
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/14/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কন হেম্বের বিদ্যেৎ বিডম্বক আম্বরা হিবে বর্ভনরম্ব াগে ও বর্রাপদ্ করম্বে গভর্ নর 

হ াকম্বলর বর্উ ইয়কন-ইসরাম্বয়ল স্মােন এর্ার্জন ইম্বর্াম্বভের্ চ্োম্বলম্বের বিজয়ীর র্াম 

হ াষণা  

  

ট্রান্সবমের্ লাইর্গুম্বলা েদ্ারবক করম্বে কৃর্িম িযর্িমত্তা িেি াম্বরর জর্ে বর্উ ইয়কন 

পাওয়ার অম্বিাবরটে হেল-আবিি-বভবত্তক পযরস্কার বিজয়ীর সাম্বি স ম্ব াগী  ম্বয় কাজ 

করম্বি  া হেেিোপী বিড বর্রাপত্তা উন্নে করার মাধ্েম্বম বর্ভনরম্ব াগে বর্ম নল বিদ্যেৎ 

হপ ৌঁম্বে হদ্য়ার সক্ষমো তেবর করম্বি  

  

জ্বালাবর্ সম্পদ্ বডর্জোল উপাম্বয় মূলোয়র্ করম্বে বর্উ ইয়কন উদ্ভাির্মূলক প্র যর্ি 

িেি ার করম্বি, তিবিক ইউটেবলটে বেল্পখাম্বের সম্বে অিগবে হেয়ার করম্বি  

  

আন্তজনাবেক জ্বালাবর্ প্র যর্ি প্রবেম্ব াবগোর বিেীয় রাউন্ড 2022 সাম্বল চ্ালয  ম্বি  

  

েবি পাওয়া  াম্বি এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন-ইসরায়য়ল স্মার্ন এর্ার্জন ইয়র্ায়ভশর্ চ্যায়লয়ের (New 

York-Israel Smart Energy Innovation Challenge) থিজয়ী হ াষণা ক্য়রয়ের্ হেখায়র্ 1 থিথলয়র্ 

ডলার িূয়লযর প্রথিয়োথগিািূলক্ পুরস্কার প্রদার্ ক্রা  য়ে ো থর্উ ইয়ক্ন হের্য়ক্ এক্টর্ 

ইসরায়য়থল হক্াম্পাথর্র সায়ি অংশীদার  য়য় এক্টর্ উদ্ভাির্িূলক্ জ্বালাথর্ প্রেুর্ি উন্নয়র্ ক্রার 

সািি নয প্রদার্ ক্রয়ি ো থর্উ ইয়ক্নয়ক্ এর থর্ি নল জ্বালাথর্ এয়জন্ডা সািয়র্ এথগয়য় থর্য়ি সা ােয 

ক্রয়ি। গভর্ নর হ াক্ল েুিরায়ের সি নি ৃৎ হের্ পািথলক্ ইউটর্থলটর্, থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার 

অয়িাথরটর্ (New York Power Authority, NYPA)-এর পক্ষ হিয়ক্ এই হ াষণা থদয়য়য়ের্, হেটর্ 

হিল-আথিি-থভথিক্ থপ্রজিা হ ায়র্াথর্ক্স (Prisma Photonics)-হক্ প্রথিয়োথগিার থিজয়ী 

থ য়সয়ি হিয়ে থর্য়য়য়ে। থপ্রজিা এটর্র থরয়য়ল-র্াইি ট্রান্সথিশর্ লাইয়র্র সিসযা শর্ািক্রণ 

থসয়েয়ির জর্য পুরস্কার লাভ ক্য়রয়ে ো থিয়ডর সুরক্ষা, থর্রাপিা ও থর্ভনরয়োগযিা উন্নি 

ক্রয়ি সা ােয ক্রয়ি এিং এক্ইসায়ি হের্িযাপী দক্ষিার সায়ি থর্ি নল থিদুযৎ হপ ৌঁয়ে হদয়ায়ক্ 

এথগয়য় থর্য়ি। থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অয়িাথরটর্র অন্তি নিীক্ালীর্ হপ্রথসয়ডন্ট ও CEO জাথের্ ই. 

র্িসক্ল এিং ইসরায়য়য়লর ক্র্সাল হজর্ায়রল আসা  জাথির এই পরুস্কার হ াষণা উদোপয়র্র 

উয়েয়শয আজ থিডর্াউর্ িযার্ ার্য়র্ সাক্ষাি ক্য়রর্।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-12%2FJustin_Driscoll_Meets_Israeli_Consul_General_Asaf_Zamir.pdf__%3B!!MQuuhw!ihDi3myoYOzD81oFrEsmMf37GV0GgmDPEkMWwmCKltYq1KAiq-VwBO6XaqhbE-TcKpA%24&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb49ac9fbbf644a811b7308d9bf35eef3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751062298854272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0LksZB%2BszEkLYv12p1u6HDivZGKA%2B6WTOj9537ffJp8%3D&reserved=0


"আজ থিয়ের হর্িৃস্থার্ীয় দুইটর্ জ্বালাথর্ প্রেুর্ি হক্ন্দ্র - থর্উ ইয়ক্ন ও ইসরায়য়ল - উভয় পয়ক্ষর 

পাশাপাথশ বিথেক্ ইউটর্থলটর্ থশল্পখািয়ক্ উপকৃ্ি ক্রয়ি এির্ র্িুর্ প্রেুর্ি উন্নয়য়র্র জর্য 

এক্র্িি  য়য়য়ে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "শর্িশালী, র্িায়র্য়োগয ও সাশ্রয়ী জ্বালাথর্ 

িযিস্থা গয়ে িুলয়ি এির্ সিাধার্ উন্নয়য়র্র উয়েয়শয থর্উ ইয়ক্ন হের্ ও ইসরায়য়ল এই স্মার্ন 

জ্বালাথর্ চ্যায়লয়ে এক্সয়ে ক্াজ ক্রয়ে। এটর্র িয়িা উদ্ভাির্িূলক্ অংশীদাথরয়ের িাধযয়ি 

স্মার্ন ইসরায়য়থল হক্াম্পাথর্গুয়লার স ায়িায় আিরা আিায়দর জ্বালাথর্ অিক্াঠায়িায়ক্ সিয়চ্য়য় 

ভায়লাভায়ি ক্ায়জ লাগায়র্া এিং হের্িযাপী থর্ভনরয়োগয, সাশ্রয়ী, থর্ি নল থিদুযৎ হপ ৌঁয়ে হদয়ার 

সক্ষিিাসম্পন্ন এক্টর্ সি নাধুথর্ক্ থিড উন্নয়য়র্র সম্ভাির্া রয়য়য়ে এির্ প্রেুর্িগুয়লা থর্য়য় দ্রুি 

ক্াজ ক্য়র োর্ে।"  

  

বর্উ ইয়ম্বকন ইসরাম্বয়ম্বলর কর্সাল হজর্াম্বরল, অোোম্বসডর আসাফ জাবমর িম্বলর্, 

"ইসরায়য়ল ও থর্উ ইয়য়ক্নর িধযক্ার সম্পয়ক্নর িয়িা এক্টর্ পুয়রায়র্া ও শর্িশালী িনু্ধে হিয়ক্ 

হস সম্পক্নয়ক্ প্রকৃ্ি অয়ি ন ক্ায়জ লাথগয়য় থর্উ ইয়ক্নিাসী ও ইসরায়য়থলয়দর জর্য চ্িৎক্ার 

 লা ল থর্য়য় আসয়ি পারয়ি এির্ আধুথর্ক্ অংশীদাথরে প্রথিষ্ঠা  য়ি হদখা অিযন্ত 

হরািাঞ্চক্র িযাপার। গভর্ নয়রর হর্িৃয়ে, এই অংশীদাথরে, এিং এই চ্িৎক্ার িাথষ নক্ জ্বালাথর্ 

প্রেুর্ি প্রথিয়োথগিা অিযা ি রাখা থর্উ ইয়ক্ন ও ইসরায়য়লয়ক্ এক্টর্ অথধক্ির হর্ক্সই 

ভথিষযয়ির থদয়ক্ থিেয়ক্ এথগয়য় হর্য়ার পয়ি এক্সয়ে ক্াজ ক্রার সুয়োগ ক্য়র থদয়ি।"  

  

এই েুগান্তক্ারী প্রেুর্ি ট্রান্সথিশর্ লাইয়র্ সম্ভািয প্রথিিন্ধক্িািূলক্ র্িয়াক্লাপ শর্াি ক্রয়ি 

অপটর্ক্াল  াইিার সংয়িদর্ ও কৃ্র্িি িুর্িিিা িযি ার ক্রয়ি। এোোও গভর্ নর আজ 

জ্বালাথর্ খায়ির র্িুর্ উদ্ভািক্য়দর অর্ুদার্ পাওয়ার জর্য আয়িদর্ ক্রার আ িার্ জাথর্য়য় 

2022 সায়ল থিিীয় এক্টর্ 1 থিথলয়র্ ডলায়রর স্মার্ন জ্বালাথর্ প্রথিয়োথগিা আয়য়াজর্ ক্রা  য়ি 

িয়ল হ াষণা ক্য়রয়ের্ এিং সজৃর্শীল জ্বালাথর্ সিাধায়র্র িযাপায়র উদ্ভাির্িূলক্ ইসরায়য়থল 

জ্বালাথর্ প্রেুর্ি  াি নগুয়লার সায়ি থর্উ ইয়য়ক্নর অিযা ি স য়োথগিািূলক্ সম্পক্নয়ক্ 

উৎসাথ ি ক্য়রয়ের্। NYPA হক্ায়র্া ধরয়র্র আয়ক্র অি ন িা হের্ হিথডর্ িযি ার ক্য়র র্া। 

এটর্ িন্ড থির্ি এিং থিদযুৎ থির্ি ক্রার িাধযয়ি উপার্জনি রাজস্ব িযি ার ক্য়র — এই পুরস্কার 

স  — এটর্র ক্াে নপথরচ্ালর্ার খরচ্ থর্ি না  ক্য়র িায়ক্।  

  

2021 সাম্বলর চ্োম্বলম্বের বিজয়ী  

  

হভ ি অিক্াঠায়িার জর্য স্মার্ন িথর্র্থরং সলুযশর্ প্রদার্ক্ারী হিল-আথিি-থভথিক্ এক্টর্ 

হক্াম্পাথর্, থপ্রজিা হ ায়র্াথর্ক্স, ইসরায়য়ল স্মার্ন এর্ার্জন অযায়সাথসয়য়শর্ (Israel Smart Energy 

Association, ISEA) ও NYPA ক্িৃনক্ হে িভায়ি আয়য়ার্জি র্িুর্ ইউটর্থলটর্ সম্পথক্নি প্রেুর্ি 

থিষয়ক্ এক্টর্ প্রথিয়োথগিার 2021 সায়লর চ্যায়লয়ের থিজয়ী থ য়সয়ি থর্ি নাথচ্ি  য়য়য়ে। NYPA-

এর এক্টর্ ট্রান্সথিশর্ লাইয়র্ ইয়িািয়ধয ইর্েলকৃ্ি থপ্রজিা হ ায়র্াথর্ক্য়সর হসন্সরথি ীর্ থিড 

িদারথক্র প্লার্ য়ি নর ক্াে নক্াথরিা উন্নি ক্রার এক্টর্ গয়িষণা ও উন্নয়র্ প্রক্য়ল্প NYPA ও 

থপ্রজিা হ ায়র্াথর্ক্স স য়োগী  য়য় ক্াজ ক্রয়ি। এসি উন্নয়য়র্র িয়ধয থরয়য়ল-র্াইি ইয়ভন্ট 

হর্াটর্থ য়ক্শর্ প্রদায়র্র জর্য র্িুর্, কৃ্র্িি িুর্িিিা-থভথিক্, শর্ািক্রণ অযালগথরদি এিং 

এক্টর্ ডযাশয়িাডন এক্ীভূিক্রণ এিং অয়িাথরটর্র অর্যার্য ক্াে নপথরচ্ালর্ার ডার্া এক্ীভূি ক্রা 

অন্তভুনি রয়য়য়ে।  



  

NYPA-এর অন্তি নেীকালীর্ হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO জাবের্ ই. র্িসকল িম্বলর্, "পাওয়ার 

অয়িাথরটর্ ইসরায়য়থল  াি নগুয়লার সায়ি পারষ্পথরক্ স্বাি ন সংথিষ্ট স্মার্ন প্রেুর্ি থর্য়য় ক্াজ ক্রার 

িাধযয়ি আিায়দর পূি নিিী অংশীদাথরেগুয়লা হিয়ক্ গুরুেপণূ ন সু ল হপয়য়য়ে এিং এই 

সাম্প্রথিক্ উয়দযাগ আিায়দর থিদুযৎ িযিস্থা িজায় রাখয়ি সা ােয ক্রার জর্য আিায়দরয়ক্ এক্ 

র্িুর্ স্তয়রর শর্ািক্রণ ক্ায়জ লাগায়র্ার সুয়োগ ক্য়র থদয়ি। এই স য়োথগিার িধয থদয়য়, 

আিরা, ইসরায়য়য়লর সায়ি এক্সয়ে জ্বালাথর্ থশয়ল্পর হসরা প্রচ্লর্গুয়লা এথগয়য় থর্য়িা এিং 

থিেিযাপী থিদুযৎ হপ ৌঁয়ে হদয়ার িযিস্থাগুয়লার জর্য সু ল প্রদার্ ক্রয়িা। এই র্িুর্ 

অংশীদাথরয়ের িাধযয়ি সিথি নি প্রেুর্ি আিায়দর থিদযিার্ ট্রান্সথিশর্ অযায়সর্ হসন্সর হপ্রািাি 

(transmission asset sensor program)-হক্ সিৃি ক্রার জর্য কৃ্র্িি িুর্িিিা ক্ায়জ লাগায়ি, 

ো সম্ভািয িযয়িহুল সিসযাগুয়লা শর্াি ক্রা এিং থিদুযৎ প্রিা  ও থসয়েয়ির পার ি নযান্স 

িদারথক্ ক্রার হক্ষয়ি িযাপক্ভায়ি ক্াে নক্র িয়ল প্রিাথণি  য়য়য়ে।"  

  

ইসরায়য়য়ল সদরদপ্তর িাক্া হেসি হক্াম্পাথর্ থর্উ ইয়য়ক্নর থর্ি নল জ্বালাথর্ উিরয়ণ স ায়িা 

ক্রয়ি পায়র হসগুয়লার ক্াে হিয়ক্ োর্ন-আপ প্রেুর্ি সািয়র্ থর্য়য় আসার উয়েয়শয 2020 

সায়লর শুরুয়ি, অয়িাথরটর্ ISEA-এর সায়ি এক্সয়ে NYPA-ইসরায়য়ল স্মার্ন এর্ার্জন চ্যায়লয়ের 

আয়য়াজর্ ক্য়র। এই প্রথিয়োথগিায় পাওয়ার ইউটর্থলটর্গুয়লার ক্াে নপথরচ্ালর্া সংিান্ত সুথর্থদনষ্ট 

চ্াথ দাগুয়লা পূরয়ণর জর্য থর্উ ইয়য়ক্নর পািথলক্ ইউটর্থলটর্র সায়ি পাইলর্ প্রদশ নর্ী প্রক্য়ল্প 

িায়দর প্রেুর্ি ি ৃির পথরসয়র িযি ার ক্রয়ি ইেুক্, জ্বালাথর্ দক্ষিা এিং থর্ি নল জ্বালাথর্ 

উৎপাদয়র্র হক্ষয়ি থিয়শষ দক্ষিাসম্পন্ন ইসরায়য়থল হক্াম্পাথর্গুয়লার ক্াে হিয়ক্ প্রস্তাি 

আ িার্ ক্রা  য়। আজ থিিীয় স্মার্ন এর্ার্জন ইয়র্ায়ভশর্ চ্যায়লে আয়য়াজয়র্র হ াষণা হদয়া 

 য়য়য়ে, হেটর্ এক্ইভায়ি 1 থিথলয়র্ ডলায়রর এক্টর্ প্রথিয়োথগিা  য়ি ো NYPA-হক্ থিয়ডর 

থর্ভনরয়োগযিা, হোয়রজ, স্থাথয়ে ও সুলভিার হক্ষয়ি উয়েখয়োগয অিগথি অজনর্ ক্রয়ি 

সা ােয ক্রার উয়েয়শয আয়রক্টর্ উদ্ভাির্িূলক্ হক্াম্পাথর্ থর্ি নাচ্য়র্র সয়ুোগ ক্য়র থদয়ি, োর 

সিগুয়লাই হরর্ পথরয়শাধক্ারী, ইউটর্থলটর্সিূ  ও পথরয়িশয়ক্ উপকৃ্ি ক্রয়ি।  

  

NYPA-ইসরাম্বয়ল স্মােন এর্ার্জন ইম্বর্াম্বভের্  াি (NYPA-Israel Smart Energy 

Innovation Hub)-এর প্রধ্ার্ হডারর্ হগাভার িম্বলর্, "ইসরায়য়য়লর উদ্ভাির্িূলক্ 

হক্াম্পাথর্গুয়লার সায়ি NYPA-এর স য়োথগিার সম্পক্ন অথধক্ির ি ৃৎ পথরসয়রর বিদুযথিক্ 

ইউটর্থলটর্গুয়লায়ি িাথণর্জযক্ িযি ায়রর জর্য র্িুর্ সিাধার্গুয়লার সূচ্র্া ক্রার িাধযয়ি 

পারষ্পথরক্ স্বায়ি নর জর্য সু ল িয়য় আয়র্। এই চ্যায়লে থিয়ডর থর্ভনরয়োগযিা, স্থাথয়ে, 

থস্থথিশীলিা ও সুলভিার হক্ষয়ি উয়েখয়োগয অিগথি অজনয়র্র জর্য পাইলর্ পে নায়য় থপ্রজিা 

হ ায়র্াথর্ক্স-এর সিাধার্গুয়লা ইর্েল ক্রার সুয়োগ ক্য়র হদয়।"  

  

থপ্রজিা হ ায়র্াথর্ক্স/ NYPA-এর অংশীদাথরে থর্উ ইয়ক্ন হেয়র্র জলিায় ুহর্িৃে ও 

ক্থিউথর্টর্ সুরক্ষা আইর্য়ক্ (জলিায় ুআইর্) সিি নর্ ক্য়র, ো েুিরায়ের সিয়চ্য়য় আিাসী 

জলিায় ুপথরিিনর্ ক্ি নসূথচ্ বিথর ক্য়রয়ে, এিং 2050 সায়লর িয়ধয ক্াি নর্ থর্রয়পক্ষ হের্ 

অি নর্ীথি  য়য় উঠার থদয়ক্ এথগয়য় োওয়ার শপি িযি ক্য়রয়ে। হেয়র্র অর্যিি শীষ নস্থার্ীয় 

ট্রান্সথিশর্ হডয়ভলপার থ য়সয়ি এিং এটর্র ধারািাথ ক্ হক্ শলগি থিথর্য়য়ায়গর অংশ থ য়সয়ি, 

NYPA সাশ্রয়ী, থর্ি নল ও থর্ভনরয়োগয থিদুযয়ির দাথয়েপূণ ন সরিরা  বিথর ক্রয়ি থসয়েয়ির 



পথরক্ল্পর্া, থরর্ার্ ন ও হেয়র্র অথধক্ির থিস্িৃি উয়েশযসিূয় র িয়ধয ভারসািয রক্ষা ক্য়র 

এির্ প্রক্ল্পগুয়লায়ি এটর্র ট্রান্সথিশর্ হপার্নয় াথলও হক্ন্দ্রীভূি ক্রয়ে।  

  

থিজয়ী প্রস্তাির্া থ য়সয়ি থপ্রজিা হ ায়র্াথর্ক্স থর্উ ইয়য়ক্নর থর্ি নল জ্বালাথর্ উিরয়ণ স ায়িা 

ক্রার এক্টর্ ি ৃৎ ইউটর্থলটর্, NYPA এিং NYPA-এর হক্ শলগি অিাথধক্ারগুয়লার সায়ি ক্াজ 

ক্রার সুয়োগ অজনর্ ক্য়রয়ে।  াি নটর্র এই প্রেুর্ি থদয়র্র 24  ণ্টািযাপী থিদযিার্ অথিক্াল 

 াইিার িযি ার ক্য়র থিড সংলগ্ন ট্রান্সথিশর্ হর্র্ওয়ায়ক্নর পার ি নযান্স িদারথক্ ক্য়র, 

ক্ষয়ক্ষথি, আয়রা ণ, র্াওয়ার থ র্, ক্ষথিিস্ত লাইর্, ইিযাথদ শর্াি ক্য়র, এিং সংথিষ্ট NYPA 

অপায়রশর্ হসন্টায়র সরাসথর সিক্নিািনা পাঠায়ি থিয়িষয়ণর জর্য ডার্া প্রদার্ ক্য়র। এই প্রক্ল্প 

স্ক াথর ক্াউথন্টয়ি NYPA-এর হের্য় ইি-থগলয়িায়া পাম্পড হোয়রজ পাওয়ার প্রক্ল্প 

(Blenheim-Gilboa Pumped Storage Power Project) সংলগ্ন জায়গায় শুরু  য়ি।  

  

NYPA ইয়িািয়ধয  ায়ি নর হসন্সয়রর সক্ষিিা প্রদশ নয়র্র উয়েয়শয এক্টর্ পাইলর্ প্রক্য়ল্পর জর্য 

2020 সায়লর থডয়সম্বয়র থপ্রজিা হ ায়র্াথর্ক্স-এর সায়ি সম্পিৃ  য়য়য়ে। এটর্র স লিার উপর 

থভথি ক্য়র, থপ্রজিা 18-িাসিযাপী থরয়য়ল-র্াইি শর্ািক্রণ ও হর্াটর্থ য়ক্শর্ প্রক্য়ল্পর প্রস্তাি 

হদয় ো পূয়ি ন প্রদথশ নি  াইিার সংয়িদর্-থভথিক্ প্রেুর্ি িযি ার ক্য়র ট্রান্সথিশর্ 

র্াওয়ারগুয়লায়ি আিিণ শর্াি ক্রয়ি কৃ্র্িি িুর্িিিা িযি ার ক্রয়ি। উন্মুি প্রথিয়োথগিায় 

প্রস্তাি জিা হদয়া থপ্রজিা হ ায়র্াথর্ক্সয়ক্ চ্যায়লয়ের অংশীদার  ওয়ার জর্য সিয়চ্য়য় 

"উপয়োগী" থ য়সয়ি থর্ধ নারণ ক্রা  য়য়য়ে।  

  

বপ্রজমা হফাম্বোবর্কস-এর CEO ড. এরার্ ইর্িার িম্বলর্, "চ্যায়লয়ের থিজয়ী থর্ি নাথচ্ি  য়য় 

আিরা সম্মাথর্ি হিাধ ক্রথে। সথিযক্ার অয়ি নই এটর্ NYPA ও থর্উ ইয়ক্ন হেয়র্র পক্ষ হিয়ক্ 

আিায়দর প্রথি আস্থার এক্টর্ থর্দশ নর্, এিং এক্টর্ অয়পক্ষাকৃ্ি থর্ি নল, অথধক্ির থর্রাপদ 

জ্বালাথর্ ভথিষযি থিথর্ি নায়ণর জর্য সািয়র্ এথগয়য় োওয়ার পি বিথর ক্রা জলিায় ুও থর্ি নল 

জ্বালাথর্ উয়দযায়গর অংশ  য়ি হপয়র আিরা গথি নি।"  

  

ইসরাম্বয়ম্বলর ইম্বকাম্বর্াবমক বমবর্োর ফর র্ি ন আম্বমবরকা িম্বলর্, "NYPA-এর সায়ি আয়রা 

এক্টর্ ইসরায়য়থল হক্াম্পাথর্  থর্ষ্ট স য়োগী  য়য় ক্াজ ক্রার সুয়োগ লাভ ক্রায় ইসরায়য়য়লর 

ইয়ক্ায়র্াথিক্ থিশর্ অিযন্ত উেথসি। থপ্রজিা হ ায়র্াথর্ক্স স্মার্ন িথর্র্থরং সলুযশর্ খায়ি 

এক্টর্ হর্িৃস্থার্ীয় হক্াম্পাথর্। এয়ি হক্ায়র্া সয়ে  হর্ই হে NYPA-এর সায়ি এই স য়োথগিার 

আওিায় থপ্রজিার AI-সক্ষিিাসম্পন্ন হসন্সরথি ীর্ থিড িদারথক্র প্লযার্ ি ন এই ইউটর্থলটর্ 

খায়ির অর্যিি হসরা সম্ভাির্ািয় সিাধার্  য়য় উঠয়ি। আিরা NYPA, থর্উ ইয়ক্ন এিং 

ইসরায়য়থল হক্াম্পাথর্গুয়লার িয়ধয আয়রা হিথশ স য়োথগিার সম্পক্ন হদখার প্রিযাশা রাথখ।"  

  

2022 সাম্বলর প্রবেম্ব াবগো  

  

2022 সায়লর স্মার্ন এর্ার্জন ইয়র্ায়ভশর্ চ্যায়লে জার্ুয়াথর িায়স শুরু  য়ি। এই প্রথিয়োথগিায় 

পরিিী প্রজয়ন্মর প্রেুর্ি, হেির্ থিদুযথিক্ োর্িা র্ চ্ার্জনং, বিদুযথিক্ থিড িযিস্থার 

থর্ভনরয়োগযিা, জ্বালাথর্ হোয়রজ, ভিয়র্র/ক্যাম্পায়সর জ্বালাথর্ িযিস্থাপর্া, ডার্া অযার্াথলটর্ক্স, 

কৃ্র্িি িুর্িিিা, ভাচু্নয়াল থরয়য়থলটর্, ও পথরিিনর্য়োগয চ্াথ দার প্রেুর্ি, ইিযাথদর উপর র্জর 



হদয়া  য়ি। আি ী হক্াম্পাথর্গুয়লা চ্যায়লে সম্পয়ক্ন এিং প্রস্তাি জিা হদয়ার থিস্তাথরি িিয ও 

সিয়সীিা জার্ুয়ারী িায়স NYPA-এর স্মার্ন এর্ার্জন ইয়র্ায়ভশর্ চ্যায়লয়ের ওয়য়িয়পইজ হিয়ক্ 

জার্য়ি পারয়ি। এোোও জার্ুয়াথর িায়স প্রথিয়োথগিা সম্পয়ক্ন আয়রা িিয থর্য়য় এক্টর্ 

ওয়য়থির্ার আয়য়াজর্ ক্রা  য়ি।  

  

অর্যার্য অংশীদাথরয়ের সম্পয়ক্ন, NYPA ইসরায়য়থল  াি ন mPrest, হের্থিলার এর্ার্জন 

(Brenmiller Energy) ও SIGA OT এর সায়ি হভ ি ও সাইিার থর্রাপিার উপর হজার থদয়য় 

থিস্িৃি পথরসয়রর হক্ষিগুয়লায়ি স য়োগী  য়য় ক্াজ ক্রয়ে। িদারথক্ ও থর্য়ন্ত্রণ িযিস্থার 

এক্টর্ শীষ নস্থার্ীয় সরিরা ক্ারী, mPrest, NYPA-এর থিদযুৎ প্রক্ল্প ও ট্রান্সথিশর্ সম্পদগুয়লার 

হের্িযাপী হর্র্ওয়ায়ক্ন হক্ায়র্া সিসযা হদখা হদয়ার আয়গই হসগুয়লা শর্াি ক্রয়ি প্রিিিায়রর 

িয়িা িযিহৃি  ওয়া এক্টর্ িথর্র্থরং থসয়েি উন্নয়র্ ক্রয়ি NYPA-হক্ স ায়িা ক্য়রয়ে। 

ইসরায়য়থল হডয়ভলপার হের্থিলার এর্ার্জন হের্ ইউথর্ভাথস নটর্ অি থর্উ ইয়ক্ন (State University 

of New York)-এর ক্যাম্পায়স ইর্েল ক্রা  য়য়থেল এির্ এক্টর্ থসয়েয়ির জ্বালাথর্ দক্ষিা 

িরৃ্ি ক্রয়ি িাপ ও থিদুযয়ির সর্ম্মলর্  র্ায়র্ার িাধযয়ি িাপ শর্ি সংরক্ষয়ণর িযি ার পরীক্ষা 

ক্রয়ি NYPA-এর সায়ি সিন্বয় সাধর্ ক্য়রয়ে। SIGA OT হসন্সর প্রদার্ ক্য়র এিং আস্থা উন্নি 

ক্রা এিং থিয়ডর থর্ভনরয়োগযিা, সুরক্ষা ও সাইিার থর্রাপিা িরৃ্ি ক্রয়ি সরাসথর উৎস হিয়ক্ 

অযার্াথলটর্ক্স সরিরা  ক্য়র।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের হদ্ম্বের হর্েৃত্বকারী জলিায়য পবরকল্পর্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেয়র্র জাথির হর্িৃেক্ারী জলিায়ুর ক্ি নসূচ্ী  ল জাথির সি হচ্য়য় হিথশ 

আিিণাত্মক্ জলিায় ুও পথরেন্ন শর্ির উয়দযাগ, ো সুশঙৃ্খল ও র্যােযভায়ি পথরেন্ন শর্িয়ি 

উিরয়ণর আহ্বার্ ক্য়র ো চ্াক্থর বিথর ক্য়র এিং থর্উ ইয়ক্ন হের্ হক্াথভড-19 ি ািারী হিয়ক্ 

উিারলায়ভর সায়ি সায়ি এক্টর্ সিজু অি নর্ীথিয়ক্ প্রথিপালর্ ক্রা অিযা ি রায়খ। জলিায় ু

হর্িৃে এিং জর্সিায়জর সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর িাধযয়ি আইয়র্র অন্তভুনি ক্রার পয়র, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর িয়ধয শূর্য-থর্গ নির্ 

থিদুযৎশর্ির হক্ষয়ি িার িাধযিািূলক্ লক্ষয অজনয়র্র পয়ি এথগয়য় চ্য়লয়ে, োর িয়ধয অন্তভুনি 

আয়ে 2030 এর িয়ধয 70 শিাংশ পুর্র্ নিায়র্য়োগয শর্ি উৎপাদর্ এিং অি নর্ীথি িযাপী ক্াি নর্ 

থর্রয়পক্ষিা অজনর্ ক্রা। হের্ জয়ুে 102টর্ থিশাল িািার র্িায়র্য়োগয ও থিিরয়ণর প্রক্য়ল্প 33 

থিথলয়র্ ডলায়রর হিথশ, থির্ডং হিয়ক্ থর্গ নির্ হ্রাস ক্রার জর্য 6.8 থিথলয়র্ ডলার, হস রশর্ির 

িািা িরৃ্ি ক্রার জর্য 1.8 থিথলয়র্ ডলার, থর্ি নল পথরি র্ উয়দযায়গর জর্য 1 থিথলয়র্ ডলায়রর 

হিথশ, এিং NY িীর্ িযাংক্-এর প্রথিশ্রুথিয়ি 1.6 থিথলয়র্ ডলায়রর হিথশ স , এটর্ থর্ি নল 

জ্বালাথর্র িািা িরৃ্ি ক্রার জর্য থর্উ ইয়য়ক্নর অভূিপূি ন থিথর্য়য়ায়গর সায়ি েুি  য়য়য়ে৷ 

সর্ম্মথলিভায়ি, এই থিথর্য়য়াগগুথল 2020 সায়ল থর্উইয়য়ক্নর থর্ি নল জ্বালাথর্ খায়ি 158,000 এরও 

হিথশ চ্াক্থর, 2011 সাল হিয়ক্ থিিরণকৃ্ি হস র খায়ি 2,100 শিাংশ প্রিরৃ্ি এিং 2035 সায়লর 

িয়ধয 9,000 হিগাওয়ার্ অ য়শার িায়ুশর্ি গয়ে হিালার প্রথিশ্রুথিয়ক্ সিি নর্ ক্য়র৷ জলিায় ু

আইয়র্র অধীয়র্, থর্উ ইয়ক্ন এই অিগথিয়ক্ সািয়র্ এথগয়য় থর্য়য় োয়ি এিং 2050 সায়লর িয়ধয 

থির্ াউজ গযাস থর্গ নির্ 1990 সায়লর িুলর্ায় 85 শিাংশ ক্থিয়য় আর্য়ি, হসই সায়ি পথরেন্ন 

জ্বালাথর্ সংিান্ত থিথর্য়য়ায়গর 40 শিাংশ সু ল হপ ৌঁয়ে হদওয়ার লক্ষয থস্থর হরয়খ অন্তি 35 

শিাংশ হের্ সুথিধাির্ঞ্চি সম্প্রদায়গুয়লার ক্ায়ে হপ ৌঁেয় িা থর্র্িি ক্রয়ি, এিং অর্-সাইর্ 

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*7C60718869922848f6f75008d9beb1dab6*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637750493409978810*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3Dnp8*2Fb*2By*2BXvec7Tj5YB6zycQy5nxoRKcPFs*2BMwibdQGE*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!MQuuhw!mRI_N5Q1dl0Y_5mWbbM2eBhzVi2YZXGJ4YWBovM-Foq5R-7fZkOA1c9rXgG1TnQLvnM%24&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb49ac9fbbf644a811b7308d9bf35eef3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751062298864232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qqFRNjpq0aDfLUMWrbD9u%2FVZTW3g0KrnmOAsWIkJ8Zw%3D&reserved=0


জ্বালাথর্ িযি ার ক্িায়র্ার জর্য হেয়র্র 2025 সায়লর জ্বালাথর্ দক্ষিার লক্ষযিািার থদয়ক্ 

অিসর  য়ি ো হশষ-িযি ারক্ারীর 185 টট্রথলয়র্ BTU জ্বালাথর্ সাশ্রয় ক্রয়ি৷  

  

NYPA সম্পম্বকন  

NYPA  য়লা হদয়শর সি নি ৃৎ হের্ পে নায়য়র সরক্াথর থিদুযৎ সংস্থা, ো 16টর্ উৎপাদর্ হক্ন্দ্র এিং 

1,400 সাথক্নর্-িাইয়লরও হিথশ ট্রান্সথিশর্ লাইর্ পথরচ্ালর্া ক্য়র িায়ক্। NYPA উৎপাথদি 

থিদুযয়ির 80 শিাংয়শরও হিথশ  য়ে পথরেন্ন র্িায়র্য়োগয  াইয়িাপাওয়ার। NYPA হক্ায়র্া 

ধরয়র্র আয়ক্র অি ন িা হের্ হিথডর্ িযি ার ক্য়র র্া। িারা িায়দর িন্ড থিিয় এিং থিদুযৎ 

থির্ি ক্য়র অর্জনি অি ন থদয়য় িায়দর অথধক্াংশ ক্াে নক্লায়পর অি নায়র্ ক্য়র। আয়রা িয়িযর 

জর্য থভর্জর্ ক্রুর্ www.nypa.gov টঠক্ার্ায় এিং আিায়দরয়ক্ অর্ুসরণ ক্রুর্ রু্ইর্ায়র 

(Twitter) @NYPAenergy, হ সিুয়ক্ (Facebook), ইর্োিায়ি (Instagram), র্াম্বলায়র 

(Tumblr) ও থলংক্ডইয়র্ (LinkedIn)।  

  

ISEA (ইসরাম্বয়ল স্মােন এর্ার্জন অোম্বসাবসম্বয়ের্) সম্পম্বকন  

ISEA-এর লক্ষয  য়লা স্থার্ীয় উদ্ভাির্িূলক্ থশল্প উন্নয়র্ ক্রা এিং স্মার্ন জ্বালাথর্ সিাধার্গুয়লা 

ি ণ ও থিিরণ, উভয় হক্ষয়ি স্মার্ন জ্বালাথর্ খায়ি ইসরায়য়লয়ক্ থিয়ের অর্যিি হর্িৃস্থার্ীয় 

হদশ থ য়সয়ি প্রথিটষ্ঠি ক্রা। এই অযায়সাথসয়য়শয়র্র লক্ষয  য়লা ইসরায়য়য়ল ও থিেিযাপী স্মার্ন 

জ্বালাথর্ ও অর্যার্য উদ্ভাির্িূলক্ সিাধার্ ি ণ েরাথিি ক্রা, বিথেক্ স্মার্ন জ্বালাথর্ থশয়ল্পর 

সিরৃ্িয়ি স ায়িা ক্রা, এিং থিেিযাপী প্রধার্ ভূথিক্া পালর্ক্ারীয়দর সায়ি ইসরায়য়থল 

উদ্ভাির্িূলক্  াি নগুয়লার স য়োথগিার সম্পক্ন স্থাপর্ স জির ক্রা। ISEA দ্রুি-িধ নিার্ স্মার্ন 

জ্বালাথর্ খায়ি এটর্র সদসযয়দর জর্য জ্ঞার্ থর্ি নাণ ক্রয়ি এিং িযিসাথয়ক্ সুয়োগ সটৃষ্ট ক্রয়ি 

এটর্র বিথেক্ ও স্থার্ীয় হেক্য় াডারয়দর, হেির্ এর্ার্জন-ক্ি (EnergyCom), ISEA-এর 

িযিস্থাপর্াধীর্ ইসরায়য়থল এর্ার্জন ইয়র্ায়ভশর্ ক্থিউথর্টর্ (Israeli Energy Innovation 

Community) স  অর্যার্যয়দর ক্ায়জ লাগায়। আয়রা িয়িযর জর্য থভর্জর্ ক্রুর্ 

www.isea.org.il www.energycom.org.il এিং অর্ুসরণ ক্রুর্ থির্আপ (Meetup), হ সিুক্ 

(Facebook) ও থলংক্ডইর্ (LinkedIn)-এ।  

  

###  
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