
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/27/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল স্মার্ন বির্ লাইটর্িং NY হপ্রাগ্রাম্বের অধীম্বর্ 286,000 এরও হিেী এলইবি 

রাস্তার আম্বলা লাগাম্বর্ার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

হপ্রাগ্রােটর্ হেম্বর্র 500,000-এর লম্বযের োইলফলকটর্ প্রায় অম্বধ নক অবিক্রে কম্বর 

হফম্বলম্বে  

2025 সাম্বলর েম্বধে সি রাস্তার আম্বলাগুবল এলইবি বিম্বয় িিলাম্বর্া  ম্বি  

  

স্মার্ন বির্ লাইটর্িং NY বভবিও  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে এখর্ থর্উ ইয়রক্ন 286,000 এরও হেশী রাস্তার 

আরলা এলইথি আরলা থিরয় েিলারর্া  রয়রে, ো স্মার্ন থির্ লাইটর্িং NY এর অধীরর্ 2025 সারলর 

মরধয অন্তত 500,000 থর রাস্তার আরলা এলইথি প্রেুক্তি থিরয় েিলারর্ার হেরর্র লরযযর অরধ নক্ 

মাইলফলক্টর্ অথতক্রম ক্রররে। রাস্তার আরলা লাগারর্ার উরিযাগটর্ ― ো থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার 

অরিাথরটর্ পথরচালর্া ক্ররে ― হসটর্ আরলার মার্ ও আরশপারশর অঞ্চরলর থর্রাপত্তা উন্নত 

ক্রার পাশাপাথশ সম্পূণ ন হের্ জরুে শক্তি ও আরলা রযর্ারেযরণর খরচও ক্ম ক্ররে। 

উরিযাগটর্ থেিুযরতর চাথ িা 2025 সারলর মরধয ― োথষ নক্ থভথত্তরত থতর্ শতািংশ ― ো 1.8 

থমথলয়র্ থর্উ ইয়ক্ন পথরোররর সমতুলয ― হসটর্ হ্রাস ক্রার জর্য শক্তিরত ক্াে নক্র েযে ার েকৃ্তি 

ক্রার মাধযরম, হিরশর সেরচরয় আক্রমণাত্মক্ আে াওয়া পথরেতনরর্র আইর্, আে াওয়া 

হর্তৃত্ব এেিং ক্থমউথর্টর্ সুরযা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act)-এর লযযগুথলরক্ও সরাসথর স ায়তা ক্রর।  

  

গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্, "সমগ্র থর্উ ইয়ক্ন জরুে সে আক্াররর হপৌরসভাগুথল স্মার্ন থির্ 

লাইটর্িং NY হপ্রাগ্রারমর অধীরর্ তারির রাস্তার আরলাগুথলরক্ দ্রুত এলইথি প্রেুক্তিরত েিল 

ক্ররে। র্তুর্ এলইথি রাস্তার আরলার সরঞ্জামগুথল হেরর্র জর্য এক্টর্ গুরুত্বপূণ ন 

পথরক্াঠারমাগত উন্নথত হক্র্র্া তারা থেিুযরতর খরচ ক্ম ক্রর, থর্রাপত্তা উন্নত ক্রর এেিং স্থার্ীয় 

সরক্াররর র্াক্া ো াঁচায়। আথম 2018 সারল উরত্তজর্ার সারি এই হপ্রাগ্রামটর্র হ াষণা ক্ররথেলাম 

এেিং থতর্ েেররর খাথর্ক্র্া হেশী সমরয়র মরধয, আমরা অরধ নক্ থচহ্নটর্ অথতক্রম ক্ররথে। 

আমরা 2025 সারলর মরধয হেরর্র 500,000 রাস্তার আরলার সরঞ্জাম েিলারর্ার উচ্চাক্াঙ্খী 

লযযটর্ অথতক্রম ক্রার পিও অরর্ক্র্াই পার ক্রর এরসথে।"  

  

পাওয়ার অরিাথরটর্ হের্ জরুে 71,000 এরও হেশী এলইথি রাস্তার আরলা লাথগরয়রে, োর মরধয 

প্রায় 60,000 আরলা েতনমারর্ েিলারর্া  রে। NYPA-এর সারি স রোথগতায় ইথতমরধয এলইথি 



রাস্তার আরলারত রুপান্তথরত  ওয়া 100 টর্রও হেশী হপৌরসভাগুথলর ক্রয়ক্টর্র মরধয ররয়রে:। 

সাইরাকু্জ, আলোথর্, ররচোর, এেিং হ ায়াইর্ হেইন্স।  

  

হসই সারি, সারা হের্ জরুে থেথর্রয়াগক্ারীরির-অথধগত সুরোগ-সুথেধাগুথলর সারি ক্াজ ক্রর, 

পােথলক্ সাথভনস ক্থমশর্ 215,000 টর্রও হেশী অথতথরি এলইথি রাস্তার আরলা লাথগরয়রে।  

  

NYPA-এর হপ্রবসম্বিন্ট এিিং CEO জিল বস. কুইবর্ম্বর্া িম্বলর্, “হেরর্র জর্য স্মার্ন থির্ 

লাইটর্িং NY এক্টর্ অতযন্ত সফল ক্াথ র্ী এেিং NYPA অতযন্ত সক্তক্রয়ভারে এলইথি রাস্তার আরলা 

লাগারর্া চাথলরয়ই োওয়ার ইো রারখ আর আমরা শুধু এই লযয পূরণ ক্রার পরিই হর্ই, েরিং 

2025 সারলর মরধয গভর্ নররর 500,000 এলইথি রাস্তার আরলা লাগারর্ার লযযও অথতক্রম ক্রে। 

হপ্রাগ্রামটর্, ো হপৌরসভাগুথলরক্ এক্টর্ শ ররর থর্জ থর্জ চাথ িাগুথল পূরণ ক্রা SMART থসটর্ 

প্রেুক্তিগুথল সম্প্রসারণ ক্রার যমতাও হিয়, হসটর্ হের্ ও আমারির গ্রা ক্ উভরয়র জর্য 

লাভজর্ক্ হক্র্র্া এটর্ শক্তির েযে ার ক্ম ক্রর, থর্রাপত্তা ও হপৌরসভা সরক্ারগুথলর 

ক্াে নক্াথরতা উন্নত ক্রর, এেিং র্াক্া ো াঁচায়।”  

  

স্মার্ন বির্ লাইটর্িং NY: েজিম্বি কার্ নকর এিিং অি ননর্বিকভাম্বি লাভির্ক  

  

NYPA সারা থর্উ ইয়ক্ন জরুে এলইথি রাস্তার আরলা প্রেুক্তিরত এক্জর্ গ্রা রক্র েিরল োওয়া 

পুররাপুথর পথরচালর্া ও োস্তোয়র্ ক্রার জর্য শ র, র্গর, গ্রাম ও ক্াউথিগুথলর সারি ক্াজ 

ক্ররে। NYPA প্রিরমই প্রক্রের জর্য আথি নক্ সিংস্থার্ প্রিার্ ক্রর, পরেতীরত এলইথি রাস্তার 

আরলা, ো রাস্তার আরলার অর্য থেক্েগুথলর হচরয় 50 হিরক্ 65 শতািংশ হেশী ক্াে নক্র, হসগুথল 

েযে াররর শক্তি ক্ম খরচ ক্রর খরচ-সাশ্রয়ী েযেস্থাপর্া হিরক্ আগামী েেরগুথলরত NYPA হক্ 

র্াক্া হমর্ারর্া  য়।  

  

এই হের্ েযাপী রাস্তার আরলার হপ্রাগ্রারমর মাধযরম, SMART প্রেুক্তি হোগ ক্রার জর্য োথতরত 

ক্রা থেরশষ পথরেতনর্, ো িজর্ িজর্ অর্য ক্ারজর জর্য েযে ার ক্রা হেরত পারর, হেমর্ 

ক্যারমরা আর অর্যার্য থর্রাপত্তার বেথশষ্ট্যগুথল, আে াওয়ার হসন্সর, ওয়াই-ফাই ও শক্তি থমর্ার 

হসগুথল স , NYPA-এর সরক্াথর গ্রা ক্রির েযক্তিগত চাথ িাগুথল পূরণ ক্ররত সা ােয ক্রার 

জর্য আরলার থেক্রের এক্ থেশাল সমা ার প্রিার্ ক্রর।  

  

থর্উ ইয়রক্নর থেিযমার্ রাস্তার আরলাগুথল েিলারর্ার গভর্ নররর প্ররচষ্ট্ারক্ আররা এথগরয় থর্রয় 

োওয়ার জর্য, 2020 সারল, সারা হের্ জরুে NYPA-এর লাগারর্া এলইথি রাস্তার আরলার 

সরঞ্জামগুথলর জর্য থর্য়থমত ও ক্ল ক্রর রযণারেযণ প্রিার্ ক্ররত NYPA এক্টর্ র্তুর্ 

রযণারেযণ পথররষো চাল ুক্রররে। এই র্তুর্ পথররষোটর্ হসইসে হপৌরসভাগুথলর ক্ারে 

উপলভয োরা এলইথি রাস্তার আরলা েিলারর্া োস্তোয়য়র্ ক্রায় NYPA হক্ জথেত ক্রররে এেিং 

লাগারর্া  রয় হগরল েযি নতার সিংখযা ও প্ররয়াজর্ীয় হমরামথত হ্রাস ক্রর, তারির রাস্তার আরলার 

েযেস্থায় এক্টর্ সম্পি পথরচালর্া থর্য়ন্ত্রণ েযেস্থা লাগারর্া হেরে থর্রয়রে।  

  

স্মার্ন থির্ লাইটর্িং NY এেিং NYPA-এর অর্যার্য উরিযাগী হপ্রাগ্রামগুথল সম্পরক্ন আররা জার্রত, 

NYPA পথররষোগুথলর ওরয়েসাইর্ হিখুর্।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5d4b5b46-02d06274-5d49a273-000babd905ee-d02af8d4799496f8&q=1&e=4d74784b-754e-4b9e-975e-55e731ce4482&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2F2020%2F20200129-enhance
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5d4b5b46-02d06274-5d49a273-000babd905ee-d02af8d4799496f8&q=1&e=4d74784b-754e-4b9e-975e-55e731ce4482&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2F2020%2F20200129-enhance
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a163f8e9-fef8c1db-a16101dc-000babd905ee-ab4cc54170fef065&q=1&e=4d74784b-754e-4b9e-975e-55e731ce4482&u=https%3A%2F%2Fservices.nypa.gov%2F


  

বর্উ ইয়কন হেম্বর্র রাম্বের হর্িৃত্বকারী িলিায় ুপবরকল্পর্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

থর্উ ইয়ক্ন রারজযর হিশ-হর্তৃত্ব স্থার্ীয় জলোয়ুর ক্ম নসূচী  ল হিরশর সে হচরয় আক্রমণাত্মক্ 

জলোয় ুএেিং পথরেন্ন শক্তির উরিযাগ, ো পথরেন্ন শক্তিরত এক্টর্ সুশঙৃ্খল এেিং র্যায়সঙ্গত 

পথরেতনরর্র আহ্বার্ জার্ায় ো ক্ম নসিংস্থার্ সটৃষ্ট্ ক্রর এেিং থর্উ ইয়ক্ন রাজয হক্াথভি-19 হিরক্ 

হসরর ওঠার সারি সারি সেুজ অি নর্ীথতর থেক্াশ অেযা ত রারখ। জলোয় ুহর্তৃত্ব এেিং 

ক্থমউথর্টর্ সুরযা আইরর্র মাধযরম আইরর্ অন্তভুনি, 2040 সারলর মরধয শূর্য-থর্গ নমর্ থেিুযৎ 

খারতর লযযমাত্রা অজনরর্র পরি থর্উ ইয়ক্ন এথগরয় চরলরে, োর মরধয অন্তভুনি আরে 2030 

সারলর মরধয 70 শতািংশ র্োয়র্রোগয শক্তি উৎপাির্ এেিং অি নর্ীথতরত েযাপক্ ক্াে নর্ 

থর্ররপযতায় হপৌৌঁোরর্া। হের্ জরুে 91 টর্ থেশাল মাত্রার র্োয়র্রোগয প্রক্রে 21 থেথলয়রর্র 

িলারর হেথশ, থেক্তডিং হিরক্ থর্িঃসরণ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থেথলয়র্ িলারর, হসৌরশক্তির মাত্রা 

েকৃ্তি ক্রার জর্য 1.8 থেথলয়র্ িলারর, স্বে পথরে র্ উরিযাগগুথলর জর্য 1 থেথলয়রর্র িলারর 

হেথশ, এেিং NY গ্রীর্ েযািংক্-এর প্রথতশ্রুথতরত $1.2 থেথলয়রর্র হেথশ স , এটর্ স্বে শক্তির মাত্রা 

েকৃ্তি ক্রার জর্য থর্উ ইয়রক্নর অভূতপূে ন থেথর্রয়ারগর ওপরর থর্ম নাণ ক্রর। সক্তিথলতভারে, এই 

থেথর্রয়াগগুথল 2019 সারল থর্উইয়রক্নর পথরেন্ন শক্তি খারত 150,000 এরও হেথশ চাক্থর, 2011 

হিরক্ থেতরণকৃ্ত হসৌর খারত 2,100 শতািংশ েকৃ্তি এেিং 2035 সারলর মরধয 9,000 হমগাওয়ার্ 

অফরশার োতাস থেক্ারশর প্রথতশ্রুথতরক্ সমি নর্ ক্ররে। জলোয় ুআইরর্র অধীরর্, থর্উ ইয়ক্ন 

এই অগ্রগথতরক্ সামরর্ এথগরয় থর্রয় োরে এেিং 2050 সারলর মরধয থগ্রর্ াউজ গযাস থর্গ নমর্ 

1990 সারলর তুলর্ায় 85 শতািংশ ক্থমরয় আর্রে, হসই সারি পথরেন্ন জ্বালাথর্ সিংক্রান্ত 

থেথর্রয়ারগর 40 শতািংশ সুফল হপৌৌঁরে হিওয়ার লযয থস্থর হররখ অন্তত 35 শতািংশ হের্ 

সুথেধােক্তঞ্চত সম্প্রিায়গুরলার ক্ারে হপৌৌঁেয় তা থর্ক্তিত ক্ররে, এেিং অর্-সাইর্ জ্বালাথর্ েযে ার 

ক্মারর্ার জর্য হেরর্র 2025 সারলর জ্বালাথর্ িযতার লযযমাত্রার থিরক্ অগ্রসর  রে ো হশষ-

েযে ারক্ারীর 185 টিথলয়র্ BTU জ্বালাথর্ সাশ্রয় ক্ররে৷  

  

NYPA সম্পম্বকন  

NYPA  ল হেরর্র সে হিরক্ েে পােথলক্ পাওয়ার অগ নার্াইরজশর্, ো 16 টর্ হজর্াররটর্িং 

হফথসথলটর্ এেিং িান্সথমশর্ লাইরর্র 1,400 এর হেথশ সাথক্নর্- মাইল পথরচালর্া ক্রর। NYPA 

দ্বারা 80 শতািংরশর হেথশ থেিুযৎ পথরষ্কার থরথর্উএেল  াইররাপাওয়ার উৎপন্ন ক্রর। NYPA 

হক্ারর্া ধররর্র আয়ক্র অি ন ো হের্ হক্রথির্ েযে ার ক্রর র্া। তারা তারির েন্ড থেক্রয় এেিং 

থেিুযৎ থেক্তক্র ক্রর অক্তজনত অি ন থিরয় তারির অথধক্ািংশ ক্াে নক্লারপর অি নায়র্ ক্রর। আররা 

তরিযর জর্য www.nypa.gov হিখুর্ এেিং আমারির @NYPAenergy এ রু্যইর্ার এ, হফসেুক্, 

ইর্োগ্রাম, র্াম্বলার ও থলঙ্কিইর্ এ অর্ুসরণ ক্রুর্।  
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