
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/19/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে হাইম্বরাম্বের্ ফুম্ব়েল ঘেল এর্াবেন  ঘপ্রাভাইডার প্লাগ পাও়োর 
মর্ম্বরা কাউবিম্বে র্েুর্ উদ্ভাির্ ঘকন্দ্র বর্মনাণ করম্বি  

  
125 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর প্রকল্প প্রা়ে 380টি র্েুর্ কমনেংস্থার্ েৃবি করম্বি; ঘকাম্পাবর্ রাষ্ট্রী়ে 

েহা়েোর কারম্বণ ঘহর্বরম্ব়েটা েহম্বর অেোধুবর্ক েুবিধা বর্মনাণ করম্বি  
  

কবমউবর্টিেমূহম্বক পরু্রুজ্জীবিে করার এিং অর্নর্ীবেম্বক েবিোলী করার লম্বযে অঞ্চলটির বিসৃ্তে 
ঘকৌেল - NYS এর বিবর্ম্ব়োগ "বফঙ্গার ঘলকে ফম্বরা়োডন " এর েম্পরূম্বকর কাে কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘর্তৃস্থার্ীয় বিকল্প শবি প্রেুবি সরিরাহকারী 
প্লাগ পাওয়ার ইর্কমপনামরমেড বর্উ ইয়কন  রামজয 125 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিামরর একটি উদ্ভাির্ী ঘকন্দ্র 
স্থাপর্ করমি ো 377টি র্তুর্ কমনসংস্থার্ সৃবি করমি। ঘকন্দ্রটি মর্মরা কাউবির ঘহর্বরময়ো শহমর 
অ্িবস্থত, ঘপ্রাের্ এক্সমেঞ্জ ঘমমমের্ প্রেুবির জর্য প্রথম বিমের প্রথম বগগাফ্যাক্টবর হমি। ঘকাম্পাবর্ 
হাইমরামজর্ ফু্ময়ি ঘসি স্ট্যাক এিং ইমিমরািাইজার উত্পাদর্ করমত এই সবুিধা িযিহার করমি। 
ফু্ময়ি ঘসি স্ট্যাক এর ঘপ্রামজর্ হাইমরামজর্ ফু্ময়ি ঘসি ইবঞ্জমর্ িযিহার করা হয়, ো উপাদার্ 
হযান্ডবিং সরঞ্জাম, অ্র্-ঘরাড িাবণবজযক িহর োর্িাহর্, এিং ঘরার্ সহ বিবভন্ন বিদযুবতক 
োর্িাহমর্ িযিহার করা হয়। ইমিমরািাইজার র্িায়র্মোগয বিদযুৎ ঘথমক সিুজ হাইমরামজর্ উৎপাদমর্ 
িযিহার করা হয়। 1025 জর্ বিমে অ্িবস্থত এই কারখার্ার সংস্কার কাজ 2021 সামির প্রথম 
বৈমাবসমক শুরু হমি এিং 2021 সামির মাঝামাবঝ সমময় উৎপাদর্ শুরু হমি িমি আশা করা 
হমে। ঘকাম্পাবর্র অ্পামরশর্ সম্প্রসারণ এিং বর্উ ইয়মকন  অ্িযাহত বিবর্ময়াগ এিং কমনসংস্থার্ সৃবি 
এম্পায়ার ঘস্ট্ে ঘডমভিপমমি (Empire State Development, ESD) দ্বারা সমবথনত, ো এই প্রধার্ 
প্রকমল্পর জর্য এমক্সিবসয়র েযাক্স ঘেবডমে 13 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার প্রদার্ করমে। মর্মরা কাউবি, 
ঘরামেস্ট্ার গযাস অ্যান্ড ইমিকবিক এিং িৃহত্তর ঘরামেস্ট্ার এিারপ্রাইজও (Greater Rochester 
Enterprise, GRE) এই প্রকমল্প সহমোবগতা কমরমে।  
  
"িেমরর পর িের ধমর, প্লাগ পাওয়ার রাষ্ট্র এিং জাবত উভয়মকই একটি পবরেন্ন, সিুজ 
ভবিষযমতর বদমক এবগময় বর্ময় ঘেমত সাহােয করার পাশাপাবশ স্থার্ীয় অ্থনর্ীবতমক শবিশািী করমত 
এিং কমনসংস্থার্ সৃবিমত সাহােয করার জর্য একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশীদার হময়মে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "বফ্ঙ্গার ঘিক অ্ঞ্চমি ঘকাম্পাবর্র অ্িযাহত বিবর্ময়াগ এিং সম্প্রসারণ সবতযই এই প্রমেিার 
প্রবত তামদর অ্ঙ্গীকামরর একটি প্রমাণ। এই অ্তযাধুবর্ক ইমর্ামভশর্ ঘসিার শুধমুাৈ সিুজ শবি 
উৎকমষনর জর্য বর্উ ইয়কন মক একটি ঘকন্দ্র স্থাপর্ করমি র্া, িরং আমামদর জাবতর ঘর্তৃস্থার্ীয় 



 

 

জিিায়ু এিং পবরেন্ন শবি এমজন্ডায় িবণনত িমযয ঘপ ৌঁোমত সাহােয করমত একটি গুরুত্বপূণন ভূবমকা 
পাির্ করমি।"  
  
ঘলফম্বটর্োি গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্, "মর্মরা কাউবির এই র্তুর্ উদ্ভাির্ ঘকন্দ্র বর্উ ইয়কন  
রামজয প্লাগ পাওয়ামরর অ্ঙ্গীকার এিং সাফ্মিযর একটি প্রমাণ। এই বিবর্ময়াগ এিাকায় প্রায় 380টি 
র্তুর্ কমনসংস্থার্ সৃবি করমি এিং বফ্ঙ্গার ঘিকস অ্ঞ্চি এিং রাজয জমু়ে উচ্চ-প্রেুবি বশল্প অ্গ্রসর 
অ্িযাহত করমত থাকমি। বর্উ ইয়কন  প্লাগ পাওয়ামরর মত জ্বািার্ী ঘকাম্পাবর্গুমিামক সমথনর্ করমত 
ঘপমর গবিনত োরা পুর্র্নিীকরণমোগয শবি িা়োমত এিং অ্থনর্ীবতমক শবিশািী করমত, জিিায়ু 
পবরিতন র্ ঘমাকামিিা এিং র্তুর্ সুমোগ সবৃিমত সাহােয করমত আমামদর প্রমেিামক সমথনর্ করমে।"  
  
আজমকর ঘ াষণা ো়োও, 2019 সামি প্লাগ পাওয়ার বর্উ ইয়কন  রামজয তামদর উপবস্থবত িা়োমর্ার 
পবরকল্পর্া ঘ াষণা কমর, ঘরামেস্ট্ামরর ইস্ট্মযার্ বিজমর্স পামকন  একটি ঘমমমের্ ইমিকমিাড অ্যামসম্ববি 
সুবিধা স্থাপমর্র জর্য 3.7 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিার বিবর্ময়াগ কমর, ো 80টিরও ঘিবশ র্তুর্ 
কমনসংস্থার্ সৃবি কমর। কযাবপোি বরবজয়মর্ (Capital Region) পূিন-ঘ াবষত সম্প্রসারণ পবরকল্পর্া 
সমন্বয় কমর ঘকাম্পাবর্টি পূমিনই আমরা প্রায় 6.5 বমবিয়র্ ডিার বিবর্ময়াগ করার ঘ াষণা বদময়মে ো 
দ্বারা ঘস্ট্ে জমু়ে 180টিরও ঘিবশ কমনসংস্থার্ বতবর হমি।  
  
1997 সামি অ্যািমিবর্ কাউবিমত প্রবতবিত, প্লাগ পাওয়ার হাইমরামজর্ ফু্ময়ি ঘসি প্রেবুির জর্য 
প্রথম িাবণবজযকভামি কােনকর িাজার বতবর কমর। এিং এর ফ্মি, ই-ঘমাবিবিটির জর্য 38,000 
এরও ঘিবশ ফু্ময়ি ঘসি বসমস্ট্ম ঘমাতাময়র্ করা হময়মে, ো বিমের অ্র্য ঘে কামরা ঘেময় ঘিবশ, 
এিং উত্তর আমমবরকা জমু়ে একটি হাইমরামজর্ হাইওময় বর্মনাণ এিং পবরোির্া কমর তরি 
হাইমরামজমর্র িৃহত্তম ঘেতা হময় উমেমে। ঘকাম্পাবর্টি সম্প্রবত দবযণ ঘকাবরয়ার অ্র্যতম িযিসাবয়ক 
গ্রুপ এসমক গ্রুমপর সামথ একটি অ্ংশীদাবরমত্বর কথা ঘ াষণা কমরমে, োমত এবশয়ার িাজামর বিকল্প 
শবির উৎস বহমসমি হাইমরামজর্ ত্বরাবন্বত করা োয়। এই অ্ংশীদাবরমত্বর মাধযমম প্লাগ পাওয়ার এিং 
এসমক গ্রুপ ঘকাবরয়ার্ এিং িৃহত্তর এবশয়ার িাজামর হাইমরামজর্ ফু্ময়ি ঘসি বসমস্ট্ম, হাইমরামজর্ 
ফু্ময়বিং ঘস্ট্শর্ এিং ইমিমরািাইজার সরিরাহ করমত োয়। ঘকাম্পাবর্টি ইউমরামপর বদ্বতীয় িৃহত্তম 
স্বয়ংবেয় বর্মনাতা গ্রুপ ঘরমর্ামের সামথ জ্বািার্ী ঘকাষ োবিত িাবণবজযক িাক উৎপাদমর্র জর্য 
অ্ংশীদাবরত্ব করমে।  
  
"আমরা আমামদর বর্জ রাজয বর্উ ইয়মকন  প্রসাবরত হমত ঘপমর ঘরামাবঞ্চত, ঘরামেস্ট্ার, বর্উ ইয়কন  
বিমের প্রথম PEM স্ট্যাক এিং ইমিমরািাইজার প্লাগ পাওয়ার ইমর্ামভশর্ ঘসিামরর অ্িস্থার্ বহমসমি 
ঘ াষণা করবে," িম্বলর্, প্লাগ পাও়োম্বরর বেইও অোবি মােন। "অ্মর্ক অ্সাধারণ বিকমল্পর মমধয, 
ঘকউই প্রবতভা, স্থার্ীয় সরিরাহকারী ঘর্েওয়াকন  এিং শীষন স্তমরর গমিষণা প্রবতিামর্র সামথ 
অ্ংশীদার হওয়ার সুমোমগর ঘযমৈ ঘরামেস্ট্ামরর সামথ তুির্ায় পামরবর্। এই বসদ্ধামের মাধযমম আমরা 
ঘকাম্পাবর্ এিং অ্ঞ্চিমক PEM প্রেুবি, রাইবভং ঘস্কি এিং বশল্প রূপােমরর বিবেক ঘর্তা বহমসমি 
বতবর করবে। আমামদর সমথনর্ করার জর্য গভর্নর কুওমমা, বসমর্ের োক শুমার, কংমগ্রসমযার্ ঘজা 
ঘমামরি এিং এম্পায়ার ঘস্ট্ে ঘডমভিপমমি এিং ঘগ্রোর ঘরামেস্ট্ার এিারপ্রাইমজর অ্মর্কমক এিং 
বর্উ ইয়কন  রাজযমক অ্সংখয ধর্যিাদ।"  



 

 

  
গভর্নর কুওমমার জাতীয়-ঘর্তৃস্থার্ীয় সিুজ শবি পবরকল্পর্াটি জাবতর সিমেময় আগ্রাসী জিিায়ু এিং 
পবরেন্ন শবির উমদযাগ, ো COVID-19 মহামাবর ঘথমক আমরাগয িাভ করার পাশাপাবশ সুবির্যস্ত 
এিং সঠিকভামি পবরেন্ন শবিমত পবরিতন মর্র আহ্বার্ জার্ায় ো কমনসংস্থার্ সৃবি কমর এিং একটি 
সিুজ অ্থনর্ীবত পবরোির্া অ্িযাহত রাখমি। জিিায়ু ঘর্তৃত্ব ও সম্প্রদায় সুরযা আইমর্র মাধযমম 
আইমর্ অ্েভুন ি, বর্উ ইয়কন  2040 সামির মমধয শরূ্য-বর্গনমর্ বিদযুৎ খামত তার িাধযতামূিক িযয 
অ্জন মর্র পমথ, 2030 সামির মমধয 70 শতাংশ র্িায়র্মোগয শবি উৎপাদর্সহ ও অ্থনর্ীবতমত বিসৃ্তত 
কািনর্ বর্রমপযতা অ্জন মর্র পমথ। এটি পবরেন্ন শবি খামত বর্উ ইয়মকন র অ্ভূতপূিন উন্নয়র্সহ ঘস্ট্ে 
জমু়ে 67 টি িৃহৎ পবরসমরর র্িায়র্মোগয প্রকমল্প 3.9 বিবিয়র্ মাবকন র্ ডিামরর বিবর্ময়ামগর উপর 
গম়ে তুিমে, বর্উ ইয়মকন র পবরেন্ন শবি খামত সৃি 150,000 এর ঘিবশ কমনসংস্থার্, ো 2035 
সামির মমধয অ্ফ্মশার িায়ু ঘথমক প্রায় 9,000 ঘমগাওয়াে উৎপাদমর্র প্রবতশ্রুবত এিং িণ্টর্মোগয 
ঘস র খামত 2011 সাি ঘথমক শতকরা 1,800 শতাংশ প্রিৃবদ্ধর বভবত্তর উপর প্রবতবিত। গভর্নর 
কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, বর্উ ইয়কন  এই অ্গ্রগবত গম়ে তুিমি এিং 2050 সামির মমধয 1990 সামির 
তুির্ায় গ্রীর্হাউস গযামসর বর্গনমর্ 85 শতাংশ হ্রাস করমি এিং বর্বিত করমি ঘে বির্ এর্াবজন  
বিবর্ময়ামগর 40 শতাংমশর িযয বর্ময় সবুিধািবঞ্চত কবমউবর্টিমক সুবিধা প্রদার্ করমি এিং 2025 
সামির মমধয এর্াবজন  খরে 185 প্রবতবদর্ বিবিয়র্ বেটিশ তাপ ইউবর্ে (TBtus) কমামর্ার 
িযযমাৈার বদমক এবগময় োমি।  
  
এম্পা়োর ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বির (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবেম্বডি ও মম্বর্ার্ীে প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব 
বর্উ ইয়কন  অ্র্যার্য বশল্প, উন্নত উৎপাদর্ এিং ঘেকসই শবি উৎপাদমর্ বিবর্ময়াগ কমর উদ্ভাির্ী 
ঘকাম্পাবর্গুমিামক সমথনর্ কমরমে। ESD প্লাগ পাওয়ামরর গবিনত অ্ংশীদার ঘেমহতু এটি অ্পামরশর্ 
সম্প্রসারণ কমর এিং র্তুর্ প্রেুবি বতবর কমর, ো বফ্ঙ্গার ঘিকমসর অ্থনর্ীবতমক এবগময় বর্ময় োমি, 
পবরেন্ন শবির প্রবত রামষ্ট্রর অ্ঙ্গীকারমক শবিশািী করমি এিং আগামীকামির কমনসংস্থার্ সৃবি 
করমি।"  
  
বর্উ ই়েকন  ঘেট এর্াবেন  বরোচন  অোি ঘডম্বভলপম্বমি অর্বরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority) এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবেম্বডি ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া 
ঘডাবরর্ এম.হাবরে িম্বলর্ "প্লাগ পাওয়ামরর বগগাফ্যাক্টবর প্রবতশ্রুবত একটি পবরষ্কার উদাহরণ বকভামি 
উদ্ভািমর্র প্রবত গভর্নর কুওমমার সমথনর্ সিুজ অ্থনর্ীবতমক উদ্দীবপত কমর এিং তার জাবতর 
ঘর্তৃস্থার্ীয় পবরেন্ন শবি এিং জিিায়ু পবরকল্পর্ার অ্ংশ বহমসমি কমনসংস্থার্ সৃবি কমর। বর্উ ইয়কন  
ঘস্ট্মের প্লাগ পাওয়ামরর প্রবত সমথনর্ এমর্ প্রেুবিমক এবগময় বর্মে ো রামজযর অ্র্যতম িৃহৎ 
অ্িদার্কারী খাত ঘথমক যবতকর বর্গনমর্ কমামত সাহােয কমর, ো সিার জর্য পবরষ্কার িাতাস 
সরিরাহ করমত সাহােয কমর।"  
  
ইউএে বেম্বর্টর চালনে শুমার িম্বলর্, "আবম আর্বিত ঘে প্লাগ পাওয়ার মর্মরা কাউবিমক তামদর 
র্তুর্ হাইমরামজর্ ফু্ময়ি ঘসি বগগাফ্যাক্টবরর িাব়ে িার্ামর্ার আমার আহ্বার্ শুমর্মে। ঘরামেস্ট্ামরর 
পাওয়ার হাউস কমীরা অ্তযাধুবর্ক হাইমরামজর্ ফু্ময়ি ঘসি প্রেুবির অ্গ্রদতূ এিং এখর্ প্লাগ 



 

 

পাওয়ামরর বিপ্লবিক পবরষ্কার শবি প্রেুবিমক র্তুর্ উচ্চতায় বর্ময় ঘেমত সাহােয করমত পামর। 
175টিরও ঘিবশ র্তুর্ পবরেন্ন শবি কাজ এখর্ ঘরামেস্ট্ারমক সুপারোজন  করমি, এই অ্ঞ্চিমক সিুজ 
অ্থনর্ীবতমত একটি বিবেক ঘকন্দ্র বহমসমি বতবর করমি। আবম গভর্নর কুওমমামক ধর্যিাদ জার্াই এিং 
বর্উ ইয়কন  ঘস্ট্মের প্রশংসা কবর প্লাগ পাওয়ারমক সমথনর্ করার জর্য, গভীর বশক়ে এিং শত শত 
NYS কমীমদর বর্ময় একটি গবিনত বর্উ ইয়কন  বভবত্তক িযিসা, মর্মরা কাউবিমত তার িৃহত্তম 
উৎপাদর্ কারখার্া বর্মনামণর মাধযমম এখামর্ প্রমেিা বদ্বগুণ করার জর্য।"  
  
কংম্বেেমোর্ ঘো মম্বরল িম্বলম্বের্, "আমামদর ফু্ময়ি ঘসি দযতা এিং উৎপাদমর্র দযতার সামথ, 
ঘরামেস্ট্ার প্লাগ পাওয়ামরর PEM স্ট্যাক এিং ইমিমরািাইজার বগগাফ্যাক্টবর আময়াজমর্র জর্য বর্খুৌঁত 
অ্িস্থার্। আমামদর শহর দী নবদমর্র সমথনক প্লাগ পাওয়ামরর র্তুর্ অ্িস্থার্মক স্বাগত জাবর্ময়মে এিং 
আমরা ঘরামেস্ট্ামরর ঘসরা এিং উজ্জ্বি প্রবতভা বদময় এই শত শত র্তুর্ কাজ পূরণ করমত 
উদগ্রীি। ঘরামেস্ট্ামরর উদ্ভাির্ খামতর উন্নয়মর্ তামদর অ্িযাহত বর্িার জর্য আবম প্লাগ পাওয়ার 
এিং গভর্নর কুওমমার কামে কৃতজ্ঞ।"  
  
বেম্বর্টর পোবিক এম. গোবলভার্ িম্বলর্, "প্লাগ পাওয়ামরর র্তুর্ উদ্ভাির্ ঘকন্দ্র ঘহর্বরময়োয় আর্ার 
বসদ্ধাে মর্মরা কাউবি এিং বফ্ঙ্গার ঘিকস অ্ঞ্চমির িাবসিামদর জর্য একটি দারুণ খির। অ্তযে 
দয এিং বর্মিবদত কমীমদর কিযামণ একটি প্রেবুি হাি বহমসমি এিাকার খযাবত ঘিম়ে েমিমে। 
পাওয়ার প্লামগর প্রবতশ্রুবত এিং বিবর্ময়াগ আমামদর অ্ঞ্চি সম্পমকন  একটি ইবতিােক িাতন া পাোয় 
এিং কােনেম শুরু িা সম্প্রসারমণর জর্য আগ্রহী অ্র্যার্য িযিসামক আকৃি করমত সাহােয করমি।"  
  
েংেদ েদেে হোবর ব্রর্ের্ িম্বলর্, “আবম অ্যাবন্ড মাশন ও পাওয়ার প্লাগ টিম-ঘক এই অ্ঞ্চমির প্রবত 
তামদর অ্ঙ্গীকামরর জর্য ধর্যিাদ জার্াই। ঘকাম্পাবর্ এিং গভর্নর কুওমমার আজমকর ঘ াষণা ঘদখায় 
ঘে ঘরামেস্ট্ার এিাকার একটি শবিশািী, বিবেৈযময়, এিং দয কমীিাবহর্ী রময়মে এিং ভবিষযৎ 
কমনসংস্থার্ বতবর করার ঘযমৈ অ্থননর্বতক অ্িস্থামর্ আমে। আবম অ্যামসম্ববির অ্থননর্বতক উন্নয়মর্র 
ঘেয়ারমযার্ বহসামি প্লাগ পাওয়ার এর প্রিৃবদ্ধ এিং তামদর সম্প্রসাবরত ঘহর্বরময়ো কযাম্পামস আমরা 
র্তুর্ কমনসংস্থামর্র িযিস্থা ঘদখার জর্য উদগ্রীি।"  
  
মর্ম্বরা কাউবির ক্লাকন  এডাম ঘিম্বলা িম্বলর্, "মর্মরা কাউবি প্লাগ পাওয়ামরর র্তুর্ উদ্ভাির্ 
ঘকমন্দ্রর জর্য একটি আদশন স্থার্, ো আমামদর অ্তযে দয স্থার্ীয় কমীমদর িযিহার করমি এিং 
উন্নত প্রেুবি, প্রমক শি, উৎপাদর্ এিং পুর্র্নিীকরণমোগয শবি উৎপাদমর্ ঘর্তা বহমসমি আমামদর 
অ্ঞ্চমির সুর্াম অ্িযাহত রাখমি। মর্মরা কাউবি একটি আমরা ঘেকসই এিং শবি দয সম্প্রদায় 
বতবর করমত প্রবতশ্রুবতিদ্ধ, প্লাগ পাওয়ামরর উপবস্থবত ঘসই প্রবতশ্রুবতমক শবিশািী করমত সাহােয 
করমি। আবম গভর্নর কুওমমা এিং বর্উ ইয়কন  ঘস্ট্মের কামে কৃতজ্ঞ এই প্রকমল্প তামদর গুরুত্বপূণন 
বিবর্ময়ামগর জর্য, এিং মর্মরা কাউবি জমু়ে এরকম আরও প্রকমল্পর জর্য।"  
  
িৃহত্তর ঘরাম্বচোর এিারপ্রাইে এর ঘপ্রবেম্বডি ওবর্িনাহী কমনকেন া মোট হালনিাট িম্বলর্, "প্লাগ 
পাওয়ামরর িৃহত্তর ঘরামেস্ট্ার, বর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চমি তামদর ফু্ময়ি ঘসি এিং হাইমরামজর্ সমাধার্ 
উন্নয়মর্র বসদ্ধাে আমামদর সম্প্রদাময়র েমিধনমার্ শবি উদ্ভাির্ িাস্তুতন্ত্রমক আরও উন্নত কমরমে। 



 

 

অ্বিোসয প্রবতভািার্ কমী োরা জ্বািার্ী ঘকাষ এিং উপাদার্ বিজ্ঞামর্ অ্সাধারণ দয, আমামদর 
অ্থননর্বতক উন্নয়র্ অ্ংশীদারমদর সামথ িযবতেমী টিমওয়াকন , িৃহত্তর ঘরামেস্ট্ার, বর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চিমক 
প্লাগ পাওয়ার সম্প্রসারমণর জর্য স্মােন  অ্িস্থামর্ পবরণত কমরমে।"  
  
বর্উ ই়েকন  ঘেট ইম্বলকবিক অোি গোে কম্বপনাম্বরের্ (New York State Electric and Gas 
Corporation, NYSEG) এিং আরবে অোি ই-এর ঘপ্রবেম্বডি এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া কালন এ. 
ঘটইলর িম্বলর্, "আরবজ অ্যান্ড ই এই উমদযামগ একটি ঘক শিগত অ্ংশীদার হমত ঘপমর উমত্তবজত ো 
ঘরামেস্ট্ারমক বর্উ ইয়কন  রামজযর জর্য পবরেন্ন জ্বািার্ী অ্থনর্ীবত উন্মিু করার প্রথম সাবরমত 
রাখমি। আমামদর ঘম বিক মূিযমিামধর একটি হমে আমামদর ঘসিা করা সম্প্রদাময়র িৃবদ্ধর অ্র্ু েক 
হওয়া, এিং এই উমদযাগ একাবধক স্তমর সমথনর্ কমর, োর মমধয উমেখমোগয মূিধর্ বিবর্ময়াগ, 
র্তুর্ কমনসংস্থার্ এিং একটি পবরষ্কার বর্উ ইয়কন  পবরমিশ বতবর করা। আমরা আমামদর সহমোগী 
অ্থননর্বতক উন্নয়র্ এিং কবমউবর্টি পােন র্ারমদর সামথ কাজ করমত উদগ্রীি এই প্রকল্পমক িাস্তমি 
পবরণত করার জর্য।"  
  
প্লাগ পাওয়ার সম্পমকন  অ্বতবরি তমথযর জর্য, https://www.plugpower.com/ বভবজে করুর্।  
  
বফঙ্গার ঘলকে এর অেগবে ত্বরাবিেকরণ  
আজমকর ঘ াষণা "বফ্ঙ্গার ঘিকস এর অ্গ্রগবত ত্বরাবন্বতকরণ" এর সমূ্পরক, ো শবিশািী 
অ্থননর্বতক প্রিৃবদ্ধ ও কবমউবর্টি বিকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমির সমবন্বত রূপমরখা। ঘস্ট্ে এ অ্ঞ্চমি 
2012 সাি ঘথমক এই পবরকল্পর্ার জর্য িবুর্য়াদী কামজর বপেমর্ ইমতামমধযই 8.07 বিবিয়মর্র ঘিবশ 
মাবকন র্ ডিার বিবর্ময়াগ কমরমে - ফ্মোবর্ক্স, কৃবষ ও খাদয উৎপাদর্ এিং আধুবর্ক বর্মনাণ কামেনর 
মমতা মূি বশল্প এই বিবর্ময়ামগর অ্েভুন ি। িতন মামর্, উত্তরাঞ্চমির পুর্রুজ্জীবিবতকরণ উমদযামগর মাধযমম 
অ্ঞ্চিটি 500 বমবিয়র্ মাবকন র্ ডিামরর অ্ঙ্গরামজযর বিবর্ময়াগসহ বফ্ঙ্গার ঘিকস এর অ্গ্রগবত 
ত্বরাবিত করমে ো গভর্নর কুওমমা বডমসম্বর 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 500 বমবিয়র্ 
মাবকন র্ ডিামরর বিবর্ময়াগ ঘিসরকাবর খামতর িযিসায়ীমদর 2.5 বিবিয়র্ মাবকন র্ ডিামররও ঘিবশ 
বিবর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘদমি - এিং অ্ঞ্চমির দাবখিকৃত পবরকল্পর্া অ্র্ুোয়ী আশা করা 
হমে ঘে 8,200 এর ঘিবশ র্তুর্ কমনসংস্থার্ সৃবি হমি। আরও তথয পাওয়া োমি এখামর্।  
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