
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে প্লাগ পাওয়ার ঘেম্বর্বি কাউবিম্বে র্েুর্ হাইম্বরাম্বের্ 
জ্বালার্ী উৎপাদর্ ঘেবিবলটি এিং বিদেুবেক িািম্বেেম্বর্র ের্ে 290 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 

বিবর্ম্বয়াগ করম্বি  
  

িংস্থাটি অোলািামা েহম্বর ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন  িাম্বয়ন্স, ঘেকম্বর্ালবে এিং অোডভান্সড 
মোর্ুেোকচাবরং পাম্বকন  অেোধুবর্ক ঘেবিবলটি বর্মনাণ করম্বি, ো 68টি কমনিংস্থার্ িৃবি করম্বি  

  
রাম্বেের বিবর্ম্বয়াগ গভর্নম্বরর িিুে েবি কমনিূচী িমর্নর্ কম্বর, ো রােে েমু্ব়ে িিুে েবি 

বিবর্ম্বয়াম্বগ 29 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার আহ্বার্ কম্বর  
  

কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিে করম্বে এিং অর্নর্ীবেম্বক িা়োম্বে এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তে ঘকৌেল - 
"বেঙ্গার ঘলকি েম্বরায়াডন " এর িম্পরূক এই বিবর্ম্বয়াগ  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘর্তৃস্থার্ীয় বিকল্প শবি প্রেুবি সরিরাহকারী 
প্লাগ পাওয়ার (Plug Power) ঘজমর্বস কাউবির অ্যালািামা শহমর ওময়স্টার্ন বর্উ ইয়কন  সাময়ন্স, 
ঘেকমর্ালবজ অ্যান্ড অ্যাডভযান্সড মযার্ুফ্যাকচাবরিং পামকন  (Western New York Science, 
Technology and Advanced Manufacturing Park) একটি অ্তযাধবুর্ক সিজু হাইমরামজর্ জ্বালার্ী 
উৎপাদর্ ঘফ্বসবলটি এিিং বিদযযবতক সািমস্টশর্ বর্মনামণর জর্য 290 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
বিবর্ময়াগ করমি। প্লাগ পাওয়ার প্রকল্পটি (Science and Technology Advanced Manufacturing 
Park, STAMP) সাইমে প্রথম বর্মনাণ এিিং বিজমর্স পামকন  এর সম্প্রসারমণর সামথ ভবিষযমতর 
িৃবির সুমোগগুবলমক সমথনর্ করার জর্য একটি 450-ঘমগাওয়ামের বিদযুবতক সািমস্টশর্ বর্মনামণর 
জর্য এর সিংস্থাটির অ্থন প্রদার্ প্রময়াজর্ হমি। প্লাগ পাওয়ার অ্বতবরিভামি র্তুর্ উত্পাদর্ 
ঘফ্বসবলটিমত 68টি চাকবর বতবর করমত প্রবতশ্রুবতিি, ো প্রবতবদর্ 45 ের্ সিুজ হাইমরামজর্ 
উত্পাদর্ করমি। বর্উ ইয়মকন  র্তুর্ সিুজ হাইমরামজর্ জ্বালার্ী উত্পাদর্ ঘফ্বসবলটি বিকামশর 
সিংস্থাটির প্রবতশ্রুবতটি বর্উ ইয়কন  পাওয়ার কতৃন পক্ষ (New York Power Authority), এম্পায়ার 
ঘস্টে ঘডমভলপমমি (Empire State Development) এিিং ঘজমর্বস কাউবির একটি বিসৃ্তত রাজয 
এিিং স্থার্ীয় প্রমণাদর্া পযামকমজর ফ্ল। এই গ্রীমে র্তুর্ ঘফ্বসবলটিটির বর্মনাণ কাজ শুরু হমি িমল 
আশা করা হমে।  
  
"বর্উ ইয়কন  রাজয সিুজ শবির ঘেষ্ঠতার বদমক দবৃি বর্িি কমর আরও র্িায়র্মোগয ভবিষযমতর 
বদমক জাতীয় প্রমচিায় বর্মজমক ঘর্তা বহমসমি প্রবতবষ্ঠত করমত প্রবতশ্রুবতিি, এিিং আমরা ঘদবিময় 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8e541776-d1cf2e44-8e56ee43-000babd905ee-c6bc07884afe3583&q=1&e=868070bd-a634-4282-8ebb-1e5a6cee80bd&u=https%3A%2F%2Fwww.plugpower.com%2F


 

 

বদবে ঘে পবরমিশ রক্ষা করা এিিং অ্থননর্বতক প্রিৃবিমক উত্সাহ ঘদওয়া পারস্পবরকভামি স্বতন্ত্র 
র্য়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা আিারও প্লাগ পাওয়ামরর সামথ অ্িংশীদাবরত্ব কমর অ্তযন্ত 
গবিনত, এিিং অ্মর্ক বর্উ ইয়কন িাসীমদর জর্য একটি কঠির্ অ্থননর্বতক সমময় আমরা র্তুর্ 
বিবর্ময়াগ এিিং চাকবরর প্রিৃবি িাডামর্ার জর্য কাজ করার সময় বফ্ঙ্গার ঘলকস অ্ঞ্চমল সিংস্থাটির 
অ্িযাহত বিবর্ময়াগ এিিং উচ্চতর মামর্র সিুজ কমনসিংস্থার্ সবৃির প্রবতশ্রুবতর প্রশিংসা কবর।"  
  
"আজমকর ঘ াষণার অ্থন ঘকিল ঘজমর্বস কাউবিমত আরও উন্নত উত্পাদর্ কমনসিংস্থার্ র্য়, িরিং 
আমরা বর্উ ইয়কন  রামজযর জর্য আরও পবরেন্ন, সিুজ ভবিষযমতও বিবর্ময়াগ করবে," 
ঘলেম্বের্োি গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "বর্উ ইয়কন  রামজযর সহায়তার মাধযমম, এক 
ঘর্তৃস্থার্ীয় বিকল্প শবি প্রেুবির সরিরাহকারী, প্লাগ পাওয়ার, একটি র্তুর্ সিুজ হাইমরামজর্ 
জ্বালার্ী উত্পাদর্ ঘফ্বসবলটির বিকাশ করমি। প্লাগ পাওয়ামরর মমতা সিংস্থাগুবলর অ্িংশীদাবরত্ব কমর 
আমরা গবিনত, োরা আমামদর রাজযমক িক্রমরিাটির অ্গ্রভামগ রািমত এিিং সিুজ অ্থনর্ীবত বতবর 
করার জর্য আমামদর প্রমচিার উপর বভবি কমর গমড তুলমে।"  
  
রামজযর প্রমণাদর্াগুবল গভর্নমরর উচ্চাবভলাষী সিুজ শবি (Green Energy) কমনসযবচমক সমথনর্ কমর 
- জাবতর সিমচময় আক্রমণাত্মক জলিায়ু এিিং পবরেন্ন শবি উমদযাগ - ো রাজয জমুড সরকারী 
ও ঘিসরকারী বিবর্ময়ামগ 29 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলামররও ঘিবশ উৎসাবহত করমি এিিং 12,400 
ঘমগাওয়ামের সিুজ শবি বতবর করমি, ো েয় বমবলয়র্ িাবডর জর্য েমথি পবরমামণ বিদযুত। এই 
বিবর্ময়াগগুবল ঘকিল বর্উ ইয়মকন র জলিায় ুঘর্তৃত্ব এিিং সম্প্রদায় সুরক্ষা আইমর্র লক্ষয পযরণ কমর 
রাজযমক কািনর্ বর্রমপক্ষ অ্থনর্ীবতর বদমক পবরিতন র্ করমত সহায়তা করমি তাই র্য়, িরিং এই 
COVID মহামারী ঘথমক অ্থননর্বতক পরু্রুিারমকও উত্সাবহত করমি।  
  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার কতৃন পক্ষ ঘিাডন  অ্ি ট্রাবস্টজ (New York Power Authority Board of 
Trustees)-এর অ্র্ুমমাদর্ সামপমক্ষ বর্উ ইয়কন  পাওয়ার কতৃন পক্ষ (New York Power Authority, 
NYPA)-এর এই প্রমণাদর্াগুবল, বডমসম্বমর গভর্নর কতৃন ক ঘ াবষত পাওয়ার কতৃন পমক্ষর র্তুর্ সিুজ 
কমনসিংস্থার্ মার্দমের অ্ধীমর্ অ্থননর্বতক বিকামশর জর্য অ্র্ুমমাবদত প্রথম NYPA গ্রাহকমক বচবিত 
করমি। গভর্নর NYPA ঘিাডন মক এই প্রমণাদর্া অ্র্ুমমাদর্ করার সুপাবরশ করমের্:  

• র্ায়াগ্রা বিদযুৎ প্রকল্প (Niagara Power Project) ঘথমক কম িরমচ 10 ঘমগাওয়াে 
জলবিদযুৎ িরাদ্দকরণ।  

• ওময়স্টার্ন বর্উ ইয়কন  পাওয়ার প্রবসডস ঘপ্রাগ্রাম (Western New York Power 
Proceeds program) ঘথমক 1.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার।  

• 143 MW হাই-ঘলাড ফ্যাক্টর পাওয়ার ো NYPA জ্বালার্ী িাজামর প্লাগ পাওয়াrer 
jonyo বকর্মি।  

এম্পায়ার ঘস্টে ঘডমভলপমমি (Empire State Development) কমনসিংস্থার্ সবৃির প্রবতশ্রুবতর 
বিবর্মময় এমেলবসয়র েযাে ঘক্রবডমে ২ বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পেনন্ত প্রদার্ করমি। ঘজমর্বস 
কাউবি অ্বতবরি স্থার্ীয় কর প্রমণাদর্া প্রদার্ করমি, ঘজমর্বস কাউবি অ্থননর্বতক উন্নয়র্ ঘকমের 
(Genesee County Economic Development Center) বিবভন্ন অ্র্ুমমাদমর্র সামপমক্ষ।  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2Dnew-2Dyork-2Dpower-2Dauthoritys-2Deconomic-2Ddevelopment-2Dawards-2Dsupporting-2Dmore&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=q-wgmR8lbA9STIXR1hux0sdOnn2-ON8g-KMhCMPcdHM&m=oIB3Te-BH7rfU3GN0aFAq29XXQ1x4pRLoZQwmFE9Obw&s=I44ZL9Ywy2-xMrhECUvsCRMvCuNX2eMrH96CbroizP0&e=


 

 

 
এম্পায়ার ঘেে ঘডম্বভলপম্বমম্বির (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, ঘপ্রবিম্বডি 
ও মম্বর্ার্ীে প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া এবরক গােন লার িম্বলর্, "প্লাগ পাওয়ামরর অ্গ্রগামী উদ্ভাির্ 
এিিং বর্উ ইয়কন  ঘস্টমের প্রবত চলমার্ অ্ঙ্গীকারিিতা গভর্নর কুওমমার পবরেন্ন শবির দশনর্মক 
এবগময় বর্ময় ঘেমত সাহােয করমে। STAMP ঘমগা সাইমে এই হাইমরামজর্ জ্বালার্ী উৎপাদর্ সুবিধা 
শীষন মামর্র, উচ্চ-প্রেুবি উৎপাদর্ কমনসিংস্থার্ সবৃি কমর বর্উ ইয়মকন র সিুজ অ্থনর্ীবতমক শবিশালী 
করমি।"  
  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অম্বর্াবরটির (New York Power Authority, NYPA) ঘপ্রবিম্বডি ও প্রধার্ 
বিিনাবহ কমনকেন া বগল বি. কুইবর্ওর্ি িম্বলর্, "গভর্নমরর ঘর্তৃমত্ব রামজযর পবরেন্ন জ্বালার্ী 
অ্থনর্ীবত দ্রুত িৃবি পামে এিিং প্লাগ পাওয়ার সিুজ শবির সিংস্থাগুবলর জর্য প্রচুর সুমোগগুবল 
িযিহার করমে বর্উ ইয়মকন  সম্প্রসারণ এিিং সমবৃির জর্য। র্ায়াগ্রা বিদযুৎ প্রকল্প ঘথমক NYPA-এর 
কািনর্ মুি জলবিদযুমতর সুবিধা বর্ময় জ্বালার্ীর ঘকামষর অ্যাবপ্লমকশমর্র জর্য সিুজ হাইমরামজর্ 
উন্নয়মর্ বর্মিবদত একটি ফ্ামনমক আকৃি করা হল একটি উদাহরণ বকভামি আমরা জলিায় ুসঙ্কমের 
ঘমাকাবিলা করমিা।"  
  
প্লাগ পাওয়ার সম্প্রসারণ 2022 সামলর মমধয উির আমমবরকা জমুড সাতটি হাইমরামজর্ উৎপাদর্ 
ঘফ্বসবলটি বর্মনাণ করার একটি ঘকেীভয ত ঘকৌশমলর অ্িংশ। জার্ুয়ারী মামস গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ 
ঘে প্লাগ পাওয়ার মর্মরা কাউবিমত 125 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলামরর একটি উদ্ভাির্ী ঘকে স্থাপর্ 
করমি, ো 377টি র্তুর্ কমনসিংস্থার্ সৃবি করমি। এই ঘফ্বসবলটি তার ঘপ্রামজর্ হাইমরামজর্ ফু্ময়ল 
ঘসল ইবিমর্র জর্য হাইমরামজর্ ফু্ময়ল ঘসল স্টযাক উৎপাদর্ করমি ো উপাদার্ র্াডাচাডা করার 
সরিাম, অ্র্-ঘরাড িাবণবজযক িহমরর োর্িাহর্, এিিং ঘরার্ সহ বিবভন্ন বিদযুবতক োর্িাহর্ 
চালামর্ার জর্য িযিহার করা হমি। ঘকাম্পাবর্টি এোডাও ঘরামচস্টার ইস্টমযার্ বিজমর্স পামকন  
(Rochester's Eastman Business Park ) একটি ঘফ্বসবলটি পবরচালর্া কমর োর সদর দপ্তর 
এিিং রাজধার্ী অ্ঞ্চমল।  
  
প্লাগ পাওয়াম্বরর (Plug Power) বিইও এবি মােন িম্বলম্বের্, "প্লাগ পাওয়ামরর ভবিষযৎ সঠিকভামি 
সিুজ হাইমরামজর্ অ্থনর্ীবত গমড ঘতালার উপর বর্ভন র কমর। আমরা কৃতজ্ঞ ঘে আমামদর গৃহ-রাজয 
বর্উ ইয়কন  আক্রমণাত্মক জলিায়ু এিিং পবরেন্ন জ্বালার্ীর উমদযাগ সমথনর্ কমর। এিিং, প্লাগ 
পাওয়ামরর সিুজ হাইমরামজর্ সমাধার্ রামজযর ইবতিাচক পবরমিশ এিিং অ্থননর্বতক জলিায়রু উপর 
প্রভাি ঘফ্লমত পামর। বর্উ ইয়কন  রামজযর ঘর্তামদর তামদর অ্িযাহত সহায়তার জর্য অ্মর্ক 
ধর্যিাদ, োমদর মমধয রময়মের্ ঘসমর্ের শুমার, গভর্নর কুওমমা এিিং এম্পায়ার ঘস্টে ঘডমভলপমমি 
(Empire State Development), ঘজমর্বস কাউবি অ্থননর্বতক উন্নয়র্ ঘকে (Genesee County 
Economic Development Center) এিিং আরও অ্র্যামর্যর মমধয ঘথমক অ্মর্মকই।"  
  
STAMP  বর্উ ইয়মকন র িহৃিম জর্সিংিযা, গমিষণা এিিং কমনশবি প্রবশক্ষমণর ঘকেগুবলর ঘকেস্থমল 
অ্িবস্থত একটি 1,250-একমরর ঘমগা সাইে। বর্উ ইয়কন  রাজয থ্রুওময়র দ্বারা বর্উ ইয়মকন র হাই-
ঘেক কবরমডামরর সামথ সিংেুি, STAMP সমস্ত সাইে-স্তমরর বডজাইর্ এিিং ইবিবর্য়াবরিং, এিিং 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-hydrogen-fuel-cell-energy-provider-plug-power-build-new-innovation


 

 

ঘসবমকন্ডাক্টর উত্পাদর্, পুর্র্নিীকরণমোগয উত্পাদর্, িাময়াফ্ামনা উত্পাদর্, এিিং অ্র্যার্য উচ্চ-
ক্ষমতার বশল্পমক্ষত্রগুবল সহ প্রকল্পসমযহ গ্রহণ করার সমস্ত সাইে-স্তমরর পবরমিশগত এিিং ঘজাবর্িং 
অ্র্ুমমাদর্গুবল সম্পন্ন কমরমে। ঘমগা সাইেটি ঘকৌশলগতভামি বর্উ ইয়কন  পাওয়ার কতৃন পক্ষ (New 
York Power Authority)-এর স্বল্প িযময়র জলবিদযুৎ অ্ঞ্চমল অ্িবস্থত এিিং উচ্চ-ক্ষমতার, 100 
শতািংশ পরু্র্নিীকরণমোগয, বর্ভন রমোগয শবির উত্স দ্বারা পবরমষিা প্রাপ্ত হমি। বফ্ঙ্গার ঘলকস 
আঞ্চবলক অ্থননর্বতক উন্নয়র্ কাউবন্সল (Finger Lakes Regional Economic Development 
Council) কতৃন ক আঞ্চবলক অ্গ্রাবধকার প্রকল্প বহমসমি STAMP-ঘক বিধতা ঘদওয়া হময়মে এিিং 
স্থার্ীয়, আঞ্চবলক এিিং রাজয সরকারগুবল, এিিং তার সামথ িযিসা, বিশ্ববিদযালয় এিিং ইউটিবলটি 
অ্িংশীদারমদর দ্বারা এটি সমবথনত হময়মে।  
  
ঘেম্বর্বি কাউবি ইম্বকার্বমক ঘডম্বভলপম্বমি ঘিিাম্বরর ঘপ্রবিম্বডি এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া 
বেভ হাইড িম্বলর্, "বর্উ ইয়কন  ঘস্টমের STAMP  এর মত একটি ঘমগা সাইমে বিবর্ময়াগ করার 
প্রমচিা ঘজমর্বস কাউবি, অ্যালািামা শহর এিিং বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থবরটির সহমোবগতায়, 
বিশ্বিযাপী উন্নত উৎপাদর্কারী ঘকাম্পাবর্গুবলর মমধয একটি উমেিমোগয আগ্রহ সৃবি কমরমে STAMP 
এিিং ঘজমর্বস কাউবিমত। STAMP এ এই প্রস্তাবিত উন্নয়মর্র অ্থননর্বতক সবুিধা এোডাও িযািযা 
কমর বকভামি এই প্রকল্প জলিায়ু পবরিতন র্ কমামত বর্উ ইয়কন  ঘস্টমের অ্গ্রণী ভয বমকায় অ্িদার্ 
রামি, ঘেমহতু প্লাগ পাওয়ার পবরেন্ন হাইমরামজর্ উৎপাদমর্ একটি আন্তজন াবতক ঘর্তা ো 
উমেিমোগযভামি িায়ু বর্গনমর্ কমামত পামর এিিং এই প্রবক্রয়ায় আমামদর সম্প্রদায় এিিং অ্ঞ্চমলর 
জর্য ভামলা ঘিতমর্র কমনসিংস্থার্ সবৃি করমত পামর।"  
  
সােয়ী মযমলযর র্ায়াগ্রা জলবিদযুৎ NYPA-এর র্ায়াগ্রা বিদযুৎ প্রকমল্পর 30-মাইল িযাসামধনর িা 
চাউোউকুয়া কাউবির িযিসাগুবলর জর্য উপলব্ধ। র্ায়াগ্রা জলবিদযুমতর সামথ এই অ্ঞ্চমলর বিদযমার্ 
দশ হাজার কমনসিংস্থার্ জবডত। NYPA এর র্ায়াগ্রা বিদযুৎ ঘকে ঘথমক অ্িযিহৃত বিদযুৎ বিক্রময়র 
ঘথমক ঘর্ে উপাবজন ত অ্থন এিিং 2012 সামল গভর্নর কুওমমার স্বাক্ষবরত আইর্ ঘথমক আইর্টি পাস 
কমরবেমলর্ িমল এই পুরস্কারটি ঘদওয়া সম্ভি হময়মে।  
  
অোলািামা োউর্ িুপারভাইোর রিােন  ক্রম্বির্ িম্বলর্, "আবম প্লাগ পাওয়ার সহ বিবভন্ন উন্নত 
উৎপাদর্ ঘকাম্পাবর্র অ্যালািামা শহর এিিং STAMP এ ঘে আগ্রহ আমে তার ফ্মল উৎসাবহত। এই 
মামপর একটি প্রকমল্পর জর্য উপেুি একটি সাইেমক সামমর্ আর্ার জর্য আমরা কম ার পবরেম 
কমরবে, এিিং আমরা আমামদর সম্প্রদাময়র মমধয এই প্রকমল্পর উন্নয়র্ ও অ্গ্রগবতর জর্য গুরুত্বপযণন 
পদমক্ষপ অ্জন মর্র জর্য উদগ্রীি।"  
  
ঘেোর ঘরাম্বচোর এিারপ্রাইে ঘপ্রবিম্বডি ও বিইও মোে হালনিাে িম্বলর্, "প্লাগ পাওয়ার কম 
িরমচ, পবরেন্ন জলবিদযুৎ সহ অ্র্র্য পবরকা ামমার কারমণ ঘজমর্বস কাউবির STAMP ঘমগা সাইমে 
একটি হাইমরামজর্ উৎপাদর্ ঘফ্বসবলটি স্থাপমর্র পবরকল্পর্া কমরমে। এই র্তুর্ সুবিধায় উৎপাবদত 
বিদযুৎ রমচস্টার, NY এর প্লাগ পাওয়ামরর বগগা ফ্যাক্টবরমকও সমথনর্ করমি।"  
  
প্লাগ পাওয়ার সম্পমকন  অ্বতবরি তমথযর জর্য, https://www.plugpower.com/ বভবজে করুর্।  
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বেঙ্গার ঘলকি এর অেগবে ত্বরাবিেকরণ  
আজমকর ঘ াষণা "বফ্ঙ্গার ঘলকস এর অ্গ্রগবত ত্বরাবিতকরণ" এর সম্পযরক, ো শবিশালী 
অ্থননর্বতক প্রিৃবি ও কবমউবর্টি বিকামশর জর্য এই অ্ঞ্চমলর সমবিত রূপমরিা। ঘস্টে এ অ্ঞ্চমল 
2012 সাল ঘথমক এই পবরকল্পর্ার জর্য িবুর্য়াদী কামজর বপেমর্ ইমতামমধযই 8.07 বিবলয়মর্র ঘিবশ 
মাবকন র্ ডলার বিবর্ময়াগ কমরমে - ফ্মোবর্ে, কৃবষ ও িাদয উৎপাদর্ এিিং আধুবর্ক বর্মনাণ কামেনর 
মমতা মযল বশল্প এই বিবর্ময়ামগর অ্ন্তভুন ি। িতন মামর্, উিরাঞ্চমলর পুর্রুজ্জীবিবতকরণ উমদযামগর 
মাধযমম অ্ঞ্চলটি 500 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলামরর অ্ঙ্গরামজযর বিবর্ময়াগসহ বফ্ঙ্গার ঘলকস এর 
অ্গ্রগবত ত্বরাবিত করমে ো গভর্নর কুওমমা বডমসম্বর 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। অ্ঙ্গরামজযর এই 
500 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলামরর বিবর্ময়াগ ঘিসরকাবর িামতর িযিসায়ীমদর 2.5 বিবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলামররও ঘিবশ বিবর্ময়াগ করার জর্য উদ্দীপর্া ঘদমি - এিিং অ্ঞ্চমলর দাবিলকৃত পবরকল্পর্া 
অ্র্ুোয়ী আশা করা হমে ঘে 8,200 এর ঘিবশ র্তুর্ কমনসিংস্থার্ সবৃি হমি। আরও তথয পাওয়া 
োমি এিামর্।  
  
NYPA িম্পম্বকন   
NYPA হমে ঘদমশর সিমচময় িৃহৎ ঘস্টে সরকাবর বিদযুৎ সিংস্থা ো 16টি উৎপাদক কারিার্া এিিং 
1,400 সাবকন ে-মাইমলরও ঘিবশ ট্রান্সবমশর্ লাইর্ পবরচালর্া কমর। NYPA উৎপাবদত বিদযুমতর 80 
শতািংমশরও ঘিবশ হমে পবরেন্ন র্িায়র্মোগয হাইমরাপাওয়ার। NYPA ঘকামর্া ধরমর্র আয়কর অ্থন 
িা ঘস্টে ঘক্রবডে িযিহার কমর র্া। তারা তামদর িন্ড বিক্রয় এিিং বিদযুৎ বিবক্র কমর অ্বজন ত অ্থন 
বদময় তামদর অ্বধকািংশ কােনকলামপর অ্থনায়র্ কমর। আমরা তমথযর জর্য 
ঘদিুর্ www.nypa.gov এিিং আমামদর অ্র্ুসরণ করুর্ 
েুইোর, ঘফ্সিুক, ইন্সোগ্রাম, োম্বলার এিিং বলঙ্কডইমর্।  
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