
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা মর্ম্বরা কাউবিম্বে মাবকন র্ অপাম্বরের্ সম্প্রসারম্বের জর্ে হাইম্বজার্ মমাটর ম াষো  
  

িাবেবজেক ফুম্ব়েল মসল মভবহকল মকাম্পাবর্ মহার্ম্ব়ে জলপ্রপাম্বে 78,000 স্ক়োর ফুট সুবিধা স্থাপর্ 
করম্বি; 100টি র্েুর্ কমনসংস্থার্ সৃবি করম্বি  

  
কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিে করম্বে এিং অর্নর্ীবেম্বক িাড়াম্বে এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তে মকৌেল - 

"বফঙ্গার মলকস ফম্বরা়োর্ন " এর সম্পরূক এই বিবর্ম্ব়োগ 
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে এশিযা শভশিক হরাইজর্ ফুমযল ঘেল 
ঘেকমর্ালশজে দ্বারা প্রশিশিি ফুমযল ঘেল ঘভশহকল ঘকাম্পাশর্ হাইমজার্ ঘমােরে মর্মরা কাউশির 
ঘহামর্াময জলপ্রপাি গ্রামম িামের কােনক্রম আরও বৃশি করমব, ো আগামী শির্ বেমর 100টি র্িুর্ 
কমনেংস্থার্ েৃশি করমব। পরবিী প্রজমের ফুমযল ঘেল ভারী োর্বাহর্ েরবরাহকারী ঘকামযকার 
শমটিং হাউে ঘরামে শবেযমার্ শবশডং ঘেমে 78,000 বগন ফুে েংস্কার করমব ঘেখামর্ ঘকাম্পাশর্ 
ভারী এবং মাঝাশর শেউটি বাশণশজযক োর্বাহমর্র জর্য পরবিী প্রজমের ফুমযল ঘেল উৎপাের্ 
করমব। হাইমজার্ ঘমােরে প্রথম 2020 োমল ঘহার্ময জলপ্রপামি িামের মাশকন র্ অ্পামরির্ প্রশিিা 
কমর। ঘকাম্পাশর্টি হাইমরামজর্ ফুমযল ঘেল স্ট্যাক তিশর কমরমে ো 150kW শবেযুৎ েরবরাহ করমি 
পামর, এবং 2022 োমল 300kW েক্ষম ফুমযল ঘেল শেমস্ট্ম চাল ুকরার আিা করমে। 
  
"প্রেুশি এবং েবুজ িশি শিমে শর্উ ইযমকন র শর্শেনি শবশর্মযাগ রামে র্িুর্ বযবোমক আকষনণ করমে 
এবং শর্উ ইযকন বােীমের জর্য আমরা েুমোগ েশৃি করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হাইমজার্ 
ঘমােরমের শর্উ ইযমকন  িামের অ্গ্রগামী শচন্তা বযবো বৃশির শেিান্ত ঘেখামে ঘে আমামের শবশর্মযাগ 
কাজ করমে। ঘকাম্পাশর্র র্িুর্ ফুমযল ঘেল উৎপাের্ েুশবধা 100টি উচ্চ মামর্র, উচ্চ-প্রেুশি 
উৎপাের্ কাজ তিশর করমব, আঞ্চশলক এবং রাজযবযাপী উভয অ্থনর্ীশিমক িশিিালী করমব এবং 
একই োমথ আমামের রামজযর েবুজ িশি লক্ষযমাত্রা আরও বাডামব।"  
  
"হাইমজার্ ঘমােরমের েম্প্রোরণ মামর্ ঘকবল মর্মরা কাউশিমি 100টি র্িুর্ উচ্চ-প্রেুশির উৎপাের্ 
কাজ র্য, আমরা ভশবষযমি েবুজ অ্থনর্ীশিমিও শবশর্মযাগ করশে," মলফম্বটর্োি গভর্নর কোবর্ 
মহাচুল িম্বলর্। "এম্পাযার ঘস্ট্ে ঘেমভলপমমমির (Empire State Development, ESD) েহাযিায 
হাইমজার্ ঘমােরে ভারী ও মাঝাশর শেউটি বাশণশজযক োর্বাহমর্র জর্য হাইমরামজর্ ফুমযল ঘেমলর 
পরবিী প্রজমের উৎপাের্ করমব। শর্উ ইযকন  হাইমজার্ ঘমােরমের মি ঘকাম্পাশর্র োমথ অ্ংিীোর 



 

 

হমি ঘপমর গশবনি োরা আমামের রােমক েবার োমমর্ এশগময রাখমি, আমামের অ্থনর্ীশিমক 
িশিিালী করমি এবং মহামারী পরবিী ভশবষযৎ গমড িুলমি আমামের প্রমচিার উপর গমড 
িুলমে।"  
  
এম্পাযার ঘস্ট্ে ঘেমভলপমমি এমেলশেযর েযাে ঘক্রশেে ঘপ্রাগ্রামমর মাধযমম 1.6 শমশলযর্ মাশকন র্ 
েলার পেনন্ত েরবরাহ কমর উদ্ভাবর্ী ঘকাম্পাশর্টিমক োহােয করমে। মর্মরা কাউশিও বৃহির 
ঘরামচস্ট্ার এিারপ্রাইজও (Greater Rochester Enterprise, GRE) এই প্রকমে েহমোশগিা কমরমে। 
প্রকমের ঘমাে খরচ 8 শমশলযর্ মাশকন র্ েলামরর কাোকাশে রাখা হমযমে। এখর্ কাজ চলমে, 
েংস্কারকৃি েশুবধার শর্মনাণ এশপ্রমল েম্পন্ন হমব বমল আিা করা হমে।  
  
হাইমজার্ ঘমােরে দ্বারা উত্পাশেি ফুমযল ঘেল কম্পযাক্ট, িশিিালী এবং অ্র্র্যভামব েী ন োত্রা এবং 
উচ্চ বযবহামরর বযাক-েু-ঘবে ট্রাশকং এর জর্য উপেুি। অ্িযাধুশর্ক ফুমযল ঘেল প্রেশুি ভারী 
বাশণশজযক গাশড চাশলি করমব ো কমনক্ষমিা এবং রাইশভং উভয পশরেীমার ঘক্ষমত্রই গিার্ুগশিক 
শেমজমলর প্রশিদ্বন্দ্বীিা করমি েক্ষম হমব। ঘকাম্পাশর্ েম্প্রশি ফরাশে ঘিল ঘকাম্পাশর্ ঘোোল এেই 
এর েমে একটি অ্ংিীোশরমে প্রমবি কমরমে। হাইমজার্ ঘমােরে েম্প্রশি 2.7 শবশলযর্ মাশকন র্ েলার 
মূমলযর একটি চুশিমি ব্ল্যাক ঘচক ফামন শেকাবনর্াইমজির্ প্লাে অ্যাকুইশজির্ কমপনামরিমর্র োমথ 
একত্রীকরমণর মাধযমম ঘিযারবাজামর োওযার পশরকের্া ঘ াষণা কমরমে।  
  
হাইম্বজার্ মমাটরম্বসর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া মেইগ র্াইট িম্বলর্, "এম্পাযার ঘস্ট্ে ঘেমভলপমমি, 
মর্মরা কাউশি এবং ঘগ্রোর ঘরামচস্ট্ার এিারপ্রাইমজর বযাপক েহাযিায হাইমজার্ ঘমােরে রমচস্ট্ার 
এলাকায একটি উমেখমোগয উৎপাের্ ঘকন্দ্র শর্মনামণর পশরকের্া ঘ াষণা করমি উমিশজি। হাইমজার্ 
উৎপাের্ শিমের ঘর্িৃস্থার্ীয ফুমযল ঘেল শেমস্ট্ম ো আন্তজন াশিকভামব ঘমািামযর্কৃি ভারী ট্রাক এবং 
বহর অ্পামরেরমের জর্য শবর্া েমমঝািার শর্গনমর্শবহীর্ ট্রাক কশমির্ করার মাধযমম প্রমাশণি 
হমযমে।"  
  
আজমকর ঘ াষণা বৃহৎ পরু্র্নবাযর্মোগয িশি প্রকমের দ্রুি উন্নযমর্ রামের পেমক্ষমপর 
পশরপূরক। গভর্নর কুওমমার জািীর-ঘর্িৃস্থার্ীয জলবাযু এমজন্ডা জাশির েবমচময আক্রমণাত্মক 
জলবাযু এবং পশরেন্ন এর্াশজন র উমেযাগ, ো COVID-19 মহামাশর ঘথমক আমরাগয লাভ করার 
পািাপাশি েুশবর্যস্তভামব এবং েঠিকভামব পশরেন্ন এর্াশজন মি পশরবিন মর্র আহ্বার্ জার্ায ো কমনেংস্থার্ 
েৃশি কমর এবং একটি েবজু অ্থনর্ীশির লালর্ অ্বযাহি রাখমব। জলবাযু ঘর্িৃে ও েম্প্রোয েুরক্ষা 
আইমর্র মাধযমম আইমর্ অ্ন্তভুন ি, শর্উ ইযকন  2040 োমলর মমধয িরূ্য-শর্গনমর্ শবেযুৎ খামি িার 
বাধযিামূলক লক্ষয অ্জন মর্র পমথ, 2030 োমলর মমধয 70 িিাংি পুর্র্নবীকরণমোগয িশি 
উৎপাের্েহ এবং অ্থনর্ীশিমি শবসৃ্তি কাবনর্ শর্রমপক্ষিা অ্জন মর্র পমথ।  
  
এটি শির্ এর্াশজন  খামি শর্উ ইযমকন র অ্ভূিপূবন উন্নযর্েহ ঘস্ট্ে জমুড 91টি বৃহৎ পশরেমরর 
র্বাযর্মোগয প্রকমে 4 শবশলযর্ মাশকন র্ েলামরর শবশর্মযামগর উপর গমড িুলমে, শর্উ ইযমকন র শির্ 
এর্াশজন  খামি েৃি 150,000 এর ঘবশি কমনেংস্থার্, ো 2035 োমলর মমধয অ্ফমিার বাযু ঘথমক 



 

 

প্রায 9,000 ঘমগাওযাে উৎপােমর্র প্রশিশ্রুশি এবং বণ্টর্মোগয ঘেৌর খামি 2011 োল ঘথমক 
1,800 িিাংি প্রবৃশির শভশির উপর প্রশিশিি।  
  
গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃমে, শর্উ ইযকন  এই অ্গ্রগশি গমড িুলমব এবং 2050 োমলর মমধয 1990 
োমলর িুলর্ায শগ্রর্হাউে গযামের শর্গনমর্ 85 িিাংি হ্রাে করমব এবং শর্শিি করমব ঘে শির্ 
এর্াশজন  শবশর্মযামগর 40 িিাংমির লক্ষয শর্ময েুশবধাবশঞ্চি কশমউশর্টিমক েুশবধা প্রোর্ করমব এবং 
2025 োমলর মমধয এর্াশজন  খরচ 185 প্রশিশের্ শট্রশলযর্ শিটিি িাপ ইউশর্ে (TBtus) কমামর্ার 
লক্ষযমাত্রার শেমক এশগময োমব।  
 
এম্পা়োর মেট মর্ম্বভলপম্বমম্বির (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
মপ্রবসম্বর্ি ও মম্বর্ার্ীে প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "হাইমজার্ ঘমােরে মর্মরা 
কাউশিমি একটি উন্নি উৎপাের্ েুশবধার পশরকের্া শর্ময শফোর ঘলকমে উচ্চ প্রেুশির কাজ এবং 
পশরষ্কার িশি বৃশি করমে। বাশণশজযক োর্বাহর্ চালামর্ার জর্য ঘকাম্পাশর্র পরবিী প্রজমের ফুমযল 
ঘেল উৎপাের্ ঐ অ্ঞ্চল এবং রাজয জমুড শর্উ ইযমকন র েবুজ অ্থনর্ীশি শর্মনাণ এবং অ্গ্রের করমি 
োহােয করমব।"  
  
বর্উ ই়েকন  মেট এর্াবজন  বরসাচন  অোন্ড মর্ম্বভলপম্বমি অর্বরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority) এর ভারপ্রাপ্ত মপ্রবসম্বর্ি ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া 
মর্াবরর্ এম.হাবরস িম্বলর্, "শর্উ ইযকন  রামজয হাইমজার্ ঘমােমরর ফুমযল ঘেল উৎপাের্ প্রেশুির 
েম্প্রোরণ বাজামরর জর্য একটি েংমকি ঘে আমরা পশরবহর্ খািমক কাবনর্ শর্িঃেরণ মুিকরমণর 
জর্য উদ্ভাবর্ী েমাধার্ েমথনর্ এবং উন্নযমর্ শেশরযাে, ো শগ্রর্হাউে গযাে শর্গনমমর্র একটি প্রধার্ 
অ্বোর্কারী, ঘেমহিু আমরা একটি পশরেন্ন জ্বালার্ী অ্থনর্ীশিমি রূপান্তশরি করশে। এই প্রকে 
গভর্নর কুওমমার ক্রমবধনমার্ পশরেন্ন িশি অ্থনর্ীশির অ্ধীমর্ মর্মরা কাউশিমি অ্থননর্শিক ও 
কমনেংস্থার্ বৃশি আর্মে এবং আশম এই মাইলফলমকর জর্য হাইমজার্ ঘমােরেমক অ্শভর্ন্দর্ 
জার্াশে।"  
  
মেট বসম্বর্টর সাম্রা বজ. ব্রুক িম্বলম্বের্, "আমরা জাশর্ ঘে পশরেন্ন প্রেশুিমি শবশর্মযাগ আমামের 
শর্উ ইযকন মক এশগময শর্ময ঘেমি োহােয করমব। হাইমজার্ ঘমােরে েম্প্রোরমণর মি প্রকে আমামের 
অ্ঞ্চমলর অ্থননর্শিক পুর্রুিারমক একটি েবুজ অ্থননর্শিক পুর্রুিার হমি োহােয করমব।"  
 
অোম্বসেবল সদসে মাম্বজন াবর িাইর্ন্ন িম্বলর্, "র্িুর্ চাকশর েবেময ঘে ঘকার্ এলাকায একটি স্বাগি 
েংমোজর্। মহামারীর েময 133িম স্থামর্ 100টি র্িুর্ উচ্চ-েক্ষ কমনেংস্থার্ ঘোগ করা অ্শবশ্বােয 
েংবাে। এই ঘকাম্পাশর্ বিন মামর্ পরবিী প্রজমের ফুমযল ঘেল প্রেুশি উন্নযর্ কমর ো প্রমাশণি এবং 
বযবহৃি হয। এর ফমল েবুজ প্রেুশিমক এশগময শর্ময োওযার জর্য আঞ্চশলক এবং রাজযবযাপী প্রমচিা 
উপকৃি হমব।"  
  
মর্ম্বরা কাউবির এবিবকউটিভ এর্াম মিম্বলা িম্বলর্, "ঘহার্ময জলপ্রপাি গ্রামম ফুমযল ঘেল 
উৎপাের্ কােনক্রম েম্প্রোরমণর শেিামন্তর জর্য আমরা হাইমজার্ ঘমােরেমক ধর্যবাে জার্াই এবং 



 

 

ঘেখমি উমিশজি ঘে িারা ঘকামযকার শমটিং হাউে ঘরামে 78,000 বগন ফুমের ঘবশি ভবর্ শর্মনাণ 
করমব এবং 100টির মি র্িুর্ কমনেংস্থার্ েৃশি করমব। এই শেিান্ত ঘেখামে ঘে আমামের অ্ঞ্চল 
উচ্চ-প্রেুশি েম্পন্ন ঘকাম্পাশর্গুশলর জর্য আকষনণীয ঘেগুমলা অ্িযন্ত েক্ষ, এেপােন  কমী এবং বযবো 
করার জর্য একটি অ্োধারণ স্থার্ খুুঁজমে। িামের েম্প্রোরণ পশরকের্ায হাইমজার্মক োহােয করার 
জর্য আশম গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা, এম্পাযার ঘস্ট্ে ঘেমভলপমমি, ঘগ্রোর ঘরামচস্ট্ার এিারপ্রাইজ এবং 
কাউশি অ্ফ মর্মরা ইন্ডাশিযাল ঘেমভলপমমি এমজশিমক ধর্যবাে জার্াই।"  
  
মহার্ম্ব়ে জলপ্রপাে গ্রাম্বমর মম়ের বরক বমলবর্ িম্বলর্, "ঘহার্ময জলপ্রপাি গ্রাম হাইমজার্ ঘমােরমের 
র্িুর্ শবশ্ব েের েপ্তর এবং ঘলাবাল ইশিশর্যাশরং ঘেিার হমি ঘপমর উমিশজি। ঘকামযকার শমটিং 
হাউে ঘরামে 78,000 বগনফুমের একটি ভবর্ ক্রয ও েংস্কামর, হাইমজার্ ঘমােরে জ্ঞার্ী, স্থার্ীয, 
অ্শভজ্ঞ কমীমের িশির েমুোগ গ্রহণ করার মাধযমম আঞ্চশলক েরবরাহ িৃঙ্খল এবং স্থার্ীয উৎপাের্ 
বযবহার করমব।। আমামের কশমউশর্টিমি 100টি র্িুর্ েক্ষ কমনেংস্থার্ েৃশি করা শুধু আমামের 
গ্রামমর জর্য র্য, ঘরামচস্ট্ার/মর্মরা কাউশি অ্ঞ্চমলর জর্যও একটি শবরাে েুশবধা। এই উন্নযর্ 
আমামের অ্ঞ্চল এবং শর্উ ইযকন  রামজযর পশরষ্কার-েবুজ িশি উমেযাগমক িশিিালী কমর। ফুমযল 
ঘেল ঘেমভলপমমি এবং মযার্ুফযাকচাশরং ঘহার্ময জলপ্রপামির অ্ন্তগনি এবং আমরা কৃিজ্ঞ ঘে 
হাইমজার্ ঘমােরে িার েের েপ্তর খুুঁমজ ঘবর করার জর্য আমামের েম্প্রোযমক ঘবমে শর্মযমে।"  
  
মগ্রটার মরাম্বচোর এিারপ্রাইম্বজর মপ্রবসম্বর্ি ও বসইও মোট হালনিাট িম্বলর্, "ফুমযল ঘেল উৎপাের্ 
ঘথমক জ্বালার্ী েঞ্চয পেনন্ত জ্বালার্ী উদ্ভাবমর্র একটি শবসৃ্তি বণনালীমক েমথনর্ করার জর্য হাইমজার্ 
ঘমােরে বৃহির ঘরামচস্ট্ার, শর্উ ইযকন  অ্ঞ্চমল েক্ষ প্রশিভার গভীরিা বযবহার করমে এমর্ শবসৃ্তি 
ঘকাম্পাশর্র একটি ক্রমবধনমার্ িাশলকায ঘোগ োর্ কমরমে। ঘরামচস্ট্ামর, হাইমজার্ ঘমােরে 
বাশণশজযক োর্বাহমর্র জর্য হাইমরামজর্ ফুমযল ঘেল উৎপাের্ েমথনর্ করমি ফুমযল ঘেল উন্নযর্ 
এবং উৎপাের্ েক্ষিা বযবহার করমি পামর।"  
  
হাইমজার্ ঘমােরেম্পমকন  অ্শিশরি িমথযর জর্য, https://hyzonmotors.com/ শভশজে করুর্।  
  
বফঙ্গার মলকস ফম্বরা়োর্ন ম্বক ত্বরাবিে করা  
আজমকর ঘ াষণা "শফোর ঘলকে ফরওযােন " এর পশরপূরক। ো িশিিালী অ্থননর্শিক প্রবৃশি ও 
কশমউশর্টি শবকামির জর্য এই অ্ঞ্চমলর েমশিি রূপমরখা। ঘস্ট্ে এ অ্ঞ্চমল 2012 োল ঘথমক এই 
পশরকের্ার জর্য বুশর্যােী কামজর শপেমর্ ইমিামমধযই 8.07 শবশলযমর্র ঘবশি মাশকন র্ েলার 
শবশর্মযাগ কমরমে - ফমোশর্ে, কৃশষ ও খােয উৎপাের্ এবং আধুশর্ক শর্মনাণ কামেনর মমিা মূল 
শিে এই শবশর্মযামগর অ্ন্তভুন ি। বিন মামর্, উিরাঞ্চমলর পুর্রুজ্জীশবশিকরণ উমেযামগর মাধযমম অ্ঞ্চলটি 
500 শমশলযর্ মাশকন র্ েলামরর অ্েরামজযর শবশর্মযাগেহ শফোর ঘলকে এর অ্গ্রগশি েরাশিি করমে 
ো গভর্নর কুওমমা শেমেম্বর 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্েরামজযর এই 500 শমশলযর্ মাশকন র্ 
েলামরর শবশর্মযাগ ঘবেরকাশর খামির বযবোযীমের 2.5 শবশলযর্ মাশকন র্ েলামররও ঘবশি শবশর্মযাগ 
করার জর্য উদ্দীপর্া ঘেমব - এবং অ্ঞ্চমলর োশখলকৃি পশরকের্া অ্র্ুোযী আিা করা হমে ঘে 
8,200 এর ঘবশি র্িুর্ কমনেংস্থার্ েৃশি হমব। আরও িথয পাওযা োমব এখামর্।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1db6a645-422d9f54-1db45f70-000babd9fe9f-6134838a9530efbd&q=1&e=b24cbb9f-a1be-454e-925b-349ebca13c6b&u=https%3A%2F%2Fhyzonmotors.com%2F%23_blank
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri#_blank
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