
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অথবরটির অথননর্বিক উন্নয়র্ িরাে 
ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়ম্বকন  100টিরও ঘিবে কমনসংস্থার্ সৃবি করম্বে  

  
র্ায়াগ্রায় সাশ্রয়ী মূম্বলের জলবিদ্েুৎ িরােগুবল NYPA ঘিার্ন  অি ট্রাবস্টস কিৃন ক অর্ুম্বমাবদ্ি 

ঘিসরকাবর মূলধর্ বিবর্ম্বয়াম্বগর মম্বধে 145 বমবলয়র্ মাবকন র্ র্লার প্রম্বণাদ্র্া  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার র্র্তন পমের (New York Power Authority, 
NYPA) এর ট্রানি ব ার্ন  (Board of Trustees) র্র্তন র্ ব াষণা র্মরমে বে নর্র্টি স্বল্প  যনয়র্ 
জল ন দ্যুৎ  রাদ্দ অ্র্ুমমাদ্র্ র্মরমে ো ওময়িার্ন নর্উ ইয়র্ন  জমুে 102টি র্মনসংস্থার্ সতনি র্রম  
এ ং ব সরর্ানর মলূধর্ ন নর্ময়ামগর জর্য 145 নমনলয়র্ মানর্ন র্ র্লার  যয় র্রম । লুইসটমর্র 
পাওয়ার অ্থনরটির র্ায়াগ্রা ন দ্যুৎ প্রর্ল্প বথমর্ 3,580 নর্মলাওয়াট জলন দ্যুমর্র অ্র্ুমমানদ্র্ 
 রাদ্দগুনল ব ৌর্াউকুয়া র্াউনির অ্যামমনরমর্াল্ড নরময়ল এমিট (Americold Real Estate), র্ায়াগ্রা 
র্াউনির SGS নরর্ভানর ও ইনর র্াউনির সুনমমর্ামমা রা ার USA-বর্ বদ্ওয়া হময়মে।  
  
"আমামদ্র পনরম শ রো এ ং আমামদ্র অ্থনর্ীনর্মর্ সহায়র্া র্রা পারস্পনরর্ভাম   যনিগর্ র্য় 
এ ং র্ায়াগ্রা ন দ্যুৎ প্রর্ল্প পনরষ্কার, র্ ায়র্মোগয ন দ্যুৎ সর রাহ র্মর ো ওময়িার্ন নর্উ ইয়র্ন  
জমুে অ্থননর্নর্র্ উন্নয়র্মর্ সরাসনর সহায়র্া র্মর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নর্র্টি ন দ্যুৎ 
 রাদ্দ 100টিরও ব নশ র্মনসংস্থার্ সতনি র্রম  এ ং নর্উ ইয়র্ন মর্ পনরচ্ছন্ন ন দ্যুৎ অ্থনর্ীনর্মর্ 
রূপান্তমর সহায়র্া র্রার সময় এই অ্ঞ্চমল ন নর্ময়াগমর্ উৎসানহর্ র্রম । আমামদ্র বিট এর্টি 
র্ ায়র্মোগয ন দ্যুৎ ভন ষযমর্র জর্য প্রনর্শ্রুনর্ দ্ধ ো সমস্ত নর্উ ইয়র্ন  াসীমর্ উপর্ত র্ র্মর এ ং 
এই  রাদ্দগুনল র্ ায়র্মোগয ন দ্যুৎ এর উৎস  য হার র্রার সময় র্রু্র্ ন নর্ময়াগ ও র্মনসংস্থার্ 
সতনিমর্ উৎসানহর্ র্রার জর্য আমামদ্র বর্ৌশমলর এর্টি গুরুত্বপূণন অ্ংশ।"  
  
"আমরা আমামদ্র অ্থননর্নর্র্ পুর্রুদ্ধামরর নদ্মর্ মমর্ানর্ম শ র্রার সামথ সামথ আমরা নর্নির্ 
র্রমর্  াই বে নর্উ ইয়র্ন  বিমট প্রনর্ষ্ঠার্সমূহ প্রসানরর্ ও সফল হওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্ 
রময়মে র্া নর্নির্ র্রার জর্য আমরা র্াজ র্রনে," ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘ াচুল িম্বলর্। 
"এই জলন দ্যুৎ  রাদ্দগুনল ভামলা ব র্মর্র র্মনসংস্থার্ সতনি র্মর, ব সরর্ানর ন নর্ময়াগ  াোয় এ ং 
মহামানর পর র্ী ভন ষযমর্র জর্য এর্টি অ্থননর্নর্র্ পাওয়ার হাউস নহমসম  ওময়িার্ন নর্উ ইয়মর্ন র 
পূণন সম্ভা র্ামর্ আমরা উমমান র্ র্রম ।"  
  



 

 

অ্যামমনরমর্াল্ড নরময়ল এমিট L.P. (Americold Real Estate L.P.)—ো জনজন য়ায় অ্ নস্থর্ এ ং 
প র্শীল পণয সংরেমণর জর্য ন শ্বজমুে 238টি র্াপমাত্রা নর্য়নির্ গুদ্ামমর মানলর্ এ ং পনর ালর্া 
র্মর-র্ার্র্ামর্ন  এর্টি র্রু্র্ নহম র সনু ধা স্থাপমর্র জর্য 830 নর্মলাওয়াট জলন দ্যুৎ প্রদ্ার্ র্রা 
হময়নেল ো 60টি র্মনসংস্থার্ সতনি র্রম । র্রু্র্ ফযানসনলটি ওময়লস এিারপ্রাইমজস (Wells 
Enterprises), এর্টি প্রধার্ আইসনিম প্রস্তুর্র্ারর্ ও  র্ন মার্ NYPA পাওয়ার গ্রাহমর্র জর্য 
সংরেণাগার সর রাহ র্রম । 40 নমনলয়র্ মানর্ন র্ র্লামররও ব নশ সুন ধার নর্মনাণ র্াজ এই 
 েমরর বশমষর নদ্মর্ শুরু হওয়ার র্থা রময়মে।  
  
র্ায়াগ্রা জলপ্রপামর্র SGS নরর্ভানর LLC, এর্টি বটর্সই  জন য  য স্থাপর্া ও পুর্ নয হারমোগয 
বর্াম্পানর্, প্রনিয়াজার্ ইনির্েুি জ্বালানর্মর্ পুর্ নয হৃর্ পদ্ামথনর রূপান্তরর্রমণর জর্য র্ায়াগ্রা 
জলপ্রপামর্র র্রু্র্ 30,000  গনফুট ভ মর্ র্ার পনরর্ল্পর্ার ইজারা বদ্ওয়ার জর্য 750-kW 
জলন দ্যুৎ  রাদ্দ বদ্ওয়া হময়নেল, ো নসমমি নশমল্প জী াশ্ম ও বপমট্রানলয়াম নভনির্ জ্বালানর্র ন র্ল্প 
নহমসম   য হৃর্ হয়। প্রায় 5 নমনলয়র্ মানর্ন র্ র্লামরর প্রর্ল্প, এই  েমরর বশমষর নদ্মর্ শুরু 
হওয়ার র্থা রময়মে, োর ফমল 12টি র্রু্র্ পদ্ বোগ র্রা হম ।  
  
2020 সামলর নর্মসম্বমর গভর্নর কুওমমা র্র্তন র্ ব ানষর্ র্রু্র্ স ুজ র্মনসংস্থামর্র মার্দ্মের অ্ধীমর্ 
NYPA ব ার্ন  SGS-বর্ ন দ্যুৎ  রামদ্দর জর্য অ্র্ুমমানদ্র্ র্মরনেল। র্রু্র্ মার্দ্ে নর্উ ইয়র্ন  বিমট 
স ুজ র্মনসংস্থার্ ওউৎপাদ্মর্র সমথনমর্র উপর NYPA অ্থননর্নর্র্ উন্নয়র্ আম দ্র্র্ারীমদ্র মূলযায়র্ 
র্রার অ্র্ুমনর্ বদ্য়, গভর্নর কুওমমা ও জল ায় ুবর্র্ত ত্ব এ ং সম্প্রদ্ায় সুরো আইমর্র অ্ধীমর্ বিট 
জমুে িম ধনমার্ পনরচ্ছন্ন জ্বালানর্ অ্থনর্ীনর্মর্ এনগময় নর্ময় বেমর্ সহায়র্া র্মর।  
  
বটার্াওয়ান্ডার সুনমমর্ামমা রা ার USA LLC, ট্রার্, গানে,  াস ও বমাটরসাইমর্মলর জর্য 
বমাটরগানে টায়ার প্রস্তুর্র্ারর্, র্ার দদ্নর্র্ টায়ার উৎপাদ্র্ নিগুণ র্রার জর্য এর্টি উমেখমোগয 
পনরর্নল্পর্ সম্প্রসারমণর জর্য 2,000 নর্মলাওয়াট জলন দ্যুৎ প্রদ্ার্ র্রা হময়নেল। এই  েমরর 
বশমষর নদ্মর্ শুরু হমর্ োওয়া 122 নমনলয়র্ মানর্ন র্ র্লামরর সম্প্রসারণটি মা ন  মামস গভর্নর 
কুওমমা র্র্তন র্ ব াষণা র্রা হময়নেল এ ং 30টি র্মনসংস্থার্ সতনি র্রম । সুনমমর্ামমা দ্ী ননদ্মর্র 
NYPA ন দ্যুৎ গ্রাহর্ ও ইনর্মমধয বটার্াওয়ান্ডা সুন ধায় 1,300টিরও ব নশ র্মনসংস্থামর্র সমথনমর্ 
13,500 নর্মলাওয়াট এরও ব নশ র্ম খরম র জলন দ্যুৎ গ্রহণ র্মর। এম্পায়ার বিট বর্মভলপমমি 
(Empire State Development, ESD) র্মনসংস্থার্ সতনির প্রনর্শ্রুনর্র ন নর্মময় এমেলনসয়র জ স 
টযাে বিনর্ট র্মনসনূ  (Excelsior Jobs Tax Credit Program) এর মাধযমম 3.3 নমনলয়র্ মানর্ন র্ 
র্লামরর প্রর্মল্পর জর্য টযাে বিনর্ট প্রদ্ার্ র্রমে।  
  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অথবরটির ঘচয়ারমোর্ ও িাম্বেম্বলার িাবসন্দা জর্ আর. ঘকাইলম্বমল 
িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা ন দ্যুৎ প্রর্ল্পটি সারা বিমট অ্থননর্নর্র্ উন্নয়মর্র এর্টি নভনি এ ং ন মশষ র্মর 
ওময়িার্ন নর্উ ইয়মর্ন  বেখামর্ এটি সরাসনর হাজার হাজার র্মনসংস্থার্মর্ সহায়র্া র্মর। NYPA-বর্ 
আমরা গন নর্ বে অ্যামমনরমর্াল্ড নরময়ল এমিট (Americold Real Estate), SGS নরর্ভানর ও 
সুনমমটামমা রা ার USA-বর্ এই নর্র্টি জলন দ্যুৎ  রাদ্দ র্রা হময়মে োমর্ এই সংস্থাগুনল এই 
অ্ঞ্চমল উমেখমোগযভাম  প্রসানরর্ হমর্ পামর। নর্উ ইয়র্ন মর্ পুর্গনঠর্ র্রার সামথ সামথ NYPA 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-power-authoritys-economic-development-awards-supporting-more
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sumitomo-rubber-usa-will-invest-122-million-increase-town-tonawanda


 

 

আমামদ্র অ্থনর্ীনর্মর্ পুর্রুজ্জীন র্ র্রমর্ আমামদ্র ভূনমর্া পালর্ র্রমর্ বপমর সন্তুি।"  
 
NYPA এর ঘপ্রবসম্বর্ন্ট ও প্রধার্ বর্িনা ী কমনকিন া বগল বস. কুইবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "জলন দ্যুৎ  রাদ্দসহ 
নর্র্টি বর্াম্পানর্মর্  রাদ্দ বদ্ওয়ার জর্য আজমর্র NYPA ব ার্ন  অ্যার্শর্ ওময়িার্ন নর্উ ইয়মর্ন  
100টিরও ব নশ র্মনসংস্থার্ সতনিমর্ সহায়র্া র্রম । পাওয়ার অ্থনরটি এই অ্ঞ্চমল অ্থননর্নর্র্ 
পুর্রুদ্ধামর সহায়র্া র্রমর্ প্রনর্শ্রুনর্ দ্ধ র্ারণ আমরা COVID-19 মহামানর বথমর্ স্মাটন ভাম  ও 
নর্রাপমদ্ প্রর্যা র্ন মর্র জর্য এনগময় োনচ্ছ।"  
 
ন দ্যুৎ র্র্তন পমের র্ায়াগ্রা ন দ্যুৎ প্রর্ল্প (Niagara Power Project)  া ব ৌটাউকুয়া র্াউনির 
 য সানয়র্ প্রনর্ষ্ঠার্গুনলর 30-মাইল  যাসামধনর মমধযর্ার বর্াম্পানর্গুনলর জর্য র্ম-দ্ামম র্ায়াগ্রা 
জলন দ্যুৎ পাওয়া োম । র্ায়াগ্রা জলন দ্যুমর্র সামথ এই অ্ঞ্চমলর ন দ্যমার্ দ্শ হাজার র্মনসংস্থার্ 
জনের্। NYPA-র অ্থননর্নর্র্ উন্নয়র্ ওময়  বপমজ পাওয়ার অ্থনরটি র্র্তন র্ সমনথনর্  য সানয়র্ 
প্র তনদ্ধর সুমোগ সম্পমর্ন  আমরা জার্ুর্।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টট বসম্বর্টর জজন  ঘিাম্বরম্বলা িম্বলর্, "র্ার্র্ামর্ন  অ্যামমনরমর্ামল্ডর নিজার ওয়যারহাউস 
প্রর্ল্প র্ার্র্ার্ন  র্নমউনর্টিমর্ 41 নমনলয়র্ মানর্ন র্ র্লার ন নর্ময়ামগর প্রনর্নর্নধত্ব র্মর এ ং 60টিরও 
ব নশ ভামলা ব র্মর্র, পূণন-সমময়র র্মনসংস্থার্ দর্নর র্রম । এটি র্ার্র্ামর্ন র ওময়লস 
এিারপ্রাইজগুনলমর্ সংস্থার আইসনিম সংরেণ র্মর ন দ্যমার্ র্মনসংস্থার্গুনলমর্ সুরো প্রদ্ার্ র্মর 
ের্েণ র্া এটি পাঠামর্ার জর্য প্রস্তুর্ হয়। এটি র্দ্ন ার্ ব ৌর্াউকুয়া র্াউনির জর্য এর্টি গুরুত্বপূণন 
প্রর্ল্প এ ং আমামদ্র অ্ঞ্চমলর অ্থননর্নর্র্ পুর্রুত্থামর্র অ্ংশ। এই প্রর্ল্পটি ব ৌর্াউকুয়া র্াউনির 
 ানসন্দামদ্র জর্য এর্টি উজ্জ্বল ভন ষযর্ সুরনের্ র্রমর্ সহায়র্া র্মর। অ্যামমনরমর্াল্ড প্রর্ল্পমর্ 
সহায়র্া র্রার জর্য র্ম খরম  র্ায়াগ্রা জলন দ্যুৎ সর রামহর জর্য নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার অ্থনরটি 
ব ার্ন  অ্  ট্রানি (New York Power Authority Board of Trustees) ও গভর্নর কুওমমামর্ 
ধর্য াদ্।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টট বসম্বর্টর ের্ রায়ার্ িম্বলর্, "র্ায়াগ্রা ন দ্যুৎ প্রর্ল্প র্র্তন র্ প্রদ্ি র্ম খরম র 
জলন দ্যুৎ ওময়িার্ন নর্উ ইয়র্ন  জমুে  য সাময়র জর্য এর্টি গুরুত্বপূণন সংস্থার্। এই অ্ঞ্চমলর অ্র্যর্ম 
প্রধার্ নর্ময়াগর্র্ন া নহমসম  সুনমমর্ামমা রা ার ইমর্ামমধয র্ময়র্ দ্শর্ ধমর আমামদ্র স্থার্ীয় 
অ্থনর্ীনর্মর্ গুরুত্বপূণন অ্ দ্ার্ বরমখমে। NYPA-এর সুনমমর্ামমামর্ আমরা র্ম খরম র ন দ্যুৎ  রামদ্দর 
নসদ্ধান্ত বর্াম্পানর্র সম্প্রসারণমর্ সমথনর্ র্রম , আমরা ভামলা ব র্মর্র স্থার্ীয় র্মনসংস্থার্ সতনি র্রম  
এ ং এর ফমল আমামদ্র অ্ঞ্চমলর অ্থনর্ীনর্মর্ শনিশালী র্রম ।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বটর অোম্বসেবলমোর্ বিল কর্রার্ িম্বলর্, "সুনমমর্ামমা রা ার বটার্াওয়ান্ডা শহমরর 
এর্টি গুরুত্বপূণন নর্ময়াগর্র্ন া এ ং এর আসন্ন সম্প্রসারণ ওময়িার্ন নর্উ ইয়র্ন  ও র্ার র্মীমদ্র 
প্রাণ ন্তর্ার উপর বর্াম্পানর্র অ্ যাহর্ ন শ্বামসর সংমর্র্ বদ্য়। র্ারখার্ার প্র তনদ্ধমর্ সহায়র্া র্রার 
জর্য NYPA-এর র্ম খরম র জলন দ্যুৎ  রামদ্দর ন ষয়টি প্রাপয এ ং সনুমমর্ামমার র্রু্র্ র্মনসংস্থার্ 
সতনির জর্য এম্পায়ার বিট বর্মভলপমমি (Empire State Development)-এর টযাে বিনর্মটর 
সামথ নমনলর্ হময় নর্উ ইয়র্ন  আমামদ্র অ্থনর্ীনর্মর্ টিনর্ময় রাখা বর্াম্পানর্গুনলর সামথ অ্ংশীদ্ানরমত্বর 
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ইচ্ছা প্রদ্শনর্ র্রমে। এই পারস্পনরর্ সহায়র্ ন নর্ময়াগগুনল  য সার জর্য ভামলা, আমামদ্র র্মীমদ্র 
জর্য ভামলা এ ং আমামদ্র বিমটর জর্য ভামলা।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বটর অোম্বসেবলমোর্ অোম্বেম্বলা মবরম্বর্ম্বলা িম্বলর্, "এই জলন দ্যুৎ  রাদ্দ ওময়িার্ন 
নর্উ ইয়মর্ন  এই অ্ঞ্চমলর নস্থনর্শীলর্া ও প্র তনদ্ধ ত্বরানির্ র্রমর্ অ্র্যন্ত প্রময়াজর্ীয় অ্থননর্নর্র্ 
উদ্দীপর্া নর্ময় আসম । এই ন দ্যুৎ প্রর্ল্পটি ওময়িার্ন নর্উ ইয়র্ন  জমুে 100টিরও ব নশ র্মনসংস্থার্ 
সতনি র্রম , পাশাপানশ নর্উ ইয়র্ন  বিট জমুে পনরচ্ছন্ন ন দ্যুৎ উৎপাদ্মর্র সাহােয এ ং অ্গ্রগনর্ 
র্রম । আনম ওময়িার্ন নর্উ ইয়মর্ন র জর্য ন দ্যুৎ সম্প্রসারণ ও অ্থননর্নর্র্ প্র তনদ্ধমর্ অ্ যাহর্ 
ন নর্ময়ামগর অ্মপোয় রময়নে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বটর ঘদ্ম্বের-ঘর্িৃস্থার্ীয় জলিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার বদ্মশর-বর্র্ত স্থার্ীয় জল ায়ু এমজন্ডা বদ্মশর স ম ময় বজারামলা জল ায়ু ও পনরচ্ছন্ন 
ন দ্যুমর্র উমদ্যাগ, ো নর্উ ইয়র্ন  বিটমর্ COVID-19 মহামানর বথমর্ মনুি লাভ র্রার পাশাপানশ 
র্মনসংস্থার্ সতনি র্মর এ ং স ুজ অ্থনর্ীনর্র উন্ননর্ অ্ যাহর্ রামখ এমর্ পনরচ্ছন্ন ন দ্যুমর্র সশুতঙ্খল 
ও র্যােয পনর র্ন মর্র আহ্বার্ জার্ামর্া হমচ্ছ। জল ায় ুবর্র্ত ত্ব ও র্নমউনর্টি সুরো আইর্ (Climate 
Leadership and Community Protection Act) এর মাধযমম আইমর্ অ্ন্তভুন ি, নর্উ ইয়র্ন  2040 
সামলর মমধয শূর্য-নর্গনমর্ ন দ্যুৎ খামর্ র্ার  াধযর্ামূলর্ লেয অ্জন মর্র পমথ, 2030 সামলর মমধয 
70 শর্াংশ র্ ায়র্মোগয ন দ্যুৎ উৎপাদ্র্সহ ও অ্থনর্ীনর্মর্ ন স্ততর্ র্া নর্ নর্রমপের্া অ্জন মর্র পমথ 
রময়মে। এটি নর্উ ইয়মর্ন র অ্ভূর্পূ ন ন নর্ময়ামগর উপর গমেউমঠ োর মমধয রময়মে বিট জমুে 91টি 
 ে আর্ামরর র্ ায়র্মোগয প্রর্মল্প 21 ন নলয়র্ মানর্ন র্ র্লামররও ব নশ, ভ র্ নর্গনমর্ হ্রাস র্রমর্ 
6.8 ন নলয়র্ মানর্ন র্ র্লার, বসৌর শনি  াোমর্ার জর্য 1.8 ন নলয়র্ মানর্ন র্ র্লার, পনরচ্ছন্ন 
পনর হর্ উমদ্যামগর জর্য 1 ন নলয়র্ মানর্ন র্ র্লামররও ব নশ এ ং NY নগ্রর্  যাংর্ (NY Green 
Bank) এর প্রনর্শ্রুনর্মর্ 1.2 ন নলয়র্ মানর্ন র্ র্লামররও ব নশ। এর্মত্র, এই ন নর্ময়াগগুনল 2019 
সামল নর্উ ইয়মর্ন র পনরচ্ছন্ন ন দ্যুৎ খামর্ 150,000টিরও ব নশ র্মনসংস্থার্, 2011 সাল বথমর্ 
ন র্রণর্ত র্ বসৌর খামর্ 2,100 শর্াংশ প্র তনদ্ধ এ ং 2035 সামলর মমধয 9,000 বমগাওয়াট 
অ্ফমশার  ায়ু ন র্ামশর প্রনর্শ্রুনর্মর্ সহায়র্া র্রমে। গভর্নর কুওমমার বর্র্ত মত্ব, নর্উ ইয়র্ন  এই 
অ্গ্রগনর্ গমে রু্লম  এ ং 2050 সামলর মমধয 1990 সামলর রু্লর্ায় নগ্রর্হাউস গযামসর নর্গনমর্ 85 
শর্াংশ হ্রাস র্রম  এ ং সুন ধা নঞ্চর্ র্নমউনর্টির জর্য নির্ এর্ানজন  ন নর্ময়ামগর 40 শর্াংশ 
লেযমাত্রা অ্জন মর্র এ ং অ্ন্তনর্ননহর্ ন দ্যুৎ সাশ্রময়র 185 নট্রনলয়র্ BTUs িারা অ্র্-সাইমট থার্া 
ন দ্যুৎ  য হার হ্রামস বিমটর 2025 সামলর ন দ্যুৎ দ্ের্ার অ্গ্রগনর্ অ্জন মর্র লমেয র্মপমে 35 
শর্াংশ নর্নির্ র্রম ।  
  
NYPA সম্পম্বকন   
NYPA হমচ্ছ বদ্মশর স ম ময়  তহৎ বিট সরর্ানর ন দ্যুৎ সংস্থা ো 16টি উৎপাদ্র্ র্ারখার্া এ ং 
1,400 সানর্ন ট-মাইমলরও ব নশ ট্রান্সনমশর্ লাইর্ পনর ালর্া র্মর। NYPA উৎপানদ্র্ ন দ্যুমর্র 80 
শর্াংমশরও ব নশ হমচ্ছ পনরচ্ছন্ন র্ ায়র্মোগয হাইমরাপাওয়ার। NYPA বর্ামর্া ধরমর্র আয়র্র অ্থন 
 া বিট বিনর্ট  য হার র্মর র্া। র্ারা র্ামদ্র  ন্ড ন িয় এ ং ন দ্যুৎ ন নি র্মর অ্নজন র্ অ্থন 
নদ্ময় র্ামদ্র অ্নধর্াংশ র্ােনর্লামপর অ্থনায়র্ র্মর। আরও র্মথযর জর্য 



 

 

বদ্খুর্ www.nypa.gov এ ং আমামদ্র অ্র্ুসরণ র্রুর্ টুইটার @NYPAenergy, বফস ুর্, ইন্সটাগ্রাম,  
টাম্বলার এ ং নলঙ্কর্ইর্ এ।  
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