
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেট জমু্বে 620টিরও স্টিবে কমনসংস্থার্ সমর্নর্ কম্বর বর্উ ইয়কন  বিদ্েুৎ কর্তন পম্বের 
অর্ননর্বর্ক উন্নয়র্ পরুস্কার স্ট াষণা কম্বরর্  

  
বরচাজন  NY বিদ্েুৎ িরাে এিং পবিম বর্উ ইয়ম্বকন  অবর্বরক্ত অর্ননর্বর্ক উন্নয়র্ পরুস্কার স্টিার্ন  অি 

ট্রাবেস কর্তন ক অর্ুম্বমাবদ্র্ স্টিসরকাবর মূলধর্ বিবর্ম্বয়াম্বগ 127 বমবলয়র্ মাবকন র্ র্লার  
  

NYPA স্টিার্ন  অর্ননর্বর্ক উন্নয়র্ পরুস্কাম্বরর জর্ে ভবিষেম্বর্ অোবিম্বকের্গুবলম্বর্ বির্ জি 
উপাদ্ার্সমূহ বিম্বিচর্া করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থনরটির ঘ ার্ন  অ্  
ট্রানিস (New York Power Authority's Board of Trustees) 11টি অ্থননর্নিক উন্নয়র্ পুরস্কার 
অ্র্ুমমাদর্ কমরমে ো ঘিট জমুে 620 টিরও ঘ নি কমনসংস্থার্মক সমথনর্ করম  এ ং ঘ সরকানর 
মূলধর্ ন নর্ময়ামগ 127 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লামররও ঘ নি উৎসাহ প্রদার্ করম । নরচাজন  NY ন দযুৎ 
 রাদ্দগুনলর মাধযমম আটটি পুরস্কার প্রদার্ করা হমে, অ্র্যনদমক অ্ নিষ্ট নির্টি পনিম নর্উ 
ইয়মকন র উপর মমর্ামোগ প্রদার্ করা হময়মে। এোোও ঘ ার্ন  নর্উ ইয়মকন  এ ং উৎপাদমর্ 
আম দর্কারীমদর সহায়িা অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য অ্থননর্নিক উন্নয়র্ পুরস্কার প্রাপ্তমদর মূলযায়মর্র 
মার্দণ্ড আপমর্ট কমরমে। 
  
"এই মহামানর অ্থনর্ীনিমি মারাত্মক প্রভা  ঘেমলমে, নকন্তু এই মহার্ চযামলঞ্জ নর্উ ইয়মকন র জর্য 
আমগর ঘচময় ভামলাভাম  গমে ঘিালার একটি সুমোগ তিনর কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমামদর স ুজ লমযযর সামথ সামঞ্জসয ঘরমে, আমরা COVID দ্বারা সৃষ্ট অ্থননর্নিক ঘ াঝা 
কমামি, নর্উ ইয়কন  ঘকাম্পানর্ এ ং অ্লাভজর্ক প্রনিষ্ঠার্ দ্বারা সৃষ্ট অ্থননর্নিক ঘ াঝা কমামি এ ং 
আমামদর ঘিমট কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট করমি ঘিমটর নকেু পনরেন্ন এ ং স ননর্ম্ন েরমচর ন দযুৎ সর রাহ 
করনে।"  
  
"COVID-19 মহামানরর সামথ লোই করার সময় আমরা অ্থননর্নিক উন্নয়র্ এ ং চাকনরর প্রনিযমণ 
ন নর্ময়াগ অ্ যাহি রােমি প্রনিশ্রুনি দ্ধ," স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ স্টহাচুল িম্বলর্। "এই 
অ্থননর্নিক উন্নয়র্ পুরস্কার পনিম নর্উ ইয়কন সহ ঘিট জমুে 620টিরও ঘ নি কমনসংস্থার্মক সহায়িা 
করম । েের্ আমরা আমামদর অ্থনর্ীনিমক আমরা উন্নি করমি এ ং আমামদর অ্থনর্ীনিমক 
িনক্তিালী করার জর্য কাজ করনে, আমরা নর্নিি করমি চাই ঘে নর্উ ইয়কন  াসীমদর ভা কাজ 
ধমর রাো এ ং সুরনযি করার সুমোগ আমে এ ং কনমউনর্টিমক পুর্রুজ্জীন ি করার প্রমচষ্টা এ ং 



 

 

একটি আমরা পনরষ্কার, আমরা স ুজ এ ং আমরা িনক্তিালী নর্উ ইয়কন  ঘিমটর জল ায়ু পনর িন র্ 
ঘমাকাম লার জর্য আমামদর প্রমচষ্টা অ্গ্রসর হমে।"  
 
নরচাজন  NY কমনসনূচ (ReCharge NY program) এর অ্ধীমর্ 5,400 নকমলাওয়াট (kW) কম 
েরমচ ন দযুৎ  রাদ্দ ঘসন্ট্রাল নর্উ ইয়কন , পনিম নর্উ ইয়কন  ও লং আইলযামে আটটি ঘকাম্পানর্মক 
নর্মদনি ঘদওয়া হময়মে এ ং সরাসনর 523টি কমনসংস্থার্মক- 81টি র্ নর্নমনি এ ং প্রায় 113 নমনলয়র্ 
মানকন র্ র্লার সহায়িা করা হময়মে।  
  
নরচাজন  NY ন দযুৎ  রাদ্দ এ ং অ্থননর্নিক উন্নয়র্ পুরস্কামরর একটি পণূনাঙ্গ িানলকা এোমর্ পাওয়া 
োম ।  
  
গভর্নর কুওমমার নরচাজন  NY কমনসূনচ ঘকাম্পানর্গুমলামক ঘিট জমুে মূলধর্ ন নর্ময়ামগর সূত্রপাি কমর 
এ ং কমনসংস্থার্ ধমর রােমি ও সনৃষ্ট করমি উৎসানহি করার মাধযমম নর্উ ইয়কন  ঘিমটর 
অ্থনর্ীনিমক িনক্তিালী কমরমে। নরচাজন  NY সাি  ের পেনন্ত ন দযুমির চুনক্ত সর রাহ কমর। অ্মধনক 
ন দযুৎ-455 ঘমগাওয়াট (MW) NYPA-এর র্ায়াগ্রা এ ং ঘসন্ট লমরন্স-ফ্রাঙ্কনলর্ নর্. রুজমভল্ট 
জলন দযুৎ ঘকন্দ্র (Niagara and St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt hydroelectric power 
plants) ঘথমক এমসমে। অ্ নিষ্ট 455 ঘমগাওয়াট কম-মুমলযর ন দযুৎ NYPA পাইকানর  াজার ঘথমক 
ক্রয় কমর।  
  
NYPA এর স্টচয়ারমোর্ ও িাম্বফম্বলার অবধিাসী জর্ আর. স্টকালম্বমল িম্বলর্, "ঘেমহিু আমরা 
একটি েু  কঠির্  েমরর ঘিমষর নদমক, নর্উ ইয়কন  জমুে কমনসংস্থার্ এ ং মলূধর্ ন নর্ময়াগ 
প্র ৃনদ্ধমক সমথনর্ করার জর্য NYPA িার অ্থননর্নিক উন্নয়র্ সরঞ্জামমর  য হার অ্ যাহি ঘরমেমে। 
গভর্নমরর নরচাজন  নর্উ ইয়কন  ককন সূনচর মাধযমম ঘিট যাপী ন দযুৎ  রাদ্দ এ ং পনিমী নর্উ ইয়মকন  
আমামদর র্ায়াগ্রা জলন দযুৎ  রাদ্দ এ ং িহন ল পরুস্কারগুনল ঘিট জমুে কমীমদর নর্রাপমদ কাজ 
করমি নেনরময় ঘদওয়ার জর্য পনরকল্পর্া করা হময়মে।"  
  
বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর স্টপ্রবসম্বর্ন্ট ও প্রধার্ বর্িনাবহ কমনকর্ন া, িম্বলম্বের্, "গভর্নমরর NY 
েরওয়ার্ন  পনরকল্পর্ার অ্ধীমর্, ঘিট মহামানর ঘথমক নর্রাপমদ সামমর্ এনগময় োমে এ ং NYPA 
 য সায়ীমদর নেমর আসমি সাহােয করমি প্রনিশ্রুনি দ্ধ। আজমকর ন দযুৎ ও িহন মলর  রাদ্দগুনল 
ঘিট জমুে উমদযাগগুনলমক একটি গুরুত্বপূণন নলেট সর রাহ করম  কারণ এই সুন ধাগুনল সরাসনর 
িামদর র্ীমচর লাইমর্ চমল োয়।"  
  
এম্পায়ার স্টেট স্টর্ম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, স্টপ্রবসম্বর্ন্ট ও 
মম্বর্ার্ীর্ প্রধার্ বর্িনাহী কমনকর্ন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "এ  েমরর অ্সাধারণ অ্থননর্নিক 
চযামলঞ্জ ঘমাকাম লার জর্য পনিম নর্উ ইয়কন  প্রস্তুিকারকমদর সহায়িা করার জর্য NYPA এর সামথ 
কাজ করমি ঘপমর আমরা গন নি। মমর্ানসমিমগুনলর অ্ন নেন্ন সােলয ও প্রসারণ, র্িুর্ কমনসংস্থার্ 
ও সুমোগ েুক্ত করা, সম্প্রদায় নকভাম  আমরা সুন্দরভাম  গমে িুলমি কম ার পনরশ্রম করমে িার 
একটি উদাহরণ।"  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RNY_New_Allocations_December_2020.pdf


 

 

  
NYPA ঘ ার্ন  আমক্রামর্র র্ায়াগ্রা ঘেিানলটি ঘমটাল (Niagara Specialty Metals) এ 700 
নকমলাওয়াট জলন দযুৎ  রাদ্দ এ ং  ামেমলার মমর্ানসমিমমসর জর্য 180 নকমলাওয়াট জলন দযুৎ  রাদ্দ 
অ্র্ুমমাদর্ কমরমে। র্ায়াগ্রা ঘেিানলটি ঘমটালস (Niagara Specialty Metals), ইোি এ ং ধািু 
জািীয় পমণযর প্রস্তুিকারক, পাাঁচটি র্িুর্ কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট করমি থাকম , আমরা 37টি ধমর রােম  
এ ং প্রায় প্রায় 13 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লার মূলধর্ী ন নর্ময়াগ করম । দি  েমরর ন দযুৎ  রাদ্দ 
একটি  হু  েমরর সম্প্রসারণমক সমথনর্ করম  ো প্রনক্রয়াজািকরণ সরঞ্জাম ঘকর্ার আহ্বার্ জার্াম , 
োর মমধয রময়মে অ্যালয় উৎপাদমর্র জর্য একটি র্িুর্ ঘরানলং নমল ক্রয় এ ং স্থাপর্।  
  
মমর্ানসমিমগুনল, প্রাথনমকভাম  ত দযুনিক প্রমকৌিলী এ ং ঠিকাদারমদর দ্বারা  য হৃি িার এ ং 
ঘক ল সমাধার্গুনলর প্রস্তুিকারক, 15টি র্িুর্ কমনসংস্থার্ সনৃষ্ট করম , 80টি ঘ নি ধমর রােম  
এ ং মূলধর্ ন নর্ময়ামগ 420,000 মানকন র্ র্লামররও ঘ নি আয় করম । দি  েমরর ন দযুৎ  রাদ্দ 
সংস্থাটি িার  ামেমলা সুন ধার সম্প্রসারণমক সমথনর্ করম  এ ং সংস্থামক  নহমুনেী পনলনভর্াইল 
ঘলারাইর্ উৎপাদমর্র অ্র্ুমনি প্রদার্ করম  ো  িন মামর্ এটি চীর্ ঘথমক ক্রয় কমর। উপরন্তু, 
এম্পায়ার ঘিট ঘর্মভলপমমন্ট (Empire State Development, ESD) কমনসংস্থার্ সনৃষ্টর প্রনিশ্রুনির 
ন নর্মময় এমেলনসয়র জ স টযাে ঘক্রনর্মট 240,000 মানকন র্ র্লার পেনন্ত সম্প্রসারণ প্রকমল্প 
ঘকাম্পানর্মক সহায়িা করমে।  
  
ওময়িার্ন নর্উ ইয়কন  ন দযুৎ আয় কমনসূনচর অ্ধীমর্ নরভার ঘরার্ নরসামচন  চূোন্ত 220,000 মানকন র্ 
র্লার পুরস্কার অ্র্ুমমাদর্ করা হময়মে ো 1 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লামররও ঘ নি মূলধর্ ন নর্ময়াগমক 
কামজ লাগাম । এই উমদযাগ  ামেমলামি োদয  জন যমক একটি কীটপিঙ্গ ঘপ্রাটিমর্ রূপান্তনরি করার 
জর্য একটি কােনক্রম প্রনিষ্ঠা করমি চাইমে ো জলজ এ ং ঘপানি নেমর্  য হার করা ঘেমি পামর। 
র্িুর্ প্রনক্রয়াজািকরমণর জায়গামি একটি নর্ম উৎপাদর্ কয,  নৃদ্ধর কয, ভযাকুয়াম ড্রায়ার ও সু্ক্র 
ঘপ্রসমক প্রেনুক্তর সাথনকিা প্রদিনর্ করমি এ ং সেলভাম  ন পণর্ করা ঘেমি পামর এমর্ পণযগুনলর 
ন কাি ও  ানণনজযকীকরণ অ্ন্তভুন ক্ত করা হম । এই প্রেুনক্ত পনরম িগিভাম  ঘটকসই এ ং প্রাকৃনিক 
জলপমথর অ্নিনরক্ত মাে ধরা, োদয নর্রাপত্তা ও জল ায়ু পনর িন মর্র মি সামানজক সমসযার 
সমাধার্ কমর। NYPA এর র্ায়াগ্রা ন দযুৎ ঘকন্দ্র ঘথমক অ্ য হৃি ন দযুৎ ন ক্রময়র ঘথমক ঘর্ট 
উপানজন ি অ্থন এ ং 2012 সামল গভর্নর কুওমমার স্বাযনরি আইর্ ঘথমক আইর্টি পাস কমরনেমলর্ 
 মল এই পুরস্কারটি ঘদওয়া সম্ভ  হময়মে।  
  
NYPA ঘ ার্ন  নর্উ ইয়কন  ঘিমট গ্রীর্ জ  এ ং উৎপাদমর্র প্রনি আম দর্কারীমদর সমথনর্ ন ম চর্া 
করার জর্য অ্থননর্নিক উন্নয়র্ পুরস্কার আম দর্কারীমদর মূলযায়মর্র জর্য র্িুর্ মার্দণ্ড অ্র্ুমমাদর্ 
কমরমে। এটি গভর্নর কুওমমা এ ং জল ায়ু ঘর্িৃত্ব এ ং কনমউনর্টি সুরযা আইমর্র অ্ধীমর্ ঘিট 
জমুে ক্রম ধনমার্ পনরেন্ন জ্বালার্ী অ্থনর্ীনিমক এনগময় নর্ময় োম । NYPA িার একানধক অ্থননর্নিক 
উন্নয়র্ কমনসূনচর মাধযমম গ্রীর্ জ  এ ং উৎপাদমর্র প্রনি িামদর সমথনর্ সম্পমকন  নরমপাটন  করা শুরু 
করম । NYPA-এর অ্থননর্নিক উন্নয়র্ (Economic Development) ওময়  ঘপমজ ন দযুৎ কিৃন পয 
কিৃন ক সমনথনি  য সানয়ক প্র ৃনদ্ধর সুমোগ সম্পমকন  আমরা জার্ুর্।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=37a5a5a4-683e9ce5-37a75c91-000babda0106-c1a7b8844f87dfac&q=1&e=8fd9644a-8af4-451b-9d26-be10c9bf2a6d&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fservices%2Fclean-power-programs%2Feconomic-development


 

 

বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর অোম্বসমবিমোর্ মাইম্বকল স্টজ. কাবসক, কবমটি সম্পবকন র্ এর্াবজন  সভাপবর্ 
িম্বলম্বের্, "এই অ্নর্নিি সমময় অ্থননর্নিক প্র ৃনদ্ধর এমর্ সম্ভা র্াময় ঘ াষণা ঘদমে ভামলা লাগমে। 
নর্উ ইয়কন  ঘিমট কমনসংস্থার্ এ ং মূলধর্ ন নর্ময়ামগর ঘ াষণাটি স্বাগি সং াদ। নরচাজন  NY 
কমনসূনচর অ্ধীমর্ র্িুর্ NYPA অ্র্ুমমানদি  রামদ্দর এই ঘ াষণা প্রমাণ কমর ঘে আমামদর ঘিমটর 
লযয কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট এ ং পনরেন্ন, দয এ ং কম েরমচ ন দযুৎ সর রাহ করা ঘেমকামর্া 
পনরনস্থনিমি ঘিমটর সম নাচ্চ অ্গ্রানধকার নহমসম  রময়মে।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট বসম্বর্টর মাইম্বকল এইচ. রর্ম্বজর্ম্বহাফার িম্বলর্, "এই কঠির্ সমময়, আনম 
আমামদর কনমউনর্টিমি এই ন নর্ময়াগ ঘদমে আর্নন্দি। অ্থননর্নিক উন্নয়র্ এ ং কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট 
আমগর ঘচময় ঘ নি গুরুত্বপণূন এ ং এই িহন ল উভয়মক পনিম নর্উ ইয়মকন  আর্মি সাহােয করম । 
আনম এই প্রকল্পগুনলর সমানপ্ত ঘদোর অ্মপযায় রময়নে।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর অোম্বসেবল সংখ্োগবরষ্ঠ স্টর্র্া বিোল বপপলস-স্টোকস িম্বলর্, "উৎপাদর্ ও 
কমনসংস্থার্ সৃনষ্টর জর্য স্বল্প েরমচর জলন দযুমির অ্যামেস অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন।  ামেমলার মমর্ানসমিমম 
180 নকমলাওয়াট ন দযুৎ  রামদ্দর জর্য NYPA-ঘক ধর্য াদ, এই ঘকাম্পানর্ আমরা কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট 
করমি সযম হম  এ ং ভন ষযমি িার উৎপাদর্ কােনক্রম ভামলাভাম  প্রসানরি করমি সযম হম ।"  
 
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর অোম্বসেবলমোর্ মাইম্বকল স্টজ র্বরস িম্বলর্, "স্থার্ীয় পনিম নর্উ ইয়মকন র  য সা 
প্রনিষ্ঠার্গুনলমি কম েরমচ ন দযুৎ সর রাহ অ্থননর্নিক প্র ৃনদ্ধ ও কমনসংস্থার্ সনৃষ্টর জর্য অ্িযন্ত 
গুরুত্বপূণন। আনম আমক্রার্ গ্রামম একটি লুকামর্া নিল্প রমের প্রনিনর্নধত্ব এ ং সমথনর্ করমি ঘপমর 
গন নি এ ং িামদর অ্ যাহি সােমলযর জর্য র্ায়াগ্রা ঘেিানলটি ঘমটাল (Niagara Specialty 
Metals) এর প্রিংসা করনে। আনম আমামদর স্থার্ীয় নিল্প ও  য সামক সহায়িা করার জর্য 
ভন ষযৎ অ্থননর্নিক উমদযাগ নর্ময় গভর্নমরর সামথ কাজ করার অ্মপযায় রময়নে।"  
 
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর অোম্বসেবলমোর্ পোট িাকন  িম্বলর্, "মমর্ানসমিমস  ামেমলার উপর একটা 
সুমোগ নর্ময়নেল েের্ আমরা কময়কজর্ কমরনেল। িারা 90-এর দিমকর শুরুমি নর্উ ইয়কন  নসটি 
ঘথমক  ামেমলামি িামদর কােনক্রম সনরময় ঘর্য় এ ং িারপর ঘথমক আমামদর কনমউনর্টিমি 
কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট কমর এ ং ন নর্ময়াগ কমর। এটা ে ুই গুরুত্বপূণন ঘে পনিম নর্উ ইয়মকন  আমরা 
এোমর্ ঘে ন দযুৎ উৎপাদর্ কনর িা পনিম নর্উ ইয়মকন র উপকার কমর; এটি কােনকরভাম  একটি 
ভামলা উদাহরণ।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর স্টদ্ম্বের-স্টর্র্ত ত্বস্থার্ীয় জলিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার ঘদমির-ঘর্িৃস্থার্ীয় জল ায়ু পনরকল্পর্াটি ঘদমির স  ঘচময় ঘজারামলা জল ায়ু ও 
পনরেন্ন এর্ানজন  এর উমদযাগ, ো COVID-19 মহামানর ঘথমক আমরাগয লাভ করার সামথ নর্উ ইয়কন  
ঘিমটর আমরা ভামলা পুর্গন র্ করার পািাপানি সনু র্যস্ত ও সঠিকভাম  পনরেন্ন এর্ানজন মি 
পনর িন মর্র আহ্বার্ জার্ায় ো কমনসংস্থার্ সৃনষ্ট কমর এ ং একটি স ুজ অ্থনর্ীনির লালর্-পালর্ 
অ্ যাহি রামে। CLCPA এর মাধযমম আইমর্ অ্ন্তভুন ক্ত, নর্উ ইয়কন  অ্থনর্ীনি ন সৃ্তি কা নর্ 
নর্রমপযিায় িার সংন নধ দ্ধ লমযয ঘপৌাঁোমর্ার পমথ এ ং 2040 সামলর মমধয িূর্য-কা নর্ নর্িঃসরণ 



 

 

ন দযুৎ োি অ্জন মর্র পমথ, অ্র্যমকামর্া ঘিমটর ঘচময় দ্রুিগামী। এটি পনরেন্ন এর্ানজন  োমি নর্উ 
ইয়মকন র অ্ভূিপূ ন উন্নয়র্সহ ঘিট জমুে 67টি  ৃহৎ পনরসমরর র্ ায়র্মোগয প্রকমল্প 3.9 ন নলয়র্ 
মানকন র্ র্লামরর ন নর্ময়ামগর উপর গমে িুলমে, নর্উ ইয়মকন র পনরেন্ন এর্ানজন  োমি 150,000 এর 
ঘ নি কমনসংস্থামর্র সৃনষ্ট কমর, 2035 সামলর মমধয অ্েমিার  ায়ু ঘথমক প্রায় 9,000 ঘমগাওয়াট 
উৎপাদমর্র প্রনিশ্রুনি এ ং  ণ্টর্মোগয ঘসৌর োমি 2011 সাল ঘথমক িিকরা 1,800 িিাংি 
প্র ৃনদ্ধর নভনত্তর উপর প্রনিনষ্ঠি। নর্উ ইয়মকন র লাইমমট অ্যাকির্ কাউনন্সল (Climate Action 
Council) এই অ্গ্রগনির উপর নভনত্ত কমর  নৃদ্ধ করমি এ ং 2050 সামলর মমধয 1990 সামলর 
িুলর্ায় গ্রীর্হাউস গযামসর নর্গনমর্ 85 িিাংি কমামর্ার জর্য এ ং িার সামথ পনরেন্ন এর্ানজন র 
ন নর্ময়ামগর অ্ন্তি 40 িিাংি  নিি সম্প্রদায়গুনলমক সুন ধার প্রদার্ কমর িা নর্নিি করা, এ ং 
2025 সামলর মমধয অ্র্-সাইট এর্ানজন র েরচ 185 নট্রনলয়র্ নিটিি িাপ ইউনর্ট প্রনিনদর্ (Trillion 
British thermal units per day, TBtus) কমামর্ার লযযমাত্রার নদমক এনগময় োম ।  
  
NYPA সম্পম্বকন   
NYPA হমে ঘদমির স মচময়  ৃহৎ ঘিট সরকানর ন দযুৎ সংস্থা ো 16টি উৎপাদক কারোর্া এ ং 
1,400 সানকন ট-মাইমলরও ঘ নি ট্রান্সনমির্ লাইর্ পনরচালর্া কমর। NYPA উৎপানদি ন দযুমির 80 
িিাংমিরও ঘ নি হমে পনরেন্ন র্ ায়র্মোগয হাইমড্রাপাওয়ার। NYPA ঘকামর্া ধরমর্র আয়কর অ্থন 
 া ঘিট ঘক্রনর্ট  য হার কমর র্া। িারা িামদর  ে ন ক্রয় এ ং ন দযুৎ ন নক্র কমর অ্নজন ি অ্থন 
নদময় িামদর অ্নধকাংি কােনকলামপর অ্থনায়র্ কমর। আমরা িমথযর জর্য 
ঘদেুর্ www.nypa.gov এ ং টুইটার (Twitter), ঘেস ুক (Facebook), ইন্সটাগ্রাম 
(Instagram), টাম্বলার (Tumblr) এ ং নলঙ্কর্ইর্ (LinkedIn) এ আমামদর েমলা করুর্।  
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