
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  রাম্বযের প্রায় 5,000 কমনসংস্থাম্বর্র যর্ে কম খরম্বে বিদ্েুৎ অর্ননর্বিক 
উন্নয়ম্বর্র পরুস্কার ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
বরোযন  NY বিদ্েুৎ িরােকরণ 273 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ঘিবে তিবর কম্বর  

কোবপটাল ইর্ম্বভস্টম্বমন্টস িািদ্ এিং বর্উ ইয়কন  যমু্ব়ে 86টি র্িুর্ োকবর তিবর কম্বর  
COVID-19 মহামারী ঘর্ম্বক আম্বরাগেলাম্বভর প্রম্বেষ্টাম্বক সমর্নর্ করার যর্ে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট জমু়ে প্রায় 5,000 র্মনসংস্থার্ এবং প্রায় 280 
নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার মিূধর্ নবনর্ময়ামগর সমর্নমর্ র্ম খরমের নবদ্যুৎ অ্র্ননর্নির্ উন্নয়র্ পুরস্কার 
স্ট াষণা র্মরমের্। 2011 সামি গভর্নমরর প্রশাসমর্র শুরুর সময় আরম্ভ হওয়া গভর্নমরর নরোজন  নর্উ 
ইয়র্ন  (ReCharge NY) প্রর্ল্প, বিন মামর্ 713 টি বযবসানয়র্ প্রনিষ্ঠার্ এবং অ্মুর্াফামভাগী সংস্থামর্ 
নবদ্যুৎ সরবরাহ র্মর, যা র্মনসংস্থার্ বজায় স্টরমখ এবং তিনর র্মর রামজযর অ্র্নর্ীনিমর্ উদ্দীনপি 
র্মর এবং মূিধর্ নবনর্ময়াগ বৃনি র্মর। নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার অ্র্নরটি স্টবাডন  অ্ফ ট্রানেস (New 
York Power Authority Board of Trustees) নরোজন  এর্ওয়াই এর 3.1 স্টমগাওয়ামটর স্টবনশ শনি 
অ্র্ুমমাদ্র্ র্মরমে। উপরন্তু, স্টবাডন  পনিম নর্উ ইয়মর্ন  এর্টি র্ম খরমে র্ায়াগ্রা নবদ্যুৎ বরাদ্দর্রণ 
অ্র্ুমমাদ্র্ র্মরমে নপ্রনময়াম PPE স্টর্ (Premium PPE) - যারা এর্টি বযনিগি প্রনিরক্ষামূির্ 
সরঞ্জাম প্রস্তুমি নবমশষজ্ঞ নর্মনািা - আমহামেন  25টি র্মনসংস্থার্ সৃনির সমর্নমর্।  
 
"নর্উ ইয়মর্ন  র্মনসংস্থার্ সনৃি এবং উদ্ভাবর্ স্টর্ উৎসানহি র্রার জর্য এই র্মনসূেী অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন 
এবং -- গি েয় মাস ধমর স্টযমর্ প্রদ্নশনি হময়মে -- আমামদ্র নর্জস্ব সরবরাহ িাইর্ তিনর 
র্রমি হমব যামি গুরুত্বপূণন, জীবর্রক্ষার্ারী সরঞ্জামমর অ্যামেস নর্নিি র্রা যায়," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই স্বল্প মূমিযর নবদ্যুৎ বরাদ্দর্রণ স্টর্াম্পানর্গুমিামর্ িামদ্র র্মীমদ্র সমর্নর্ 
র্রমি এবং র্িুর্ র্মনসংস্থার্ সনৃি র্রমি সাহাযয র্মর, এবং এই খাি - যা রাজয জমু়ে 410,000 
র্মনসংস্থার্ এবং বহু নবনিয়র্ ডিার মিূধর্ নবনর্ময়াগমর্ সমর্নর্ র্মর - এটি এর্টি শনিশািী 
নবনডং ব্লর্ যখর্ আমরা রামজযর অ্র্নর্ীনিমর্ এনগময় নর্ময় যাই।"  
  
"জিবায়ু সপ্তামহ আমরা রাজয জমু়ে পনরচ্ছন্ন জ্বািানর্মি নবনর্ময়াগ এবং খরে র্মামি প্রমেিা োনিময় 
যানচ্ছ," ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহােুল িম্বলর্। "নরোজন  NY স্টপ্রাগ্রামমর অ্ংশ নহমসমব র্ম 
খরমের নবদ্যুৎ অ্র্ননর্নির্ উন্নয়র্ পুরস্কার 280 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার নবনর্ময়াগমর্ সমর্নর্ র্রমব 
এবং প্রায় 5,000 র্মনসংস্থার্ সনৃি র্রমব। এই পুরস্কারগুনির মমধয ওময়োর্ন নর্উ ইয়মর্ন র নপ্রনময়াম 
PPE-স্টি র্ম খরমের নবদ্যুমির বরাদ্দ অ্ন্তভুন ি রময়মে, যা এই এিার্ায় 25টি র্িুর্ র্মনস্থার্ 



 

 

সমর্নর্ র্রমব। নগ্রর্হাউস গযাস হ্রাস র্রা, নবনভন্ন শনির উৎসগুনি সরবরাহ র্রা এবং জিবায়ু 
পনরবিন মর্র স্টমার্ামবিা র্রার আমামদ্র প্রমেিায় নর্উ ইয়র্ন  এই স্টদ্শমর্ স্টর্িৃত্ব নদ্মচ্ছ। আমামদ্র 
রাজয এবং সর্ি নর্উ ইয়র্ন বাসীমদ্র ভনবষযমির জর্য আমরা ভামিা, স্বচ্ছ এবং সবুজির র্মর গম়ে 
স্টিািার জর্য আমরা প্রনিশ্রুনিবি।" 
  
NYPA স্টবাডন  আজ পনরর্ল্পর্াটির অ্ধীমর্ আটটি নর্উ ইয়মর্ন র সংস্থাগুনিমি র্ম খরমের নবদ্যুমির 
বরামদ্দর অ্র্ুমমাদ্র্ নদ্ময়মে 4,970-এর স্টবনশ োর্নরর সমর্নমর্, যার মমধয 86 -টি র্িুর্ভামব 
তিনর র্রা হমচ্ছ। নফঙ্গার স্টির্স, র্যানপটাি স্টজিা, নর্উ ইয়র্ন  শহর, এবং িং আইিযামের মমধয 
সংস্থাগুনিমি র্ম খরমের নরোজন  নর্উ ইয়র্ন  (ReCharge NY, RNY) নবদ্যুমির পুরস্কারগুনি 
নবিরণ র্রা হমব। RNY পাওয়ার গ্রহণ র্রা সংস্থাগুনির মমধয রময়মে নফঙ্গার স্টির্মস স্টরামেোমরর 
স্টরাটর্ন  র্মরািস (Rotork Controls), ব্রুর্নিমর্র NYU িযামঙ্গার্ স্টহির্ (NYU Langone 
Health) এবং িং আইিযামের এজউমডর পামর্ন ি (Parkell)। 
  
নরোজন  NY এর বরামদ্দর সমূ্পণন িানির্া  
  
এো়োও NYPA স্টবাডন  রাজয জমু়ে নবদ্যমার্ নরোজন  NY এর গ্রাহর্মদ্র জর্য পাাঁেটি সাি-বেমরর 
বরাদ্দর্রণ সম্প্রসারমণর অ্র্ুমমাদ্র্ নদ্ময়মে। ওই বরাদ্দগুনি এো়োও 10,100টিরও স্টবনশ র্মনসংস্থার্ 
তিনর র্রায় প্রিযক্ষভামব সহায়িা র্রমব এবং স্টসগুনি আগামী র্ময়র্ বেমর 250 নমনিয়র্ মানর্ন র্ 
ডিামরর স্টবনশ র্িুর্ মূিধর্ নবনর্ময়ামগর সামর্ সম্পর্ন যুি। 
  
আজমর্র সাি-বেমরর RNY বণ্টর্ সম্প্রসারমণর পণূনাঙ্গ িানির্াটি  
  
নরোজন  NY সাি বের পযনন্ত স্থায়ী হয় এমর্ নবদ্যুমির েুনি প্রদ্ার্ র্মর। নবদ্যুমির অ্মধনর্-- 455 
স্টমগাওয়াট NYPA এর র্ায়াগ্রা এবং স্টসন্ট িমরন্স-ফ্রযাংর্নির্ নড. রুজমভল্ট (St. Lawrence-
Franklin D. Roosevelt) জিনবদ্যুৎ স্টর্ন্দ্র স্টর্মর্ উৎপন্ন হয়, যা স্টেমট সবমেময় পনরমবশ বান্ধব, 
পনরচ্ছন্ন এবং র্ম দ্ামম নবদ্যুৎ সরবরাহ র্মর। অ্বনশি 455 স্টমগাওয়াট র্ম-মুমিযর নবদ্যুৎ NYPA 
পাইর্ানর বাজার স্টর্মর্ ক্রয় র্মর। এই র্মনসনূে স্টর্াম্পানর্গুমিামর্ র্মনসংস্থার্ ধমর রাখমি এবং সৃনি 
র্রমি উৎসানহি র্রার মাধযমম নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর অ্র্র্র্ীনিমি ইনিবাের্ভামব প্রভাব স্টফমিমে, 
এবং িার সামর্ সারা রামজয মূিধর্ নবনর্ময়াগ উদ্দীনপি র্মরমে।  
  
25টি োর্নর সনৃি র্রায় ও 4.5 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিামরর মূিধর্ নবনর্ময়ামগ সহায়িার জর্য 
NYPA স্টবাডন  এনর র্াউনন্টর নপ্রনময়াম PPE (Premium PPE)-স্টি 100 নর্মিাওয়ামটর জিনবদ্যুৎ 
বরামদ্দর অ্র্ুমমাদ্র্ও নদ্ময়মে। দ্শ বেমরর নবদ্যূমির বরাদ্দর্রণ ফামনটির জর্য এর্টি PPE উৎপাদ্র্ 
র্রার এবং স্টোমরমজর সাইট নহমসমব র্াজ র্রমি আমহামেন  এর্টি 43,700 বগন ফুমটর ফযানসনিটি 
ক্রয় র্রামর্ সমর্নর্ র্রমব। এো়োও সংস্থাটি িার সম্প্রসারণ প্রর্মল্পর অ্ংশ নহমসমব উমেখমযাগয 
যন্ত্রপানি এবং সরঞ্জাম ক্রয় র্রমব।  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__protect2.fireeye.com_v1_url-3Fk-3Da4e42c9f-2Df8651464-2Da4e6d5aa-2D000babd9f8b3-2Dd53a740323d44fb4-26q-3D1-26e-3D47e5ecfe-2D1812-2D4df5-2Db84c-2Db84c0a67dd7f-26u-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.nypa.gov-252F-2D-252Fmedia-252Fnypa-252Fdocuments-252Fdocument-2Dlibrary-252Frny-2Dallocations-252FRNY-2DNew-2DAllocations-2DSept-2D2020.pdf&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=q-wgmR8lbA9STIXR1hux0sdOnn2-ON8g-KMhCMPcdHM&m=6At2cteX7Da1k7sc88u8a7XE8ZmxO_mgahPCCY_yhl8&s=F71Au5VvAq0CjMd2KDgEl-Q_PlqDxjV_znOEZXoUZvU&e=#_blank
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__protect2.fireeye.com_v1_url-3Fk-3D55abdfdc-2D092ae727-2D55a926e9-2D000babd9f8b3-2D83048c66b15b8bb6-26q-3D1-26e-3D47e5ecfe-2D1812-2D4df5-2Db84c-2Db84c0a67dd7f-26u-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.nypa.gov-252F-2D-252Fmedia-252Fnypa-252Fdocuments-252Fdocument-2Dlibrary-252Frny-2Dallocations-252FRNY-2DContract-2DExtensions-2DSept-2D2020.pdf&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=q-wgmR8lbA9STIXR1hux0sdOnn2-ON8g-KMhCMPcdHM&m=6At2cteX7Da1k7sc88u8a7XE8ZmxO_mgahPCCY_yhl8&s=xTvq9lFeFh6FjxogV3mXZ4sYNLjPsk98ZH-pD1VH6ec&e=#_blank


 

 

2020 সামি প্রনিনষ্ঠি, নপ্রনময়াম COVID-19 মহামারীর মমধয স্বাস্থযমসবার বযবস্থাগুনি, হাসপািািগুনি 
এবং প্রর্ম প্রনিনক্রয়ার্ারী বযনিমদ্র জর্য স্টমনডমর্ি PPE প্রদ্ার্ র্রমি োয়। স্টর্াম্পানর্র মানির্ার্া 
বিন মামর্ নের্মিাওয়াগা র্াউনন্টমি এর্টি PPE আমদ্ানর্ নবিরণ বযবসা পনরোির্া র্মর এবং এর্টি 
র্িুর্, বৃহত্তর সুনবধায় স্টমনডমর্ি PPE উৎপাদ্র্ এবং সংরক্ষণ র্রমি িার র্াযনক্রম রূপান্তমরর 
প্রস্তাব র্রমে।  
  
নবদ্যুৎ র্িৃন পমক্ষর র্ায়াগ্রা নবদ্যুৎ প্রর্ল্প (Niagara Power Project) বা স্টেৌটাউকুয়া র্াউনন্টর 
বযবসানয়র্ প্রনিষ্ঠার্গুনির 30-মাইি বযাসামধনর মমধযর্ার স্টর্াম্পানর্গুনির জর্য র্ম-দ্ামম র্ায়াগ্রা 
জিনবদ্যুৎ পাওয়া যামব। র্ায়াগ্রা জিনবদ্যুমির সামর্ এই অ্ঞ্চমির নবদ্যমার্ দ্শ হাজার র্মনসংস্থার্ 
জন়েি।  
  
NYPA ঘেয়ারমোর্ ও িাম্বফম্বলার অবিিাসী যর্ আর. ঘকালম্বমল িম্বলর্, "নরোজন  নর্উ ইয়র্ন  
স্টপ্রাগ্রামমর মাধযমম রাজযবযাপী নবদ্যুৎ বরাদ্দর্রণ সরাসনর বযবসায়ীমদ্র সমর্নর্ র্মর যামি িারা 
িামদ্র র্মীমদ্র নর্রাপমদ্ র্ামজ নফনরময় আর্মি পামর। আমরা নবমশষভামব গনবনি স্টয আমরা 
আমহামেন র নপ্রনময়াম PPE-স্টর্ র্ম খরমে র্ায়াগ্রা জিনবদ্যুৎ সরবরাহ র্রনে িার পশু টু এেপযাে 
উৎপাদ্র্ সমর্নর্ র্রার জর্য গুরুত্বপূণন সুরক্ষামিূর্ সরঞ্জামমর স্টক্ষমে।"  
  
বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, িম্বলম্বের্, "নবদ্যুৎ র্িৃন পক্ষ গভর্নমরর নর্উ 
ইয়র্ন  ফরওয়াডন  (New York Forward) পনরর্ল্পর্ার অ্ধীমর্ মহামারী স্টর্মর্ নফমর আসা 
বযবসাগুনিমর্ সাহাযয র্রমি আগ্রহী। আজমর্র স্বল্প খরমের নবদ্যুৎ বরাদ্দ রামজযর স্থার্ীয় অ্র্নর্ীনিমর্ 
িামদ্র পাময় উমে দ্াাঁ়োমি উমেখমযাগয সহায়িা প্রদ্ার্ র্রমব।"  
  
NYPA-র অ্র্ননর্নির্ উন্নয়র্ ওময়ব পৃষ্ঠায় নবদ্যুৎ র্িৃন পক্ষ র্িৃন র্ সমনর্নি বযবসানয়র্ প্রবনৃির 
সুমযাগ সম্পমর্ন  আরও জার্ুর্।  
  
"পনরচ্ছন্ন জ্বািার্ীর অ্র্নর্ীনি COVID-19 মহামারীর দ্বারা সিৃ অ্র্ননর্নির্ মন্দা স্টর্মর্ অ্গ্রসর 
হওয়ার আমামদ্র প্রধার্ পর্," বসম্বর্ট এর্াবযন  অোন্ড ঘটবলকবমউবর্ম্বকের্স কবমটির (Senate 
Energy & Telecommunications Committee) সভাপবি বসম্বর্টর ঘকবভর্ এস. পাকন ার িম্বলর্। 
"নরোজন  NY স্টপ্রাগ্রাম আমামদ্র অ্র্নর্ীনিমর্ োনিি র্রার টাবনাইমর্র এর্টি গুরুত্বপূণন স্টব্লড, 
র্মনসংস্থার্ সংরক্ষণ এবং র্মনসংস্থার্ সৃনি, উভয় র্মর। আনম NYPA এবং ট্রানে স্টবামডন র প্রশংসা 
র্রনে এম্পায়ার স্টেমটর অ্র্ননর্নির্ উন্নয়র্ বজায় রাখমি িামদ্র র্ামজর জর্য।"  
  
"স্টয নবনর্ময়াগ নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার অ্মর্ানরটি আমামদ্র সমামজ র্রমে িা প্রশংসর্ীয়," বসম্বর্টর 
মাইক রার্ম্বযর্ম্বহাফার িম্বলর্। "র্মনসংস্থার্ এবং সুমযাগ তিনর র্রা, নবমশষ র্মর বিন মামর্ আমরা 
স্টয অ্র্ননর্নির্ েযামিমঞ্জর সম্মুখীর্ হনচ্ছ, স্টসই সমময়, িা অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন। আনম নর্উ ইয়র্ন  
পাওয়ার অ্মর্ানরটির প্রশংসা র্রনে এই র্িুর্ প্রর্ল্পগুনির জর্য।" 
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"এই সমময় COVID-19 মহামারীর র্ারমণ যখর্ হাজার হাজার নর্উ ইয়র্ন বাসী র্ামজর জর্য বাইমর 
রময়মের্, িখর্ রাজয জমু়ে শনি সংক্রান্ত র্মনসংস্থার্ সৃনির প্রনি অ্নঙ্গর্ারবিিা আসার আমিা 
স্টদ্খায়।," কবমটি অর্ এর্াবযন র (Committee on Energy) ঘেয়ারমোর্, সংসদ্ সদ্সে মাইম্বকল ঘয. 
কুবসক, িম্বলর্। "র্মনসংস্থার্ তিনর জর্য র্াজ র্রা, যা পনরচ্ছন্ন, র্ম খরমের শনি সরবরাহ র্মর 
নর্উ ইয়র্ন  রামজযর অ্র্ননর্নির্ পুর্রুিার প্রমেিায় বযাপর্ভামব সাহাযয র্রমব। আমরা যখর্ এই 
অ্র্ননর্নির্ পরু্রুিামরর শুরু র্মরনে িখর্ এটাও গুরুত্বপূণন স্টয আমরা আমামদ্র রামের পনরচ্ছন্ন 
শনির িক্ষয অ্জন মর্র নদ্মর্ র্াজ োনিময় যাব। NYPA-এর এই স্ট াষণাটি আমামদ্র রামজযর 
অ্র্নর্ীনি, আমামদ্র রামজযর বানসন্দামদ্র, আমামদ্র রামজযর শনি নগ্রড এবং আমামদ্র পনরমবমশর 
জর্য স্বাগি সংবাদ্।" 
  
"আনম স্টজমর্ আর্নন্দি স্টয নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার র্িৃন পক্ষ এই প্রর্ল্পটিমর্ অ্র্ুমমাদ্র্ নদ্ময়মের্ যা 
শুধুমাে আমহামেন  র্মনসংস্থার্ সৃনি র্রমব র্া, বরং বযনিগি প্রনিরক্ষামূির্ সরঞ্জাম উৎপাদ্মর্র 
নদ্মর্ও এনগময় যামব স্টযমহিু আমরা COVID-19 এর নবরুমি ি়োই োনিময় যানচ্ছ এবং সম্প্রদ্াময়র 
উপর এর প্রভাব র্মামর্ার জর্য র্াজ র্রনে," সংসদ্ সদ্সে কাম্বরর্ মোকমাহর্ (বড-
আমহাস্টন /ঘপম্বন্ডলটর্) িম্বলর্। "আমহামেন  এখামর্ দ্ইু ডজমর্রও স্টবনশ র্মনসংস্থার্ তিনর হময়মে, এবং 
PPE উৎপাদ্র্ আমামদ্র অ্ঞ্চমির অ্র্নর্ীনি পুর্রুিার র্রমি এবং বযবসা নর্রাপমদ্ পুর্রায় শুরু 
র্রমি সাহাযয র্রমব। নর্উ ইয়র্ন  রামজমর্ র্মরার্াভাইরামসর স্টজায়ামরর স্টমা়ে স্টর্মর্  ুনরময় নদ্ময় 
আমামদ্র অ্ঞ্চিটিমর্ এর্টি এিার্ায় স্বীরৃ্নি স্টদ্ওয়ার জর্য আনম NYPA-স্টর্ ধর্যবাদ্ জার্াই।"  
  
NYPA সম্পম্বকন   
NYPA হমচ্ছ স্টদ্মশর সবমেময় বৃহৎ স্টেট সরর্ানর নবদ্যুৎ সংস্থা যা 16টি উৎপাদ্র্ র্ারখার্া এবং 
1,400 সানর্ন ট-মাইমিরও স্টবনশ ট্রান্সনমশর্ িাইর্ পনরোির্া র্মর। NYPA উৎপানদ্ি নবদ্যুমির 80 
শিাংমশরও স্টবনশ হমচ্ছ পনরচ্ছন্ন র্বায়র্মযাগয হাইমরাপাওয়ার। NYPA স্টর্ামর্া ধরমর্র আয়র্র অ্র্ন 
বা স্টেট স্টক্রনডট বযবহার র্মর র্া। িারা িামদ্র বে নবক্রয় এবং নবদ্যুৎ নবনক্র র্মর অ্নজন ি অ্র্ন 
নদ্ময় িামদ্র অ্নধর্াংশ র্াযনর্িামপর অ্র্নায়র্ র্মর। আরও িমর্যর জর্য নভনজট 
র্রুর্ www.nypa.gov এবং আমামদ্র অ্র্ুসরণ র্রুর্ টুইটার @NYPAenergy, স্টফসবুর্, ইন্সটাগ্রাম,  
টাম্বিার এবং নিঙ্কডইর্ এ।  
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