
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা মাবির্া ফ্োবিবলটির (MASSENA FACILITY) কম্বেক েত চাকবর িংরক্ষম্বের 

জর্ে অোলম্বকাো (ALCOA) এর িাম্বে িাত িছম্বরর র্তুর্ চুবি ঘ াষো কম্বরর্  

  

চুবিম্বত 450 টি চাকবর িজাে রাখা এিং অোলম্বকাোর মাবির্া ঘেবটং প্ল্োম্বের (Massena 

Smelting Plant) কার্নক্রম 2026 িাল পর্নন্ত অিোহত রাখার িোপাম্বর বর্শ্চেতা ঘেো হে  

  

আরম্বকাবর্ক (Arconic) এর িাম্বে হওো 2018 িাম্বলর চুবি মাবির্ার একই িাইম্বে 145 টি চাকবর 

বর্বশ্চত কম্বরম্বছ  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে অ্যালমকায়ার সামে একটি চুক্তি সম্পাদর্ করা হময়মে ঘেটি 

মাক্তসর্ায় অ্যালকু্তমক্তর্য়াম ঘকাম্পাক্তর্র ঘেক্তটিং প্ল্যামে 450 টি চাকক্তর সিংরক্ষণ করমে। এই র্তুর্ সাত েেমরর 

চুক্তিটি ক্তর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্েক্তরটির ঘোর্ন  অ্ে ট্রাক্তিমজর (New York Power Authority Board of 

Trustees) অ্র্ুমমাদমর্র অ্মপক্ষাধীর্ এেিং গভর্নর কুওমমা 26 মাচন  ঘোমর্ন র ক্তমটিিং এ এমক এই প্রস্তাক্তেত চুক্তির 

পমক্ষ রায় ঘদয়ার সুপাক্তরশ করমের্। অ্যালমকায়া ও ক্তর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্েক্তরটির (New York Power 

Authority, NYPA) মধযকার এই র্তুর্ চুক্তিটি এই মামসর ঘশমষ ঘময়াদ ঘশষ হমত োওয়া পূমেনর চুক্তিমক 

2026 সাল পেনন্ত সম্প্রসাক্তরত কমর। এই চুক্তিটি 145 টি চাকক্তরর সরুক্ষা ঘদয় ো এখর্ আরমকাক্তর্ক কততন ক 

সমক্তেনত, ঘেটি 2016 সামল অ্যালমকায়া ঘেমক পতেক হময় োয় তমে একই সাইমে এর কােনক্রম ধমর ঘরমখমে। 

2018 গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে আরমকাক্তর্ক 2028 সাল পেনন্ত এর কােনক্রম েজায় রাখমে, ো এর ঘেক্তটিং 
ফ্যাক্তসক্তলটিমত প্রায় 600 টি চাকক্তরর প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তর্ক্তিত করমে।  

  

"আজ ঘ াক্তষত এই চুক্তি অ্যালমকায়ার কময়ক শত চাকক্তরর ক্তর্িয়তা ঘদয়, ঘদমশর উত্তরাঞ্চমল এর উন্নয়মর্র 

ধারা অ্েযাহত রামখ এেিং এর উপর ক্তর্ভন র করমে ক্তর্উ ইয়মকন র সমতদ্ধ অ্েনর্ীক্তত", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্, "এই বেক্তশষ্ট্যমক্তিত চুক্তির মাধযমম অ্যালমকায়া আোরও মাক্তসর্ায় দী নকামলর জর্য প্রক্ততশ্রুক্ততেদ্ধ হময়মে 

ঘেটি এর কমী এেিং এই অ্ঞ্চমল ও ফ্যাক্তসক্তলটিমত আগামী েেরগুমলামত করা ঘিমের ক্তেক্তর্ময়াগগুমলামক সুরক্ষা 
ঘদমে।"  

  

"অ্যালমকায়ার সামে এই চুক্তি কময়ক শত চাকক্তর সিংরক্ষণ করমে এেিং মাক্তসর্ায় ঘকাম্পাক্তর্র কােনক্রম 

সম্প্রসারণ করমে", ঘলম্বের্োে গভর্নর কোবে ঘহাচুল িম্বলর্। "ক্তর্উ ইয়কন  ঘিমে অ্যালমকায়ার প্রক্ততশ্রুক্তত 

এই এলাকার কমীমদরমক টিক্তকময় রাখমে এেিং ঘদমশর সমগ্র উত্তরাঞ্চমলর অ্েনর্ীক্ততমক শক্তিশালী কমর োমে।"  

  

এই র্তুর্ চুক্তি 2026 সাল পেনন্ত আযলমকায়ামক ক্তর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্েক্তরটি এর ঘসে লমরন্স-ফ্রাঙ্কক্তলর্ ক্তর্. 

রুজমভট ক্তেদযুৎ প্রকমের (St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt (FDR) Power Project)  

240-ঘমগাওয়ামের ক্তর্ম্ন-আময়র জলক্তেদযুৎ েরাদ্দ ঘদমে। এই ক্তেদযুমতর দর অ্যালুক্তমক্তর্য়ামমর মূমলয সচূকাক্তয়ত 

করা হয় এেিং অ্যালুক্তমক্তর্য়ামমর োজার দমরর উপর ক্তর্ভন র কমর তা োড়মে ো কমমে।  
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"NYPA এর সামে চুক্তিেদ্ধ হমত ঘপমর অ্যালমকায়া আর্ক্তিত ঘেটি মাক্তসর্া ঘেটামর আগামী সাত েেমরর 

জর্য তুলর্ামূলকভামে কম মমূলযর ক্তেদযুৎ সরেরাহ করমে", অোলম্বকাো অোলুবমবর্োম্বমর ঘপ্রবিম্বেে 

টিম ঘরম্বেি িম্বলর্, "ক্তেশ্বেযাপী অ্যালুক্তমক্তর্য়াম ক্তশে অ্সিংখয চযামলমের সম্মুখীর্ হমলও, এই ফ্যাক্তসক্তলটির 

ভক্তেষযমতর জর্য প্রক্ততমোক্তগতাপূণন ও ক্তর্ভন রমোগয ক্তেদযুৎ সরেরাহ ক্তর্ক্তিত করা অ্পক্তরহােন। এই প্রক্তক্রয়ায় 

সহায়তার জর্য আমরা গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমামক এেিং ইউএস ঘসমর্ের চাক শুমারমক এেিং অ্েযাহত 

কােনক্রমমর জর্য NYPA-ঘক ধর্যোদ জার্াই।"  

  

বগল বি. বকবর্ওম্বর্ি, NYPA এর ঘপ্রবিম্বেে ও প্রধার্ কার্নবর্িনাহী কমনকতন া, িম্বলর্, "ক্তর্ক্তিত করক্তে 

ঘে ভক্তেষযত পেনন্ত সম্প্রসাক্তরত এই ঠিকাদাক্তর চুক্তি গভর্নর কুওমমা ও পাওয়ার অ্েক্তরটির অ্গ্রাক্তধকারগুমলার 

শীমষন আমে। অ্যালমকায়া ঘদমশর উত্তরাঞ্চমলর অ্েনর্ীক্ততর সমন্বয়সাধর্কারী এেিং এই ফ্যাক্তসক্তলটিমক কােনরত 

রাখমত সাহােয করা এেিং কময়কশত স্থার্ীয় কমীমদর ক্তর্ময়াগ ঘদয়া গুরুত্বপূণন।"  

  

বিম্বর্ের ঘজাম্বিফ্ বিম্বফ্া িম্বলর্, "আমরা আর্ক্তিত ঘে এই চুক্তি সম্পাদর্ করা ঘগমে এেিং অ্মর্ক কম ার 

পক্তরশ্রমী ও ক্তর্মেক্তদত কমীমদর প্রক্তত ও তামদর পক্তরোমরর প্রক্তত কত তজ্ঞ োরা ঘকাম্পাক্তর্টিমক েতন মার্ অ্েস্থায় 

এমর্মে এেিং এই কক্তমউক্তর্টিমক েসোমসর জর্য ক্তেমশষ উপমোগী কমর তুমলমে।"  

  

বিম্বর্ের পোটি বরবচ িম্বলর্, "এই চুক্তি সম্পাদমর্ ক্তর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্েক্তরটি ও অ্যালমকায়া একসামে 

এক্তগময় আসার জর্য আক্তম তামদরমক অ্ক্তভর্ির্ জার্াই—স্থার্ীয় কমী ও আঞ্চক্তলক অ্েনর্ীক্ততর জর্য এটি একটি 

ক্তেজয়। ঘদমশর উত্তরাঞ্চমল অ্যালমকায়ার একটি চমৎকার ইক্ততহাস আমে এেিং মাক্তসর্ায় এর ভক্তেষযমতর সুরক্ষা 
ঘদয়া এর ক্তর্মজর জর্য এেিং আমামদর সমগ্র অ্ঞ্চমলর জর্য লাভজর্ক।"  

  

Aঅোম্বিেবল ঘমোর মাকন  ওোলবজক িম্বলর্, "NYPA, গভর্নর ও অ্যালমকায়া একটি চুক্তি সম্পাদমর্ ঘে 

ঘর্তত ত্ব ঘদক্তখময়মে তামত আক্তম অ্তযন্ত আর্ক্তিত ঘেটি মাক্তসর্ার ভক্তেষযমতর জর্য একটি গুরুত্বপূণন ক্তেক্তর্ময়াগ।"  

  

অ্যালমকায়া NYPA এর সামে এর মূল চুক্তিমত 1955 সামলর জলুাইময় স্বাক্ষর কমরক্তেল, ঘসে লমরন্স—FDR 

প্রকে—পাওয়ার অ্েক্তরটির প্রেম উৎপাদর্ প্ল্যাে—এর ক্ততর্ েেমররও ঘেক্তশ পূমেন এটি ক্তেদযুৎ উৎপাদর্ শুরু 

কমরক্তেল।  

  
###  
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