
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

1 বিবলয়র্ ডলাম্বরর বর্উ ইয়কন/ইসরাম্বয়ল স্মার্ন জ্বালাবর্ চ্োম্বলম্বের জর্ে এখর্ আম্বিদর্ 

গ্র ণ করা  ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বর্র ইউটর্বলটর্ অপাম্বরেন্সম্বক উপকৃত করম্বত এিং গভর্ নম্বরর বর্ি নল 

জ্বালাবর্ এম্বজন্ডাম্বক এবগম্বয় বর্ম্বত ইসরাম্বয়ম্বল সদরদপ্তর িাকা হকাম্পাবর্গুম্বলাম্বক 

ফােন-িুভার প্রযুক্তি বর্ম্বয় প্রস্তাি হদওয়ার জর্ে আিন্ত্রণ জার্াম্বর্া  ম্বয়ম্বে  

  

প্রবতম্বযাবগতার বিতীয় রাউন্ড আজ হিম্বক চ্াল ু ম্বে  

 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2022 সাললর থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অলিাথরটি (NYPA) ও ইসরালয়ল 

স্মািন জ্বালাথর্ চ্যাললঞ্জ (New York Power Authority & Israel Smart Energy Challenge) চ্াল ু

 ওয়ার হ াষণা থিলয়লের্, যা ইসরালয়লল সিরিপ্তর িাক্া হক্াম্পাথর্গুললার ক্াে হিলক্ থর্উ ইয়ক্ন 

হেলির ইউটিথলটি অপালরশন্স এর চ্াথ িা পূরণ এবং হেলির থর্র্ নল জ্বালাথর্ রূপান্তরলক্ এথগলয় 

থর্লে সা াযয ক্রার জর্য োিন-আপ প্রযুক্তি খুুঁলজ িালক্। এই 1 থর্থলয়র্ ডলালরর 

প্রথেলযাথগোর্ূলক্ অর্ুিালর্র থবজয়ী, হিলশর সব নব ৃৎ হেি ইউটিথলটি, NYPA-এর সলে স্মািন 

জ্বালাথর্ উদ্ভাবর্র্ূলক্ প্রক্ল্পগুললালে স লযাগী  লয় ক্াজ ক্রলব হযগুললা হেিবযাপী সাশ্রয়ী, 

থর্র্ নল ও থর্ভনরলযাগয থবিুযৎ ক্ায নক্রভালব হপ ৌঁলে হিওয়ার জর্য NYPA অিবা অর্য ব ৃৎ 

ইউটিথলটি দ্বারা বাস্তবায়র্ ক্রা  লে পালর।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন ও ইসরালয়ললর র্লযয পারষ্পথরক্ স লযাথগো এবং জলবায় ুপথরবেনর্লক্ হর্াক্ালবলা 

ক্রলব ও আর্ালির উভলয়র থবিুযৎ বযবস্থালক্ উপকৃ্ে ক্রলব এর্র্ থর্র্ নল জ্বালাথর্ সর্াযার্ 

উন্নয়লর্র সাযারণ আগ্রল র সুিী ন ইথে াস থবিযর্ার্ রলয়লে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই 

স্মািন জ্বালাথর্ চ্যাললঞ্জ হোি োিন-আপ ফার্ নগুললালক্ এক্টি ব ৃৎ ইউটিথলটির সলে ক্াজ ক্রার 

সুলযাগ ক্লর থিলব এবং থর্উ ইয়ক্ন হেিলক্ 2040 সাললর র্লযয 100 শোংশ শূর্য-থর্গ নর্র্ থবিুযৎ 

থগ্রড অজনলর্র ললযযর থিলক্ আগ্রাসীভালব এথগলয় যাওয়ার এই সর্লয় উদ্ভাবক্ থ লসলব হর্েৃলের 

অবস্থার্ যলর রাখার সুলযাগ ক্লর থিলব।"  

  

আজ এক্টি আন্তজনাথেক্ ভাচ্চ নয়াল ওলয়থবর্ার ও পযালর্ল আললাচ্র্ার সর্লয় এই প্রথেলযাথগোর 

ক্িা হ াষণা ক্রা  য় হযখালর্ অংশগ্র ণক্ারীরা অর্ুিার্ সম্পলক্ন থবস্তাথরে েিয হজলর্লের্ এবং 

NYPA-র সলে অংশীিার  ওয়া ক্লয়ক্টি ইসরালয়থল হক্াম্পাথর্র বিবয শুলর্লের্।  

থর্র্ নল জ্বালাথর্ রূপান্তলরর পরবেী প্রজলে স ায়ো ক্রার জর্য হেি অব ইসরালয়লল সিরিপ্তর 

িাক্া উদ্ভাবর্র্ূলক্ ফার্ নগুললার র্লযয এই থদ্বেীয় প্রথেলযাথগো চ্াল ুক্রার জর্য এর্াক্তজন ক্র্ 



(EnergyCom) এবং ইসরালয়ল স্মািন এর্াক্তজন অযালসাথসলয়শর্ (Israel Smart Energy Association, 

ISEA) এর সলে স লযাগী NYPA  লয় ক্াজ ক্রলে। এক্ বা এক্াথযক্ উদ্ভাবর্র্ূলক্ হক্াম্পাথর্লক্ 

থচ্থিে ক্রা  লব এবং পাওয়ার ইউটিথলটি ক্ায নক্রলর্র সুথর্থিনষ্ট চ্াথ িাগুললা পূরলণর জর্য 

পাইলি প্রিশ নর্ী প্রক্ল্পগুললালে োলির প্রযুক্তির প্রসার বকৃ্তি ক্রলে NYPA-এর সলে ক্াজ ক্রার 

সুলযাগ হিওয়া  লব।  

  

বর্উ ইয়ম্বকন ইসরাম্বয়ম্বলর কর্সাল হজর্াম্বরল, অোোম্বসডর আসাফ জাবির িম্বলর্, 

"ইসরালয়ল সব নাযুথর্ক্ উদ্ভাবর্ এবং ক্রলে-পারলবা র্লর্াভালবর ইসরালয়লী উলিযািা ও 

হক্াম্পাথর্গুললার আইথডয়া দ্বারা পথরচ্াথলে এক্টি  াই-হিক্ হসন্টার থ লসলব আন্তজনাথেক্ভালব 

স্বীকৃ্ে। জলবায় ুপথরবেনর্ হর্াক্ালবলা এবং সবজু জ্বালাথর্র প্রসালরর বযাপালর আর্রা থর্উ ইয়ক্ন 

হেলির সলে অলর্ক্গুললা লযয ও র্ূলযলবায হশয়ার ক্লর িাথক্। আর্ালির পারষ্পথরক্ 

স লযাথগো উভয় পযলক্ উপকৃ্ে ক্লরলে এবং থবশ্ববযাপী জ্বালাথর্ থশলল্পর স্থায়ী অজনর্ এলর্ 

থিলয়লে। 2022 সাললর থর্উ ইয়ক্ন/ইসরালয়ল চ্যাললঞ্জ থর্উ ইয়লক্নর জ্বালাথর্ খালে এবং আলরা 

থবস্েৃে পথরসলর সুফল থর্লয় আসলব এর্র্ এক্টি চ্র্ৎক্ার আইথডয়ালক্ এক্টি বযব াথরক্ 

সর্াযালর্ পথরণে ক্রার জর্য থর্লয়াক্তজে এক্টি সম্ভাবর্ার্য় োিন-আপলক্ সংস্থার্ প্রিার্ 

ক্রলব।"  

  

থডলসম্বর র্ালস, গভর্ নর হ াক্ল ও জাথর্র হ াষণা ক্লরলের্ হয হেল-আথবব-থভথিক্ থপ্রজর্া 

হফালিাথর্ক্স (Prisma Photonics), হভ ে অবক্াঠালর্ার জর্য স্মািন েিারথক্র সর্াযার্ 

সরবরা ক্ারী, এটির থরলয়ল-িাইলর্ ট্রান্সথর্শর্ লাইলর্র সর্সযা শর্ািক্রণ থসলেলর্র জর্য 

NYPA-এর 2021 সাললর চ্যালললঞ্জ থবজয়ী  লয়লে।  

  

NYPA-এর অন্তি নতীকালীর্ হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO জাবের্ ই. ক্তিসকল িম্বলর্, "2022 সাললর 

স্মািন জ্বালাথর্ চ্যাললঞ্জ ইসরালয়থল থর্র্ নল জ্বালাথর্ খালের োিন-আপগুললালক্ থর্উ ইয়লক্নর 

পাবথলক্ ইউটিথলটির সলে ক্াজ ক্রার সুথবযার সলে পথরচ্য় ক্থরলয় থিলব এবং োলিরলক্ 

োলির উদ্ভাবর্র্ূলক্ জ্বালাথর্ সর্াযার্ পরীযা ক্রার সুলযাগ ক্লর থিলব। থর্উ ইয়লক্নর ইউটিথলটি 

অপালরশন্স এই স লযাথগোর সম্পক্ন হিলক্ লাভবার্  লব এবং আর্রা হযসব প্রযুক্তি পরীযা 

ক্রলবা এবং  য়লো বাস্তবায়র্ ক্রলবা হসগুললা যুিরাষ্ট্র ও ইসরালয়ল বযাপী হসরা 

প্রচ্লর্গুললালক্ বিলল থিলে পালর এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীলির জর্য সাশ্রয়ী, থর্র্ নল ও থর্ভনরলযাগয 

থবিুযৎ সরবরা  ক্রার র্েচ র্, সজৃর্শীল উপায় প্রিশ নর্ ক্রলে পালর।"  

 

2022 সাললর NYPA/ইসরালয়ল স্মািন জ্বালাথর্ চ্যাললঞ্জ পরবেী প্রজলের প্রযুক্তির থিলক্ র্জর 

থিলব হযর্র্:  

- ববিুযথেক্ গাথির চ্াক্তজনং  

- ববিুযথেক্ থগ্রড থসলেলর্র থর্ভনরলযাগযো  

- জ্বালাথর্ সংরযণ  

- ভবর্/ক্যাম্পালসর জ্বালাথর্ বযবস্থাপর্া  

- ডািা অযার্াথলটিক্স  

- কৃ্ক্তির্ বুক্তির্িা  

- ভাচ্চ নয়াল থরলয়থলটি  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.governor.ny.gov*2Fnews*2Fgovernor-hochul-announces-winner-new-york-israel-smart-energy-innovation-challenge-make-new%26data%3D04*7C01*7Csean.ewart*40nyserda.ny.gov*7C7d500cf0bac6464750e108d9e651cf84*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637794061341130889*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3D8vYExgw5MbiDs8nDMIMmKLgkD7pidJnv62ioYZksG*2Fs*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!MQuuhw!lMtuIwHxveVOu9Un8fz8Mo6Ml0CkBfKtr_XrqUSgX0BJa0zX_tBEXvamuzPFq4lj_lw%24&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7e4e5ed3a7c14dc18a3208d9e669edcc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794165052441907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QrECQB9IwMtew3YeyvEbKP4ke4epHlNpJMYs4Sh%2FNVo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.nypa.gov*2Finnovation*2Frd-insights*2F2022-nypa-israel-smart-energy-challenge%26data%3D04*7C01*7Csean.ewart*40nyserda.ny.gov*7C7d500cf0bac6464750e108d9e651cf84*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637794061341130889*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3D4SP*2BvO90fWpNmqPcsqDnJH5SXwz5DBpFNAYIC9jg3Fg*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!MQuuhw!lMtuIwHxveVOu9Un8fz8Mo6Ml0CkBfKtr_XrqUSgX0BJa0zX_tBEXvamuzPF7m-o214%24&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7e4e5ed3a7c14dc18a3208d9e669edcc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794165052441907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6nvhFCpY08IDDezwlnOGV709TOExI8wp%2FCbRQgCxFqQ%3D&reserved=0


- চ্াথ িার র্র্র্ীয়ো সংক্রান্ত প্রযুক্তি।  

 

উত্তর আম্বিবরকার জর্ে ইসরাম্বয়ম্বলর ইম্বকাম্বর্াবিক বিবর্োর আর্াত কোর্জ িম্বলর্, 

"ইসরালয়ল ও থর্উ ইয়লক্নর হলাক্লির র্যযক্ার অভেুর সম্পলক্নর এক্টি সুস্পষ্ট প্রিশ নর্ী হিখার 

জর্য NYPA স্মািন জ্বালাথর্ উদ্ভাবর্ চ্যালললঞ্জর হচ্লয় হবথশ িলূর যাওয়ার প্রলয়াজর্ হর্ই। থর্লজলির 

সজৃর্শীলো, ভাললা র্লর্াভাব, স লযাথগোর স্প ৃা ও পারষ্পথরক্ অর্ুরাগ ক্ালজ লাথগলয় 

থস্থথেশীলো উন্নয়র্ ও পথরলবশলক্ সসু্থ ক্লর হোলার জর্য ইসরালয়ল ও থর্উ ইয়লক্নর অথযবাসীরা 

এক্সলে ক্াজ ক্রলে। আর্ালির ক্িা বলার এই সর্লয়, এই ক্র্ নসূথচ্ থক্ভালব সর্সযা সর্াযার্ 

ক্রলে  লব এবং থবশ্ববযাপী বনু্ধে েথিলয় থিলে  লব োর এক্টি িৃষ্টান্ত স্থাপর্ ক্রলে। এই পলি 

হর্েৃেিালর্র জর্য আর্ালির থর্উ ইয়ক্ন হেলির বনু্ধলির অথভর্ন্দর্।"  

 

ইসরাম্বয়ল স্মার্ন এর্াক্তজন অোম্বসাবসম্বয়ের্ এর CEO এিং এর্াক্তজন কি-এর এক্তিবকউটর্ভ 

বডম্বরক্টর এলাদ োবভভ িম্বলর্, "NYPA-এর সলে স লযাগী  লয় ক্াজ ক্রলে হপলর আর্রা 

আর্ক্তন্দে। স্মািন এর্াক্তজন খালের হর্েৃস্থার্ীয় ভূথর্ক্া পালর্ক্ারী থ লসলব ইসরালয়ল থর্র্ নল 

জ্বালাথর্র ববথশ্বক্ উিরণলক্ আলরা এথগলয় হর্য়ার জর্য এর বথয নে হর্যা ও জ্ঞার্লক্ ক্ালজ 

লাগালব। থক্ভালব এক্টি হর্েৃস্থার্ীয় পাওয়ার ইউটিথলটি উদ্ভাবলর্র চ্াথলক্াশক্তির ভূথর্ক্া পালর্ 

ক্রলে পালর ো এই চ্যাললঞ্জ েচ লল যরলব এবং এক্ই সর্লয় হক্াম্পাথর্গুললার জর্য থবশ্ববযাপী 

জ্বালাথর্ থশল্পলক্ উপকৃ্ে ক্রলব এর্র্ সম্ভাবয সর্াযার্গুললা হয িভালব উন্নয়র্ ক্রলে থর্লজলির 

প্রযুক্তি প্রিশ নর্ ও পরীযা ক্রার সলুযাগ উেুি ক্রলব।"  

11 এথপ্রল পয নন্ত আলবির্ গ্র ণ ক্রা  লব। জরু্ র্ালস অর্ুিালর্র জর্য থর্ব নাথচ্েলির র্ার্ হ াষণা 

ক্রা  লব বলল প্রেযাশা ক্রা  লে।  

  

আগ্র ী হক্াম্পাথর্গুললা এই চ্যাললঞ্জ ও জর্া হিয়া সম্পলক্ন থবস্তাথরে েিয ও সর্য়সীর্া সম্পলক্ন 

NYPA-এর ওলয়বসাইলি, অিবা Manuel.Hamalian@nypa.gov টঠক্ার্ায় থডলরক্টর, NYPA 

হপ্রাথক্উরলর্ন্ট-এর ক্ালে ইলর্ইল পাটঠলয় জার্লে পারলবর্  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বর্র রাম্বের হর্তৃত্বকারী জলিায় ুপবরকল্পর্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

থর্উ ইয়ক্ন হেলির জাথের হর্েৃেক্ারী জলবায়ুর ক্র্ নসূচ্ী  ল জাথের সব হচ্লয় হবথশ 

আক্রর্ণাত্মক্ জলবায় ুও পথরেন্ন শক্তির উলিযাগ, যা সুশঙৃ্খল ও র্যাযযভালব পথরেন্ন শক্তিলে 

উিরলণর আহ্বার্ ক্লর যা চ্াক্থর বেথর ক্লর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি হক্াথভড-19 র্ ার্ারী হিলক্ 

উিারলালভর সালি সালি এক্টি সবজু অি নর্ীথেলক্ প্রথেপালর্ ক্রা অবযা ে রালখ। জলবায় ু

হর্েৃে এবং জর্সর্ালজর সুরযা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর র্াযযলর্ আইলর্র অন্তভচ নি ক্রার পলর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর র্লযয শূর্য-থর্গ নর্র্ 

থবিুযৎশক্তির হযলি োর বাযযোর্ূলক্ লযয অজনলর্র পলি এথগলয় চ্লললে, যার র্লযয অন্তভচ নি 

আলে 2030 এর র্লযয 70 শোংশ পুর্র্ নবায়র্লযাগয শক্তি উৎপাির্ এবং অি নর্ীথে বযাপী ক্াব নর্ 

থর্রলপযো অজনর্ ক্রা। হেি জলুি 102টি থবশাল র্ািার র্বায়র্লযাগয ও থবেরলণর প্রক্লল্প 33 

থবথলয়র্ ডলালরর হবথশ, থবক্তডং হিলক্ থর্গ নর্র্ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থবথলয়র্ ডলার, হস রশক্তির 

র্ািা বকৃ্তি ক্রার জর্য 1.8 থবথলয়র্ ডলার, থর্র্ নল পথরব র্ উলিযালগর জর্য 1 থবথলয়র্ ডলালরর 

হবথশ, এবং NY গ্রীর্ বযাংক্-এর প্রথেশ্রুথেলে 1.6 থবথলয়র্ ডলালরর হবথশ স , এটি থর্র্ নল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.nypa.gov*2Finnovation*2Frd-insights*2F2022-nypa-israel-smart-energy-challenge%26data%3D04*7C01*7Csean.ewart*40nyserda.ny.gov*7C7d500cf0bac6464750e108d9e651cf84*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637794061341130889*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3D4SP*2BvO90fWpNmqPcsqDnJH5SXwz5DBpFNAYIC9jg3Fg*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!MQuuhw!lMtuIwHxveVOu9Un8fz8Mo6Ml0CkBfKtr_XrqUSgX0BJa0zX_tBEXvamuzPF7m-o214%24&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7e4e5ed3a7c14dc18a3208d9e669edcc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637794165052441907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6nvhFCpY08IDDezwlnOGV709TOExI8wp%2FCbRQgCxFqQ%3D&reserved=0
mailto:Manuel.Hamalian@nypa.gov


জ্বালাথর্র র্ািা বকৃ্তি ক্রার জর্য থর্উ ইয়লক্নর অভূেপূব ন থবথর্লয়ালগর সালি যুি  লয়লে৷ 

সক্তিথলেভালব, এই থবথর্লয়াগগুথল 2020 সালল থর্উইয়লক্নর থর্র্ নল জ্বালাথর্ খালে 158,000 এরও 

হবথশ চ্াক্থর, 2011 সাল হিলক্ থবেরণকৃ্ে হস র খালে 2,100 শোংশ প্রবকৃ্তি এবং 2035 সাললর 

র্লযয 9,000 হর্গাওয়াি অফলশার বায়ুশক্তি গলি হোলার প্রথেশ্রুথেলক্ সর্ি নর্ ক্লর৷ জলবায় ু

আইলর্র অযীলর্, থর্উ ইয়লক্ন এই অগ্রগথের উপর থভথি ক্লর থর্র্ নাণ ক্রলব এবং 2050 সাললর 

র্লযয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নর্র্লক্ 1990 এর স্তর হিলক্ 85 শোংশ ক্র্ালব, এবং থর্ক্তিে ক্রলব 

হয পথরেন্ন শক্তির থবথর্লয়ালগর 40 শোংশ হবথর্থফলির অন্তে 35 শোংশ সুথবযাবক্তিে 

সম্প্রিায়গুথললক্ হিওয়া  লব, এবং চূ্িান্ত বযব ারক্ারীর শক্তির খরচ্ সাশ্রয় ক্রার র্াযযলর্ অর্-

সাইি শক্তি খরচ্ 185 টট্রথলয়র্ BTU ক্র্ালর্া, যালে 2025 সাললর শক্তির িযোর ললযর উলেলশয 

অগ্রসর  ওয়া যায়।  

  

NYPA সম্পম্বকন  

NYPA  ল হেলির সব হিলক্ বি পাবথলক্ পাওয়ার অগ নার্াইলজশর্, যা 16 টি হজর্ালরটিং 

হফথসথলটি এবং ট্রান্সথর্শর্ লাইলর্র 1,400 এর হবথশ সাথক্নি- র্াইল পথরচ্ালর্া ক্লর। NYPA দ্বারা 

80 শোংলশর হবথশ থবিুযৎ পথরষ্কার থরথর্উএবল  াইলরাপাওয়ার উৎপন্ন ক্লর। NYPA হক্ালর্া 

যরলর্র আয়ক্র অি ন বা হেি হক্রথডি বযব ার ক্লর র্া। োরা োলির বন্ড থবক্রয় এবং থবিুযৎ 

থবক্তক্র ক্লর অক্তজনে অি ন থিলয় োলির অথযক্াংশ ক্ায নক্লালপর অি নায়র্ ক্লর। আলরা েলিযর 

জর্য থভক্তজি ক্রুর্ www.nypa.gov টঠক্ার্ায় এবং আর্ালিরলক্ অর্ুসরণ ক্রুর্ িচইিালর 

(Twitter) @NYPAenergy, হফসবুলক্ (Facebook), ইর্োগ্রালর্ (Instagram), িাম্বলালর 

(Tumblr) ও থলংক্ডইলর্ (LinkedIn)।  

  

###  
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