অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/8/2021

গভর্রন অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্রন কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে, সিাঙ্গীর্
ন
বিকাম্বিার্াইম্বেের্
ন
ঘকৌেম্বলর অংে
বিম্বসম্বি বর্উ ইয়কন সিুে িাইম্বরাম্বেম্বর্র সম্ভািে ভূ বমকা খবিম্বয় ঘেখম্বি
সিুে িাইম্বরাম্বেম্বর্র সম্ভািে প্রম্বয়াগ সম্পম্বকন োর্ম্বি ঘেট র্োের্াল বরবর্উম্বয়িল
এর্ার্েন লোিম্বরটবর এিং অর্োর্ে সিম্বোগীর সম্বঙ্গ ঘোট িাাঁধম্বি চম্বলম্বে, োর ফম্বল
েী ম্বময়ােী
ন
ের্ি সংরক্ষণ সমাধাম্বর্র ের্ে $12.5 বমবলয়র্ রাখা িম্বে

ের্ির উৎপােম্বর্ েীিাশ্ম জ্বালাবর্র বিকল্প এিং বির্িাউস গোস বর্িঃসরণ কমাম্বি
িাবণর্েেক ভাম্বি এবগম্বয় থাকা এই ঘিমর্ম্বেের্ ঘপ্রাম্বেম্বের সািাম্বেে সিুে
িাইম্বরাম্বেম্বর্র সম্ভািে ভূ বমকা পরীক্ষা কম্বর ঘেখা িম্বি
ক্লাইম্বমট বলিারবেপ এিং কবমউবর্টট ঘপ্রাম্বটকের্ আইর্ অর্ুসাম্বর এই ঘ াষণার
সািাম্বেে 2050-এর মম্বধে বর্িঃসরণ 85 েিাংে কমাম্বর্ার িোপাম্বর গভর্রন কুওম্বমার
লক্ষেম্বক সমথর্ন করা িম্বয়ম্বে
গভর্রন কুওম ো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে, ঘেমের সর্োঙ্গীর্
ন
ডিকোমর্োর্োইমজশর্
ন
ঘকৌশমের
অংশ ডিমসমর্ সর্ুজ িোইমরোমজমর্র সম্ভোর্য ভূ ড কো খডিমে ঘেখোর পডরকল্পর্ো কমরমে ডর্উ
ইেকন। সর্ুজ িোইমরোমজমর্র গমর্ষণো এর্ং এর সম্ভোর্য প্রমেোগমক স র্র্ন করমি, র্যোশর্োে
ডরডর্উমের্ে এর্োর্জন েযোর্মরেডরর সমঙ্গ ঘেে ঘজোে র্োাঁধমে এর্ং েুটে িোইমরোমজর্ ডভডিক
সংস্থোর সমঙ্গ েুক্ত িমে েোমি ঘেমের ডসদ্ধোন্ত ঘর্ওেোর র্যোপোমর জোর্োমর্ো েোে এর্ং েী মন েোেী
শর্ক্ত সঞ্চমের প্রেুর্ক্ত এর্ং সর্ুজ িোইমরোমজর্ র্োকো ঘি র্মেশর্ ঘপ্রোমজক্টগুডের জর্য $12.5
ড ডেের্ পোওেো েোে। এ েোডোও, ইমেকটিক পোওেোর ডরসোর্ন ইন্সটেটেউে, ঘজর্োমরে ইমেকটিক
এর্ং িোইমরোমজর্ সরর্রোিকোরী এেোরগযোমসর সমঙ্গ ঘজোে ঘর্াঁমধ ডর্উইেকন পোওেোর অর্ডরটে েং
আইেযোমে NYPA-এর সোধোরণ গযোস প্ল্যোমে র্োডণর্জযকভোমর্ এডগমে র্োকো িোইমরোমজর্
ঘি র্মেশর্ ঘপ্রোমজক্ট অডধগ্রিণ করমর্ েোমি শর্ক্ত উৎপোেমর্ জীর্োশ্ম জ্বোেোডর্র ডর্কল্প
ডিমসমর্ সম্পমের সম্ভোর্য ভূ ড কো পরীক্ষো কমর ঘেখো েোে। এই স্বল্প ঘ েোেী ঘপ্রোমজমক্টর ঘশমষ,
ডিকোমর্োর্োইমজশর্
ন
প্রমর্ষ্টোর ূে ডশক্ষোগুডে জোর্োমি অডভজ্ঞমের পরীক্ষো করো ফেোফে ডশল্প
এর্ং সোধোরণ োর্ুমষর সমঙ্গ ভোগ কমর ঘর্ওেো িমর্। ক্লোইম ে ডেিোরডশপ এর্ং কড উডর্টে
ঘপ্রোমেকশর্ আইর্ অর্ুসোমর এই ঘ োষণোর সোিোমেয 2050-এর মধয ডর্িঃসরণ 85 শিোংশ
ক োমর্োর র্যোপোমর গভর্রন কুওম োর েক্ষযমক স র্র্ন করো িমেমে।
"পডরমর্শমক সুরডক্ষি রোখমি এর্ং জের্োেু পডরর্িনমর্র ডর্রুমদ্ধ েডমি ডর্উইেকন সর্োর ঘর্মক
এডগমে র্োকমি র্োইমে," গভর্রন কুওম্বমা িম্বলর্। "আ োমের এই প্রমর্ষ্টোর অংশগুডে র্োডক ঘেে

এর্ং ঘেশগুডের কোমে একেো উেোিরণ িমে র্োকোর ঘর্ষ্টো করমে। ঘেমিিু আ রো স্বে শর্ক্তর
অর্র্ীডির
ন
ডেমক এডগমে র্মেডে, িোই জের্োেু পডরর্িনর্ ঘরোমধর অস্ত্র ডিমসমর্ প্রডিটে সম্ভোর্য
সম্পে খডিমে ঘেখডে এর্ং জোিীে ও আন্তজনোডিক আমেোর্র্োর অঙ্গ ডিমসমর্ সর্ডকেু র্ডর্ভুক্ত
কমর রোখডে েোমি সর্োর জর্য উজ্জ্বে, সর্ুজ ভডর্ষযি গমড ঘিোেো েোে।"
"স্বে, সর্ুজ অর্র্ীডিমি
ন
রূপোন্তমরর জর্য ডর্উইেমকনর এই অগ্রণী প্রমর্ষ্টোর মধয স স্ত
র্র্ীকরণমেোগয শর্ক্তর উৎস উপেভয," িম্বলম্বের্ ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্রন কোবথ ঘিাচু ল। "এই
উমেযোমগর সোিোমেয ডিকোমর্োর্োইমজশর্
ন
ঘকৌশমের অংশ ডিমসমর্ সর্ুজ িোইমরোমজমর্র গমর্ষণো
এর্ং িোর সম্ভোর্য প্রমেোমগর র্যোপোমর ডর্উইেকন র্োডকমের ঘর্িৃত্ব ডেমি সোিোেয করমর্ এর্ং
সকমের জর্য আরও েী মন েোেী ভডর্ষযি গমড িু েমি ডর্িঃসরণ ক োমর্োর ঘর্ষ্টো করমর্।"
সর্ুজ িোইমরোমজর্, র্োেু, ঘসৌরডর্েুযৎ র্ো িোইমরোডর্েুযমির মিো র্র্ীকরণমেোগয শর্ক্তর সোিোমেয
উৎপোডেি িোইমরোমজমর্র মধয অর্র্ীডির
ন
কটির্ ডর্ভোগগুডেমক ডিকোমর্োর্োইজ
ন
করোর ক্ষ িো
রমেমে। অর্র্ীডিমি
ন
ডিকোমর্োর্োইমজশমর্
ন
সর্ুজ িোইমরোমজমর্র সম্ভোর্য ভূ ড কো পরীক্ষো করোে
ঘেমের উমেযোমগর অংশ ডিমসমর্ ডর্উইেকন ঘেে এর্োর্জন ডরসোর্ন এর্ং ঘিমভেপম ে অর্ডরটে
একটে ডর্স্তোডরি ঘেকমিোল্ডোর এর্মগজম মের ঘর্ষ্টো করমে েোমি জ্ঞোর্ অজনর্ এর্ং ভোগ কমর
ঘর্ওেো েোে এর্ং ডর্ডভন্ন ডর্ভোমগ ক্লোইম ে ডেিোরডশপ এর্ং কড উডর্টে ঘপ্রোমেকশর্ আইমর্র
অংশ ডিমসমর্ এই সম্পমের গুরুত্বমক ঘর্োঝোমর্ো েোে। এই ঘেকমিোল্ডোর এর্মগজম ে শুরু
িমেডেে 2020-র ডিমসম্বমর “ডিপ ডিকোমর্োর্োইমজশর্
ন
ওেোকনশপ”-এ েো েুগ্মভোমর্ আমেোজর্
কমরডেে NYSERDA এর্ং ডর্উইেরক ঘেে ডিপোেন ম ে অফ এর্ভোেরর্ম েোে কর্জোমভনশর্।
একটে অডিডরক্ত ওেোকনশমপর োধযম আরও সর্োঙ্গীণ
ন
এর্ং র্িন োমর্র েৃটষ্টভডঙ্গ র্যর্িোর করো
িমর্ এর্ং এই শরমির জর্য এই ঘশোর্োর ঘসশমর্র পডরকল্পর্ো করো িমেমে। এই ঘসশমর্র োধযম
NYSERDA-ঘক র্ুঝমি সোিোেয করো িমর্ কীভোমর্ ঘেকমিোল্ডোরমের এর্মগজম ে র্োডোমি িে
এেো ডর্র্িি করমি ঘে স স্ত ঘসক্টমর সর্ুজ িোইমরোমজর্ উৎপোের্ এর্ং র্যর্িোমরর উপোে,
সুমেোগ এর্ং র্যোমেঞ্জর অডিডরক্ত ূেয়োেমর্ পডরমর্শ সংক্রোন্ত র্যোেডর্র্োর সংগির্ এর্ং
কড উডর্টে সি স স্ত ঘেকমিোল্ডোরমের ডর্মর্র্র্ো অন্তভুক্ত
ন িমর্। ক্লোইম ে অযোমক্টর েক্ষযগুডে
অজনর্ করমি সর্ুজ িোইমরোমজমর্র সম্ভোর্র্ো র্ুঝমি এর্ং খডিমে ঘেখমি ঘেমের র্িু ুখী,
সর্োঙ্গীর্
ন
েৃটষ্টভডঙ্গর মধয রমেমে:
বর্উ ইয়কন িাইম্বরাম্বের্ ঘকৌেল োবি
NYSERDA একটে িোইমরোমজর্ েোমের্জ েোডি শুরু কমরমে জোিীে পুর্র্র্ীকরণমেোগয
ন
শর্ক্ত
েযোর্মরেডরর সোমর্ একমে, ফোউমেশর্োে সংকের্ করোর জর্য, ঘর্স-েোইর্ ির্য এর্ং এ র্
ঘিেো েো ডর্উইেকনমক শর্ক্তশোেী আমেোর্র্ো করমি সক্ষ করমর্ এর্ং ডর্উইেমকনর
ডিকোমরোমর্োর্োইমজশর্ পডরকল্পর্োে ডগ্রর্ িোইমরোমজর্ ঘে ভূ ড কো ডর্মি পোমর িোর র্োরপোমশর
কমর্োপকর্র্। এই েোমের্জ েোডিটে 2030 এর মধয 70 শিোংশ পুর্র্র্ীকরণমেোগয
ন
ডর্েুযৎ এর্ং
2040 এর মধয 100 শিোংশ শূর্য-ডর্িঃসরণ ডর্েুযমির জর্য ডর্েয োর্ আমেমশর সোমর্ রোমজযর
িোইমরোমজর্ ঘকৌশেমক সোডরর্দ্ধ করোর জর্য ডগ্রর্ িোইমরোমজমর্র র্োরপোমশর সুমেোগগুডেমি
ডর্মশষ েৃটষ্ট ঘেমর্। NREL এর্ং োডকনর্ েুক্তরোমের শর্ক্ত ডর্ভোমগর সোমর্ সম্পকন স্থোপমর্র ফমে

NYSERDA স্থোর্ীে, আঞ্চডেক, জোিীে এর্ং ডর্শ্বর্যোপী অন্তেৃনটষ্ট ঘর্মক সর্ুজ িোইমরোমজমর্র
ডর্র্িনর্ সম্পমকন উপকৃি িমর্ েোমি ঘেমের ডেকডর্মেনশর্ো এর্ং ডসদ্ধোন্ত গ্রিমণ গোইি করমি
সিোেিো কমর।
NYPA সিুে িাইম্বরাম্বের্ প্রেের্ন ঘপ্রাম্বেে
NYPA-এর ঘর্িৃমত্ব একটে প্রর্ প্রকোমরর ঘপ্রোমজক্ট েং আইেযোমের NYPA এর Brentwood
পোওেোর ঘেশমর্ ডর্েুযৎ উৎপোেমর্ র্যর্হৃি প্রোকৃডিক গযোমসর একটে অংমশর জর্য
র্র্ীকরণমেোগয িোইমরোমজর্ প্রডিস্থোপমর্র সম্ভোর্র্োটে িেন্ত করমর্। ঘপ্রোমজক্ট টে টে ডর্েড ি
ডর্রডিমি প্রোকৃডিক গযোমসর সোমর্ ড ডিি িোইমরোমজমর্র ডর্ডভন্ন র্মত্বর ূেযোের্ করমর্ এর্ং
ডগ্রর্িোউস গযোস ডর্িঃসরণ হ্রোস এর্ং এর সো ডগ্রক র্যর্স্থো এর্ং র্োইমিোমজর্ অক্সোইি ডর্গ ন র্ সি
পডরমর্শগি প্রভোর্গুডে ড িমণর প্রভোর্টে ূেযোের্ করমর্। ঘপ্রোমজক্টটে 2021 এর শরমি শুরু
িমর্ এর্ং েে ঘর্মক আে সপ্তোি ধমর র্েমর্ র্মে আশো করো িমে।
প্রোকৃডিক গযোস দ্বোরো র্োডেি একটে GE LM-6000 জ্বের্ েোরর্োইর্ ডর্মে গটিি এই প্ল্োেটে 2001
এর গ্রীমে েং আইেযোে এর্ং ডর্উইেকন শিমরর সম্ভোর্য গ্রীেকোেীর্ ডর্েুযমির োেডির আশোে
স্থোর্ীে ডর্েুযৎ উি্পোেমর্র ক্ষ িো র্োডোমর্োর জর্য র্োেু করো িমেডেে। GE-ঘি আমে 6 ড ডেের্
অপোমরটেং েোরও ঘর্ডশ এর্ং িোইমরোমজর্ ও অর্যোর্য ক -BTU জ্বোেোডর্ র্যর্িোমর 30 র্েমররও
ঘর্ডশ অডভজ্ঞিো।
NYPA EPRI, GE, সোমজনে ও েুর্ে, এেোরগযোস এর্ং ঘেশ ঘ মিো পোওেোর এই পোেন র্োরগুডের
সিমেোডগিোে ঘপ্রোমজমক্ট ঘর্িৃত্ব ঘেমর্। EPRI ঘপ্রোমজমক্টর ডিজোইর্ এর্ং প্রেুর্ক্তগি ূেযোেমর্
সিোেিো করমর্। গযোস েোরর্োইমর্র প্রকৃি সরঞ্জো প্রস্তুিকোরক র্মে, GE িোইমরোমজর্/
র্যোর্োরোে গযোমসর অিযোধুডর্ক ঘের্েং ডসমে সরর্রোি করমর্ এর্ং এই ঘপ্রোমজমক্টর প্ল্যোডর্ং
করো এর্ং কোেকর
ন
করোমক স র্র্ন করমর্। সোমজনে এর্ং েুর্ে, ঘপ্রোমজমক্টর ঘরকিন ইর্ঞ্জডর্েোর
ডিসোমর্ কোজ কমর, সো ডগ্রক ইর্ঞ্জডর্েোডরং এর্ং সুরক্ষো ডরডভউ সরর্রোি করমর্। এেোরগযোস িে
র্র্ীকরণমেোগয িোইমরোমজমর্র সরর্রোিকোরী এর্ং র্িু র্ ঘপ্রোমজমক্ট ডর্েুযৎ সরর্রোি ঘপ্রোমজমক্টর
জর্য পোইডপং ডসমেম র ডিজোইর্, ঘ মেডরেোে সংগ্রি ও ইর্েমেশর্ পডরমষর্ো সরর্রোি করমর্।
র্োোর্াল এিং ঘলািাল িাইম্বরাম্বের্-ঘকর্িক গরুপগুবলম্বি অংেিিণ ঘর্ওয়া
িাইম্বরাম্বের্ সুরক্ষা ঘকম্বির সাম্বথ ঘোগোর্:
ডর্উইেকন ঘেমের িোইমরোমজর্ সুরক্ষোর সর্োমগ্র
ন রমেমে িো ডর্র্িি করোর জর্য, NYSERDA
িোইমরোমজর্ সুরক্ষো ঘকমের সোমর্ ঘেোগ ডেমেমে, 75 টেরও ঘর্ডশ সরকোর, ডশল্প এর্ং জোিীে
েযোর্ অংশগ্রিণকোরীরো ডর্শ্বজুমড ডশল্প ও গ্রোিক অযোডপ্ল্মকশর্ জুমড িোইমরোমজর্ সুরক্ষো এর্ং
সমর্োি
ন
অর্ুশীের্মক স র্র্ন কমর এর্ং প্রর্োর করমে শর্ক্তর স্থোর্োন্তর। সেসয ডিসোমর্,
NYSERDA িোইমরোমজর্, প্রডশক্ষণ ঘকোস নএর্ং ঘ মেডরেোেগুডের ওপর ডর্শ্বর্যোপী সুরক্ষোর ঘসরো
অর্ুশীের্গুডেমি এর্ং ডর্ডেনষ্ট প্রেশর্ন ঘপ্রোমজমক্টর সুরক্ষো ডরডভউগুডের জর্য ডর্মশষজ্ঞমের
একটে সুরক্ষো পযোমর্মের সরোসডর অযোমক্সস র্োকমর্।

HyBlend এর সিম্বোগীিায় গম্বিষণা পাটন র্ারবেম্বপ ঘোগোর্:
NYSERDA HyBlend এর সিমেোডগিো ূেক গমর্ষণো পোেন র্োরডশমপ ঘেোগ ডেমেমে েো েেটে
জোিীে েযোর্ এর্ং পমর্মরোটে ডর্শ্বডর্েযোেে / ইেোডে পোেন র্োরমের স ন্বমে NREL এর্ং Stony
Brook ডর্শ্বডর্েযোেমের ঘর্িৃমত্ব রমেমে। এই জোিীে পোেন র্োরডশপ ডর্উইেকনমক িোইমরোমজমর্র
ডর্েয োর্ পডরকোিোম োগি র্যর্িোরগুডে ূেযোের্ করমি এর্ং ড ডিি িোইমরোমজর্ / প্রোকৃডিক
গযোস সরর্রোি ডসমেম র অপোমরশর্ এর সোধোরণ র্ীডিগুডে ডর্কোমশর জর্য একটে ঘিেোমর্স
তিডর করমর্।
েী

নঘময়ােী এর্ার্েন ঘোম্বরে ঘপ্রািাম

পডরমশমষ, NYSERDA পুর্র্র্ীকরণমেোগয
ন
অডি োইমজশর্ এর্ং এর্োর্জন ঘেোমরজ ইমর্োমভশর্
ঘপ্রোগ্রোম র োধযম $ 12.5 ড ডেের্ িিডর্ে উপোজনর্ কমর, এেোডো LDES ডিসোমর্ পডরডর্ি
শর্ক্তর সঞ্চেস্থোমর্ ঘপ্রোিোমক্টর ডর্কোমশ এর্ং প্রেশর্ন ঘপ্রোমজক্টগুডেমক উৎসোডিি করমর্।
ঘপ্রোমজক্ট জ ো করোর ঘক্ষমে এটেমক অর্শযই আধুডর্ক, উন্নি িমি িমর্ অর্র্ো ডফল্ড-ঘেে
িোইমরোমজর্, ইমেকটিক, ঘকড কযোে, ঘ কোডর্কযোে অর্র্ো র্ো োে-ইমেকটিক
ন
ঘেোমরজ
ঘফডসডেটে র্োকমি িমর্ ঘেটে ডর্উইেকন ঘেমের খরর্, ক ক্ষ
ন িো এর্ং ডরডর্উএর্ে ডর্ডভন্ন
র্যোমেঞ্জমক সো মর্ আর্মর্। জ ো ঘেওেোর ঘক্ষমে ঘকর্ে োে উদ্ভোর্র্ী েী ঘন েোেী শর্ক্ত
সঞ্চমের প্রেুর্ক্ত অন্তভুক্ত
ন র্োকমি িমর্ েো এখর্ও র্োডণর্জযকীকরণমেোগয র্ে। ডর্মর্র ঘপ্রোমজক্ট
কযোেোগডরর জর্য পুরস্কোর ঘেওেো িমর্: আডে নেোডিস, ঘপ্রোিোক্ট ঘিমভেপম ে, োডি-ঘেজ,
ঘিম োসমেশর্ ঘপ্রোমজক্ট এর্ং ঘফিোমরে কে-ঘশেোর।
2022 সোমে জুর্ োস পেন্ত
ন ডির্ রোউমে প্রস্তোর্ ঘর্ওেো িমর্। এই সডেডসমেশমর্র অডিডরক্ত ির্য
রমেমে NYSERDA-এর ওমের্সোমে, সোমর্ আমে প্রস্তোর্ জ ো ঘেওেোর শিন।
NYSERDA-এর ঘপ্রবসম্বিন্ট ও বসইও িবরর্ এম িোবরস িম্বলম্বের্, "CLCPA-এর অধীর্স্ত
ঘেে ক্লোইম ে েোমগেন সংক্রোন্ত সোক্ষোমি আ রো সর্ক্রে ভোমর্ স স্ত ঘেকর্ের্জ ও অপশর্ খুমাঁ জ
র্মেডে এর্ং আ রো ডর্মশষ কমর িোইমরোমজর্ অযোডপ্ল্মকশমর্র অডভজ্ঞিোর র্যোডপ্ত েোমি খুর্ই
আশোর্োেী। অিযোধুডর্ক প্রেুর্ক্তর সমঙ্গ সম্পকন স্থোপর্ এর্ং ডর্ডভন্ন স োধোমর্র ডর্কোশ সোধর্ করমি
িমে আ োমের র্িু র্ ঘেকমর্োের্জ সম্পমকন পডোশুর্ো এর্ং আডর্ষ্কোর কমর ঘেমি িমর্। এেো
আ োমের সংডিষ্ট ডিকোমর্োর্োইমজশমর্র
ন
প্রমর্ষ্টো এর্ং ক্লোইম ে অযোকশর্ কোউর্ন্সমের কোমজর
সংমেোজর্ িমর্ েো ডর্র্িি করমর্ ঘে ডর্উ ইেকন একটে ভরসো ঘেোগয সোিেী এর্োর্জন ডসমে ।"
NYPA ঘপ্রবসম্বিন্ট এিং বসইও বগল বস কুইবর্ওন্স িম্বলম্বের্, "NYPA ঘেমশর প্রর্ ঘেে
ইউটেডেটে িমি র্মেমে েো িোইমরোমজর্ ও প্রোকৃডিক গযোমসর সংড িমণ একটে এর্ক্সডেং
পোওেোর ঘজর্োমরশর্ ঘফডসডেটের প্রেুর্ক্তমক সিমজ ূেযোের্ কমর একটে ঘিম োমর্মেশর্
প্রমজক্ট র্োের্ো করমি র্মেমে। ডর্উ ইেকন ঘেেমক কোর্র্ন ুক্ত ইমেকটিক ডসমে ডিসোমর্ গমড
ঘিোেোর জর্য জের্োেু ঘর্িৃমত্বর আগ্রোসী উমেমশয অেুে র্োকো, এক োে িোইমরোমজমর্র দ্বোরোই
সম্ভর্। ইমেকটিডসটে উৎপোেমর্র ঘক্ষমে ডগ্রর্ িোইমরোমজমর্র কোেকোডরিো
ন
ূেযোের্ করমি এই
প্রমজক্টটে আ োমের সোিোেয করমর্।"

বর্উ ইয়কন ঘেট পবরম্বিে সংরক্ষণ কবমের্ার িাবসল ঘসগস িম্বলর্, "আজ, ডর্উ ইেকন
ঘেে ঘেমশর প্রর্ সোডরর একটে প্রমজমক্টর র্ো ঘ োষণো করমে েো ডগ্রর্ িোইমরোমজর্ এর্ং
এর্োর্জন ঘজর্োমরশমর্র ঘক্ষমে এর ঘেো-কোর্র্ন ঘেকর্ের্জ র্ৃর্দ্ধর ক্ষ িো সম্পমকন জোর্মি সোিোেয
করমর্। ইেোডের ডর্মশষজ্ঞরো ডগ্রর্িোউস গযোমসর ডর্গ ন র্ ক োমি অিযোধুডর্ক, ডর্জ্ঞোর্ ডর্ভনর
স োধোমর্র ডর্কোশ েোমে। ডর্উ ইেমকনর উচ্চোকোঙ্ক্ষী ক্লোইম ে এমজেোর উন্নেমর্ আ োমের
ভূ ড কো ডর্মে DEC গডর্ি।
ন ডর্জ্ঞোর্ ডর্ভনর ডসদ্ধোন্ত এর্ং পডেডস প্রমেোগ কমর ডর্উ ইেমকনর
জের্োেু পডরর্িনমর্র ঘক্ষমে ঘে অভোর্র্ীে উন্নডি এমসমে আ রো ঘসই প্রিযোশো ডর্মে রমেডে।"
এর্ার্েন এিং ঘটবলকবমউবর্ম্বকের্ কবমটট ঘচয়াম্বরর ঘসম্বর্টর ঘকবভর্ পাকনার িম্বলম্বের্,
"ডিকোমর্োর্োইমজশমর্র
ন
র্িু োর্েক সম্ভোর্র্োর ঘক্ষমে ক্ষ িোশীে অংশ ডিসোমর্ ডগ্রর্
িোইমরোমজমর্র অমন্বষণ একটে র্ুর্দ্ধেীপ্ত প্রমর্ষ্টো। ডর্উ ইেকনমক একটে অমপক্ষোকৃি সফে, স্বে,
অপ্রর্ডেি শর্ক্ত ডভডিক অর্র্ীডিমি
ন
রুপোন্তডরি করমি িমে আ োমের উডর্ি র্িু র্ ক্ষ িোশীে
ডর্েুযমির সংস্থোর্ ঘখোাঁজো। আজমকর ঘ োষণো প্র োণ কমর ঘে ক্লোইম ে অযোমক্টর উচ্চোকোঙ্ক্ষী
উমেশযগুডে অডভর্র্ উপোমে র্োস্তর্ করমি ডর্উ ইেকন প্রডিশ্রুির্দ্ধ। আ োমের জের্োেু
ঘর্িৃমত্বর আগ্রোসী উমেশযগুডে পূরণ করমি এই ধরমর্র সৃজর্শীে উমেযোগ প্রমেোজর্।"
অোম্বসেবল এর্ার্েন কবমটট ঘচয়ার ও সমাম্বিম্বের সেসে মাইম্বকল বকউবসক
িম্বলম্বের্, "“ডর্উ ইেকনমক ডিকোমর্োর্োইজি
ন
করোর প্রর্ক্রেোে আজমকর ঘ োষণো একটে অিযন্ত
গুরুত্বপূণ পেমক্ষপ।
ন
আ োমের কোর্িি অপ্রর্ডেি শর্ক্তর েক্ষযগুডে পূরমণর ঘক্ষমে আ োমের
জর্য গুরুত্বপূণ কোজ
ন
িে সর্ ধরমর্র ডর্কল্প শর্ক্তর েোর্িীে সম্ভর্র্ো এর্ং িোমের কোেকোডরিো
ন
অমন্বষণ করো ও পরীক্ষো করো। ডগ্রর্ িোইমরোমজর্ অমপক্ষোকৃিভোমর্ অপ্রর্ডেি সম্পে, েোর
ঘর্মক েমর্ষ্ট ডগ্রর্ এর্োর্জন তিডর করো সম্ভর্ এর্ং এটে উমেখমেোগযভোমর্ ডর্গ ন র্ হ্রোস কমর।
ঘেমের পক্ষ ঘর্মক এই সম্ভর্র্োর ডর্ষমে একটে ডর্ে োডফক র্র্নো এর্ং একটে পোইেে ঘপ্রোগ্রো
র্োেু করোর ধয ডেমে আ রো একটে েোডেত্বশীে ও র্যর্িোডরক পেমক্ষপ ডর্র্ে েোমক আ োমের
এর্োর্জন ডগ্রমি, ডগ্রর্ িোইমরোমজমর্র সর্ ঘর্মক ঘর্ডশ র্ক্রেোশীে ড িণমক ডর্র্িি করোর জর্য
ডর্মিষণ করো িমর্।"
NREL লোিম্বরটবরর বিম্বরের মাটটন র্ ঘকলার, িম্বলম্বের্, "NREL ডর্উ ইেমকনর
ডিকোর্র্োইমজশমর্র
ন
েক্ষয স র্র্ন করোর উমেমশয NYSERDA-এর সোমর্ েুগ্মভোমর্ এই
গুরুত্বপূণ স
ন ীক্ষো শুরু করোর অমপক্ষোে রমেমে। ভডর্ষযমি আ োমের শর্ক্তর সম্ভর্র্ো আমে
র্র্ীকরণমেোগয িোইমরোমজমর্র গুরুত্বপূণ ভূ
ন ড কো গ্রিণ করোর এর্ং এই গমর্ষণো ভডর্ষযি
সম্পমকন ঘজমর্ িোমক র্োস্তর্ কমর ঘিোেোর জর্য একটে গুরুত্বপূণ ডভডি
ন
প্রডিষ্ঠো করমর্।"
EPRI -এর ঘপ্রবসম্বিন্ট এিং CEO আরোে মর্সুর িম্বলম্বের্, "EPRI ডর্শ্বর্যোপী
কড উডর্টের কোমে ঘর্োল্ড কোর্মর্র
ন
র্যর্িোর ক োমর্োর েক্ষযমক সোধয মিো ও ডর্ভনরমেোগযভোমর্
র্ুঝমি সোিোেয করোর জর্য প্রডিশ্রুডির্দ্ধ। NYPA'র ফ্ল্যোগডশপ ঘপ্রোমজমক্টর পোেন র্োরডশপগুডে
িোইমরোমজর্ ঘেকমর্োের্জ উন্নি করমি এর্ং ডর্উ ইেকন ঘর্মক ঘেোডকও পেন্ত
ন আমরো ঘর্ডশ কমর
েূষণ প্রডিমরোধকোরী ডর্েুযৎ র্যর্িোমর গুরুত্ব ডেমি অিযোর্শযক।"

GE পাওয়ার -এর CEO স্কট েোর্েক িম্বলম্বের্, "একটে ডগ্রর্ িোইমরোমজর্ ঘি ন্সমিশর্
ঘপ্রোমজমক্টর োধযম ঘেোেোর-কোর্র্ন গযোস পোওেোর ঘজর্োমরশর্ ঘেকমর্োের্জর ডর্স্তোর েোমি
NYPA, EPRI এর্ং ঘপ্রোমজমক্ট অংশগ্রিণকোরী অর্যোর্যমের সোমর্ েুক্ত িমি ঘপমর GE গডর্ি।
ন
ডপ্র কম্বোসর্র্ িোইমরোমজর্ জ্বোেোডর্ র্যর্িোর কমর কোর্মর্র
ন
ডর্িঃসরণ ক োমি, পোওেোর
ঘজর্োমরশর্ ইেোডেমক ডিকোমর্োর্োইজ
ন
করমি এর্ং জের্োেু র্েমের সোমর্ ঘ োকোডর্েো করমি
আ রো একটে কোেপ্রর্ক্রেো
ন
তিরী করর্। ডর্শ্বস্ত, সোিেী এর্ং েী মন েোেী ঘক্ষমে ডর্েুযমির
ভডর্ষযৎ জর্ুি করমি িোইমরোমজর্ সি ক উিোপ সৃটষ্টকোরী ডর্কল্প জ্বোেোডর্ র্যর্িোমরর
োধযম পডরর্োের্োর েে ড ডেের্ েো সিমেোমগ গযোস েোর্োইর্
ন
র্যর্িোমরর 80+ র্েমরর
অডভজ্ঞিো কোমজ েোগোমর্ো িমর্।"
মাবকনর্ এয়ার বলকুইি ঘিার্ডংস, Inc -এর ঘচয়ারমোর্ এিং CEO, এয়ার বলকুইি িূম্বপর
এগর্েবকউটটভ ভাইস ঘপ্রবসম্বিন্ট, এিং এয়ারগোম্বসর িিনার ঘচয়ারমোর্, মাইম্বকল ঘে.
িাফ িম্বলম্বের্, "এেোরগযোস িে একটে এেোর ডেকুইি ঘকোম্পোডর্, এর্ং ডর্উ ইেমকন আ োমের
400'র ঘর্ডশ এেোরগযোস এর্ং এেোর ডেকুইমির ক র্োরীরো
ন
রমেমের্ েোরো 2050 -এর মধয গযোস
ডর্গ ন র্ শূর্য করোর ঘেমের ঘে েক্ষয িোমি স র্র্ন জোডর্মে গডর্িন িমেমের্। েী মন েোডে
উমেমশযর ঘক্ষমে, আ োমের একই প্রডিশ্রুডি িো িে 2050 -এর মধয কোর্র্ন ুক্ত করো, একটে
উমেশয েো আ োমের 50 র্েমরর অডভজ্ঞিোসম্পন্ন ও ঘগোেো িোইমরোমজর্ ভযোেু ঘর্ইমর্ পোরেশী।
উমেশযসোধমর্র উপোে ডিমসমর্ আ োমের এই অডভজ্ঞিোর, এর্ং িোইমরোমজর্ এর্োর্জনর
েূরেডশিো,
ন উদ্ভোর্র্ো এর্ং ডর্ডর্মেোমগ ডর্শ্বর্যোপী ঘর্িৃত্ব এর্ং U.S. -এর পোশোপোডশ, আ রো
আ োমের গ্রোিকমের েী স্থোেী
ন
স োধোর্ প্রেোর্ করমি ঘপমর গডর্ি,
ন ঘে র্ ডরডর্উএর্ে
িোইমরোমজর্ িোমের ডর্জস্ব জের্োেুর উমেশযগুডেমক সম্পন্ন করমি এর্ং একসোমর্ পডরষ্কোর,
সুরডক্ষি ও আমরো ঘর্ডশ ভরসোমেোগয এর্োর্জন ডসমে মক গডমি। আ রো মর্ কডর িোইমরোমজর্
িে শর্ক্ত রূপোন্তমরর একটে ুখয ডর্ষে এর্ং ডর্উ ইেকন ঘেমের েক্ষয পূরণ করমি সিমেোডগিো
র্োডেমে ঘেমি ুডখমে রমেডে।"
Sargent & Lundy এর বসবর্য়র ভাইস ঘপ্রবসম্বিন্ট পল আইম্বির্ িম্বলর্, "িোইমরোমজর্
ঘেমেি জ্বোেোডর্মি অপোমরে করমি একটে ডর্েয োর্ ডর্েুযৎ উৎপোের্ ঘফডসডেটে পডরর্িনর্
করমি ঘেমশর প্রর্ সম্পূণ প্রেশ
ন
র্ন ঘপ্রোমজমক্ট NYPA এর্ং EPRI-ঘক সোিোেয করমি ঘপমর
Sargent & Lundy খুর্ই আর্র্িি। 130 র্েমররও ঘর্ডশ অডভজ্ঞিোর সোমর্, েোরো সমর্ োে
পর্র্েো শুরু কমরমে এরক র্িু ডশমল্পর সোমর্ আ রো েুক্ত রমেডে িোইমরোমজমর্র এই
রূপোন্তরটে ডশমল্পর জর্য আমরো একটে প্রেুর্ক্তগি পেমক্ষপ। িোইমরোমজর্ েুক্ত জ্বোেোডর্গুমেো
ডশমল্প ডর্েয োর্ ঘেশর্গুমেোমক সো মর্ ডর্মে আসমর্ এর্ং ডগ্রর্িোউস গযোস ঘে ঘেশর্ ঘর্মক
ডর্গিন িে িো ক োমর্। এই ঘপ্রোমজমক্টর জর্য আ রো অংশীেোমরর ঘকোম্পোডর্ ঘর্মক ডর্ষেগুডেমক
একর্েি করোর জর্য েো কোজ কমরডে িো সোমজনে এর্ং েোর্ের িোইমরোমজর্ টেম র জর্য
উপেুক্ত।"
ের্ ভালম্বভা, ঘেে বমম্বিা পাওয়ার-এর ভাইস ঘপ্রবসম্বিন্ট, LLC িম্বলম্বের্, "প্রোকৃডিক
গযোমসর সমঙ্গ ডগ্রর্ িোইমরোমজর্ ড ডিি কমর শর্ক্ত উৎপোের্ করোর সম্ভোর্য ও অভোর্র্ীে এই
প্রমজমক্ট ডর্উ ইেকন পোওেোর কিৃপ
ন ক্ষ-সি এর অর্যোর্য টেম র সেসযমের সমঙ্গ একজর্
অডর্মেেয সঙ্গী ডিসোমর্ জুডমি পোরোে ঘেশ ড মিো পোওেোর গডর্ি।
ন একজর্ ফুে-সোডভনস

টিকোেোর, র্িু র্ কর্েোকশর্ এর্ং রক্ষণোমর্ক্ষণ/ প্রর্ডেি এর্ং স র্োে শর্ক্তমকেগুডের র্োইমরর
পডরমষর্ো প্রেোর্ এর্ং স স্ত ভোরী ডশল্পোঞ্চে অপোমরশর্ এই স স্ত ডকেুমি FMP ঘেশোেোইজি।
স স্ত ঘ কোডর্কযোে এর্োর্জন ডসমেম র জর্য আ রো কর্েোকশর্, রক্ষণোমর্ক্ষণ এর্ং ঘসই
সংক্রোন্ত পডরমষর্ো প্রেোর্ কমর র্োডক। NYPA-এর েডক্ষণ-পূর্ ডর্উ
ন
ইেকন ঘফডসডেটে আ োমের
ক েক্ষিো
ন
সম্পমকন দ্রুি প্রডির্ক্রেো, স্থোর্ীে স টষ্টগি ডর্পুণিো এর্ং োর্ুষ, েন্ত্র ও সরঞ্জো
সম্পডকনি র্ডধিন ের্জডেক প্রেোমর্র জর্য FMP-র অর্ু ডি ঘেে।"
বর্উ ইয়কন ঘেম্বটর AFL-CIO ঘপ্রবসম্বিন্ট মাবরম্বয়া বক্লম্বয়ম্বন্টা িম্বলম্বের্, "পডরমর্শমক
সুরডক্ষি রোখোর জর্য এর্ং আ োমের ডশশুমের জর্য একটে িু ের্ো ূেক ঘিে পৃডর্র্ী গির্ করোর
উমেমশয ডর্উ ইেকন ঘেে ঘে অপ্রর্ডেি শর্ক্তর উৎমস ডর্ডর্মেোগ কমর র্মেমে িো স োমেোর্র্ো
ঘেোগয ঘেখোমর্ ডগ্রর্ িোইমরোমজমর্র প্রোর্ুে নঅর্যর্হৃি অর্স্থোে পমড রমেমে। আম ডরকোর্
র্জডর্স ক্রে এর্ং িড কমের সন্তুটষ্ট, প্রর্ডেি জুডর সি রোে-ডর্ োমণ
ন ক ীর্োডির্ী েযোেোিন সি
র্েডি র্েমরর প্রর্ ডেমক েূষণ হ্রোস করোর েমক্ষ ডর্ োণ,
ন পডরমষর্ো, শর্ক্ত এর্ং পডরর্ির্ ঘসক্টমর
িোজোর িোজোর ক সংস্থোর্
ন
তিডর করমি পোমর সর্ুজ িোইমরোমজর্। আড গভর্রন কুওম ো’র ডর্উ
ইেমকনর ভডর্ষযমি ডগ্রর্ িোইমরোমজমর্র ভূ ড কো অমন্বষমণর েূরেডশিোমক
ন
সোধুর্োে জোর্োই।"
প্লাোর, পাইপ বফটার এিং স্প্রিঙ্কলার বফটারম্বের ইউর্াইম্বটি অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র
প্রবিবর্বধ ের্ ঘে মারবফ িম্বলম্বের্, "পডরমর্শমক র্োাঁর্োমর্োর জর্য এর্ং পৃডর্র্ীমক রক্ষো
করমি ডর্উ ইেকন অপ্রর্ডেি, র্র্ীকরণমেোগয শর্ক্ত র্যর্িোর কমর অগ্রগডির ডেমক এডগমে েোমে
এর্ং ঘসই অগ্রগডির প্রমর্ষ্টোে ডগ্রর্ িোইমরোমজর্ একটে ক্ষ িোশোেী পরর্িী পেমক্ষপ। এই
ঘ োষণোর পর ঘর্মক ঘেে ডগ্রর্ িোইমরোমজর্মক এর ডিকোমর্োর্োইমজশর্
ন
েযোমের্জর একটে অংশ
ডিসোমর্ োর্যিো ঘেওেোর জর্য গুরুত্বপূণ পেমক্ষপ
ন
ডর্মে এর্ং এর ফমে ডর্উ ইেমকনর েশ
িোজোর র্োগডরমকর জীর্মর্ একটে রূপোন্তরণ আসমর্ েো ঘর্মক িোরো ডর্েুযৎ ডর্ভনর সুডর্ধো পোমর্।
এটের র্িু ুখী েৃটষ্টভডঙ্গ অমর্রন ডর্ডর্ মে আ োমের সর্ ঘর্মক ঘসরো সুডর্ধোগুডে ঘপমি ডর্র্িি
করমি পোরমর্। এই ডর্ষমে আড গভর্রন কুওম োমক অর্শযই ধর্যর্োে জোর্োমি র্োই ঘে ডিডর্ এই
রক একেো গুরুত্বপূণ ডর্ষমে
ন
আ োমের ঘর্িৃত্ব ডেমের্ এর্ং গ্রীর্ িোইমরোমজর্মক র্যর্িোর
কমর ঘে আ োমের ঘেমের ডর্কোমশর উন্নডি সোধর্ করো েোে ঘসই র্যোপোমরও ডিডর্ ভডর্ষযমির
ডর্ন্তো ভোর্র্ো করমের্।"
রাম্বের পবরচালর্ায় বর্উ ইয়কন ঘেম্বটর ক্লাইম্বমট প্লোর্
গভর্রন কুওম োর রোমের ঘর্িৃত্বকোরী জের্োেুর আমেোর্যসূডর্ িে রোমের মধয সর্মর্মে ঘর্ডশ
আক্র ণোত্মক জের্োেু ও স্বে শর্ক্ত উমেযোগ, েো সুশৃিে ও র্যোেযভোমর্ স্বে শর্ক্তমি উিরমণর
আহ্বোর্ করমে েো র্োকডর তিডর কমর এর্ং ডর্উ ইেকন ঘেে ঘকোডভি-19 )COVID-19( অডি োরী
ঘর্মক উদ্ধোরেোমভর সোমর্ সোমর্ একটে সর্ুজ অর্র্ীডিমক
ন
প্রডিপোের্ করো অর্যোিি রোমখ।
ক্লোইম ে ডেিোরডশপ এর্ং কড উডর্টে প্রমেকশর্ অযোমক্টর আইর্ অন্তভুর্ন ক্তর োধযম , 2030
সোমের মধয 70 শিোংশ ডরডর্উএর্ে ডর্েুযৎশর্ক্ত উৎপোের্ এর্ং অর্র্ীডি
ন
জুমড কোর্র্ন
ডর্উিোডেটের োধযম , 2040 সোমের মধয ডর্উ ইেকন ডর্েুযৎশর্ক্তর ঘক্ষমে শূর্য ডর্গ ন মর্র েমক্ষয
ঘপৌৌঁেমি র্মেমে। ঘেে জুমড 91 টে ডর্শোে োেোর পুর্র্র্োের্মেোগয
ন
ঘপ্রোমজমক্ট $21 ডর্ডেের্
িেোমরর ঘর্ডশ, ডর্র্ল্ডং ঘর্মক ডর্গ ন র্ হ্রোস করোর জর্য $6.8 ডর্ডেের্ িেোর, ঘসৌরশর্ক্ত
উৎপোেমর্র োেো র্োডোমর্োর জর্য $1.8 ডর্ডেের্ িেোর, স্বে পডরর্িমর্র উমেযোগগুডের জর্য $1

ডর্ডেের্ িেোমরর ঘর্ডশ এর্ং NY গ্রীর্ র্যোংমকর প্রডি অঙ্গীকোমর $1.2 ডর্ডেের্ িেোমরর ঘর্ডশ
সি, স্বে শর্ক্তর উৎপোেমর্র োেো র্োডোমর্োর জর্য ডর্উ ইেমকনর অভূ িপূর্ ডর্ডর্মেোমগর
ন
ওপমর
ডভডি কমর এটে আরও প্রসোডরি কমর। এই ডর্ডর্মেোগগুডে সর্িডেিভোমর্ 2019 সোমে ডর্উ ইেমকন
স্বে শর্ক্তর ঘক্ষমে 150,000 এর ঘর্ডশ র্োকডর, 2011 সোে ঘর্মক র্ডিি ঘসৌরশর্ক্তর ঘক্ষমে
2,100 শিোংশ র্ৃর্দ্ধ এর্ং 2035 এর মধয স্থেভোমগ 9,000 ঘ গোওেোে র্োেুশর্ক্ত উৎপোের্ করোর
প্রডি অঙ্গীকোমর সিোেিো করমে। গভর্রন কুওম োর ঘর্িৃত্ব, ডর্উইেকন এই ডর্কোমশর ঘক্ষে তিডর
করমর্ এর্ং 1990 সোে ঘর্মক শুরু কমর 2050 সোমের মধযই 85 শিোংশ গ্রীর্িোউস গযোস
ডর্গ ন র্ কড মে ঘেমর্, েোরো সুডর্ধো পোে র্ো ঘসই কড উডর্টের উপর েৃটষ্ট ঘরমখ 40 শিোংশ
ঘর্মর্ডফমের েমক্ষয ক কমর অন্তি 35 শিোংশ পডরষ্কোর ডর্েুযৎশর্ক্তর উপর ডর্ডর্মেোগ
সুডর্র্িি করমর্ এর্ং 2025 সোমে ঘেমের অর্-সোইে ডর্েুযৎশর্ক্তর খরর্ ক োমর্োর জর্য এেইউস ডর্েুযৎশর্ক্ত র্োাঁর্োমি 185 টিডেের্ BTU এর োধযম ডর্েুযৎশর্ক্তর কোেকডরিোর
ন
উমেমশয
ডর্কোমশর উন্নডিমি সিোেিো করমর্।
NYSERDA সম্পম্বকন
NYSERDA, িে জর্গমর্র সুডর্ধোমর্ একটে
ন
কমপোমরশর্,
ন
েো েক্ষয সম্পডকনি ির্য এর্ং িোর
ডর্মিষণ, আধুডর্কিোকরণ ঘপ্রোগ্রো , কোডরগরী েক্ষিো এর্ং ডর্উইেকনর্োসীমের ডর্েুযৎশর্ক্তর
কোেকোডরিো,
ন
অর্ অপর্ে
ন
ক করমি, ডরডর্উএর্ে ডর্েুযৎশর্ক্তমক র্যর্িোর করমি এর্ং জীর্োশ্ম
জ্বোেোডর্র র্যর্িোর ক োমর্োর জর্য িিডর্মের োধযম সোিোেয কমর। NYSERDA ঘপশোেোররো
পডরমর্শ রক্ষোে এর্ং ডক্লর্-এর্োর্জন ক সংস্থোর্
ন
তিডরমি কোজ কমর। 1975 সোে ঘর্মক ডর্উ ইেকন
ঘেমে NYSERDA উন্নি আধুডর্ক োমর্র ডর্েুযশর্ক্তর স োধোমর্র উমেমশয পোেন র্োরশীমপর ডর্কোশ
সোধর্ কমর র্মেমে। NYSERDA-এর ঘপ্রোগ্রো এর্ং ফোর্েংমের সুমেোমগর র্যোপোমর আরও জোর্মি,
ডভর্জে করুর্ nyserda.ny.gov র্ো আ োমের ফমেো করুর্ Twitter-এ, Facebook-এ, YouTube-এ,
র্ো Instagram-এ।
NYPA সম্পম্বকন
NYPA িে ঘেমের সর্ ঘর্মক র্ড পোর্ডেক পোওেোর অগোর্োইমজশর্,
ন
েো 16 টে ঘজর্োমরটেং
ঘফডসডেটে এর্ং িোন্সড শর্ েোইমর্র 1,400 এর ঘর্ডশ সোডকনে- োইে পডরর্োের্ো কমর। NYPA দ্বোরো
80 শিোংমশর ঘর্ডশ ডর্েুযৎ পডরষ্কোর ডরডর্উএর্ে িোইমরোপোওেোর উৎপন্ন কমর। NYPA ঘকোমর্ো
ধরমর্র আেকর অর্ র্ো
ন ঘেে ঘক্রডিে র্যর্িোর কমর র্ো। িোরো িোমের র্ে ডর্ক্রে এর্ং ডর্েুযৎ ডর্র্ক্র
কমর অর্জনি অর্ নডেমে িোমের অডধকোংশ কোেকেোমপর
ন
অর্োের্
ন
কমর। আরও িমর্যর জর্য
ডভর্জে করুর্ www.nypa.gov এর্ং আ োমের ফমেো করুর্Twitter-এ @NYPAenergy,
Facebook-এ, Instagram-এ, Tumblr-এ এর্ং LinkedIn-এ।
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