
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/11/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  বিদ্েুৎ িরাম্বের সাম্প্রবিক রাউম্বে স্টেটজমু্বে 520-রও স্টিবে র্িুর্ 

কমনসংস্থার্ তিবর হম্বি িম্বল স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  

ReCharge NY (বরচাজন  বর্উ ইয়কন ) এর কম-খরম্বচ বিদ্েুৎ িরাে কমনসংস্থার্ তিবর এিং িা িজায় 

রাখম্বি সহায়িা করম্বি, মূলধর্ বিবর্ম্বয়াম্বগ 400 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর স্টিবে র্িুর্ 

অংেীদ্াবরত্ব প্রবিষ্ঠা করম্বি  

  
  

ReCharge NY (RNY) বিদ্যু ৎ িরাদ্দের সাম্প্রবিক রাউদ্দের মাধ্ুদ্দম 520-রও বিবি নিয ন কমমসংস্থান তিবর 

হদ্দি িদ্দে গভনমর অ্ুান্ড্রয  এম. কুওদ্দমা আজ ব াষণা কদ্দরদ্দেন। বনউ ইয়কম  পাওয়ার অ্থবরটি দ্বারা পবরচাবেি 

ReCharge NY, বেটজযদ্দে কমমসংস্থান তিবর ও িা িজায় রাখার প্রবিশ্রুবির বিবনমদ্দয় ব াগুিা োভ করা 
এিং অ্-মযনাফাদ্দভাগী সংস্থাগুবের সাদ্দথ কম-খরদ্দচ বনউ ইয়কম  বপাটম  অ্দ্দথাবরটি (New York Power 

Authority, NYPA) বিদ্যু দ্দির নিয ন এিং বিদ্ুমান অ্ংিীদ্ারীদ্দে সহায়িা কদ্দর। এই অ্ংিীদ্ারীেগুবের ফদ্দে 

বনউ ইয়কম  বেটজযদ্দে 400 বমবেয়ন মাবকম ন ডোদ্দরর বিবি মূেধ্ন বিবনদ্দয়াগ হদ্দি িদ্দে আিা করা হদ্দে।  

  

“বিন এনাবজম  আমাদ্দদ্র ভবিষুৎ, এিং বনউ ইয়কম  এই বিল্পদ্দক এমনভাদ্দি সহায়িা করার জনু বনদ্দিবদ্ি  া শুধ্য 
জেিায়য পবরিিম দ্দনর বিরুদ্দেই েোই কদ্দর না, বসইসাদ্দথ কমমসংস্থান তিবর কদ্দর এিং সমগ্র বেদ্দটর অ্থমননবিক 

প্রিৃবেদ্দক েরাবিি কদ্দর”, গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “ReCharge NY এর মদ্দিা উদ্ভািনী প্রকদ্দল্পর মাধ্ুদ্দম, 

বনউ ইয়কম , বিন এনাবজম  উদ্দদ্ুাদ্দগ আমাদ্দদ্র জাবিদ্দক বনিৃে বদ্দ্দি পাদ্দর এিং বদ্দ্দি। এই উদ্দদ্ুাগ আমাদ্দদ্র 

পবরদ্দিিদ্দক রক্ষা করদ্দি এিং আমাদ্দদ্র আঞ্চবেক অ্থমনীবিদ্দক সমৃে করদ্দি।”  

  

“সমগ্র বেদ্দট অ্থমননবিক বিকািদ্দক এবগদ্দয় বনদ্দয় ব দ্দি সরকাবর-বিসরকাবর অ্ংিীদ্াবরে গুরুেপূণম”, 
স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি স্টহাচুল িম্বলর্। “িুিসাবয়ক প্রবিষ্ঠান ও অ্মযনাফাদ্দভাগী সংস্থার সাদ্দথ এই বিন 

এনাবজম  প্রকল্পগুবে বিদ্দল্প নিয ন সযদ্দ াগ এিং কমমসংস্থান তিবর করদ্দে। ReCharge NY এর মদ্দিা প্রকল্পগুবে 

আমাদ্দদ্র বিন এনাবজম র েক্ষুমাত্রা পূরদ্দণ সহায়িা করদ্দে এিং সমগ্র বেদ্দটর অ্থমনীবিদ্দক িবিিােী কদ্দর 

িয েদ্দে।”  

  

দ্ুা এনওয়াইবপএ বিাডম  অ্ফ ট্রাবেস (NYPA Board of Trustees) আজ বেদ্দটর 28টি প্রবিষ্ঠানদ্দক 14 

বমগাওয়াট (MW) কম-খরদ্দচর ReCharge NY বিদ্যু ৎ অ্নযদ্দমাদ্ন কদ্দরদ্দে। আজদ্দকর িরাদ্দের মাধ্ুদ্দম, 

ReCharge NY বেদ্দটর মদ্দধ্ু কমমসংস্থান তিবর ও িা িজায় রাখদ্দি 770টি িুিসাবয়ক প্রবিষ্ঠান ও 

অ্মযনাফাদ্দভাগী সংস্থাদ্দক িিম মাদ্দন 760 বমগাওয়াদ্দটরও বিবি বিদ্যু ৎ সরিরাহ করদ্দে।  

https://www.nypa.gov/innovation/programs/recharge-ny


 

 

  

কমমসংস্থাদ্দনর আঞ্চবেক বেকডাউদ্দনর সময় NYPA বিাদ্দডম র আজদ্দকর পদ্দ্দক্ষপ বথদ্দক বনউ ইয়কম  জযদ্দে  া 
সহায়িা পাওয়া বগদ্দে:  

 

অিননর্বিক বিকাে 

অঞ্চল  

কমনসংস্থার্ িজায় 

রাখা  
কমনসংস্থার্ তিবর 

হওয়া  
স্টমাট প্রবিশ্রুি 

কমনসংস্থার্  

বসন্ট্রাে বনউ ইয়কম   98  56  154  

বফঙ্গার বেকস  90  58  148  

েং আইেুাে  2,742  200  2,942  

মধ্ু-হাডসন  2,929  130  3,059  

নথম কাউবন্ট্র  60  32  92  

সাউদ্ানম টিয়ার  60  46  106  

পবিম বনউ ইয়কম   80  0  80  

স্টমাট  6,059  522  6,581  

  

সৃষ্ট কমমসংস্থানগুবে বনউ ইয়দ্দকম র বিবভন্ন ধ্রদ্দনর বিল্প ও অ্ঞ্চে বথদ্দক এদ্দসদ্দে,  ার মদ্দধ্ু অ্ন্তভযম ি কটম েুাে 

কাউবির কটম েুাে বকাম্পাবন (Cortland Company), েং আইেুাদ্দের অ্ুাদ্দসি ফামমাবসউটিকুােস 

(Ascent Pharmaceuticals) এিং আেোর কাউবির বগাপুাে (GoPal) ফামম।  

  

বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর স্টপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, িম্বলম্বের্, “NYPA এর কম-খরদ্দচর জেবিদ্যু ৎ 

আমাদ্দদ্র সি অ্থমননবিক উন্নয়ন প্রকদ্দল্পর চাবেকািবি হদ্দি, কারণ আমরা বনরিবেন্নভাদ্দি বেদ্দটর সকে 

িুিসাবয়ক প্রবিষ্ঠানদ্দক গুরুেপূণম পবরচােনগি সহায়িা প্রদ্াদ্দনর উপায় অ্দ্দিষণ করবে। বেটজযদ্দে RNY এর 

বিদ্যু ৎ িরাদ্দের এই রাউে বেদ্দটর অ্থমনীবির জনু একটি িে আিীিমাদ্।”  

  

এম্পায়ার স্টেট স্টডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর স্টপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকিন া হাওয়াডন  স্টেমবি িম্বলম্বের্, “বনউ ইয়কম  বেট কমমসংস্থান তিবর এিং আঞ্চবেক অ্থমননবিক 

উন্নয়দ্দনর মাধ্ুদ্দম বেদ্দটর িুিসার বিকাদ্দি সহায়িা কদ্দর চেদ্দে।”  

  

বসম্বর্টর স্টজা বিম্ব া িম্বলম্বের্, “ReCharge NY এর মদ্দিা বনউ ইয়কম  পাওয়ার অ্থবরটির অ্থমননবিক 

উন্নয়ন প্রকল্পগুবে কম-খরদ্দচ জেবিদ্যু ৎ সরিরাহ করদ্দে অ্থিা কমমসংস্থান িজায় রাখদ্দি ও নিয ন কমমসংস্থান 

তিবর করদ্দি সম্মি হওয়া বিসরকাবর বকাম্পানীগুদ্দোর বনকট বিদ্যু ৎ বিক্রয়েব্ধ িহবিদ্দের ব াগান বদ্দ্দে। বনউ 

ইয়কম  বেট নায়াগ্রা এিং বসি েদ্দরন্স হাইদ্দরা-বফবসবেটি উভয় উৎস বথদ্দক প্রাপ্ত প্রচযর জেবিদ্যু দ্দির 

আবিিমাদ্ধ্নু। জেবিদ্যু ৎ কম-খরদ্দচর দ্ষূণহীন বিদ্যু ৎ উৎপন্ন কদ্দর। এই বিদ্যু ৎ আমাদ্দদ্র িুিসা-িাবণজু ও 

িাদ্দদ্র সহায়িাপযষ্ট পবরিারগুবের উপকাদ্দর এই বিদ্যু দ্দির সদ্বুিহার হদ্দে এটি বদ্দ্দখ আবম আনবিি।”  

  

বিধার্সভা সদ্সে মাইম্বকল স্টজ. বকউবসক িম্বলম্বের্, “বনউ ইয়দ্দকম র জেবিদ্যু ৎ সম্পদ্ বেদ্দটর প্রদ্দিুকটি 

অ্ঞ্চদ্দে কমমসংস্থান তিবর এিং িা িজায় রাখদ্দি বিবনদ্দয়াদ্দগর সযদ্দ াগ তিবর কদ্দরদ্দে। আবম এই প্রকল্প চােয থাকার 

এিং এর ভবিষুৎ সাফেু কামনা করবে।”  

  



 

 

বিদ্যু দ্দির অ্দ্দধ্মক 455 বমগাওয়াট NYPA এর নায়াগ্রা এিং বসি বোদ্দরন্স-ফ্রুাংকবেন বড. রুসদ্দভল্ট (St. 

Lawrence-Franklin D. Roosevelt) হাইদ্দরাইদ্দেবিক বিদ্যু ৎদ্দকন্দ্র বথদ্দক উৎপন্ন হয়,  া এই বেদ্দট সিদ্দচদ্দয় 

পবরদ্দিিিান্ধি, দ্ষূণহীন এিং কম খরদ্দচ বিদ্যু ৎ সরিরাহ কদ্দর।  

  

আজদ্দকর RNY প্রদ্ত্ত পযরস্কারগুবের সমূ্পণম িাবেকা এখাদ্দন পাওয়া  াদ্দি।  

 

বসইসাদ্দথ, NYPA বিাডম  বেদ্দটর আদ্দিপাদ্দির 62 জন বিদ্ুমান ReCharge NY গ্রাহদ্দকর জনু সাি-িেদ্দরর 

চয বির বময়াদ্ সম্প্রসারণ অ্নযদ্দমাদ্ন কদ্দরদ্দে। ওই চয বিগুবে প্রিুক্ষভাদ্দি 97,000 টিরও বিবি কমমসংস্থান 

তিবরদ্দি সহায়িা করদ্দি এিং বসগুদ্দো আগামী কদ্দয়ক িেদ্দর $4 বিবেয়ন নিয ন মূেধ্ন বিবনদ্দয়াদ্দগর সাদ্দথ 

সম্পকম  যি। নিায়নকৃি ReCharge NY চয বিগুবে 1 জযোই, 2019 বথদ্দক কা মকর হদ্দি।  

  

আজদ্দকর RNY সম্পাবদ্ি চযিি  সম্প্রসারদ্দণর পূণমাঙ্গ িাবেকাটি এখাদ্দন পাওয়া  াদ্দি।  

  

NYPA সম্পম্বকন   
NYPA হদ্দে বদ্দ্দির সিদ্দচদ্দয় িৃহৎ বেট জন বিদ্যু ৎ সংস্থা,  া 16টি উৎপাদ্ক কারখানা এিং 1,400 সাবকম ট-

মাইদ্দেরও বিবি ট্রান্সবমিন োইন পবরচােনা কদ্দর। NYPA দ্বারা উৎপাবদ্ি বিদ্যু দ্দির িিকরা 70 ভাদ্দগরও 

বিবি হদ্দে পবরষ্কার নিায়নদ্দ াগু হাইদ্দরা িবি। NYPA বকাদ্দনা ধ্রদ্দনর আয়কর অ্থম িা বেট বক্রবডট িুিহার 

কদ্দর না। িারা িাদ্দদ্র িে বিক্রয় এিং বিদ্যু ৎ বিক্রি  কদ্দর অ্বজম ি অ্থম বদ্দ্দয় িাদ্দদ্র অ্বধ্কাংি কা মকোদ্দপর 

অ্থমায়ন কদ্দর। আরও িদ্দথুর জনু বদ্খযন www.nypa.gov এিং আমাদ্দদ্র অ্নযসরণ করুন Twitter 

@NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr ও LinkedIn।  

  
###  
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