
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/30/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অথবরটির ইকম্বর্াবমক ঘেম্বভলপম্বমন্ট 
অোওয়ােন স বর্উ ইয়কন  ঘেট জমু্বে 2,292টি কমনসংস্থাম্বর্র সমথনর্ করম্বি  

  
ReCharge NY, র্ায়াগ্রা হাইম্বরাপাওয়াম্বরর িরাে এিং NYPA ঘিােন  অফ ট্রাবে কর্তন ক ওম্বয়োর্ন 
বর্উ ইয়ম্বকন র র্হবিল পরুষ্কার ঘিসরকাবর মূলধর্ বিবর্ম্বয়াম্বগ 580 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলাম্বরর ঘিবে 

ঘোগ করম্বি  
  

পরুষ্কাম্বরর মম্বধে ঘেট জমু্বে 870টি কমনসংস্থার্ তর্বর অন্তভুন ক্ত  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থনরটির ঘ ার্ন  অ্  
ট্রানিস (New York Power Authority's Board of Trustees) 23টি অ্থননর্নিক উন্নয়র্ পুরস্কার 
অ্র্ুমমাদর্ কমরমে ো ঘিট জমুে 2,292টিরও ঘ নি কমনসংস্থার্মক সমথনর্ করম  - 870টি র্িুর্ 
কমনসংস্থার্ সৃনি করম  এ ং ঘ সরকানর মলূধর্ ন নর্ময়ামগ 580 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লামররও ঘ নি 
উৎসাহ প্রদার্ করম । নরচাজন  নর্উ ইয়কন  (ReCharge NY) িনি  ণ্টমর্র এর মাধযমম আঠামরাটি 
সংস্থা পুরসৃ্কি এ ং  ানক পাাঁচটি র্ায়াগ্রা হাইমরাপাওয়ামরর  রাদ্দ এ ং িহন ল পাম  ো ওময়িার্ন 
নর্উ ইয়মকন র এন্টারপ্রাইজগুনলমক পুরসৃ্কি করা হম ।  
  
"এই অ্থননর্নিক উন্নয়র্ পুরস্কার আমামদরমক আমামদর ঘিমটর জর্য একটি প্রনিশ্রুনিিীল এ ং 
স নাঙ্গীণ পনরচ্ছন্ন িনিপূণন ভন ষযি নর্নিি করমি সহায়িা করম ," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। " ার  ার আমামদর জানির ঘর্িৃস্থার্ীয় জল ায়ু এমজন্ডার র্কিা অ্র্ুসরণ কমর, আমরা 
প্রমাণ কমরনে ঘে আজ পনরচ্ছন্ন িনিমি ন নর্ময়াগ করার মাধযমম কমনসংস্থার্ সৃনি করা সম্ভ  ো 
আমামদর সম্প্রদায়মক সমৃদ্ধ করম , পািাপানি একটি পনরচ্ছন্ন িনি অ্ কাঠামমা তিনর করম  ো 
নর্উ ইয়মকন র ভন ষযৎ প্রজন্মমক সুন ধা ঘদম ।" 
  
NYPA-এর ঘেয়ারমোর্ ও িাম্বফম্বলার িাবসন্দা জর্ আর. ঘকাম্বয়লম্বমল িম্বলর্, "NYPA আজ এই 
অ্থননর্নিক উন্নয়র্ প্রমণাদর্ার মাধযমম ঘ ি কময়কটি আকষনণীয় প্রকল্পমক সমথনর্ করমে - ন মিষ 
কমর ওময়িার্ন নর্উ ইয়মকন  -এ ং েখর্ আমরা এই পঙ্গ ুকমর ঘদওয়া মহামারী ঘথমক  ুমর দাাঁোনচ্ছ 
িখর্ নর্উ ইয়মকন র  য সা এ ং সম্প্রদাময়র পামি দাাঁোমি ঘপমর আমরা আর্নিি। NYPA 
হাইমরাপাওয়ার এ ং িহন ল  িন মামর্  য সামক জরুনর অ্থননর্নিক ত্রাণ এ ং দী ন-ঘময়াদী নর্রাপত্তা 
প্রদামর্র মাধযমম 870টি র্িুর্ চাকনর সনৃি করম , েখর্ ঘসগুনল নর্উ ইয়মকন   ৃনদ্ধ পাম ।"  



 

 

  
NYPA এর ঘপ্রবসম্বেন্ট ও বসইও বগল বস. কুইবর্ওর্স িম্বলর্, "আজমকর অ্থননর্নিক উন্নয়র্ পুরস্কার 
নর্উ ইয়মকন র অ্থনর্ীনিমক চাঙ্গা করমি সাহােয করম  েখর্ আমরা নর্রাপমদ Covid-19 মহামারী 
ঘথমক পুর্রুদ্ধামরর ঘচিা করনে। NYPA হাইমরাপাওয়ার প্লামন্টর কম খরমচর িনি ঘিমটর 
অ্থননর্নিক উন্নয়র্ প্রমচিার ঘমরুদণ্ডএ ং আমরা এটি  য হার কমর ঘেস   য সার প্রময়াজর্ িামদর 
সাহােয করমি উদগ্রী ।"  
  
ReCharge NY পরুস্কার  
 
ReCharge NY ঘপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্ কম খরমচর প্রায় 11,900 নকমলাওয়ামটর (kW) অ্র্ুমমানদি 
িনি  রাদ্দ নিঙ্গার ঘলকস, নমর্-হার্সর্, ঘমাহক ভযানল, নর্উ ইয়কন  নসটি, র্থন কানি, ওময়িার্ন 
নর্উ ইয়কন , এ ং লং আইলযামন্ডর 18টি ঘকাম্পানর্মক ঘদওয়া হম । এই পুরস্কার সরাসনর প্রায় 
2,100টি কমনসংস্থার্মক সমথনর্ করম  - প্রায় 732টি র্িুর্ চাকনর তিনর করম -এ ং মূলধর্ 
ন নর্ময়ামগ 259 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লামরর ঘ নি ঘোগ করম ।  
  
আজমকর ReCharge NY ন দযুৎ  রাদ্দ এ ং অ্থননর্নিক উন্নয়র্ পুরস্কামরর একটি পূণনাঙ্গ 
িানলকা এখামর্ পাওয়া োম ।  
  
পুরস্কামরর মমধয অ্ন্তভুন ি একটি 5,100 নকমলাওয়াট  রাদ্দ ো প্লাগ পাওয়ামর োম , ো একটি 
হাইমরামজর্ জ্বালার্ী নর্মনািা, োরা মর্মরা কাউনন্টমি িামদর কােনক্রম  ৃনদ্ধ করম  এ ং প্রায় 
380টি চাকনর তিনর করম , ো গভর্নর জার্ুয়ানরমি ঘ াষণা কমরর্।  
  
গভর্নর কুওমমার নরচাজন  NY কমনসূনচ ঘকাম্পানর্গুমলামক ঘিট জমুে মূলধর্ ন নর্ময়ামগর সূত্রপাি কমর 
এ ং কমনসংস্থার্ ধমর রাখমি ও সনৃি করমি উৎসানহি করার মাধযমম নর্উ ইয়কন  ঘিমটর 
অ্থনর্ীনিমক িনিিালী কমরমে। নরচাজন  NY সাি  ের পেনন্ত ন দযুমির চুনি সর রাহ কমর। অ্মধনক 
ন দযুৎ-455 ঘমগাওয়াট (MW) NYPA-এর র্ায়াগ্রা এ ং ঘসন্ট লমরন্স-ফ্রাঙ্কনলর্ নর্. রুজমভল্ট 
জলন দযুৎ ঘকন্দ্র (Niagara and St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt hydroelectric power 
plants) ঘথমক এমসমে। অ্ নিি 455 ঘমগাওয়াট কম-মুমলযর ন দযুৎ NYPA পাইকানর  াজার 
ঘথমক ক্রয় কমর।  
  
র্ায়াগ্রা হাইম্বরাপাওয়ার িরাে 
  
NYPA ঘ ার্ন  নির্টি 10  ের যাপী হাইমরাপাওয়ার  রাদ্দ ঘ াষণা কমরমে ো র্ায়াগ্রা ন দযুৎ প্রকল্প 
ঘথমক ওময়িার্ন নর্উ ইয়মকন র  য সায় োম েঃ  
  
অ্যামকর নরনজর্ পযামকনজং ইউএসএ, ো খাদয, পার্ীয়, িারমাসইউটিকযাল এ ং গৃহস্থানল  াজার 
নিমল্প  য হৃি পযামকনজং এর একটি ত নিক নর্মনািা, িামদর ইনর কাউনন্টর নচকমটাওাগমি 19 
নমনলয়র্ মানকন র্ র্লার  যময়র একটি র্িুর্ উৎপাদর্ ঘকন্দ্র স্থাপমর্র জর্য 1,750 নকমলাওয়াট 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3d81ceb3-621af78c-3d833786-000babda0031-bb457ca8a9e20de9&q=1&e=a4f0b1b7-e161-45cf-bb01-a0bb011c8e9c&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F-%2Fmedia%2Fnypa%2Fdocuments%2Fdocument-library%2Frny-allocations%2FRNY-New-Allocations-March-2021.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2Dhydrogen-2Dfuel-2Dcell-2Denergy-2Dprovider-2Dplug-2Dpower-2Dbuild-2Dnew-2Dinnovation&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=q-wgmR8lbA9STIXR1hux0sdOnn2-ON8g-KMhCMPcdHM&m=Dyi8jGt0Oz0J43Shgc4WR5HU6Qmwlzhz6ouhvxEv6Bg&s=l-s934WNceLpGa6GUBSaH5XSAVj_j814SzghUqZZa7s&e=


 

 

হাইমরাপাওয়ার  রাদ্দ পাম । প্রকল্পটি 24টি চাকনর তিনর করম ।  
NYPA ঘ ার্ন  আজ একটি 10,000 নকমলাওয়ামটর হাইমরাপাওয়ার  রাদ্দ অ্র্ুমমাদর্ কমরমে ো োম  
পাওয়ার প্লামগর কামে, অ্যালা ামা িহমর িামদর ওময়িার্ন নর্উ ইয়কন  সাময়ন্স, ঘটকমর্ালনজ অ্যান্ড 
অ্যার্ভান্সর্ মযার্ুিযাকচানরং পাকন  (Science, Technology and Advanced Manufacturing 
Park, STAMP) প্রকমল্পর  ৃনদ্ধর জর্য। প্লাগ পাওয়ার একটি হাইমরামজর্ জ্বালার্ী উৎপাদর্ সুন ধা 
এ ং কমমপ্লমের িনি ঘোগামি 450 ঘমগাওয়ামটর একটি ত দযুনিক সা মিির্ নর্মনামণ 290 
নমনলয়র্ মানকন র্ র্লার ন নর্ময়াগ করম । NYPA ঘ ার্ন  ওময়িার্ন নর্উ ইয়কন  পাওয়ার প্রনসর্স 
ঘপ্রাগ্রাম (Western New York Power Proceeds) ঘথমক আজ এই প্রকমল্পর জর্য 1.5 নমনলয়র্ 
মানকন র্ র্লামরর িহন মলর অ্র্ুমমাদর্ কমরমে।  
  
প্লাগ পাওয়ার র্িুর্ উত্পাদর্ সুন ধায় 68টি চাকনর তিনর করমি প্রনিশ্রুনি দ্ধ, ো প্রনিনদর্ 45 
টর্ স ুজ হাইমরামজর্ উত্পাদর্ করম । গি মামস গভর্নর NYPA ঘ ার্ন মক এই প্রকল্পটি সমথনর্ 
করার সুপানরি কমরর্।  
  
NYPA ঘ ার্ন  পাইর্ িামনানসউটিকযালসমক ঘটার্াওয়ান্ডা িহমর িামদর উৎপাদর্  ৃনদ্ধ করার জর্য 
400 নকমলাওয়াট হাইমরাপাওয়ার  রাদ্দ কমরমে। ঔষধ আউটমসানসনং ঘকাম্পানর্ --- ো 2018 
সামলর ঘম মামস নরভারনভউ ঘসালার ঘটকমর্ালনজ পামকন র 25,000  গন িুমটর ভ মর্ সমর আমস -
- সুন ধার আকার নির্ গুণ করমি 8.6 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লার ন নর্ময়াগ করম  এ ং 40টি 
র্িুর্ চাকনর তিনর করম  এ ং িামদর ন দযমার্ 94টি চাকনর অ্ যাহি রাখম । গভর্নর এই 
 েমরর শুরুমি  ৃনদ্ধর কথা ঘ াষণা কমরর্।  
  
ন দযুৎ কিৃন পমের র্ায়াগ্রা ন দযুৎ প্রকল্প (Niagara Power Project)  া িামটাকুয়া কাউনন্টর 
 য সানয়ক প্রনিষ্ঠার্গুনলর 30-মাইল  যাসামধনর মমধযকার ঘকাম্পানর্গুনলর জর্য কম-দামম র্ায়াগ্রা 
জলন দযুৎ পাওয়া োম । র্ায়াগ্রা জলন দযুমির সামথ এই অ্ঞ্চমলর ন দযমার্ দি হাজার কমনসংস্থার্ 
জনেি।  
  
ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন  পাওয়ার প্রবসেস অোওয়ােন স  
  
NYPA ঘ ার্ন  ওময়িার্ন নর্উ ইয়কন  পাওয়ার প্রনসর্স অ্যাওয়ামর্ন র মাধযমম নির্টি এন্টারপ্রাইজ 
প্রকমল্পর জর্য িহন ল অ্র্মুমাদর্ কমরমে (োর মমধয উপমর উমেনখি অ্যালা ামা িহমর পাওয়ার 
প্লামগর সম্প্রসারমণর জর্য 1.5 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লার পুরস্কার অ্ন্তভুন ি)।  
  
ইিমযার্ ঘমনির্ ঘকাম্পানর্  ামিমলামি এর ভ মর্ 7,400  গন িুট জায়গা ঘোগ করার জর্য 
170,000 মানকন র্ র্লার ঘপময়মে ো র্িুর্ ওয়যারহাউমজর জায়গা, একটি ঘমজানর্র্ সহ ঘ াকার 
লন  এ ং নিিীয় একটি ঘলানর্ং র্ক থাকম  ো কমনেমিা দারুণভাম   ৃনদ্ধ করম । প্রকল্পটি 
অ্িী  প্রময়াজর্ীয় অ্নিস ঘেস ঘোগ করম  এ ং ঘকাম্পানর্টির ইনিনর্য়ানরং এ ং ঘটকনর্কাল ঘস া 
সম্প্রসারণ করম  ো নলর্ এ ং ঘর্নলভানরর সময় ত্বরানিি করম  এ ং প্রনিমোনগিা  ৃনদ্ধ করম । 
1.6 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লার  যময়র সম্প্রসারমণর িমল েয়টি র্িুর্ কমনসংস্থার্ সৃনি হম ।  
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দয ঘসন্টার ির কানির র্ায়াগ্রা িলস এলাকায় একটি 100  েমরর পরুমর্া চামচন  একটি জাদ ুর 
প্রনিষ্ঠার জর্য 225,000 মানকন র্ র্লার ঘপময়মে। জাদ ুমর 600টি আসল কানির নচত্র, েন , অ্ঙ্কর্ 
এ ং সামগ্রী থাকম  োমদর মূলয আর্ুমানর্ক 2 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লার, ো কানিমরর  ানহমর 
স মচময়  ে সংগ্রহ হম । চামচন  1.36 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লামরর পুর্েঃর্কিা এ ং পুর্েঃ য স্থার 
প্রময়াজর্ রময়মে োর মমধয নর্নদনি আ হাওয়া এ ং লাইটিং নর্য়ন্ত্রণ এ ং দামী সংগ্রমহর নর্রাপত্তা 
প্রদার্ অ্ন্তভুন ি।  
  
NYPA এর র্ায়াগ্রা ন দযুৎ ঘকন্দ্র ঘথমক অ্ য হৃি ন দযুৎ ন ক্রময়র ঘথমক ঘর্ট উপানজন ি অ্থন এ ং 
2012 সামল গভর্নর কুওমমার স্বােনরি আইর্ ঘথমক আইর্টি পাস কমরনেমলর্  মল এই পুরস্কারটি 
ঘদওয়া সম্ভ  হময়মে।  
  
NYPA নকভাম  সািলযলামভর জর্য িনি সংগ্রমহ  য সাসমূহমক সাহােয করমে িা সম্পমকন  আরও 
জার্মি NYPA এর অ্থননর্নিক উন্নয়র্ ওময় মপজ ঘদখুর্।  
  
অোম্বসেবল সংখ্োগবরষ্ঠ ঘর্র্া বিোল বপপলস-ঘোকস িম্বলর্, "আনম NYPA ঘক ধর্য াদ 
জার্াই এ ংইিমযার্ ঘমনির্ ঘকাম্পানর্মক িামদর সম্প্রসারমণর জর্য ReCharge NY িহন ল পুরস্কার 
লামভর জর্য অ্নভর্ির্ জার্াই। ওময়িার্ন NY এর স মচময় পরুমর্া ঘকাম্পানর্গুনলর একটি, 125 
 ের  য়সী ঘকাম্পানর্টির এই ন নর্ময়াগ এ ং সম্প্রসারণ ইিমযার্মক আরও কমনদে কমর িুলম  
এ ং ভন ষযমি িামদর উৎপাদর্  ৃনদ্ধ করমি সাহােয করম ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে এম্বেম্বলা ঘমাবরম্বর্ম্বলা িম্বলর্, "আনম খু ই আর্নিি ঘে পাওয়ার প্রনসর্স 
পুরস্কার একটি সাংসৃ্কনিক কামজ  য হৃি হম  ো র্ায়াগ্রা িমলর টুনরি অ্নভজ্ঞিায় ঘোগ করম ।"  
  
অোম্বসেবল সদসে মবর্কা বপ. ওয়াম্বলস িম্বলর্, "এই হাইমরাপাওয়ার  রাদ্দ নচকমটায়াগামি র্জর্ 
খামর্ল র্িুর্ চাকনর তিনর করম  এ ং COVID-19 এর কারমণ এক  েমরর অ্থনর্ীনিক মিার 
পর আমামদর সম্প্রদায়মক গমে উঠমি সাহােয করম । আনম NYPA ঘক ধর্য াদ জার্াই িামদর 
কম খরমচর হাইমরাপাওয়ার  য হার কমর র্িুর্ মানলকমদর ওময়িার্ন নর্উ ইয়মকন  ন নর্ময়ামগর জর্য 
আকনষনি করার জর্য এ ং আমামদর সম্প্রদাময়র ন দযমার্  য সাএ ং সাংসৃ্কনিক ঘকন্দ্রমক সমথনর্ 
করার জর্য।"  
  
বর্উ ইয়কন  রাম্বজের ঘদম্বের-ঘর্র্ত ত্বস্থার্ীয় জলিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার জানির-ঘর্িৃস্থার্ীয় জল ায়ু এমজন্ডাটি জানির স  ঘচময় আক্রমণাত্মক জল ায় ু
এ ং পনরচ্ছন্ন িনির উমদযাগ, ো সনু র্যস্ত এ ং সঠিকভাম  পনরচ্ছন্ন িনিমি পনর িন মর্র আহ্বার্ 
জার্ায় ো কমনসংস্থার্ সৃনি কমর এ ং একটি স ুজ অ্থনর্ীনির লালর্-পালর্ অ্ যাহি রামখ, 
COVID-19 মহামারী ঘথমক নর্উ ইয়কন  ঘিমটর আমরাগয লাভ করার পািাপানি। জল ায়ু ঘর্িৃত্ব ও 
সম্প্রদায় সুরো আইমর্র মাধযমম আইমর্ অ্ন্তভুন ি, নর্উ ইয়কন  2040 সামলর মমধয িূর্য-নর্গনমর্ 
ন দযুৎ খামি িার  াধযিামূলক লেয অ্জন মর্র পমথ, 2030 সামলর মমধয 70 িিাংি র্ ায়র্মোগয 
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িনি উৎপাদর্সহ ও অ্থনর্ীনিমি ন সৃ্তি কা নর্ নর্রমপেিা অ্জন মর্র পমথ। এটি পনরষ্কার জ্বালানর্ 
খামি নর্উ ইয়মকন র অ্ভূিপূ ন উন্নয়র্সহ ঘিট জমুে 91টি  ৃহৎ পনরসমরর র্ ায়র্মোগয প্রকমল্প 4 
ন নলয়র্ মানকন র্ র্লামরর ন নর্ময়ামগর উপর গমে িুলমে, 2019 সামল নর্উ ইয়মকন র পনরষ্কার 
জ্বালানর্ খামি 150,000 এর ঘ নি কমনসংস্থার্ তিনরমি সহায়িা কমর, ো 2035 সামলর মমধয 
অ্িমিার  ায়ু ঘথমক প্রায় 9,000 ঘমগাওয়াট উৎপাদমর্র একটি প্রনিশ্রুনি এ ং  ণ্টর্মোগয ঘসৌর 
খামি 2011 সাল ঘথমক 1,800 িিাংি প্র ৃনদ্ধর নভনত্তর উপর প্রনিনষ্ঠি। গভর্নর কুওমমার ঘর্িৃমত্ব, 
নর্উ ইয়কন  এই অ্গ্রগনি গমে িুলম  এ ং 2050 সামলর মমধয 1990 সামলর িুলর্ায় গ্রীর্হাউস 
গযামসর নর্গনমর্ 85 িিাংি হ্রাস করম  এ ং সনু ধা নঞ্চি কনমউনর্টির জর্য নির্ এর্ানজন  
ন নর্ময়ামগর 40% লেযমাত্রা অ্জন মর্র এ ং অ্ন্তনর্ননহি িনি সাশ্রময়র 185 TBtus িারা অ্র্-সাইমট 
থাকা এর্ানজন   য হার হ্রামস ঘিমটর 2025 সামলর িনি দেিার অ্গ্রগনি অ্জন মর্র লমেয কমপমে 
35 িিাংি নর্নিি করম ।  
 
NYPA সম্পম্বকন   
NYPA হমলা ঘদমির স  ঘচময়  ৃহৎ সরকানর মানলকার্াধীর্ ন দযুৎ সংস্থা ো 16টি উৎপাদক সুন ধা 
ও 1,400 সানকন ট-মাইমলরও ঘ নি ট্রান্সনমির্ লাইর্ পনরচালর্া কমর। NYPA উৎপানদি ন দযুমির 
80 িিাংমিরও ঘ নি হমচ্ছ পনরচ্ছন্ন র্ ায়র্মোগয হাইমরাপাওয়ার। NYPA ঘকামর্া ধরমর্র আয়কর 
অ্থন  া ঘিট ঘক্রনর্ট  য হার কমর র্া। িারা িামদর  ন্ড ন ক্রয় এ ং ন দযুৎ ন নক্র কমর অ্নজন ি 
অ্থন নদময় িামদর অ্নধকাংি কােনকলামপর অ্থনায়র্ কমর। আমরা িমথযর জর্য 
ঘদখুর্ www.nypa.gov এ ং টুইটার (Twitter), ঘিস ুক (Facebook), ইন্সটাগ্রাম 
(Instagram), টাম্বলার (Tumblr) ও নলঙ্কর্ইর্ (LinkedIn) এ আমামদর িমলা করুর্।  
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