্ থর্রকপযতা অ্জনকর্র পকি 

রকয়কে। এটি থর্উ ইয়কক্নর অ্ভূতপূব ন থবথর্কয়াকগর উপর গকড় ওকঠ োর মকধয রকয়কে হেি জকুড় 

91টি বড় আক্াকরর র্বায়র্কোগয প্রক্কল্প 21 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকররও হবথশ, ভবর্ থর্গ নমর্ হ্রাে 

ক্রকত 6.8 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, হেৌর শক্তি বাড়াকর্ার জর্য 1.8 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, 

পথরচ্ছন্ন পথরব র্ উকদযাকগর জর্য 1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকররও হবথশ এবং NY থগ্রর্ বযাংক্ (NY 

Green Bank) এর প্রথতশ্রুথতকত 1.2 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকররও হবথশ।  

  

এক্কে, এই থবথর্কয়াগগুথল 2019 োকল থর্উ ইয়কক্নর পথরচ্ছন্ন থবদুযৎ খাকত 150,000টিরও হবথশ 

ক্ম নেংিার্, 2011 োল হিকক্ থবতরণকৃ্ত হেৌর খাকত 2,100 শতাংশ প্রবৃক্তদ্ধ এবং 2035 োকলর 

মকধয 9,000 হমগাওয়াি অ্ফকশার বায় ুথবক্াকশর প্রথতশ্রুথতকত ে ায়তা ক্রকে। ক্লাইকমি অ্যাকক্টর 

অ্ধীকর্, থর্উ ইয়ক্ন এই অ্গ্রগথতর উপর থভথি ক্কর গকড় তুলকব এবং 2050 োকলর মকধয 1990 

োকলর তুলর্ায় থগ্রর্ াউজ গযাকের থর্গ নমর্ 85 শতাংশ হ্রাে ক্রকব। ক্লাইকমি অ্যাক্টটি 

েুথবধাবক্তঞ্চত েম্প্রদাকয়র জর্য পথরচ্ছন্ন শক্তি থবথর্কয়াকগর 40 শতাংশ লযযমাো অ্জনকর্র এবং 

অ্ন্তথর্ নথ ত থবদুযৎ োশ্রকয়র 185 টট্রথলয়র্ BTUs িারা অ্র্-োইকি িাক্া থবদুযৎ বযব ার হ্রাকে 

হেকির 2025 োকলর শক্তি দযতার অ্গ্রগথত অ্জনকর্র লকযয ক্মপকয 35 শতাংশ থর্ক্তিত 

ক্রকব।  

  

বসম্বর্ির চাল নস শুিার িম্বলর্, "চার বের আকগ প্লাগ পাওয়াকরর প্রধার্ থর্ব না ী ক্ম নক্তনা অ্যাক্তন্ড 

মাশ ন আমাকক্ বকলথেকলর্ হে েথদ তার জ্বালাথর্ হক্াষকক্ হফডাকরল থবথর্কয়াগ ক্র হেথডকি 

(Investment Tax Credit, ITC) অ্ন্তভুনি ক্রা  য়, তা কল হক্াম্পাথর্টি দ্রুতকবকগ প্রবৃক্তদ্ধ ক্রকব। 

থতথর্ তার ক্িা হরকখকের্। ITC িারা উদ্বুদ্ধ  কয়, প্লাগ পাওয়ার অ্থত দ্রুত উন্নথত ক্রকে, তারা 

ইথতমকধয  াজার  াজার ক্ম নেংিার্ েৃটষ্ট ক্করকে এবং আকরা ক্রকত োকচ্ছ। আথম হক্াম্পাথর্টির, 

থর্উ ইয়ক্ন হেকির এবং অ্যালবাথর্ ক্াউথির প্রশংো ক্রথে, এটি বুঝার জর্য হে প্লাগ পাওয়াকরর 

ভথবষযৎ ক্যাথপিাল থরক্তজয়কর্ই িাক্া উথচত, হেখাকর্ তারা োো শুরু ক্করকে এবং এক্টি 

েথতযক্াকরর অ্ি ননর্থতক্ পাওয়ার হজর্াকরির  কয় উকঠকে। আথম র্তুর্ ভবর্টি ক্মী থদকয় ভকর 

উঠকত হদখার জর্য অ্ধীর আগ্রক  অ্কপযা ক্রথে।"  

  

বসম্বর্ির বকম্বেনর্ ন্ডজবলব্র্োন্ড িম্বলর্, "প্লাগ পাওয়ার অ্তযাধুথর্ক্  াইকড্রাকজর্ জ্বালাথর্ হক্াষ 

প্রেুক্তির পথিকৃ্ৎ এবং এধরকর্র অ্ংশীদাথরত্ব থর্উ ইয়কক্নর েবুজ প্রেুক্তির হর্তা থ কেকব টিকক্ 

িাক্া থর্ক্তিত ক্রার জর্য মুখয। থবথর্কয়াগটি অ্যালবাথর্ ক্াউথিকত 2,300-র হবথশ চাক্থর েৃটষ্ট 

ক্রকব বা ধকর রাখকব এবং এক্টি ক্টঠর্ েমকয় আকমথরক্ার্ শক্তি স্বাধীর্তার প্রচার ক্রকব। আথম 

গভর্ নর হ াক্ল এবং প্লাগ পাওয়াকরর োকি থর্উ ইয়ক্ন এবং এর বাইকরও পথরচ্ছন্ন শক্তি েমাধার্ 

খুুঁজকত ক্াজ অ্বযা ত রাখার জর্য উনু্মখ।"  



  

প্রবেবর্বধ পল িম্বকা িম্বলর্, "প্লাগ পাওয়াকরর োকি অ্কর্ক্ বের ধকর ক্াজ ক্রার েুবাকদ আথম 

থর্কজর হচাকখ হদকখথে হে অ্তযাধুথর্ক্ পথরচ্ছন্ন শক্তি প্রেুক্তিকত থবথর্কয়াগ ক্রকল ক্ম নেংিার্ েৃটষ্ট 

ক্রা হিকক্ শুরু ক্কর আকমথরক্ার তবথেক্ প্রথতকোথগতামূলক্ মকর্াভাব ও থডক্াকব নার্াইকজশকর্র 

থদকক্ অ্গ্রের  ওয়া পে নন্ত অ্কর্ক্ ধরকর্র লাভ  কয় িাকক্। আমাকদর ক্যাথপিাল থরক্তজয়র্  কলা 

উদ্ভাবকর্র এক্টি হক্ন্দ্র, এবং এই হ াষণায় থবস্তাথরতভাকব উকেথখতগুথল ে  শি থবথর্কয়াগ িারা 

আমাকদর পথরচ্ছন্ন ভথবষযৎ উৎপাদকর্ হদশকক্ হর্তৃত্ব হদওয়ার যমতা রকয়কে। আথম প্লাগ 

পাওয়ারকক্ আমাকদর অ্ঞ্চকল তাকদর ো েী থবথর্কয়াকগর জর্য এবং গভর্ নর হ াক্লকক্ থর্উ 

ইয়ক্ন হেিজকুড় পথরচ্ছন্ন শক্তি ও জলবায়ু পদকযপ চালর্া ক্রকত তার হর্তৃকত্বর জর্য ধর্যবাদ 

জার্াক্তচ্ছ।"  

  

হেম্বির বসম্বর্ির বর্ল হব্র্সবলর্ িম্বলর্, "অ্যালবাথর্ ক্াউথিকত প্লাগ পাওয়াকরর উৎপাদর্ 

ক্ারখার্ার ক্াজ শুরু  ওয়া ক্যাথপিাল থরক্তজয়কর্র জর্য এক্টি থবশাল থবজয়, হেক তু এখাকর্ 

 াজার  াজার িায়ী ক্ম নেংিাকর্র পথরক্ল্পর্া রকয়কে। 'েবুজ  াইকড্রাকজর্ ' বযবো হেিকক্ 

অ্গ্রের  কত এবং এর র্বায়র্কোগয ও হিক্েই শক্তি লযয অ্জনকর্ ো ােয ক্রকব।"  

  

অোম্বসেবল সদসে পোটিবসয়া ফ্াব  িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর ক্যাথপিাল থরক্তজয়র্ আকরক্বার 

এক্থবংশ শতাব্দীর েবুজ অ্ি নর্ীথত গঠকর্র পি প্রদশ নর্ ক্রকে। প্লাগ পাওয়াকরর র্তুর্ জ্বালাথর্ 

হক্াষ উৎপাদর্ক্ারী োইকি 1,600-র হবথশ র্তুর্ ক্ম নেংিার্ েৃটষ্ট েমি নর্ এবং অ্গ্রের ক্রকত 

েরক্াথর-হবেরক্াথর এক্াথধক্ অ্ংশীদাথরত্ব িারা, প্লাগ পাওয়ার উদা রণ প্রথতষ্ঠা ক্রকে হে 

উৎপাদকর্র ভথবষযৎ এবং এক্টি েবুজ অ্ি নর্ীথত থর্উ ইয়কক্নর অ্ি নর্ীথতকত আকরা থবে্তৃতভাকব 

ক্ী ভূথমক্া রাখকব। আমরা েখর্ আমাকদর অ্থধক্াংশ জীবাশ্ম জ্বালাথর্-চাথলত অ্বক্াঠাকমা 

হিকক্ রূপান্তর খুুঁজথে, তখর্ প্লাগ পাওয়াকরর মকতা হক্াম্পাথর্ হেই রূপান্তর চালর্া ক্রকত মুখয 

ভূথমক্া পালর্ ক্রকব। প্লাগ পাওয়াকরর েূচর্া হেখাকর্  কয়থেকলা, হেই ক্যাথপিাল থরক্তজয়কর্ই 

থবথর্কয়াগ ক্রার জর্য আথম প্লাগ পাওয়াকরর প্রশংো ক্রথে এবং আগামী বেরগুথলকত তাকদর 

ক্াজ ও বৃক্তদ্ধ েমি নর্ ক্রার জর্য উনু্মখ।"  

  

অোম্বসেবল সদসে জর্ টি. িোকম্বডার্াল্ড দে িাডন িম্বলর্, "আজকক্ অ্যালবাথর্ ক্াউথিকত 

প্লাগ পাওয়াকরর এক্দম র্তুর্ উৎপাদর্ ক্ারখার্ার ক্াজ শুরু  কত হদকখ আথম অ্তযন্ত 

আর্ক্তিত। র্তুর্ এই প্রক্ল্পটি আমাকদর িার্ীয় অ্ি নর্ীথত ও আমাকদর পথরকবকশর জর্য এক্টি 

বড় থবজয়। এটি শুধু ক্যাথপিাল থরক্তজয়কর্ 1,000-র হবথশ র্তুর্ চাক্থর থর্কয় আেকব র্া, বরং এই 

অ্তযাধুথর্ক্ প্রেুক্তি ক্াব নর্মুি ভথবষযকতর পি প্রদশ নর্ ক্রকব।"  

  

অোলিাবর্ কাউবি বর্ি না ী ডোবর্ম্বয়ল বপ. িোকয় িম্বলর্, "প্লাগ পাওয়াকরর ক্াকে অ্র্য হবশ 

থক্েু হেকি েম্প্রোরকণর েুকোগ এবং প্রস্তাব থেকলা; থক্ন্তু ক্াউথিকত আমাকদর এবং গভর্ নর 

হ াক্কলর প্রকচষ্টার ক্লযাকণ,  াইকড্রাকজর্ জ্বালাথর্ থশকল্পর এই অ্গ্রদতূ থভস্তা হিক্ পাকক্ন (Vista 

Tech Park) আেকে। এটি অ্যালবাথর্ ক্াউথির েব নাকপযা রূপান্তরমূলক্ থবথর্কয়াগেমূক র এক্টি 

োর ফকল 2026 োকলর মকধয 300 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হবথশ হবতর্ প্রদার্ক্ারী 1,600 ভাকলা 

হবতকর্র চাক্থর ততথর  কব। ক্াজ শুরু  ওয়ার থভথি  কলা অ্যালবাথর্ হপািন ও হক্াথয়মযার্কের 



ঐথত াথেক্ অ্ফকশার বায় ুপ্রক্ল্পেমূ  ো ক্যাথপিাল থরক্তজয়র্কক্ পথরচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদকর্র 

হক্কন্দ্র থ কেকব আন্তজনাথতক্ স্বীকৃ্থত একর্ থদকয়কে।"  

  

হিিম্বলম্ব ি িাউর্ সুপারভাইজার হডবভড ভোর্লুম্বভর্ িম্বলর্, "ভথবষযৎ েবুজ, এবং েবুজ 

ভথবষযৎ এখাকর্ই, হবিকলক কম রকয়কে। আমাকদর পথরক্ল্পর্া ও প্রকক্ৌশলীকদর দলগুথল থর্উ 

স্কিলযান্ড িাউর্, অ্যালবাথর্ ক্াউথি, এবং প্লাগ পাওয়াকরর প্রথতথর্থধকদর োকি  থর্ষ্ঠভাকব ক্াজ 

ক্রকে ধারণা হিকক্ থর্ম নাণ পে নন্ত প্রক্ল্পটির ক্াজ দ্রুত ও ক্াে নক্রভাকব ক্রার জর্য। প্রক্ল্পটি 

হবিকলক কমর বযবোবান্ধব পন্থার এবং পথরচ্ছন্ন শক্তির প্রথত প্রথতশ্রুথতর প্রমাণ, এবং আমরা 

আশা ক্রথে হে এটি এখাকর্ আকরা েবুজ বযবো শুরু  ওয়ার েূচর্ামাে।"  

  

বর্উ স্কিলোন্ড িাউম্বর্র সুপারভাইজার ডগলাস লাগ্র্োঞ্জ িম্বলর্, "থর্উ স্কিলযান্ড িাউর্ 

প্লাগ পাওয়াকরর এই আক্ষ নণীয় র্তুর্ প্রক্ল্পকক্ বাস্তব ক্রকত ো ােয ক্রকত হপকর আর্ক্তিত ও 

গথব নত। থর্উ ইয়ক্ন হেি, অ্যালবাথর্ ক্াউথি, প্লাগ পাওয়ার এবং থবকশষ ক্কর হবিকলক ম িাউকর্র 

োকি আমাকদর অ্ংশীদাথরত্ব েথতযই দুদনান্ত। এক্োকি আমরা হদথখকয়থে হে ক্ীভাকব েরক্াকরর 

থবথভন্ন পে নায় এক্কে হবেরক্াথর খাকতর োকি ক্াজ ক্কর ক্ম নেংিার্ েৃটষ্ট, র্তুর্ রাজস্ব েৃটষ্ট এবং 

আজকক্ ও আগামীর জর্য এক্টি পথরচ্ছন্ন পথরকবশ ততথর ক্রকত প্রকয়াজর্ীয় েবথক্েু ক্রকত 

পাকর।"  

  

প্লাগ পাওয়াকরর বযাপাকর অ্থতথরি তকিযর জর্য, থভক্তজি ক্রুর্ https://www.plugpower.com/।  

  

এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বিি সম্পম্বকন  

এম্পায়ার হেি হডকভলপকমি  ল থর্উ ইয়কক্নর প্রধার্ অ্ি ননর্থতক্ থবক্াশ একজক্তন্স। ESD এর 

থমশর্  কচ্ছ এক্টি উন্নত এবং েমবধ নমার্ অ্ি নর্ীথত প্রথতষ্ঠা ক্রা, র্তুর্ ক্ম নেংিার্ এবং 

অ্ি ননর্থতক্ েুকোকগর ততথরক্রণ উৎোথ ত ক্রা, হেি এবং তার থমউথর্থেপযাথলটিে রাজস্ব বৃক্তদ্ধ 

ক্রা এবং থিথতশীল ও তবথচেযময় িার্ীয় অ্ি নর্ীথত অ্জনর্ ক্রা। ESD ঋণ, অ্র্ুদার্, ক্র হেথডি 

এবং অ্র্যার্য ধরকর্র আথি নক্ ে ায়তা বযব াকরর মাধযকম থর্উ ইয়ক্ন হেিবযাপী হবেরক্াথর 

বযবোথয়ক্ থবথর্কয়াগ বৃক্তদ্ধ ও থবক্াকশর মাধযকম ক্ম নেংিার্ েৃটষ্ট শুরু ক্রা এবং েমৃদ্ধ 

েম্প্রদায়কক্ েমি নর্ ক্রার জর্য ক্াজ ক্রকে। এোড়াও থর্উ ইয়কক্নর থরক্তজওর্াল ইকক্াকর্াথমক্ 

হডকভলপকমি ক্াউক্তন্সলে (New York State Regional Economic Development Councils) 

এবং "আথম থর্উ ইয়ক্নকক্ ভাকলাবাথে" ("I LOVE NEW YORK"), ো এই হেকির েব হচকয় আদশ ন 

ভ্রমণ বযবিার েযাকন্ডর থবপণর্ তত্ত্বাবধার্ ক্রার প্রািথমক্ প্রশােথর্ক্ একজক্তন্স  ল এম্পায়ার 

হেি হডকভলপকমি (Empire State Development, ESD)। আঞ্চথলক্ ক্াউক্তন্সল এবং এম্পায়ার 

হেি হডকভলপকমি েম্পকক্ন আকরা তকিযর জর্য, অ্র্ুগ্র  ক্কর www.regionalcouncils.ny.gov 

এবং www.esd.ny.gov হদখুর্।  

  

NYPA সম্পম্বকন  

NYPA  ল হেকির েব হিকক্ বড় পাবথলক্ পাওয়ার অ্গ নার্াইকজশর্, ো 16 টি হজর্াকরটিং 

হফথেথলটি এবং ট্রান্সথমশর্ লাইকর্র 1,400 এর হবথশ োথক্নি- মাইল পথরচালর্া ক্কর। NYPA িারা 

80 শতাংকশর হবথশ থবদুযৎ পথরষ্কার থরথর্উএবল  াইকড্রাপাওয়ার উৎপন্ন ক্কর। NYPA হক্াকর্া 

ধরকর্র আয়ক্র অ্ি ন বা হেি হেথডি বযব ার ক্কর র্া। তারা তাকদর বন্ড থবেয় এবং থবদুযৎ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.plugpower.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M7Vky5ghnnuZ5%2Fh2Ze1dAFuRc2PbTgHOI2%2Bck5rTG04%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lxSGHauRKDM8XPXukriZr6YIJqLhAYBjeIymJEjqeGg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ehxA3S60mzjW4AP0wEG0synmMHt%2FVQVU9v0aJMDiaKA%3D&reserved=0


থবক্তে ক্কর অ্ক্তজনত অ্ি ন থদকয় তাকদর অ্থধক্াংশ ক্াে নক্লাকপর অ্ি নায়র্ ক্কর। আকরা তকিযর 

জর্য হদখুর্ www.nypa.gov এবং িুইিাকর, হফেবুকক্, ইন্সিাগ্রাকম, িাম্বলাকর ও থলকডইকর্ এ 

আমাকদর ফকলা ক্রুর্।  
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